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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează
cu experienţă: recepţioner, animator (fire
sociabilă şi sportivă), şef sală, ospătar,
barman, bucătar, ajutor bucătar, cofetar-patiser. 0722.268.866.
Angajăm bucătari, ajutor de bucătari cu/
fără experienţă pentru Bucureşti. hr@
oalacubunatati.ro. 0735.217.286.
Angajari Germani: muncitori calificaţi,
vopsitoi auto şi domeniul hotelier.
Germania nivel începator. Condiţii avantajoase. 0770.449.054.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, cu
sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr.17,
sector 5, organizează la sediul sau, în data
de 28 mai 2015, ora 10,00 (proba scrisă)
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de expert debutant din
cadrul Direcţiei generale de integritate.
Condiţiile de participare la concurs: Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă
într-unul din domeniile: sociologie, psihologie, comunicare şi relaţii publice; Cunoştinţe operare calculator: sistem
Windows, internet- nivel mediu. Dosarele
de înscriere la concurs se depun în
perioada 7- 20 mai 2015 la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
Condiţiile de desfăşurare, de participare la
concurs şi bibliografía stabilită sunt afişate
la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pe site-ul www.anaf.ro.

Complex hotelier
Marina Regia Residence
Angajează pentru sezon
Litoral 2015
Ospătar
Bucătar
Se oferă cazare, bonuri de
masă, salariu atractiv
CV-urile se primesc pe e-mail:
ofﬁce@marinaregia.com
sau la sediul din:
B-dul. Mamaia Nord nr. 77
Năvodari, Jud. Constanţa

Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 319.97.59 /int.2047, 2026, 2492.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului cu sediul în strada
Şoseaua Naţională Vaslui–Iaşi nr.1, Vaslui,
organizează concurs de recrutare în data de
27.05.2015 - proba scrisă pentru ocuparea a
13 posturi vacante după cum urmează: 1.
Asistent social, gradul debutant – 1 post la
Complexul de Servicii Comunitare nr. 1
Vaslui - Centrul de Îngrijire de Zi, cu
următoarele condiții specifice: 2. Asistent
medical PL, gradul principal – 1 post la
Complexul de Servicii Comunitare nr.1
Vaslui- Centrul Maternal, cu următoarele
condiții specifice: 3. Asistent medical PL,
gradul debutant – 1 post la Complexul de
Locuințe Protejate Vaslui- Locuința Protejată Vladia, cu următoarele condiții specifice: 4. Psiholog, gradul stagiar - 1 post la
Complexul de Servicii Comunitare nr.1
Bârlad- Centrul Respiro ”Acasă - O binecuvântare a timpului”, cu următoarele
condiții specifice: 5. Muncitor calificat
bucătar, gradul III - 1 post la Complexul de
Servicii Comunitare nr.2 Bârlad- Compartiment Administrativ, cu următoarele
condiții specifice: 6. Infirmier/ă - 2 posturi
la Complexul de Servicii Comunitare
pentru Persoana cu Handicap Bârlad –
Centrul Specializat pentru Copii cu
Dizabilități, cu următoarele condiții specifice: 7. Infirmier/ă - 2 posturi la Complexul
de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși
– Centrul de Recuperare și Reabilitare
pentru Persoane cu Handicap; 8. Infirmier/ă
- 1 post la Complexul de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice;
9. Infirmier/ă - 1 post la Com- plexul de
Servicii Comunitare Mălăești-Vutcani –
Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Mălăești; 10. Șofer, gradul
I - 1 post la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui –
Echipa Mobilă 1; 11. Muncitor calificat
fochist, gradul I – 1 post la Complexul de
Servicii Comunitare pentru Adulți Huși –
Compartiment Administrativ. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune până la
data de 19.05.2015 la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui. Bibliografia stabilită
pentru concurs se afișează pe site-ul și la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. Relații
suplimentare se pot obţine de la Direcţia de
resurse umane - salarizare, juridic - contencios, control şi comunicare, sănătate şi
securitate în muncă, apărare civilă şi P.S.I.
– Compartiment gestionarea resurselor
umane între orele 8,00-16,30 de luni până joi
și vineri între orele 8,00-14,00 sau la telefon
0235/315138.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, prin Compartimentul Insolvență invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția
Națională de Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel târziu în data de
12.05.2015, ora 16.30 oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență în
dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Liad GRB S.R.L. (dosar nr.
716/98/2015), cu sediul în Căzănești, județul Ialomița; - S.C. Bixaro Line S.R.L. (dosar
nr. 5311/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Cristina Pim S.R.L.
(dosar nr. 802/98/2015), cu sediul în Fetești, județul Ialomița; - S.C. Geea Global
Company S.R.L. (dosar nr. 738/98/2015), cu sediul în Balaciu, județul Ialomița, aﬂate
pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind
procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13.05.2015, ora
10,00, la sediul D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Ialomița din Slobozia, B-dul. Matei
Basarab, nr. 14, județul Ialomița. Pe plic se va face mențiunea: “ A nu se deschide
oferta înaintea datei de 13.05.2015, ora 10,00”. Relații la telefon 0243.237140,
interior 171.

PRESTĂRI SERVICII
Acoperişuri cu tablă zincată, tiglă
ceramică, jgheaburi, vopsim tiglă metalică.
Reparaţii. Reducere 30% pe 15 mai.
0724.716.882.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu de depozitare şi producţie de 750
mp oferă spre închiriere S.C. Tesătoriile
Reunite S.A. în zona Dristor, Sector 3,
Bucureşti. Relaţii la telefon 0722654095 şi
0724426617.

CITAȚII
Spac Ilie Dorinel, cu ultimul domiciliu în
Suceava, este citat în calitate de pârât în
procesul cu reclamanta Costin Gabriela în
data de 08.06.2015, la Judecătoria Galaţi,
în dosarul nr. 9765/233/2013.
Ietcu Stefania domiciliată în com.Poieni,
jud.Suceava, este citată în calitate de pârât
în procesul cu reclamanta Costin Gabriela
in data de 08.06.2015, la Judecătoria
Galaţi în dosarul nr. 9765/233/2013.
Se citează numita Fântână Doina, cu domiciliul în Madrid, Calle Miguel Angel 22,1
exterior, cod poștal 28010, Spania, precum
și în București, Sector 1, Mendeleev, nr.44,
et.1, apt.2, în ziua de 21, luna 05, anul 2015,
ora 11.30, complet C17, în calitate de intervenient în interes propriu în dosarul
nr.213/318/2005** al Judecătoriei Tg-Jiu ,
cu sediul în Tg-Jiu, Str.Tudor Vladimirescu,
nr.34, Jud.Gorj, România, în contradictoriu
cu Mihai Iulia și Mihai Natalia, dosar ce are
ca obiect partaj judiciar.
Se citează Madan Florica-Flori, în calitate
de pârât, la Judecătoria Drăgășani, în
dosar nr. 3290/223/2014, cu termen la
25.06.2015, reclamant fiind Costache
Gheorghe.
Chivu Ioana, domiciliată în Ştefăneşti,
Uliţa Ruseşti nr. 66, jud. Argeş, este
chemată în data de 13.05.2015 şi în continuare la 24.06.2015 în calitate de pârâtă, în
Dosarul 21956/280/2014, la Judecătoria
Piteşti, sala 3, complet c3-1, în proces cu
Chivu Alexandru, în calitate de reclamant,
pentru declararea judecătorească a morţii.
Societatea Agricolă „Prodcereal” cu sediul
în oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi este
chemată la Judecătoria Paşcani, sala 1,
complet C-1 MF, pe 02.06.2015, ora 9:00, în
dosar nr. 4817/866/2013 în calitate de
pârâtă în proces cu reclamanţii Aanei
Cezar ş.a. pentru anulare act.

Societatea Agricolă „Ion Creangă” cu
sediul în sat Buznea, comuna Ion Neculce,
jud. Iaşi este chemată la Judecătoria
Paşcani, sala 1, complet C-1 MF, pe
0 2 . 0 6 . 2 0 1 5 , o r a 9 : 0 0 , î n d o s a r n r.
4817/866/2013 în calitate de pârâtă în
proces cu reclamanţii Aanei Cezar ş.a.
pentru anulare act.
Societatea Agricolă „Siloma” cu sediul în
Găneşti, comuna Ion Neculce, jud. Iaşi este
chemată la Judecătoria Paşcani, sala 1,
complet C-1 MF, pe 02.06.2015, ora 9:00, în
dosar nr. 4817/866/2013 în calitate de
pârâtă în proces cu reclamanţii Aanei
Cezar ş.a. pentru anulare act.
Numita Faraonel Oana Florica este citată
la Judecătoria Răducăneni, pentru data de
19 mai 2015, ora 9.00, în dosar
1098/286/2014, având ca obiect exercitare
autoritate părintească în contradictoriu cu
Faraonel Silviu Adrian.
Pupeză Ioan-Luca, reclamant în dosar nr.
3043/265/2013 al Judecătoriei Năsăud,
cheamă în judecată pârâţii Danci Ioan,
Danci Tănase, Danci Grigore, pentru data
de 11 iunie 2015.
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. 25217/3/2014, af lat pe rolul
Secţiei a V-a Civile a Tribunalului
Bucureşti, având ca obiect drepturile
conexe datorate artiştilor interpreţi, cităm
pârâta, SC ECOSTAR GROUP SRL, cu
sediul social în mun. Sebeş, str. Decebel nr.
1, jud. Alba, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J1/103/2002, să se prezinte la termenul de judecată din data de
04.06.2015, cam. 101, PI 1, ora 8:30.

DIVERSE
Judecătoria Vălenii de Munte, Judeţul
Prahova, în temeiul încheierii din data de
16.04.2015, potrivit art.1051 C.proc.civ., ca
urmare a cererii înregistrate pe rolul
instanţei sub nr.752/331/2015, prin care se
invocă de către reclamantul Facaianu Ilie
domiciliat în Maneciu sat Făcăieni nr.178
jud. Prahova dobândirea dreptului de
proprietate ca urmare a uzucapiunii
asupra imobilului teren în suprafaţă de
339 mp, situat în com. Maneciu sat
Făcăieni nr.178 T.64 P: A 4266, 4268, CC
4267, având următoarele vecinitati: la vest
most. def. Minculete Ion, la sud Badea
Constantin, la est şi nord- DN1A, se emite

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: S.C. Stoneway SRL - Căteasca, nr. 71B,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Stație betoane Cedomal,
70.366 lei; Încărcător frontal Stalowa Wola, 30.254 lei; Draglină Demag, 48.452 lei;
Buldozerf S1500, 14.103 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria
Topoloveni, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală, republicat, până în ziua de
20.05.15, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 21.05.15, ora 11:00:00, la Sediul
S.F.O. Topoloveni Calea București, nr. 107A. Sarcinile care grevează bunurile sunt:
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal
Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900.

ANUNŢURI

www.jurnalul.ro
prezenta SOMAŢIE. Pentru toţi cei interesaţi să facă opoziţie în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urmă publicaţii. În
lipsa opoziţiei formulată în termen procedural, se va trece la judecarea cererii.
Menţionăm că imobilul este deţinut de
către reclamantul Facaianu Ilie domiciliat
în Maneciu sat Făcăieni nr. 178 jud.
Prahova.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită lichidator judiciar conform
sentintei nr. 437/30.04.2015 pronunţată de
Tr i b u n a l u l P r a h o v a î n d o s a r u l
5812/105/2010, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei SC
Civind Condexpert SA Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap.3, judeţ
Prahova, CUI RO25027982, J29/169/2009.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
15.06.2015. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 14.07.2015. Termenul
pentru solutionare eventuale contestatii si
afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 12.08.2015.

SOMAȚII
Somaţie emisă în temeiul dispoziţiiilor
încheierii din 26.03.2015, pronunţate în
dosarul nr. 2480/740/2014. Prin prezenta se
aduce la cunoştinţa celor interesaţi că în
baza dispoziţiilor art. 1050-1051 Noul Cod
de procedură civilă, reclamanţii Calangiu
Mariea şi Calangiu Cristina, ambii cu
domiciliul în Alexandria str. 1 Mai, nr. 32,
judeţul Teleorman, au formulat acţiune
c a r e f a c e o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
2480/740/2014, prin care a solicitat ca
instanţa să constate că a dobândit prin
uzucapiune de 30 de ani dreptulş de
proprietate asupra imobilului compus din
suprafaţa de 484 m.p. teren intravilan. Loc
de casă, situat în Alexandria, str. 1 Mai, nr.
32, judeţul Teleorman, având ca vecini: N
- Cez România, S Tudor Marin, E - Cez
România, V - str. 1 Mai şi o casă de locuit
(situată pe suprafaţa de teren de 484 m.p.
deschisă mai sus), având o suprafaţă
construită la sol de 98 m.p. construită din

pământ bătut, acoperită cu ţiglă compusă
din 2 camere, sală, bucătărie, atelier,
şopron-anexă gospodărească. Orice
persoană interesată este somată ca în
termen de 6 luni de la afişarea şi publicare
prezentei somaţii, să formuleze opoziţie la
cererea de uzucapiune a reclamanţilor
Calangiu Mariea şi Calangiu Cristina, la
Judecătoria Alexandria. În caz contrar, se
va proceda la judecarea cererii. Somaţia
face parte integrantă din încheierea
pronunţată de Judecătoria Alexandria la
data de 26.03.2015.
Somaţie - Data emiterii: 17.04.2015.
Judecătoria Zimnicea, judeţ Teleorman,
prin încheierea de şedinţă din data de
16.04.2015, a dispus emiterea SOMAŢIEI
privind pe reclamanta Bandulea Maria,
domiciliată în comuna Cervenia, judeţ
Teleorman şi pe pârâta Ristache Elena,
domiciliată în comuna Cervenia, judeţul
Teleorman, care invocă dobândirea prin
uzucapiune de 30 de ani, aând în vedere
joncţiunea posesiei sale cu cea a autorilor
săi asupra unui teren intravilan în suprafaţă totală de 570 m.p. situat pe raza
satuluiCervenia, comuna Cervenia, judeţul
Teleorman, amplasat în cvartalul nr. 28,
parcelei nr. 1076 şi 1077, având ca vecini
la N - Ruşanu Valeria, la E - Epure Florea,
la S - D.S. şi la V - Bunea Niculina. Toţi
cei interesaţi să facă opoziţie, se vor adresa
instanţei în scris, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urmă publicaţii se va trece la
judecarea cererii.
România. Judecătoria Craiova. Sediu:
Craiova, str.A. I.Cuza, nr.20, Dolj. Telefon:
0251.414.060. Fax: 0251.416.206. Dosar nr.
25956/215/2014. Termen: 17.09.2015.
Complet: C17. Somaţie, emisă în baza
art.1051 alin.1 NCPCiv, prin Încheierea de
şedinţă din data de 12.03.2015. Reclamaţii
-posesori Pantelimon Gheorghe,
Pantelimon Constanţa, ambii domiciliaţi în
Craiova, strada Vasile Alecsandri, nr.60,
jud.Dolj, invocă în dosarul 25956/215/2014
al Judecătoriei Craiova, dobândirea
proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului în suprafaţă de 132mp, situată în
Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.60 (fost
nr.58), jud.Dolj. Se somează orice persoană

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație valoriﬁcare bunuri
conﬁscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, organizează în data de
14.05.015, orele 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu,
licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: Autoutilitară marca Ford
Transit, an de fabricație - 1995, 51 CP, serie șasiu SFAKXXBDVKLS54626, valoriﬁcabil
pentru piese de schimb și subansamble la prețul de 2.159 lei, inclusiv TVA. Autoturism
marca Mercedes 300D, an de fabricație 1982, cap. cil. 2998 cmc, serie șasiu
WDB12313012287624, combustibil motorină, valoriﬁcabil pentru piese de schimb și
subansamble, la prețul de 4.437 lei, inclusiv TVA. Autoturism marca Dacia tipul 1305
Pick-up, an de fabricație 1998, cap. cil. 1557 cmc, serie șasiu UU1D16119W2783141,
valoriﬁcabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 1.558 lei, inclusiv
TVA. Autoturism marca Dacia 1310L, an de fabricație 1998, cap. cil. 1397cmc, serie
șasiu UU1R11711X2815317, valoriﬁcabil pentru piese de schimb și subansamble, la
prețul de 990 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta până la data de
13.05.2015, orele 12:00, următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - dovada plății
taxei de participare la licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de
naționalitate română copie după certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română și legalizat; - dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații
ﬁscale restante, respectiv certiﬁcat de atestare ﬁscală eliberat de Administrația ﬁscală
teritorială și certiﬁcat de atestare ﬁscală emis de Administrația publică locală (în
original). Pasul de licitație este de 50 lei. Garanția de paricipare la licitație se va depune
în contul A.J.F.P. Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu, Cod de Identiﬁcare Fiscala 4286895. Informații suplimentare se
pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu – Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri, aﬂat la
parterul sediului, telefon 0246.216705 – interior 138, telefon mobil.

interesată să facă opoziţie, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la emiterea şi publicarea prezentei somaţii se va trece la judecarea cererii. Somaţia se va afişa la
imobilul în litigiu, la sediul instanţei, la
sediul Primăriei Municipiului Craiova, la
sediul OCPI Dolj şi se va publica în două
ziare de largă răspândire, din care cel
puţin unul de circulaţie naţională, conform
dispoziţiilor art.1051 alin.1 NCPCiv.
Preşedinte, Elena Zorilă. Grefier, Corina
Cismaru.
Somaţie de uzupaciune. Reclamanţii
Dărăban Iacob şi Dărăban Maria domiciliaţi în oraşul Sîngeorz-Băi, str. Cormaia nr.
23/A, jud. Bistriţa-Năsăud, în dosar nr.
2837/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, au
solicitat a se constată dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilelor înscrise în cf 26891 nr top
10829/2 şi cf 26879 nr top 10830/2/1
Sîngeorz-Băi de către pârâtul Sorecău
Maxim şi defunctă soţie Sorecău Aurica.
Aducem la cunoştinţă persoanelor intersate, faptul să au posibilitatea legală de a
formulă opoziţie, în temrn de 6 luni de la
emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa
va trece la judecarea cauzei. Emisă în baza
încheierii din data de 30 martie 2015.

ADUNĂRI GENERALE
Turcanu Ioan Nicolai cu ultimul domiciliu
cunoscut în Oraş Voluntari, Bd. Pipera, Nr.
4C, Vila G7-8, Jud Ilfov, în calitate de
administrator statutar al S.C. IMOBILIAR
LEASING INVEST IFN S.A < în faliment> din Voluntari –CUI:15575996, este
convocat în ziua de joi 14.05.2015, ora 11
la imobilul din Voluntari, Bd. Pipera, Nr.
4C, Vila G7-8, Jud Ilfov, în vederea inventarierii acestuia. Relaţii suplimentare la
telefon 0728.878298.
Schiopu Cristian Marcel cu ultimul domiciliu cunoscut în în Bucureşti Sos. Mihai
Bravu nr.120 bloc D28 sc.A et.5 ap.15
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sector 2, în calitate de administrator
special al S.C. IMOBILIAR LEASING
INVEST IFN S.A < în faliment> din
Voluntari –CUI:15575996, este convocat în
ziua de joi 14.05.2015, ora 11 la imobilul
din Voluntari, Bd. Pipera, Nr. 4C, Vila
G7-8, Jud Ilfov, în vederea inventarierii
acestuia. Relaţii suplimentare la telefon
0728.878298.
Convocator. Administratorul unic al SC
Omegatub SA cu sediul în IAŞI, Str.
B u ci um , n r.34 con voacă A d u n ar ea
Generală Ordinară a Acţionarilor la data
de 08.06.2015 ora 09.30 la sediul societăţii
din Iaşi, Str. Bucium, Nr. 34,pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.05.2015,cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori privind
exerciţiul financiar al anului 2014. 2. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul
2014. 3. Aprobarea contului de profit şi
pierdere pentru anul 2014. 4. Aprobarea
programului de activitate pentru anul
2015. 5. Diverse probleme. Începând cu
data de 06.05.2015 documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse în ordinea de zi se pot consulta şi
procura de la sediul SC Omegatub SA, din
stradă Bucium, Nr. 34. În situaţia în care la
data de 08.06.2015 Adunarea Generală nu
îndeplineşte condiţiile de întrunire se
reprogramează în data de 09.06.2015, ora
09.30 în acelaşi loc.Acţionarii vor putea fi
reprezentaţi de alţi acţionari pe bază de
procură specială conform art.124 alin.1 din
Legea nr.31/1990, republicată. Administrator unic. Stratulat Marian.
Consiliul de Administraţie al Sc Gospodarie Locala Baicoi SA cu sediul în Băicoi,
str. Vârful cu Dor, nr. 1A, jud. Prahova,
având CUI 2995882, Atribut fiscal RO,
înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului – Tribunalul Prahova cu nr.
J29/46/1993 Convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor. În data de 29 MAI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC GFMSM SRL (licitația IV-a). 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 22, luna Mai, 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
GFMSM SRL, CUI 25242182 cu sediul în localitatea Giurgiu, Str. Nicolae Bălcescu, bl.
V32, sc. A, ap. 3, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară:
Autoutilitară camion Man 8.174 LE 170C. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației
(exclusiv TVA): 18.300 lei. Cota TVA: 24%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini.
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din 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 (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal
4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 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 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, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, 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
0246.212.830, interior 415, la domnul Adrian Miu.
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2015, ora 10.00 la sediul societăţii din
Băicoi, str. Vârful cu Dor, nr. 1A cu
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi
discutarea raportului administratorilor
societăţii pentru exerciţiul financiar al
anului 2014. 2. Prezentarea şi aprobarea
raportului cenzorilor societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2014. 3. Aprobarea
situaţiilor financiare ale societăţii pe anul
2014. 4. Aprobarea repartizării profitului
realizat de societate în anul 2014. 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar al anului
2014. 6. Aprobarea listei de mijloace fixe şi
obiecte de inventar ce urmează a fi scoase
din funcţiune prin valorificare sau casare.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participe la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis prin simpla probă a
identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate,
şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice
care le reprezintă. Materialele supuse
dezbaterii se vor găsi spre consultare la
sediul societăţii SC Gospodarie Locala
Băicoi SA, str. Vârful cu Dor, nr. 1A,
începând cu data de 07 mai 2015. În cazul
în care, pe data de 29 mai 2015 nu se
întruneşte cvorumul prevăzut de Lege,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 30 mai
2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
Lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitaţie publică cu strigare bunul
imobil Casă (Vilă) - P+1+M, cu o suprafaţă
construită de 390,81 mp cu piscină şi teren

MIERCURI / 06 MAI 2015
aferent în suprafaţă de 775 mp situat în
Oraş Voluntari B-dul Pipera Tunari Nr.4C
Vila G7-8 jud.Ilfov, proprietatea debitorului
SC Imobiliar Leasing Invest IFN SA, la
preţul de pornire de 240.500 EUR (la care
se va adaugă TVA). Licitaţia va avea loc în
data de 8, 15, 22, 29 mai orele 15 şi se va
relua timp de 4 săptămâni în zilele de
miercuri orele 15, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 47
jud.Prahova. Relaţii suplimentare la tel:
0728.878298.
Anunţ de Participare(1): Fondul european
pentru refugiaţi– Programul anual 2013.
Ref: ERF/13.06 Inspectoratul General
pentru Imigrări solicită propuneri de
proiecte pentru implementarea unor acţiuni
în domeniul azilului cu ajutorul unei asistenţe financiare prin Programul general
“Solidaritatea şi gestionarea f luxurilor
migratorii” al Uniunii Europene. Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă
se găsesc pentru consultare la Inspectoratul
General pentru Imigrări, str. Lt. col.
Constantin Marinescu nr.15A, Sector 5,
Bucureşti şi pe pagina de Internet www.igi.
mai.gov.ro. Data limită pentru depunerea
propunerilor este 21.05.2015, ora 09:00.
Perioada de selectie si evaluare a
proiectelor este 21.05.2015– 29.05.2015.
Selecţia propunerilor se va efectua pe baza
procedurii accelerate, conform prevederilor
Le g i i nr. 3 5 0/ 2 0 0 5 p ri v i n d reg i m u l
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare. (1) Anunţ publicat
în Monitorul Oficial al României nr. 83 din
data de 04.05.2015, Partea a VI-a.

SC Legolas Tub SRL prin administrator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică teren intravilan in suprafata de 395 mp situat in
Bucov, tarla 52, parcelele Cc 2125/39, Cc
2125/40, precum si cota indiviza de 1/16 din
drum de acces in suprafata de 895 mp la
pretul de evaluare redus cu 10%. Licitaţia
va avea loc în 08.05.2015, ora 14/30 la
sediul administratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de 12.05.2015
și 14.05.2015, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
SC Andutu Distribution SRL prin lichidator judicar VIA Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică marca Andutu
la pretul de 14.334 lei și proprietate imobiliara compusă din teren intravilan în suprafaţă de 2.174 mp situata in com. Predeal
Sărari, sat Vitioara de Sus, judet Prahova la

pretul de 28.851 lei fara TVA. Licitaţia va
avea loc în 12.05.2015, ora 15/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 19.05.2015, 26.05.2015 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
SC cedric serv SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică bunuri mobile (masini
cusut) la pretul de evaluare. Licitaţia va
avea loc în 08.05.2015, ora 14/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 11.05.2015 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
Comuna Mihai Eminescu, cu sediul în sat
Ipoteşti, judeţul Botoşani, telefon/ fax
0231.512.183, CUI 3503600, organizează, în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr.
99363/04.05.2015. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, în temeiul
art 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează licitație
deschisă în vederea vânzării bunurilor sechestrate, după cum urmează: 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 26, luna mai, anul 2015, ora 12, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde
prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C.
Biointer Agro S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în Județ Prahova, Sat Târgșoru Nou, Comuna
Ariceștii Rahtivani, nr. 390, cod de identiﬁcare ﬁscală 14946131: Nr. crt. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare, exclusiv TVA, Cota TVA *): 1.
Autoturism M1, caroseria AF vehicul cu utilizare multiplă, marca Citroen, tip
G*KFW*/GJKFW*/Berlingo, nr. identiﬁcare VF7GJKFWC93391462, an fabricație 2006,
tracțiune față, cilindree 1360 cmc, carburant benzină, culoare alb, serie carte F
315167, nr. înmatriculare PH-12-LXU, 11.020 lei, 24%; 2. Autotractor, carosarie AV 2
uși, marca Iveco Magirus, tip LD 440E43 T/P 380/4X2, nr. identiﬁcare
WJMM1VSK004234483, an fabricație 2000, tracțiune spate, nr. axe 2, cilindree 10308
cmc, carburant motorină, culoare alb, serie carte E-N-145377, nr. înmatriculare PH13-CEZ, 17.970 lei, 24%; 3. Semiremorcă O4, caroseria DA suprastructură deschisă,
marca Fruehauf, tip TF 34C1, nr. identiﬁcare VFKTF34C1R3RB2118, an fabricație
1994, tracțiune fară, nr. axe 3, culoare verde, serie carte F 719486, nr. înmatriculare
PH-09-SWT, 11.400 lei, 24%; 4. Semiremorcă O4, caroseria DA basculantă, marca
Stas, tip O-34/3FAK, nr. identiﬁcare YA9SALK3496116134, an fabricație 1996,
tracțiune fără, nr. axe 3, culoare gri - roșu, serie carte H 227868, nr. înmatriculare PH13-HSN, 19.270 lei, 24%; 5. Semiremorcă, caroseria utilitară camion, marca Van
Hool, tip SZ-302-100, nr. identiﬁcare 24595, an fabricație 1987, tracțiune fără, nr. axe
3, culoare argintiu - albastru, serie carte B-234518, nr. înmatriculare PH-13-JMM,
15.400 lei, 24%; 6. Autoturism M1, caroseria AC Break, marca Dacia, tip
SD/KSDOW/Logan, nr. identiﬁcare UU1KSDOW538624272, an fabricație 2007,
tracțiune față, nr. axe 2, cilindree 1461 cmc, carburant motorină, culoare gri
metalizat, serie carte F 969774, nr. înmatriculare PH-15-BIO, 10.920 lei, 24%; 7.
Autoutilitară, caroseria BC Autotractor, marca Man, tip 18.410 TG410A, nr. identiﬁcare
WMAHO5ZZZ3G160872, an fabricație 2003, tracțiune față - spate, nr. axe 2, cilindree
11967 cmc, carburant benzină, culoare alb, serie carte F 457131, nr. înmatriculare PH32-MDT, 47.040 lei, 24%. Total: 133.020 lei. *) 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 contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți
adresa la sediul A.J.F.P. Prahova – Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 11 sau
la telefon: 0244.407710, int. 168. Data aﬁșării: 06.05.2015.
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www.jurnalul.ro
condiţiile O.U.G. nr. 54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, licitaţie în
vederea concesionării pe o perioadă de 25
ani, suprafaţa de teren 412 mp şi suprafaţa
de 588 mp, terenuri situat în intravilanul
satului Cătămărăşti, aparţinând domeniului public al comunei Mihai Eminescu.
Licitaţia se va desfăşura la sediul Comunei
Mihai Eminescu în data de 01.06.2015,
începând cu orele 12.00. Persoanele interesate pot procura documentaţia de atribuire
de la sediul Primăriei comunei Mihai
Eminescu, începând cu data de 11.05.2015.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la
sediul Primăriei Mihai Eminescu, tel/ fax:
0231.512.183, mobil 0741.339.330.
Primăria comunei Stremt cu sediul în
localitatea Stemt, comuna Stremt, judeţul
Alba, nr. 99, tel. 0258-848.101, fax 0258848.302 organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru vânzarea de
bunuri immobile – 1 lot intravilan – proprietate private a comunei Stremt, situate
administrative în intravilanul localităţii
Geoagiu de Sus, în suprafaţă de 3.137 mp,
în vederea executării lucrărilor de
construire locuinţă, casă de vacanţă sau
spaţii cu altă destinaţie. Data limită de
depunde a dosarelor de prezentare este ora
10:00. Licitaţia se va desfăşura în data de
27.05.2015 începând cu ora 11:00. Informaţii privind obţinerea documentelor de
participare,a cheltuieilor suportate de
către ofertanţii interesaţi precum şi alte
informaţii se pot obţine de la sediul
Autorităţii contractante.
Primăria Comunei Dorneşti, Judeţul
Suceava scoate la licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii, terenului în
suprafaţă de 20,00 ha păşune comunală,
domeniul privat al comunei situat în extravilanul comunei Dorneşti, judeţul Suceava.
Licitaţia va avea loc la data de 25.05.2015
ora 10,00 la sediul Primăriei comunei
Dorneşti. Preţul de pornire al licitaţiei este
în valoare totală de 1287 lei/an, respectiv
64,35 lei/ha. Licitatorii vor achita până la
ora începerii licitaţiei o taxă de participare
în sumă de 175 lei şi o garanţie de participare de 10% din preţul de începere a
suprafeţei de teren solicitată. Caietul de
sarcini pentru închirierea suprafeţei de
20,00 ha teren păşune se va procura
contra cost de la Primăria Comunei
Dorneşti înainte de depunerea cererii
pentru înscrierea la licitaţie. În cazul în
care licitaţia nu se va susţine la data
stabilită se va repeta saptămânal la aceeaşi
oră. Relaţii suplimentare se pot solicita la
telefoanele 0230/568.217 sau
0230/568.236-Primăria Comunei Dorneşti.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Călărași. Operator
de date cu caracter personal: 20270.
C o m p a r t i m e n t u l J u r i d i c . N r.
11368/05.05.2015. Anunț. Sotir
Geanina, cu ultimul domiciliu cunoscut
în București, strada Witing, nr. 39,
sectorul 1, București, pârâtă în dosarul
nr. 37560/3/2013/a1 aﬂat pe rolul
Tribunalului București, cu sediul în
Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3,
București în contradictoriu cu
Administrațtia Județeană a Finanțelor
Publice Călărași, în calitate de reclamant
este chemată la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă, camera 231,
completul 8, pentru ziua de 18 iunie, ora
09.00.

PIERDERI
Pierdut Legitimaţie Revoluţionar numele
Cupăr Mircea, LRM-C nr.01573.
Pierdut Legitimaţie Revoluţionar LRM-B
nr.00721 pe numele Bălan Ioan.
Pierdut Legitimaţie Revoluţionar
LRM-I nr.00215 pe numele Ilea DanielHoraţiu.
Pierdut certificat constatator pentru înfiinţare punct de lucru din Bucureşti, sector
1, Str. Nicolae Coculescu nr.1, al SC Euromobex MC SRL, J40/10346/2004, CIF
16548183.
Pierdut legitimaţie de serviciu pe numele
Voicu Gheorghe. O declar nulă.
Pierdut „Atestat profesional transport

marfă” pe numele Filipoiu Ion Adrian. Se
declară nul.
Zinon Guard S.R.L. cu sediul în București,
str. Abatajului nr. 42, sector 5, C.U.I.,
29022139, J40/10190/2011, declar pierdut
registrul unic de control. Îl declar nul.
Declar pierdute carnet și legitimație de
student, emise de Universitatea Politehnică
București pe numele Petrache AdrianValentin.
Declar nul act de proprietate- numele
Cojocaru Stan Gheorghe, comuna Lunca,
județul Teleorman, încheiat la Primăria
Lunca, județul Teleorman.
Declar nul proces verbal aferent contractului de vânzare- cumpărare cu plata în
rate nr. 7336 din 1992 pe numele Ghinea
Florea și Ghinea Ileana.
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Subscrisa Societate Diginet S.A., cu sediul
în București, B-dul. Preciziei nr. 24, sector
6, înregistrată la Registrul Comerțului cu
nr. J40/2235/21.03.1996, având cod unic de
înregistrare 8271781, declarăm pierdut
certificatul de înregistrare cu seria B nr.
0373138.

DECESE
Georgeta împreună cu rudele apropiate
anunţă cu multă durere, moartea
fulgerătoare şi prematură a celei ce a
fost GÂDEI LUCIA, la data de
3.05.2015, profesoară în judeţul Ialomiţa. Exprimăm toată compasiunea
mamei şi fratelui, rămânând îndurerati
pentru tot restul vieţii.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind
vânzarea bunurilor mobile ale Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu (licitația -III- a). 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 mai, anul 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică
deschisă următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, CUI 5026770, cu sediul în
localitatea Giurgiu, str. Uzinei nr. 30 B, județul Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire
a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Unitate Centrală AMD Sempron 2800, 1 buc., 62 lei, 24%; Monitor LG TFT, 1 buc., 188 lei, 24%;
Tastatură A 4 Tech, 1 buc., 11 lei, 24%; HDD extern 500Gd Seagale Expansion, 1 buc., 30 lei, 24%; Imprimantă Lexmar, 1 buc., 6 lei,
24%; Imprimantă HP 720 C, 1 buc., 11 lei, 24%; Unitate Centrală AMD Sempron 2800, 1 buc., 51 lei, 24%; Calculator Pentium Dual
Core E 2220, 1 buc., 75 lei, 24%; Cuptor cu Microunde Candy 2393 DW, 1 buc., 42 lei, 24%; Imprimantă Xerox Laser Jet 3140, 1 buc.,
121 lei, 24%; Radiocasetofon cu CD, 1 buc., 14 lei, 24%; Laptop ASUS X 51 L, 1 buc., 80 lei, 24%; Ecran proiecţie ecotripod, 1 buc., 42
lei, 24%; Distrugător hârtie Mira 600, 1 buc., 12 lei, 24%; Ghilotină, 1 buc., 25 lei, 24%; DVD player Philips DVP 3142, 1 buc., 18 lei,
24%; Scară 10 trepte, 1 buc., 53 lei, 24%; Scaner, 1 buc., 30 lei, 24%; Maşină de spălat automatic Gorenje, 1 buc., 45 lei, 24%;
Imprimantă laser Minolta Page PRO 6, 1 buc., 8 lei, 24%; Calculator, 1 buc., 12 lei, 24%; Electrocompresor 380 V, 1 buc., 5 lei, 24%;
Capacimetru, 1 buc., 13 lei, 24%; Retroproiector Deluxe, 400 1 buc., 25 lei, 24%; Capsulă manometrică, 1 buc., 22 lei, 24%; Balanţă
didactică, 1 buc., 20 lei, 24%; Kit pentru măsurarea lungimilor, volumelor şi suprafeţelor, 1 buc., 52 lei, 24%; Ampermetru digital cc şi
ca, 1 buc., 19 lei, 24%; Multimetru digital cu aﬁşare LCDm 830, 2 buc., 14 lei, 24%; Sursă de tensiune cc şi ca, 2 buc., 22 lei, 24%;
Vattmetru MX 21, 2 buc., 43 lei, 24%; Machetă cuplaj cu came, 1 buc., 19 lei, 24%; Machetă de tranformare a distanţei în grade, 1
buc., 26 lei, 24%; Machetă de cuplaj tip dinte de câine, 1 buc., 28 lei, 24%; Machetă cuplaj cardanic, 1 buc., 25 lei, 24%; Machetă
motor în doi timpi cu 1 cilindru, 1 buc., 7 lei, 24%; Machetă şubler demonstrativ, 1 buc., 7 lei, 24%; Şubler universal 500 mm, 1 buc.,
25 lei, 24%; Set torturi interioare, 1 buc., 58 lei, 24%; Cheie dinamometrică 8/54, 1 buc., 210 lei, 24%; Cutie Stanley, 1 buc., 29 lei,
24%; Mese de trasat 600 X 600, 3 buc., 336 lei, 24%; Balanţă digitală, 1 buc., 62 lei, 24%; Cameră digitală microscopică, 1 buc., 84
lei, 24%; Lupă cu postament, 9 buc., 171 lei, 24%; Balanţă electronică 2500 gr/1 gr 1 buc., 16 lei, 24%; CD anatomie trainer în mare
detaliu, 1 buc., 10 lei, 24%; CD sistemul muscular în mare detaliu, 1 buc., 10 lei, 24%; CD sistemul nervos în mare detaliu, 1 buc., 10
lei, 24%; Histologia la mamifere, 1 buc., 52 lei, 24%; Coloana vertebrală ﬂexibilă cu nervi, 1 buc., 17 lei, 24%; Stativ coloane
vertebrale, 1 buc., 6 lei, 24%; Tabelă scor Rucanor, 1 buc., 21 lei, 24%; Cronometru 5 X Rucanor, 1 buc., 5 lei, 24%; Consolo baschet
ﬁxă 0,5-1800, 2 buc., 175 lei, 24%; Retroproiector cu ecran şi suport, 1 buc., 25 lei, 24%; Set de circuite de electricitate pentru studiu
cc, 1 buc., 137 lei, 24%; Set de circuite de electricitate pentru studiu ca, 1 buc., 77 lei, 24%; Studiul diodelor şi montaje pentru
redresare, 1 buc., 49 lei, 24%; Generator de semnale cu reglaje de tensiune şi frecvenţă cu difuzor, 2 buc., 127 lei, 24%; Kit electric, 2
buc., 107 lei, 24%; Osciloscop 0-2 Mhz, 2 buc., 71 lei, 24%; Sursă de tensiune 2-16 v 2, 4 buc., 142 lei, 24%; Ansamblu generator de
cc şi ca, 1 buc., 40 lei, 24%; Transformator electric, 1 buc., 35 lei, 24%; Demonstrarea dinamului, 1 buc., 22 lei, 24%; Transformator
demontabil cu accesorii, 1 buc., 72 lei, 24%; Capacimetru DM 9023, 1 buc., 19 lei, 24%; Dispozitiv Atwood, 1 buc., 64 lei, 24%;
Dispozitiv pentru studiul legilor gazelor, 1 buc., 93 lei, 24%; Set circuite electrice cc, 1 buc., 286 lei, 24%; Set circuite electrice ca, 1
buc., 161 lei, 24%; Kit electronic, 2 buc., 214 lei, 24%; Osciloscop DC 20 Mhz, 2 buc., 774 lei, 24%; Kit optic, 2 buc., 90 lei, 24%; Kit
magnetic 2, 2 buc., 357 lei, 24%; Kit magnetic 1, 2 buc., 238 lei, 24%; Kit magnetic 3, 1 buc., 209 lei, 24%; Trusă electrostatică, 1
buc., 179 lei, 24%; Sursă de tensiune AC 2-24 V 2, 2 buc., 649 lei, 24%; HDD extern 320Gb A Data, 1 buc., 44 lei, 24%; Volmetru
digital pt. cc şi ca, 1 buc., 78 lei, 24%; Ampermetru digital pt. cc şi ca, 1 buc., 78 lei, 24%; Sursă stabilizat cu aﬁşare numerică, 1 buc.,
210 lei, 24%; Cronometru electronic, 1 buc., 132 lei, 24%; Sursă de tensiune cc şi ca, 6 buc., 378 lei, 24%; Aparat universal de
măsura digital, 7 buc., 238 lei, 24%; Router CISCO 805, 1 buc., 3 lei, 24%; Imprimantă Lexmark 1270, 1 buc., 6 lei, 24%; Aspirator
Alaska, 1 buc., 3 lei, 24%; Unitate de avertizare optoacustică, 1 buc., 5 lei, 24%; Scanner A4 Genius HR7X USB, 1 buc., 13 lei, 24%;
Imprimantă IBM Infoprint 1116, 1 buc., 30 lei, 24%; Sursă tensiune stabilizatoare, 1 buc., 75 lei, 24%; Aparat foto digital Canon
A550, 1 buc., 35 lei, 24%; Camera video digital Canon MV 330, 1 buc., 32 lei, 24%; DVD RW Asus extern, 1 buc., 14 lei, 24%; DVD RW
LG Light Scribe, 1 buc., 11 lei, 24%; Stick USB 8 Gb, 1 buc., 7 lei, 24%; Router Iptime 4 porturi Wirelles, 3 buc., 18 lei, 24%; HDD
Portal 320 Gb A Dats, 1 buc., 45 lei, 24%; SLM Licence, 1 buc., 395 lei, 24%; Retroproiector Deluxe 400, 1 buc., 38 lei, 24%;
Epidiascop Epistar, 1 buc., 38 lei, 24%; Aer condiţionat, 1 buc., 225 lei, 24%. Total: 8.968 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de
sarcini. *) 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 şi 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 (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului
Giurgiu; 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 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, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 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 0246.212.830, interior 415, la domnul Caimacanu
Daniel.

