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OFERTE SERVICIU
Restaurant angajează urgent lucrători bucătărie,
bucătari cu/fără experienţă. Mai multe locuri disponibile. 0762.866.713; 0785.244.555
Grădiniţa nr.191, Sector 3, organizează concurs post
vacant- îngrijitoare, normă întreagă, perioadă nedeterminată, studii medii, în data 03.12.2015, ora
10.00. Relaţii suplimentare: 021.340.10.59.
Firmă construcţii angajează:-fierari betonişti şi
dulgheri cu experienţă, salariu se negociază la
interviu. Relaţii la telefon:-0728.305.516 sau
021.322.09.79.
Firmă de construcţii angajează:-inginer specialitatea
civile pentru departamentul tehnic şi responsabil
RTE, salariu se negociază la interviu. Relaţii la
telefon:-0728.305.516 sau 021.322.09.79.
Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de
execuţie temporar vacantă. Concursul se organizează la sediul I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii
16, sector 5, în data de 25.11.2015, ora 10:00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 8 zile de la data publicării
anunţului, la sediul I.N.S. Dosarul de înscriere
trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici. Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se
afişează la sediul şi pe site-ul I.N.S. (www.insse.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.N.S. şi
la telefon (021)317.77.82.
Fundaţia Motivation România angajează doi
îngrijitori la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
pentru un tânăr cu dizabilităţi. Activitatea
implică mutarea în casă de tip familial a fundaţiei şi presupune îngrijirea tânărului, ajutor în
sarcinile cotidiene, dezvoltarea abilităţilor de
autogospodărire şi independenţa, organizarea de
activităţi recreative, însoţirea la doctor, la centrul
de zi al fundaţiei şi oriunde e cazul. Constituie un
avantaj dacă cei doi îngrijitori formează o familie
care are sau a avut cel puţin un copil în îngrijire.
CV-urile pot fi trimise până la data de 11.11.2015
la d.ilea@motivation.ro sau fax: 021 448 11 07.

Persoană de contact: Daniela Ilea. Telefon: 021
448 02 42.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud. Olt, str.
Crişan, nr.9-11, organizează concurs în data de
03.12.2015 pentru ocuparea unui post vacant de şef
birou la Biroul juridic şi relaţii cu publicul, pe
durată nedeterminată. Condiţii de participare:
-studii superioare cu diplomă de licenţă; -vechime în
specialitate minim de 6 ani şi 6 luni în domeniul
sănătăţii. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, la data menţionată mai sus, începând cu ora 9.00 pentru proba
scrisă, iar interviul în a treia zi lucrătoare de la
susţinerea probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Bibliografia de concurs este afişată la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon: 0349.802.550.

CITAȚII
Badea Patrik Laurențiu, pârât în dosarul
2094/286/2015, este chemat la Judecătoria
Rm-Sărat, în proces de divorț cu Badea Diana, pe
data de 16.11.2015.
Domnul Vede Florin, este citat in data de 25 noiembrie 2015 la Judecătoria Novaci, judeţul Gorj în
calitate de pârât în dosarul nr. 642/267/2015 aflat pe
rolul acestei instanţe, complet 3 Civil, în proces cu
Spitalul Orăşenesc Horezu, având ca obiect:
pretenţii.
Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru
Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, cu
sediul în str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1,
Bucureşti, reprezentat prin director general Ştefan
Gheorghiu, în calitate de reclamant în dosarul nr.
41781/3/2014, aflat pe rolul Secţiei a V-a Civile a
Tribunalului Bucureşti, având ca obiect drepturile
conexe datorate artiştilor interpreţi, cităm pârâta,
SC Radio 1 Plus Media SRL, cu sediul social în
mun. Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, Spațiu Comercial 55/2, bloc 5, jud. Satu Mare, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J30/534/2011, să se
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Dosar de
executare nr. 3639000/2014. Nr. 33507 din 05.11.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna noiembrie ziua 05. În temeiul art. 162, alin.
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
20, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului nr.
2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului Societatea Agricola Movila, cu sediul ﬁscal în localitatea Lupșanu, sat
Radu Vodă, str. x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, jud. Călărași, cod de identiﬁcare
ﬁscală RO3639000. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica
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. Tractor agricol U.T.B. 650M, nr. înmatriculare CL-03-MOV, 15.030 lei, 24%; 2.
Tractor agricol U.T.B. 650M, nr. înmatriculare CL-01-NXC, 15.030 lei, 24%. *)
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 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
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat
de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.640356. Data
aﬁșării: 05.11.2015.

publicitate
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prezinte la termenul de judecată din data de
03.12.2015, cam. 101, PI 1, ora 8:30.

DIVERSE
SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de echipare şi
conducta de amestec sondă H10 Independenta în
comuna Independenţa, judeţul Galaţi”, propus a fi
realizat în extravilan comuna Independenta, T14,
T15, T17, jud. Galaţi. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str.
Regiment 11 Siret, nr.2 şi la sediul SC OMV
PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor
nr.22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi
vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul AMP Galaţi, din Galaţi,
str. Regiment 11 Siret, nr. 2, până la data de
13.11.2015.
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL
notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014
împotriva debitoarei SC Altinis Const SRL cu sediul
în comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos nr. 324 bis,
județul Prahova, J29/1216/2003, CUI 15625369, în
dosarul 8555/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Prahova, Secția Civilă de Contencios Administrativ
și Fiscal. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului suplimentar -23.11.2015, termenul de
verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului suplimentar de creanțe
-23.12.2015, termenul de depunere a contestațiilor
-30.12.2015, termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat -22.01.2016. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de 14.12.2015.
Pentru relații: 021.318.74.25.
Subscrisa SC Berser SA, cu sediul în Mun.Bucureşti,
Str.Drumul Binelui, nr.6, sector 4, titular al PUD
“Imobil P+etaj parţial cu funcţiune retail „-

LUNI / 9 NOIEMBRIE 2015
amplasat în str. Drumul Binelui, nr.51 şi str.Binelui
lot 5, sector 4, Bucureşti anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate
fi consultată la sediul Agenţiei APM Bucureşti din
Aleea Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei
Lukoil), Sector 6, de luni până joi între orele 9.0011.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul APMB, în termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul Unic al S.C. ICPET ECO S.A.
Bucureşti– cu sediul social în Bucureşti, sector 4,
Sos. Berceni nr. 104 C.U.I. RO16951894 Nr. Ord.
Reg. Com. J40/18841/2004 convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C.
ICPET ECO S.A. Bucureşti în data de 10 decembrie 2015, ora 12,00, la sediul social din Bucureşti,
sector 4, Şos. Berceni nr. 104. În cazul neîntrunirii
cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor din S.C. ICPET ECO S.A, în a doua
convocare, va avea loc în data de 11 decembrie
2015- ora 12,00, în acelaşi loc. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
din S.C. ICPET ECO S.A. Bucureşti este următoarea: 1. Aprobarea vânzării de active imobilizate
ale societăţii. 2. Desemnarea Administratorului
Unic pentru reprezentarea intereselor ICPET ECO
S.A. în vederea vânzării activelor imobilizate ale
societăţii. 3. Diverse.

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitație publică bunurile imobile absolut indispensabile exploatării,
aparţinând debitoarei Moldomin SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor
asumate prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de Banatite.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Cod operator
20002. Dosar executare. Nr. 131.481/29.10.2015. Licitația a I-a. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna noiembrie ziua 27. În temeiul art.
162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 27, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str.
Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică următorul bun imobil,
proprietate a debitorului Tarabic Iulian, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Pucioasa,
Str. Stadionului, nr. 6, jud Dâmbovița. - teren extravilan arabil în suprafață totală de
30.000 mp, înscris în Cartea funciară nr. 70554, nr. cadastral 70.554, situat în
comuna Dobra, jud. Dâmbovița, nr. tarla 3, nr. parcela 6/69, act administrativ nr.
titlu proprietate nr. 13427 din 04.05.1993, emis de CJPSDP, act notarial nr.
Declarație nr. 1773/28.05.2013 emis de BNP Pana Ruxandra; act administrativ nr.
certiﬁcat ﬁscal nr. 2269/10.06.2013 emis de Primăria Dobra, cota actuala 1/2,
evaluat estimativ la valoarea de 26.501 lei, conform valorilor de circulație privind
bunurile imobile întocmite de Camera Notarilor Publici Ploiești. Prețul de evaluare
este de 72.881 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea
bunurilor imobile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este neimpozabil/ scutit de TVA
conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori: A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița.
Sarcini: Ipotecă legală în sumă de 76.697 lei reprezentând creanțe bugetare/
Încheiere OCPI Dosar nr. 23122/2603.2015. 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
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat
de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei
stabilită pentru desfășurarea licitației (26.11.2015). Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completarile ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau
la telefon numărul 0245.616779, persoană de contact: Draghici Daniela. Data
aﬁșării: 09.11.2015.

Informaţiile necesare sunt cuprinse in Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania,
tel. 0040-364-412631, fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 14
Decembrie 2015, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar. În condițiile în care licitația publică
din data de 14 Decembrie 2015 nu se va finaliza cu
adjudecare, următoarele ședințe de licitație vor avea
loc în a doua zi de luni a fiecărei luni din an. În
condițiile în care a doua zi de luni din lună este
declarată conform legii zi nelucrătoare, licitația se
va organiza în ziua de luni a următoarei săptămâni
din aceeași lună.
Compania Naţională De Căi Ferate “CFR” S.A
Sucursala Regională De Căi Ferate Braşov– Divizia
Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str. Politehnicii nr.1,
organizează la sediul societăţii, licitaţie publică,
deschisă, cu strigare, în data de 27.11.2015 de la ora

11.00 pentru închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri)
disponibile în vederea desfăşurării de activităţi
comerciale, prestări servicii, publicitate, depozite,
garaje, etc., situate pe raza staţiilor c.f/haltelor c.f/
zonelor c.f. aflate în subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. Pentru detalii privind locaţia
(amplasarea), suprafaţa, destinaţia (obiect de activitate), tariful minim de pornire al licitaţiei, taxele
necesare a fi achitate pentru participarea la licitaţie,
vă puteţi adresa la sediul Sucursalei Regionale CF
Braşov– Divizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107,
0268/410108) sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro–
CFR SA- Licitaţii interne– nivel regional- închirieri.
Documentaţiile necesare participării la licitaţie
(caiete de sarcini şi anexe) se procură, contra cost,
de la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate
Braşov – Divizia Patrimoniu. Documentele necesare
admiterii participării la licitaţie se vor depune la
sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov–
Divizia Patrimoniu, până la data de 20.11.2015.

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație de participare. Agenția Națională
de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data
de 19.11.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Scadent Curs S.R.L. (dosar
nr. 1270/98/2015), cu sediul în Andrășești, județul Ialomița; - S.C. Super Confecții
S.R.L. (dosar nr. 1677/98/2015), cu sediul în Amara, județul Ialomița; - S.C.
Anagnoste S.R.L. (dosar nr. 1691/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița;
- S.C. Viamixt S.R.L. (dosar nr. 1638/98/2015), cu sediul în Ion Roată, județul
Ialomița; - S.C. Comfarm S.R.L. (dosar nr. 2556/98/2014), cu sediul în Dridu,
județul Ialomița; - S.C. CCC Atractiv Dual S.R.L. (dosar nr. 1463/98/2015), cu sediul
în Slobozia, județul Ialomița, aﬂate pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31,
județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 93538/05.11.2015. În
temeiul art. 162, alin. (2) din. O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, S.F.M. Câmpina organizează
la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31 licitație publică deschisă în vederea
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 20.11.2015, ora 11.00, teren
intravilan 537 mp și construcțiile – locuință (P) 44 mp și locuință vacanță (P+M) 124
mp, situate în Breaza de Sus, Aleea Someșului nr. 3A, jud. Prahova, preț de pornire
461.140 lei, proprietatea debitorului Iancu Victor Octavian – Dobroești, jud. Ilfov; în data de 23.11.2015, ora 13.00, teren extravilan categoria fâneață 5503 mp,
situat în Valea Doftanei, tarlaua 11, parcela 94/42, jud. Prahova, preț de pornire
46.367 lei; teren extravilan fâneață 4521 mp, situat în Valea Doftanei, tarlaua 11,
parcela 94/43, preț de pornire 39.647 lei, proprietatea debitorului Manea Viorel –
Valea Doftanei, jud. Prahova; - în data de 23.11.2015, ora 14.30, teren extravilan
fâneață 4789 mp, situat în Comarnic, punct Parc, tarlaua 59, parcela F553, preț de
pornire 5.078 lei, proprietatea debitoarei Onea Lucia – Comarnic, jud. Prahova; - în
data de 24.11.2015, ora 13.00, teren curți construcții 48217 mp și construcțiile C1 depozit 84 mp, C2 - stație alimentare 11 mp, C3 - punct control 12 mp, situate în
intravilanul comunei Bănești, punct Ciuperceasca, tarla 51, parcela 1357, preț de
pornire 1.320.687 lei, proprietatea S.C. Gercom Business S.R.L. Ploiești pentru
creanțele debitoarei S.C. Grinseg Construct S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în
data de 24.11.2015, ora 14.30, teren 7256 mp (5887 mp teren curți construcții și
1369 mp teren neproductiv) și construcțiile C3 - hală industrială 1805 mp, C5 magazie 111 mp, C7 - hală 105 mp, C10 - șopron metalic 301 mp, C11 - bazin apă 52
mp, situate în Câmpina, Calea Doftanei nr. 204, tarla 44, parcela 2060, preț de
pornire 1.101.525 lei, proprietatea S.C. Fildas 95 S.R.L. Câmpina pentru creanțele
debitoarei S.C. Fibec S.A. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 25.11.2015, ora
13.00, teren intravilan curți construcții 491 mp și construcția C1 - birouri 229,38
mp, situate în Câmpina, Calea Doftanei nr.204, tarla 44, parcela 2060, preț de
pornire 610.722 lei, proprietatea S.C. Fildas 95 S.R.L. Câmpina pentru creanțele
debitoarei S.C. Fibec Metalglass S.A. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de
25.11.2015, ora 14.30, teren arabil 34441 mp, situat în intravilanul comunei
Bănești, tarla 46, parcelele A1308/10 - lot2, A1308/10 - lot3, A1308/10 - lot4,
A1308/11, A1308/40, A1308/12, A1308/13 - lot4, A1308/13 - lot3, A1308/13 lot2, A1308/13 - lot1, preț de pornire 857.373 lei, proprietatea S.C. Agroferma
S.R.L. Câmpina pentru creanțele debitoarei S.C. Fibec Metalglass S.A. – Câmpina,
jud. Prahova; - în data de 26.11.2015, ora 13.00, autoutilitară N1 Mercedez Benz
Vito 108 CDI, an fabricație 2001, preț de pornire 7.680 lei, proprietatea debitoarei
Almyny Impex S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu
includ TVA. Anunțurile de vânzare pot ﬁ consultate la sediul S.F.M. Câmpina,
primăria în raza căreia își are domiciliul ﬁscal debitorul și pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010, 0244.376011,
persoana de contact: dl. Pavel Gheorghe.
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PIERDERI
Roumasport S.R.L., C.U.I. RO23727785,
J40/6890/2008, cu sediul în Bucureşti, Sector 6,
declar pierdut Registrul Unic de Control pentru

punctul de lucru din Bld. Metalurgiei nr. 12-18,
Sector 4, Bucureşti. Îl declar nul.
Declar pierdută (nulă) legitimaţie serviciu, numeSavu Costel, emisă de S.C. Apa Nova Bucureşti,
număr marcă 15138.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator
judiciar a debitoarei SC Agro- Wirt 2007 SRL cu
sediul în Municipiul Arad, Str. I.C. Brătianu Nr. 6-8,
Judeţul Arad, J02/1812/2007, CUI 22513198,
declară certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/ nule.

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.105097/05.11.2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj
1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În data de 24, luna noiembrie, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următorul
bun mobil, proprietate a debitorului Activul Construct Prod 2010 S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Al. Pichetului nr.
1, bl. 14D, sc. A, ap. 3, cod unic de înregistrare ﬁscală RO 22159172. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autovehicul marca Volkswagen Transporter, motorină, nr.
înmatriculare PH-10-ACT, nr. identiﬁcare WV2ZZZ70ZSH075966, 2371 cc., 57 kw, culoare alb, an fabricație 1995. Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 3.210 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24,00%. 2. În data de 25, luna
noiembrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Ermezos & Rita
S.R.L., cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, Bobâlna, nr. 76, bl. 2, sc.B, et. 3, ap. 8, cod unic de înregistrare ﬁscală RO
33359931. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A. (pe bucată), Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Cameră
fermentație Liev 14, 2.172 lei, 24,00%; Cuptor cu bandă Sen 805, 7.860 lei, 24,00%; Cuptor Lipie 80 cm, 3.363 lei, 24,00%;
Masă lucru polietilenă PA820S, 2.262 lei, 24,00%; Cuptor Leventi Combimat, 5.279 lei, 24,00%. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 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 prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (în
contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910,
deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de
creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data aﬁșării: 09.11.2015.

publicitate

13

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator
judiciar a debitoarei SC Pro-Car Service SRL cu
sediul în Braşov, Str. Postăvarului Nr. 29, Judeţul
Braşov, J08/459/1999, CUI 11778718, declară certificatul de înmatriculare şi statutul /anexele pierdute/
nule.
Pierdute certificate constatatoare pentru sediul
secundar nr. 554815/05.11.2008 si pentru sediu
social nr.474171/19.09.2008, SC Gaad Comert
Special SRL, CUI: 24494068, J40/16050/2008,
sediul social: Bucuresti, str. Drumul Taberei nr.90,
bl.C8, sc.D, et.2, ap.126, sector 6. Le declar nule.

COMEMORĂRI

Au trecut doi ani de la moartea
inginerului Rosca Constantin (Titi),
ani grei de durere pentru cei care au
rămas, care nu pot uita pe omul bun
cu suflet nobil care a fost.
Lacrimi şi flori, Janeta, soţie, Violeta,
fiică şi Makito, ginere.
publicitate

