12

ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Educatoare, pentru gradinita privata langa Auchan
Titan, 0725211112.
l Angajez ag securitate in
zona Plevnei- Basarab. Telefon
0736.376.237, 0723.918.782
l Angajăm şoferi tir, Danemarca- Norvegia. Persoană
contact: Puiu Silviu. Telefon:
0045/25351103, 0040/
743160861. E-mail: vmafdeling@intercargo-scandinavia.dk
l Raionul de peste isi mareste
echipa: angajam bucatari,
ajutor bucatari, ospatari,
personal curatenie. Veniti
alaturati-va unei echipe deosebite. CV la e-mail:raionuldepestedorobanti@gmail.com
l Şcoala Gimnazială Nr.2
Titu Târg, Dâmboviţa, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
de execuţie, vacantă de
secretar, după următoarele
termene: -29.03.2017- termen
limita depunere dosare;
-03.04.2017- proba scrisa;
-03.04.2017- proba practica;
-04.04.2017- proba interviu.
Condiţii: -studii superioare de
specialitate; -vechime în
domeniu minim 1 an. Detalii
la secretariatul şcolii sau la
telefon 0245.651.067.
l UM 01556 Mangalia, din
Ministerul Apărării Naţionale,

organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual,
Muncitor calificat IV (electrician) la formațiunea cazarmare din UM 01559
Murfatlar. Concursul se desfăşoară la sediul UM 01556
Mangalia, str.Portului, nr.13,
loc.Mangalia, jud.Constanța,
astfel: Proba practică: în data
de 31.03.2017, ora 10.00;
Interviul: în data de
06.04.2017, ora 10.00. Data
limită până la care se pot
depune dosarele de concurs
este 24.03.2017, ora 15.00.
Detaliile privind condițiile
generale şi specifice pentru
ocuparea postului, bibliografia
şi tematica de concurs se pot
obține la sediul UM 01556
Mangalia, strada Portului
nr.13, localitatea Mangalia,
județul Constanța, pe portalul
posturi.gov.ro sau la secretariatul comisie de concurs. Date
de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.750.661/ interior: 105.
l UM 01556 Mangalia, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, şef
depozit II la depozitul materiale tehnice, auto şi CL din
plutonul deservire al UM
02131 Victoria. Concursul se
desfăşoară la sediul UM 01556
Mangalia, str.Portului, nr.13,
loc.Mangalia, jud. Constanța,
astfel: Proba practică: în data
de 31.03.2017, ora 10.00;

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr.
25290/01.03. 2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că se
anulează licitația programată în ziua de 22.03.2017, orele 11.00,
în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, prin care urma să se
vândă bunuri imobile, proprietate a debitorului Ileri Mihaela, cu
domiciliul ﬁscal în com. Bogdana, jud. Teleorman, CNP 2680109
340041. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul
nostru sau la telefon 0247421176, int. 366.
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Interviul: în data de
06.04.2017, ora 10.00. Data
limită până la care se pot
depune dosarele de concurs
este 24.03.2017, ora 15.00.
Detaliile privind condițiile
generale şi specifice pentru
ocuparea postului, bibliografia
şi tematica de concurs se pot
obține la sediul UM 01556
Mangalia, strada Portului
nr.13, localitatea Mangalia,
județul Constanța, pe portalul
posturi.gov.ro sau la secretariatul comisie de concurs. Date
de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.750.661/ interior: 105.
l Şcoala Gimnazială Padeş,
cu sediul în comuna Padeş, sat
Padeş, str.Principală, județul
Gorj, organizează, conform
HG nr.286/2011, actualizată,
concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de
fochist: 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată: -studii:
medii, necesită certificat de
calificare fochist, autorizat
ISCIR; -vechime: nu necesită.
Concursul se va organiza la
sediul instituției, conform
calendarului următor: -data-limită pentru depunerea dosarelor: 23.03.2017; -proba

scrisă: 31.03.2017, ora 10.00;
-proba de interviu: 31.03.2017,
ora 14.00. Date de contact:
Şcoala Gimnazială Padeş,
tel.0253.471.291.
l Şcoala Gimnazială Nr.1
Barcea, cu sediul în localitatea
B a r c e a , s t r. C ă m i n u l u i ,
nr.1145, judeţul Galaţi, cod
fiscal: 29097832, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de: -numele funcției: îngrijitor
şcoală; -număr posturi: 1,00,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
31.03.2017, ora 12.00; -proba
practică în data de 03.04.2017,
ora 12.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -domiciliul stabil în
localitatea Barcea; -fără vicii
şi un comportament civilizat;
-fără antecedente penale; -apt
medical; -recomandare de la
ultimul loc de muncă (dacă
este cazul); -minim 8 clase;
-fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O.
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea bunurilor
imobile, clădire în suprafață construită de 182,58 mp și suprafață
utilă de 152,15 mp din acte - Canton silvic Urechea, construită din
fundații piatră, structura zidărie cărămidă, învelitoare din tablă
galvanizată, tâmplărie exterioară din lemn, cu instalație electrică
și apă, având nr. cadastral 20734-C1 și teren aferent în suprafață
de 1.874 mp, având nr. cadastral 20734, situate în localitatea
Azuga, tarla 24, parcela C80, județul Prahova, la sediul din oraș
Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data de 28.03.2017, ora
13.00. Bunurile imobile sunt proprietatea debitorului S.C. Ana &
Petrus Properties SRL, CUI 26827487, cu domiciliul în Ploiești, str.
Alexandru Odobescu, nr. 65, județul Prahova. Prețul de pornire al
licitației este de 959.151 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr.
7739/07.03.2017 poate ﬁ consultat la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare
privind condiții de participare și actele necesare la depunerea
ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155, persoană de
contact: Aldea Cristin.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 1264/2016. Nr. 300544 din 08,.03.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 03, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 22 martie 2017, ora 12.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud.
Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Gacoramagri
Serv SRL, prima licitație.; Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei),
Cota TVA/ neimpozabilscutit *; Echipament de recoltat porumb Geringhoff MS-SC 670, an fabricație
2010, 86.547 lei, 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și
până cel târziu în data de 20 martie 2017, ora 16.30, să prezinte: a). oferta de cumpărare; b). dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10%
din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404,
beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la
Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru
persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f).
pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine,
copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului, prin care
certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de
a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare
a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 09.03.2017.

Şcolii Gimnaziale Nr.1 Barcea.
Relaţii suplimentare la sediul:
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Barcea,
persoană de contact: Pandelea
Anişoara, telefon:
0236.860.967, fax:
0236.860.967.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul
în Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A,
organizează concurs în data
de 19.04.2017, ora 9.30 (proba
scrisă) şi în data de 21.04.2017,
ora 9.30 (interviul), pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarei funcții

publice de execuție: „consilier
CL. I/grad superior – 1 post”.
Condiții de participare: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă in
domeniul inginerie civila, ingineria instalatiilor, inginerie
electrica, inginerie energetica,
inginerie mecanica. -vechime
minimă de 9 ani în specializarea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Concursul se va desfăşura la
sediul din Ploieşti, Pța. Eroilor

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare
Executrare Silită - Persoane Fizice. Nr dosar executare:
2610102035027/04-08-2009. Emis în: 08-03-2017. Aﬁșat în:
09-03-2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 2 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, facem cunoscut că
în ziua de 24-03-17, ora 10:00:00, în sediul AJFP Argeș, Pitești,
Bd. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 3, se vor vinde la
licitație, active aparținând debitorului Andrei Ioana din loc. Bradu,
nr. 413, jud. Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren arabil
intravilan în suprafață de 2040 mp, situat în sat Geamăna, com.
Bradu, jud. Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 90 050 lei. Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru
vânzarea bunurilor respective sunt cele prevăzute de Titlul VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de
vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de dată licitației,
următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii
de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.
Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465067XXX01
3347, beneﬁciar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de identiﬁcare
ﬁscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de
identiﬁcare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului ii revine
obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului
național sau altele asemenea. Prețurile menționate reprezintă
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia
licitație. Menționăm că bunurile sunt libere de sarcini. Împotriva
prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Relații suplimentare se pot aﬂa de la AJFP
Argeș, Pitești, Bd. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 9,
0248.211511, 3340.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 853/2016. Nr. 300541 din 08.03.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 03, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 22 martie 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud.
Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Frigstar SRL,
prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *; 1. Autoturism Dacia Logan MCV Laureate 1,5 diesel, an fabricație 2008, 6.809,
19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data
de 20 martie 2017, ora 16.30, să prezinte: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria
municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru
persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f).
pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine,
copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului, prin care
certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 09.03.2017.
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www.jurnalul.ro
nr. 1A. Dosarele de înscriere se
depun la registratura instituției din Pta. Eroilor nr. 1A, în
termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Relații
privind condițiile de participare se pot obține la telefon
0740178780 sau 0244/511137
int. 120.

Arad, Calea Bodrogului, nr.32.
Dosarele de înscriere se depun
în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului.
Informaţii se obţin de la sediul
S C D C B
A r a d ,
tel.0257.339.130, Serviciul
Resurse Umane (d-na Grozav
Cornelia).

l Staţiunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Arad (SCDCB
Arad), în conformitate cu HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
anunţă scoaterea la concurs a
următorului post contractual
vacant: 1.medic veterinar II,
pentru Biobaza zootehnică,
studii superioare de specialitate, vechime minim 5 ani.
Concursul va avea loc în data
de 31.03.2017, ora 10.00,
proba scrisă, iar interviul, la
ora 14.00, la sediul SCDCB

l Primăria Oraşului Panciu,
judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea
funcţiei: inspector de specialitate IA, vacantă, personal
contractual, conform HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea funcţiei contractuale:
funcţie vacantă, inspector de
specialitate IA, perioadă nedeterminată -Compartimentul
Monitorizarea Sistemului de
Supraveghere Video. Data,
ora şi locul desfăşurării
concursului: -31.03.2017, ora

10.00, proba scrisă, la sediul
Primăriei Oraşului Panciu;
-proba interviu se va desfăşura la sediul Primăriei
Oraşului Panciu în maximum
4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise, data şi
ora vor fi afişate o dată cu
rezultatele la proba scrisă.
Depunere dosare: -în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
p u b l i că r i i a n u n ţ u l u i l a
Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact: Drimba Mihaela,
c o n s i l i e r, t e l e f o n :
0237.275.811). Condiţii de
participare la concurs: -studii
superioare tehnice; -vechime
în specialitatea studiilor
minimum 5 ani; -curs
manager proiect; -cunoştinţe
de operare pe calculator.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Panciu,

judeţul Vrancea, strada Titu
M a i o r e s c u , n r. 1 5 ,
tel.0237.275.811, fax:
0237.276.137.
l Primăria Comunei
Şendreni, cu sediul în sat
Şendreni, nr.332, comuna
Şendreni, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
de execuţie vacantă de şofer în
cadrul Serviciului Public de
Salubrizare. Concursul constă
în 3 etape: -selecţia dosarelor;
-proba scrisă; -interviul.
Concursul se va desfăşura în
perioada 31 martie-4 aprilie
2017, la sediul Primăriei
Comunei Şendreni, din sat
Şendreni, nr.332, comuna
Şendreni, judeţul Galaţi,
potrivit procedurii stabilite în
Hotărârea Guvernului

nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, după
cum urmează: -dosarele de
concurs se depun în termen de
10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului privind
organizarea concursului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a; -selecţia dosarelor se face în maximum 2
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor, respectiv până la
data de 23.03.2017, ora 16.00;
-proba scrisă va avea loc în
data de 31.03.2017, ora 10.00;
-interviul se va desfăşura în
data de 04.04.2017, ora 10.00.
Condiţiile generale de ocupare
a funcţiilor contractuale
vacante sunt cele prevăzute de
art.3 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice
de ocupare a funcţiei contrac-
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tuale de execuţie de şofer:
-studii generale; -permis de
conducere valabil categoria C;
-vechime necesară ocupării
funcţiei (şofer categoria C):
minimum 5 ani. Dosarul de
concurs va conţine următoarele documente conform art.6
din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a)cerere de înscriere la
concurs care se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din
cadrul Primăriei Comunei
Şendreni; b)copia actului de
identitate sau orice act care să
ateste identitatea, potrivit
legii; c)copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor
şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 6342/2015. Nr. 300545 din 08.03.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 03, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 22 martie 2017,ora 14.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud.
Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Euroinvest
SRL, licitația a IV - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota
TVA/ neimpozabi/ scutit *; 1. Încărcător frontal pe roți marca Yto, tip ZL 50F, an fabricație 2008, 5500
cc, 162 kW, 38.020 lei,19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri,
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop și până cel târziu în data de 20 martie 2017, ora 16.30, să prezinte: a). oferta de
cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești,
CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație
pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:
.... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării:
09.03.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 20057. Dosar de executare nr. 9430 / 2016. Nr. 300539 din 08.03.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 03, Ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 22 Martie 2017, ora 09.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Nistor Sem SRL, prima licitație. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. 1.
Grapă cu discuri purtată 1120/25-23 MA/AG, incompletă, an fabr. 2007, 9.875 lei; 2 Mașină de
împrăștiat îngrășăminte Mert-San Super FS1000, defectă, an fabr. 2005, 4.938 lei. * Regimul și cotele
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la
termenul de vânzare, la locul ﬁxat în acest scop și până cel târziu în data de 20 Martie 2017, ora 16.30,
să prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va
efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneﬁciar Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria Mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:
... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data aﬁșării:
09.03.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 20057. Dosar de executare nr. 16045 / 2016. Nr. 300538 din 08.03.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 03, Ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 22 Martie 2017, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC D'Alex Styling SRL, licitația a 3-a. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *:
Neimpozabil. 1. Combină tratamente cosmetice cu 12 funcții IM 9398, an fabr. 2014, 790 lei; 2. Aparat
bronzare organică Rowe HVLP 550, an fabr. 2015, 1.019 lei. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal,cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de
vânzare, la locul ﬁxat în acest scop și până cel târziu în data de 20 Martie 2017, ora 16.30, să prezinte:
a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în
contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneﬁciar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria Mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:
... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data aﬁșării:
09.03.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 16885/2016. Nr. 300540 din 08.03.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 03, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 22 martie 2017, ora 09.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud.
Ialomița, se vor vinde la licitație urătomarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Ceraprim SRL,
prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *; 1. Telefon mobil Iphone S5 16GB Space Grey, an fabricație 2013, 650 lei, 19%;
2. Rafturi metalice pentru depozitare documente, 20 bucăți, an fabricație 2011, 3.083 lei, 19%; 3.
Birou facturare, 4 bucăți, an fabricație 2011, 386 lei, 19%; 4. Scaun 02, 8 bucăți, an fabricație 2011,
279 lei, 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data
de 20 martie 2017, ora 16.30, să prezinte: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele
juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie
după actul de identitate/ pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului, prin care
certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare
a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 09.03.2017.
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ANUNȚURI

postului; d)copia carnetului de
muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei contractuale;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu
funcţia pe care candidează; f)
adeverinţa care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate; g)curriculum vitae.
Copiile de pe acte se prezintă
însoţite de documentele originale care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de
către secretarul comisiei de
concurs. În cazul depunerii
declaraţiei pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor are
obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv data de
31.03.2017. Dosarele se depun
la secretarul comisiei, la sediul
Primăriei Comunei Şendreni,
până la data de 23.03.2017,
ora 16.00. Relaţii supliment a r e l a n r. d e t e l e f o n :
0236.826.375.
l În conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de
ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit

din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
Primăria Comunei Tărtăşeşti,
județul Dâmbovița, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante
din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Tărtăşeşti, județul Dâmbovița: -1
post de bibliotecar, gradul
profesional II, la Compartimentul Cultură, studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, cunoştințe operare
calculator, vechime de minim
2 ani. Data susținerii concursului: -31.03.2017, ora 14.00
-proba scrisă; -04.04.2017, ora
14.00 -interviul. Examenul va
avea loc la sediul instituției,
Sala de şedințe a Consiliului
Local din cadrul Primăriei
Tărtăşeşti. Pot ocupa un post
vacant persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la
art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la
art.6 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat
superioare a personalului
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contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare, şi se depun în
termen de 10 zile lucrătoare
de la data afişării anunțului
pentru ocuparea posturilor
vacante, la sediul Primăriei
Tărtăşeşti. Tematica de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la
sediul Primăriei Tărtăşeşti.
Relații suplimentare la nr.de
tel.0245.261.261, d-na Simionescu Ecaterina.

CITAȚII
l Numitul Rotariu Mihai,
reclamant în dosarul nr.
9428/245/2016 a Judecătoriei
Iaşi, citează pe numita
Rotariu Mihaela pentru
03.04.2017, C36 sala 1, ora
8.30, în dosar de divorț fără
minori.
l Numitul Smochină Victor
cheamă în judecată pe numita
Smochină Maricica în data de
23 martie 2017 la Judecătoria
Iaşi, dos. 24990/245/2016 la
complet C02M, având ca
obiect „divorț fără minori”.
l Palfi Dan Anikves, Kemvi
Ida, Bavla Ida, toti cu domiciliul necunoscut sunt citati pe
data de 15.05.2017 la judecat o r i a Tu r d a i n d o s .
455/328/2015 in calitate de
parati.
l Se citează numitul Croitor
Ion, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Ciclova
Română, strada Principală,
nr.374, judeţul Caraş-Severin,
în calitate de pârât, pentru
data de 23.03.2017, ora estimată 09.00, la Judecătoria
Oraviţa, complet 5, în dosar
422/273/2016, cu obiect divorţ,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 7p/2016. Nr. 300542 din 08.03.2017. Anunț
privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 03, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
vă face cunoscut că în ziua de 22 martie 2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Exclusiv Security SRL, prima
licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *; 1. Autoturism Dacia Logan Ambiance 1,4, 147000 km, an fabricație 2008, 8.162
lei, 19%; 2. Autoturism Dacia Logan Kiss 1,5 DCI, 270000 km, an fabricație 2008, 7.035 lei, 19%; 3.
Autoturism Dacia Logan Ambiance 1,4, 120000 km, an fabricație 2008, 8.794 lei, 19%; 4. Autoturism
Daewoo Cielo, benzină + GPL, 216000 km, an fabricație 1997, 3.608 lei, 19%. * Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 20 martie 2017, ora 16.30, să
prezinte: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va
efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h).
declarație pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă
cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:
.... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării:
09.03.2017.

în contradictoriu cu reclamanta Croitor Lenuta.
l România, Judecătoria
Lugoj, 20 Decembrie, nr.13,
Lugoj, Judecătoria Lugoj,
Camera 18. Destinatar
Curtiuşan Dan, necunoscut,
j u d e ţ u l Ti m i ş . D o s a r u l
nr.2976/252/2016, Materia:
Minori şi familie, Stadiul
procesual al dosarului: Fond,
Obiectul dosarului: pensie
întreţinere. Citaţie emisă la 27
februarie 2017. Stimată
doamnă/Stimate domn,
sunteţi chemat în această
instanţă, camera 18, Complet
c-7mf, în data de 19 aprilie
2017, ora 12.00, în calitate de
pârât, în proces cu Curtiuşan
Eusebiu Dan, în calitate de
reclamant. Pentru a vizualiza
unele documente din dosar,
accesaţi: www.curteapeltimisoara.ro secţiunea Dosare şi
folosiţi parola: ********.
Aveţi obligaţia de a nu divulga
parola altor persoane. Prin
afişare la uşa instanţei. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori
prin reprezentant legal sau
convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea
corespondenţei pentru un
termen de judecată, cel citat
este prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată
ulterioare aceluia pentru care
citaţia i-a fost înmânată.
Preşedinte Judecătoria Lugoj.
Grefier.

DIVERSE
l Administratorul judiciar al
SC Radauer Trading SRL
anunt deschiderea procedurii
generale a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 in
dosarul nr. 4344/3/2017 aflat
pe rolul Tribunalului Bucu-

resti – Sectia a-VII-a Civila.
Termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta
06.04.2017. Termen de verificare a creantelor, intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor
la 26.04.2017. Termen de
intocmire si afisare a tabelului
definitiv la 19.05.2017. Sedinta
adunarii generale a creditorilor la data de 02.05.2017.

extravilan, categorie de folosinţă arabil. Atribuie pârâtului
Ciobanu Marius, în deplină
proprietate, lotul nr. 2 compus
din suprafaţa de 10000 mp
teren extravilan.

l Leavis Cont IPURL –
Lichidator judiciar notifica
deschiderea procedurii generale a insolventei privind pe
SC Agrilemn Serv Construct
SRL, cu sediul in Com.
Colceag, Sat Parepa Rusani
nr. 15, jud. Prahova, Dosar nr.
9 5 / 1 0 5 / 2 0 1 6 Tr i b u n a l u l
Prahova. Termenul pentru
depunerea declaratiilor de
creanta nascute dupa deschiderea procedurii 06.0.2017,
intocmire tabel suplimentar
05.05.2017, solutionare contestatii 12.05.2017 si depunere
tabel definitive consolidat
02.06.2017. Relatii la telefon
0723880617.

l În temeiul art. 99 alin. (3)
din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Cristi World of
Business SRL, CIF: 25107410,
J 2 5 / 5 4 / 2 0 0 9 , d o s a r n r.
4337/101 anul 2016-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de
creanţă la 10.03.2017;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
la 20.03.2017; Termen pentru
depunerea eventualelor
contestații este de 7 zile de la
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 10.04.2017.
Ad m in istra to r ju d ic ia r,
Consultant Insolvenţă SPRL

l Extras din sentinţa civilă
922/2016 pronunţată de Judecătoria Turnu Măgurele în
dosarul 396/329/2016: Admite
acţiunea civilă având ca obiect
partaj judiciar, formulată de
reclamanta Popa Viorica, cu
domiciliu procesual ales în
comuna Putineiu, judeţul
Teleorman, în contradictoriu
cu pârâtul Ciobanu Marius,
cu ultimul domiciliu în
comuna Putineiu, judeţul
Teleorman. Atribuie reclamantei Popa Viorica, în
deplină proprietate, lotul nr. 1
compus din suprafaţa de 800
mp din acte (917 mp din
măsurători) teren intravilan şi
suprafaţa de 15550 mp din
totalul de 21100 mp teren

Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
SOCET –S.A. în data de
21.04.2017 –ora 11.00. În
temeiul art. 111- 112, din
Legea 31/1991 republicată,
administratorul unic al S.C.
SOCET -S.A. cu sediul în
Bucureşti, Calea Rahovei nr.
224-226, sect. 5, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr.
J40/5462/1991, C.U.I. 369289,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor în
data de 21.04.2017, ora 11.00,
sediul societăţii din Bucureşti,
Calea Rahovei nr. 224-226,
sector 5, cu următoarea ordine
de zi: 1. Prezentarea şi apro-

ADUNĂRI GENERALE

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 20057. Dosar de executare nr. 46 / 2016. Nr. 300546 din 08.03.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor imobile. Anul 2017, Luna 03, Ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 22 Martie 2017, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Modercon SRL, licitația a 3-a. Denumirea
bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: scutit. 1.
Atelier în Sc = 304 mp, BCA, plăci azbo, an PIF 1994, 48.000 lei; 2. Uscător în Sc = 42 mp, cărămidă,
plăci azbo, an PIF 1994, 5.487 lei; 3. Birou în Sc = 10 mp, BCA, plăci azbo, an PIF 1994, 5.315 lei.
Imobilele nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Terenul aferent clădirilor aparține UAT
Slobozia, este acordat în concesiune și nu face obiectul vânzării. * Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele în conformitate cu prevederile Titlului
VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare operațiunea
este taxabilă (cota de TVA …)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la
locul ﬁxat în acest scop și până cel târziu în data de 20 Martie 2017, ora 16.30, să prezinte: a) oferta de
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, beneﬁciar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești,
CIF 29511925, deschis la Trezoreria Mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru
persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de
mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa
la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data aﬁșării: 09.03.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
barea raportului de gestiune al
administratorului unic
Grigore Ana Maria pe anul
2016; 2 Aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit
şi pierderi pe anul 2016; 3.
Prezentarea şi aprobarea
raportului Comisiei de
Cenzori; 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017; 5. Diverse. În
caz de neîntrunire a cvorumului stabilit de statutul societăţii, Adunarea Generală a
Acţionarilor se va ţine în data
de 22.04.2017, în acelaşi loc, la
ora 11.00. Documentele pot fi
consultate la sediul societăţii.
l Convocare Administratorul
unic al S.C. IMAS- Marketing
şi Sondaje S.A. convoacă la
adresa sediului social din
Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli
nr. 44, sector 5: Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 10.04.2017,
orele 11.00, având la ordinea
de zi: -aprobarea situaţiilor
financiare pe anul 2016 pe
baza rapoartelor administratorului unic şi a comisiei de
cenzori; - aprobarea contului
de profit şi pierdere aferente
anului 2016; -aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi
programul de activitate
pentru exerciţiul financiar al
anului 2017; -diverse. Prezenta
convocare se face prin afişare
la sediul societăţii, publicare în
Monitorul Oficial şi în ziare de
difuzare naţională, conform
dispoziţiilor din Actul constitutiv al societăţii şi prevederilor Legii 31/1990. În cazul în
care nu se întruneste
cvorumul la prima convocare,
Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de
11.04.2017, orele 11.00, la

aceeaşi adresă şi cu aceeasi
ordine de zi. La Adunarea
Generală pot participa acţionarii aflaţi în evidenţa registrului acţionarilor la data de
03.04.2017. Administrator
Unic, Teodorescu George Alin.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar, organizeaza
licitati e
publica pentru autoturism
Skoda Octavia (2008, motorina, gri, 320.477 km) -15.800
lei fara TVA. Licitatia va avea
loc la data de 16.03.2017, ora
12, in Ploiesti, P-ta Victoriei,
nr. 7, bl. A Est, ap.51, jud.
Prahova. In cazul in care
bunul nu se vinde, licitatia va
fi reluata in datele de
21.03.2017 orele 11,00;
27.03.2017 orele 12,00;
30.03.2017 orele 12,00;
03.04.2017 orele 12,00. Informatii suplimentare la tel.
0744920534 si www.tempoinsolv.ro.
l Subscrisele Prosolvenţa
I.P.U.R.L. şi Legal Tax Insolv
S.P.R.L, în calitate de lichidatori judiciari, anunţă organizarea a trei licitaţii publice în
zilele de 13, 17 şi 22 martie
2017, orele 11,00, pentru
vânzarea în bloc a activelor
S.C. Vilcart S.R.L. Călimăneşti în valoare evaluată de
5.422.669 lei exclusiv TVA
(teren şi clădiri = 3.725.000 lei,
maşini, echipamente şi instalaţii = 1.304.804 lei şi stocuri
de materiale şi produse finite
= 392.865 lei). Preţul de
plecare la toate cele trei runde
va fi cel de evaluare, în sumă
de 5.422.669 lei. Ofertanţii vor
depune până în preziua licitaţiei, ora 14,00, la sediul debi-

toarei, cererea scrisă de
participare, însoţită de copia
documentelor de identitate
pentru persoanele fizice sau
certificat de înregistrare
pentru persoanele juridice,
delegaţie de reprezentare
pentru pesoanele juridice.
Cauţiunea de 10% va fi
d e p u s ă î n c o n t u l n r.
RO48RZBR0000060019101
739, deschis la Raiffeisen
Bank Călimăneşti. Licitaţia va
avea loc la sediul lichidatorului, Prosolvenţa I.P.U.R.L.
din Piteşti, str. Smârdan, nr.
46A, jud. Argeş. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon 0722.421099.
l SC Elbama Star SRL prin
administrator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica a
bunurilor mobile af late in
patrimoniul societatii debitoare, respectiv: Concasor
girator an de fabricatie 2000
la pretul de 21.929 lei (fara
TVA), Wolla Liebherr + cupa.
fr. 5 mc, an fabricatie 2000 la
pretul de 94.992 lei (fara
TVA), an de fabricatie 2000 la
pretul de 4.814 lei (fara TVA);
rezervor mot 9000 mc, an de
fabricatie 2000 la pretul de
4.814 lei (fara TVA); excavator Volvo 390 + accesorii an
de fabricatie 1999 la pretul de
137.437 lei (fara TVA); instalatie semimobila de sortare,
an de fabricatie 2000 la pretul
de 25.272 lei (fara TVA);
statie sortare agr. min + snec,
an de fabricatie 2000 la pretul
de 119.810 lei (fara TVA);
statie sortare agr. min, an de
fabricatie 2000 la pretul de
64.184 lei (fara TVA) si
Dumper Moxi an de fabricatie
1999 la pretul de 55.879 lei
(fara TVA). Aceste bunuri

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 116022 / 2015. Nr. 300547 din
08.03.2017Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 03, ziua 08. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 22 martie 2017, ora 15.00, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14,
et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitoarei SC Hamei Exim SRL, licitația a V - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al
licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Membrană anticondens Bilka/ Kooper,
2973 role x 75 mp, 222.555 lei, 19%; 2. Șuruburi autofiletante, diverse tipuri și dimensiuni 3.938
cutii,113.845 lei, 19%; 3. Trolere defecte, diverse tipuri și dimensiuni, 127 buc., 1.815 lei, 19%; 4.
Cuie, diverse tipuri și dimensiuni 127 cutii * 9 cm, 65 cutii * 22 cm, 29.889 lei, 19%; 5. Ancore, 1
container, 113 lei, 19%; 7. Tablă zincată, 8.000 buc. * 1,95 m, 2000 buc. * 2 m, 78.955 lei, 19%; 8.
Tablă 2 mm * 2 m 1.400 buc., 11.054 lei, 19%; 9. Tablă ondulată 4 m, 18 buc., 251 lei, 19%; 10. Plasă
îmbinare - fibră de sticlă, 2.790 role, 65.036 lei, 19%; 11. Panouri sandwich pentru construcții, de
diferite dimensiuni, 150 buc., 78.804 lei, 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 20 martie 2017, ora 16.30, să prezinte: a). oferta
de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești,
CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație
pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:
.... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării:
09.03.2017.

mobile sunt identificate in
Raportul de evaluare intocmit
de evaluator Ciocoiu Petre si
incuviintat de Adunarea
Creditorilor din 30.08.2016.
Vanzarea la licitatie publica se
efectueaza conform hotararii
Adunarii Creditorilor din
data de 16.02.2017. Pretul de
pornire al licitatiei pentru
fiecare bun mobil este cel
stabilit in raportul de
evaluare, pretul vanzarii este
purtator de TVA. Licitatiile
publice vor avea loc pe data
de: 15.03.2017, 22.03.2017 si
29.03.2017, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7.
Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l Debitorul SC Expeditrans
SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. Chişinău, nr. 5,
jud. Mehedinţi, J25/155/1998,
CIF:1049898, aflată în procedura de faliment dosar nr.
6164/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile
profesionale de insolvență
asociate prin contract Yna
Consulting SPRL , Consultant
I n s o l v e n ț ă S P R L Vi s a l
Consulting SPRL si Cabinet
de Insolventa Gradinaru
Valentina, cu sediul ales în Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate
la vânzare: Bunul imobil aflat
in garantia creditorului BRD
SA cu rangul I, * Proprietate
imobiliară – teren intravilan
concesionat şi construcții de
tip – hale depozitare şi administrative situate in loc. Dr. Tr.
Severin, str. Fier nr. 3, județul
Mehedinți, Nr. CF vechi 7631,
Nr. cadastral: 3115, Nr. topo-

grafic 50882 *, la pretul de
pornire a licitatiei de 26.250,00
euro exclusiv T.V.A.(ce se va
achita in lei la cursul BNR din
ziua platii). Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil
descris anterior, o reprezinta
sentinta nr. 1088/F din data de
12.12.2013 de deschidere a
procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 6164/101/2012.
Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi la data de
20.03.2017 orele 13:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, până la
începerea licitaţiei a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini.
Cont deschis la Banca Carpatica Sucursala Drobeta Turnu
Severin. Invităm pe toti cei
care vor sa se prezinte la
şedinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii la
telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Andreass
Real SRL desemnat prin
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Sentinta Civila nr. 7177 din
data de 22.09.2015, pronuntata in dosar nr. 30028/3/2013
af lat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII - a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat
in proprietatea Andreass Real
SRL constand in bun imobil
situat in Orasul Busteni,
Strada Zamora, nr. 14 A,
Judetul Prahova compus din
teren intravilan in suprafata
de 169,33 mp si constructia
edificata pe acesta in suprafata de 90,73 mp in regim
D+P+E in valoare totala de
68.850 euro. Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii
falite se va organiza in data de
15.03.2017 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul nu se va
vinde la termenul stabilit de
licitatie, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare
a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35,
bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini
este de 1.000 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 20057. Dosar de executare nr. 15504 / 2016. Nr. 300543 din 08.03.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 03, Ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 22 Martie 2017, ora 11.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Marigold Conf SRL, prima licitație. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Preț de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. 1.
Mașină de cusut Jack JK-768-DL-4, 1.229 lei; 2. Mașină de cusut Brother-EF4-B531, 1.428 lei; 3.
Mașină de cusut Fomax-KDD5570, 3 bucăți * 720 lei, 2.160 lei; 4. Mașină de cusut Gemsy-GEM8900,
450 lei; 5. Mașină de cusut Gemsy-GEM700-05H, 866 lei; 6. Mașină de cusut Juky DDL5550, 5 bucăți *
1.142 lei, 5710 lei; 7. Mașină de cusut Shingling SL303, 731 lei; 8. Mașină de cusut Jack J-737-504M204, 1.014 lei; 9. Mașină de cusut Jack JK5550, 770 lei; 10. Mașină de cusut Typical GC 6150M, 5 bucăți
* 717 lei, 3.585 lei; 11. Mașină de cusut Precious PC 7370, 426 lei; 12. Generator abur cu 2 posturi
Barellia 202, 2.777 lei, * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în acest scop și
până cel târziu în data de 20 Martie 2017, ora 16.30, să prezinte: a) oferta de cumpărare; b) dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404,
beneﬁciar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la
Trezoreria Mun. Slobozia; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru
persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f)
pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine,
copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător,
după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0243.237140, interior 184, 186. Data aﬁșării: 09.03.2017.
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sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata
legal prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al C-Jame
Active Development SRL,
desemnat prin sentinta civila
n r. 6 1 8 7 d i n d a t a d e
12.10.2016 pronuntata in
dosar nr. 16894/3/2015, aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila,
anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea C-Jame Active Development SRL constand in
apartament cu 5 camere in
suprafata utila de 105,34 mp,
situata in București, B-dul
Nicolae Grigorescu, nr. 63, bl.
D12, sc. 1, et. 6, ap.28, sector
3, in valoare totala de 92.700
euro. Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii falite se
va organiza in data de
15.03.2017 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul nu se va
vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza inca 3
(trei) licitatii, în zilele de
22.03.2017, 29.03.2017 si
05.04.2017, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare
a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar
din București, Blvd. Mircea
Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap.
10, sector 3, unde se vor
depune documentele de
inscriere la licitatie mentio-

nate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se
poate achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din
București, Blvd. Mircea Vodă,
nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10,
sector 3. Costul caietului de
sarcini este de 500 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Anunt de participare la
licitatia publica deschisa cu
oferta in plic sigilat pentru:
“Concesionarea unei suprafete de 7.800.000 mp teren
apartinand domeniului privat
al Comunei Braesti, in vederea
concesionarii unor suprafete
de teren pentru pasunat si
construirea unor case de locuit
si anexe in com. Braesti, jud.
Iasi”. 1.Denumirea, adresa:
Primaria comunei Braesti tel/
fax 0232.320300, e-mail:
primaria_comunei_braestiiasi@yahoo.com. 2.Procedura de atribuire aplicata:
licitatie deschisa cu oferta in
plic sigilat. 3.Locul desfasurarii: Primaria comunei
Braesti tel/ fax 0232.320300.
4.Biroul de la care se poate
solicita documentatia de atribuire: Primaria comunei
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Braesti tel/fax 0232.320300,
compartimentul urbanism. 5.
Costul documentatiei de atribuire: 20 lei chitanta Primaria
Braesti. a) Termenul limita de
primire a ofertelor 31.03.2017
ora 10.00. b) Adresa la care se
transmit ofertele: Primaria
comunei Braesti tel/fax
0232.320300. c) Limba sau
limbile in care trebuie redactate ofertele: romana. 6. Data,
ora si locul deschiderii ofertelor: 02.04.2017 ora 12.00. 7.
Garantia de participare in
suma de 50 lei. Documente
care dovedesc eligibilitatea: 1.
Copie C.I.; 2. Declaratie pe
propria raspundere. 8. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina
oferta valabila: 30 zile. 9.
Criteriul de atribuire a
contractului: oferta cea mai
avantajoasa din punct de
vedere economic (pretul cel
mai mare). 10. Alte informatii:
cerinte minime de calificare
impuse de autoritatea contractanta-pretul de pornire al licitatiei va fi trecut in caietul de
sarcini …lei/mp/an, lei/ha,
care se va indexa anual cu
indicele oficial al inf latiei,
conform prevederilor Hotararii Consiliului Local al
Comunei Braesti, jud. Iasi.
l Debitorul SC RUPS SA
societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Proprietate imobiliară „Teren arabil” în suprafață de 16.163,80mp, situat în
intravilanul Orașului Darmanesti, Județ Bacău, având nr.

cadastral 390-730-731-732733-734-735-740-988. Preț
pornire licitație 9.698,25Euro
exclusiv TVA. 2.Proprietate
imobiliară „Teren arabil” în
suprafață de 4.581mp, situat
în intravilanul Comunei
Dofteana, Județ Bacău, având
nr. cadastral 1030. Preț
pornire licitație 2.508,00Euro
exclusiv TVA. Prețul caietului
de sarcini pentru imobilele
„Terenuri„ aflate în proprietatea SC RUPS SA este de
1.000,00 lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru imobilele „Terenuri„
aparținând SC RUPS SA
reprezintă 75% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată
în Raportul de Evaluare.
Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea
în contul nr. RO53BITRPH1RON038212CC01 deschis
la Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. București,
Ag. Ploiești, până la orele
14.00 am din preziua stabilită
licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de
sarcini pentru proprietățile
imobiliare, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru imobilele „Terenuri„ prima ședință
de licitație a fost fixată în data
de 17.03.2017, ora 14.00, iar
dacă proprietățile imobiliare
nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de
2 4 . 0 3 . 2 0 1 7 , 3 1 . 0 3 .2 0 1 7 ,
07.04.2017, 14.04.2017, ora
14.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPJP. 69849/06.03.2017. 1. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna martie,
anul 2017, ora 12.00 în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului/ terței persoane SC Jesilden Cris SRL, licitația a II a: pentru: Denumire bunului mobil, descriere sumară: 1. Modul metalic cu
caracter provizoriu, în suprafață construită de 12 mp, dobândit conform contract de vânzare - cumparare nr. 3086/23.08.2011, amplasat
pe terenul Primăriei Municipiului Ploiești conform convenție nr. 28/24.02.2016. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul: -. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 12.762 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 19,00%. 2. În
temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
vă facem cunoscut că în ziua de 21, luna martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Activul Construct Prod 2010 S.R.L., CUI 22159172, licitația a -IIIa pentru: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul, Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Automobil mixt, marca Volkswagen Transporter 70,
nr. identiﬁcare WV2ZZZ70ZSHO75966, culoare alb, an fabricație 1995, nr. înmatriculare PH-10-ACT, 1. Proces verbal de sechestru pentru
bunuri mobile nr. 84514/16.08.2016 încheiat de A.J.F.P. Prahova, 4.798 lei, 19%; 2. Mașină de lipit PVC, 1. Proces verbal de sechestru
pentru bunuri mobile nr. 84514/16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 3.145 lei, 19%; 3. Mai compactor EP R80H Artek, 1. Proces
verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 84514/16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 1.182 lei, 19%; 4. Ciocan Retopercutor GBH
8-45, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 84514/16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 941 lei, 19%; 5. Nivelă Laser
GRL 300 HV, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 84514/16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 954 lei, 19%. 3. În
temeiul art.250, alin. (2) din Legea 207/2015, privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 22, luna martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde
la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Chirila Com SRL, CUI 7118640, a - II -a licitație pentru: Denumirea
bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Autoturism, marca Renault Laguna, nr. identiﬁcare VF1BT1F0D40281927,
culoare gri, an fabricație 2008, combustibil - benzină, nr. înmatriculare PH-15-AEG, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
107950/14.12.2016 încheiat de A.J.F.P. Prahova, 11.089 lei, 19%; 2. Chioșc din tâmplărie termopan, suprafață construită de 7.70 mp,
amplasat în mun. Ploiești, zona Piața Nord, jud. Prahova, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 102925/03.06.2014/ P.V.
adițional nr. 107952/14.12.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 5.205 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în acest
scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO31TREZ5215067XXX013036; c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe
proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de
a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele
asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau
la numărul de telefon 0244.407710, int. 163. Data aﬁșării: 09.03.2017.

ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiești, Str. Elena
D o a m n a n r. 4 4 A , J u d e ț
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028,
dl. Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro
l PRICEWATERHOUSECOOPERS Business Recovery
Services IPURL, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei Banca Columna S.A.
(bancă în faliment), anunţă
vânzarea în bloc prin licitaţie
publică, deschisă, cu strigare,
ascendentă, a 1. Drepturilor
litigioase asupra ConstrucţieiSpaţiu comercial situat la
parterul imobilului din
Drobeta Turnu- Severin, Str.
Aurelian nr. 44, Judeţul Mehedinţi, în suprafaţă construită
de 294,725 mp; 2. Bunurilor
mobile atașate construcţiei,
respectiv: 1 aparat climatizare
(nr. inv. 300001), 1 centrală
telefonică (nr. inv. 300002), 1
sistem de securitate (nr. inv.
800001), 1 scară 0043 (nr. inv.
700119); 3. Bunurilor mobile
descrise în Anexa 1 la Regulamentul de vânzare. Preţul de
pornire al Licitaţiei pentru
drepturile litigioase asupra
imobilului- spaţiu comercial
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str. Aurelian nr. 44,
Judeţul Mehedinţi, precum și
a bunurilor mobile aflate în
patrimoniul Debitoarei S.C.
Banca Columna S.A. (bancă
în faliment) este de 135.000
EUR, la care se adaugă
TVA-ul, după caz. Licitaţia se
organizează la data de
24.03.2017, la orele 14.00, la
sediul lichidatorului judiciar
din București, Lakeview Building, str. Barbu Văcărescu nr.
301-311, etaj 8, sector 2. Regulamentul de vânzare poate fi
achiziţionat la preţul de 500
Ron, plus TVA. Pentru participarea la licitaţie, procurarea
Regulamentului de vânzare
este obligatorie, obţinându-se
de la sediul lichidatorului judiciar, în zilele lucrătoare, între
orele 09:00-17:00, pe baza
actului de identitate și/ sau a
unui document de reprezentare, precum și a dovezii
de plată a preţului Regulamentului. În vederea
participării la licitaţie se
va constitui o Garanţie de
participare în cuantum de
10% din preţul de
pornire, respectiv de
13.500 EUR (echivalent
în RON la cursul RON/
EUR afișat de BNR la
data constituirii garanţiei), care se va depune
împreună cu restul documentaţiei de participare,
conform Regulamentului
de vânzare, la sediul lichidatorului judiciar
PricewaterhouseCoopers
Business Recovery

Services IPURL, până la data
de 23.03.2017, orele 16.00.
Pentru vizitarea bunurilor,
achiziţionarea Regulamentului de vânzare și a eventualelor informaţii suplimentare
vă rugăm să contactaţi lichidatorul judiciar la tel.
021.225.30.00, fax:
021.225.36.50, persoane de
contact: Octavia Aldea și Cristian Răvășilă, e-mail: cristian.
ravasila@ro.pwc.com, octavia.
aldea@ro.pwc.com.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional
transport marfă, eliberat de
ARR Argeș, pe numele Sava
George Adrian, domiciliat în
com. Berevoiești, jud. Argeș.
Se declară nul.
l SC ALS TRANS SRL
declara pierdute Documentele
de Control numerele 0048058
si 0061000, pentru transportul
rutier de persoane prin servicii
ocazionale nationale. Se
declara nule.
l Pierdut Atestat Marfa,eliberat de ARR filiala Arad,pe
numele Farcas Gheorghe
Sorin.Il declar nul.
l Pierdut certificat constatator de suspendare activitate
pentru Întreprinderea individuală Brotăcel C. Ştefan
Marius. Se declară nul
l Declar pierdut certificat de
înregistrare în scopuri de TVA
pe numele societăţii Th. PND
Instal S.R.L., având C.U.I.-ul
17333794. Îl declar nul.
l Declar pierdute carnet de
student și legitimaţie de transport pe numele Pușculiţă
Mariana Alexandra eliberate
de Universitatea București,
respectiv Universitatea Dimitrie Cantemir.
Pierdut carte de identitate,
certificat de nastere, permis
de conducere, cartela
conducator-auto, certificat
de pregatire profesionala a
conducatorului auto -seria
0004296001, pe numele
Isbășescu Marius -Ion. Se
declara nule.

COMEMORARE

