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OFERTE SERVICIU
l Firmă încălţăminte angajează
cusătoare şi pregătitoare bandă
nouă, zona Crângaşi. Telefon:
0736.073.372
l Michailov Andrei –Gabriel,
angajează guvernantă vorbitoare
limba engleză nivel mediu.
0754524747
l EUROANSWER S.R.L. angajează funcţionar informaţii clienţi
vorbitor de limba albaneză şi
greacă la nivel avansat şi engleza
la nivel mediu. Aşteptăm CV-urile
dumneavoastră pe adresa jobs@
euroanswer.co.uk.
l Clubul Sportiv Unirea Focşani,
cu sediul în mun.Focşani, str.
Aleea Stadionului, nr.2, jud.
Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea unui număr de
două posturi contractuale de
execuţie vacante de muncitor
calificat treapta I. Concursul se va
desfăşura astfel: 02.09.2016, ora
09.00 -proba practică; 05.09.2016,
ora 09.00 -proba interviu. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Calificare într-unul
din domeniile care să asigure
buna funcţionare a C.S. Unirea
Focşani; -9 ani vechime în calificarea deţinută. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucră-

toare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Clubului Sportiv
Unirea Focşani din Str.Aleea
Stadionului, nr.2, Focşani, jud.
Vrancea. Relaţii suplimentare la
sediu, tel.0237.213.455. Persoană
de contact, Zdrincu Orania.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov organizează,
în temeiul H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
unui post vacant pe perioadă
nedeterminată de timp, corespunzător funcţiilor contractuale de
execuţie din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Ilfov, după cum urmează: Serviciul Resurse Umane şi Interogare
Baze de Date– Biroul Resurse
Umane: -1 post de consilier gr.IA,
repartizat de la bugetul de stat,
prevăzut cu studii superioare de
lungă durată cu diplomă de
licenţă, cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată
de timp. Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -consilier gr.IA:
-Studii superioare de lungă durată
cu diplomă de licenţă, specializarea: administraţie publică, juridică, economică, tehnică,
management, etc.; -Vechime în
specialitatea studiilor absolvite:
minim 6 ani şi 6 luni; -Abilităţi
comunicare; -Cunoştinţe operare
calculator. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 2690915297312.
Nr. 75500/08.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind vânzarea următoarelor bunuri
imobile: - teren intravilan în suprafață de 210 mp, situat în
localitatea Vălenii de Munte, str. Ion Luca Caragiale nr. 2, județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 17.093 lei, exclusiv
TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte,
în data de 24.08.2016, ora 14.00. Anunțul nr. 75500/08.08.2016
poate ﬁ consultat la sediul organului ﬁscal, la Primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, persoană de contact: Ariciu Nicolae. Data
aﬁșării: 10.08.2016.

26.08.2016, inclusiv, orele 16,00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov.
Concursul se va desfăşura la
sediul O.C.P.I. Ilfov, Şos.Kiseleff,
nr.34, sector 1: -Proba scrisă: în
data de 06.09.2016, ora 09.00;
-Interviul: în data de 09.09.2016,
de la ora 09,00. Date de contact:
telefon 021.224.60.85, interior 126;
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal:
art.7, alin.(4) din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă + anexe, suprafaţă
11.000 m.p., vie 700 m.p., str.
Bradului, nr. 18, sat Gărăgău,
c o m u n a Vâ r t o a p e , j u d .
Teleorman. Telefon 0761.502.417.

CITAȚII
l Numita Podaru Aneta cu
ultimul domiciliu cunoscut in
localitatea în Ploiesti, str. Pictor
Iscovescu, nr.62, judetul Prahova
este citata la Tribunalul Prahova
- Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal cu
sediul in Ploiesti, P-ta Victoriei,
nr.10, in data de 04.10.2016,
marti, ora 9.00, completul 2 fond,

in calitate de parat in dosarul civ.
nr. 59/105/2015/a1, in proces de
atragere a raspunderii patrimoniale cu reclamantul C.I.I. Rusu
Ciprian Marian.
l Dutescu Constantin cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna
BOD, sat Bod, jud. Braşov, este
chemat la Judecătoria Braşov la
data de 08.09.2016 în dosarul nr.
10587/281/2015 având ca obiect-exercitare autoritate părintească, în
calitate de pârât, cu Bratescu
Rodica în calitate de reclamantă.
l Numita Grigore Petruţa cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Giurgiu, str. Tineretului, bl B2, sc.
2, ap. 10, judeţul Giurgiu este
chemată în calitate de pârâtă la
judecătoria Giurgiu, judeţul
Giurgiu pe data de 12.10.2016,
ora 8,30, camera sala 4, complet
CN 8, în dosarul nr. 168/236/2016,
reclamant fiind I.I. Lazăr Petrişor,
având ca obiect pretenţii. În caz
de neprezentare judecata se poate
face şi în lipsă.

DIVERSE
l Crăciunescu Mihaela anunţă
pe cei interesaţi că intenţionează
deschiderea succesiunii. Pentru

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 1850517294746.
Nr. 75498/08.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
mobile. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară marca
Citroen 244 L, nr. identif. VF7ZBPMNC17024845, an fabricație
2002, nr. înmatriculare PH - 85- BUZ. Prețul de pornire al licitației
este de 7594 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr.
7, oraș Vălenii de Munte, în data de 23.08.2016, ora 14.00.
Anunțul nr. 75498/08.08.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la Primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006,
persoană de contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării: 10.08.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Admistrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 844/04.08.2016. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul
Regiunii Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona a XIV-a, să depună până cel
târziu la data de 19.08.2016, ora 12,00, ofertă în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență
nr. 2631/120/2016 privind pe SC New Eco Trans SRL, sat Viforata,
str. Silozului, nr. 1, com. Aninoasa, jud. Dâmbovița, CUI
27552252, aﬂat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită
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.

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
22.08.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui
practician în insolvență, în dosarele de insolvență privinde pe
debitoarele: S.C. Adi Cost S.R.L. (dosar nr. 14087/98/2016), cu
sediul în Făcăeni, județul Ialomița; S.C. Sym Agro Impex S.R.L.
(dosar nr. 1097/98/2016), cu sediul în Amara, județul Ialomița;
S.C. Pharmaceuticals Serv S.R.L. (dosar nr. 9114/3/2016), cu
sediul în Slobozia, județul Ialomița și sediul social în București;
S.C. NGA Auto S.R.L. (dosar nr. 1440/98/2016), cu sediul în
Manasia, județul Ialomița; S.C. MS Bravo Consulting S.R.L. (dosar
nr. 1504/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; S.C.
Star Green Power S.R.L. (dosar nr. 1493/98/2016), cu sediul în
Slobozia, județul Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița,
respectiv Tribunalul București, 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 Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 190046. Nr.
75496/08.08.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară
marca Mercedes - Benz, an fabricație 2001. Prețul de pornire al
licitației este de 10343 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 23.08.2016, ora
10.00. Anuntul nr. 75496/08.08.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006,
persoană de contact: Samoilă Cezar. Data aﬁșării: 10.08.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 120078. Nr.
75494/08.08.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară
marca Volkswagen, an fabricație 2007. Prețul de pornire al
licitației este de 14449 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 25.08.2016, ora
10.00. Anunțul nr. 75494/08.08.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006,
persoană de contact: Samoilă Cezar. Data aﬁșării: 10.08.2016.

informatii sunati la 0721751340.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL notifică creditorii
cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței
prevăzută de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei S.C.
Advanced Gaming System SA cu
sediul în com. Dascălu, str.
Ialomița nr. 10, jud. Ilfov,
J23/989/2014, CUI 33009197, în
dosarul 1986/93/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului12.09.2016, termenul de verificare
a creanțelor, de întocmire, afișare și
comunicare a tabelului preliminar
de creanțe- 23.09.2016, termenul
de definitivare a tabelului creanțelor - 19.10.2016. Următorul
termen de control 12.10.2016.
Pentru relații: 021.318.74.25.
l SC Jumbo Ec.R SRL,_cu sediul
în Bucureşti, sector.3, Bd.Theodor
Pallady, Nr.51, înregistrat la
ONRC-ORCTB cu CUI
RO18921652, informează pe cei
interesaţi că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activitatea -Comerţ
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun -cod Caen 4711,
desfăşurată în Bucureşti, sector.3,
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Bd.Theodor Pallady, nr.51. Informaţii se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, sector.6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, între orele 9.00–12.00,
în fiecare zi, de luni până vineri.
Propuneri sau contestaţii formulate în scris, se pot depune la
sediul APM Bucureşti în termen
de 10_zile de la data publicării
prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Nutricom – S.A.
Convocare Consiliul de Administratie al Societatii Nutricom –S.A.
cu sediul in mun. Oltenita, str.
Portului nr. 52, jud. Calarasi, cod
postal 915400, inregistrata la
O . R . C . C a l a r a s i s u b n r.
J51/57/1991 si CUI RO1924239,
convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor pentru
data de 05.09.2016, ora 17.00.
Adunarea va avea loc la sediul
SCA Iordan, Dumitrica si Asociatii, din Bucuresti, str. Traian nr.1,
bloc E5, sc.2, etaj 8, ap. 45,
sectorul 3, adunare la care sunt
indreptatiti sa participe toti actionarii societatii inregistrati in
Registrul Actionarilor Societatii
Nutricom – S.A. Oltenita tinut de
Societatea Depozitarul Central
-S .A. la s fa r s itu l z ile i d e
08.08.2016, cu urmatoarea ordine
de zi: -Numirea in calitate de
administrator al societatii a dlui

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
312558/09.08.2016. În conformitate cu prevederile O.G.
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
19.08.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea
privată a statului: 1. Apartament cu două camere și dependințe în
suprafață utilă de 44,59 m.p., suprafață utilă balcon 4,15 m.p.,
cota parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață
teren indiviz 18 m.p. în folosință, situat în orașul Sinaia, str.
Spitalului, nr. 3, bl. 17, etaj 3, ap. 16, județul Prahova, intabulat preț pornire - 129.266 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2.
Teren extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria de folosință
pădure, situat în comuna Secaria, jud. Prahova, Tarla 22, Parcela
320/40 PD, intabulat - preț pornire - 1.500 lei. Pasul de licitație
este de 100 lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de
participare la licitație până pe data de 17.08.2016, orele 16.00, la
registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova
din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie sa
conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere la
licitație; b) dovada plății garanției de participare, reprezentând
10% din prețul de pornire a licitației în contul RO98TREZ5215
005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de
înregistrare 2844936; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, în original; d) pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română și legalizat; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de
pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă de
creditorii ﬁscali că nu are obligații ﬁscale restante la bugetul de
stat și la bugetul local. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne
contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul
A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera
502 B, Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 230104. Nr.
75495/08.08.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară
marca Volkswagen, an fabricație 2006. Prețul de pornire al
licitației este de 11529 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 24.08.2016, ora
10.00. Anunțul nr. 75495/08.08.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la Primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006,
persoană de contact: Samoilă Cezar. Data aﬁșării: 10.08.2016.
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Rabih Hanna Daher, cetatean
libanez, nascut la data de
15.04.1987, rezident in Romania,
jud. Calarasi, str. Alexandru
Iliescu nr. 81, identificat prin
permis de sedere nr .RO03573185,
CNP 7870415510013 si Pasaport
tip P nr. RL 2586888, eliberat la
data de 27.07.2013 de DGSG –
General Division Abbas Ibrahim,
de pregatire profesionala inginer
mecanic.In cazul in care adunarea
nu se va putea tine la prima
convocare, aceasta se va tine la a
doua convocare in data de
12.09.2016, ora 10.00, in acelasi
loc si in aceleasi conditii.

LICITAȚII
l Erata. Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, corectează
anunţul publicat in ediţia Jurnalului Naţional din data de 02
august 2016, după cum urmează:
Licitaţia va avea loc in data de
08.09.2016, orele 10:00. Cererea
de înscriere la licitaţie publică şi
garanţia de participare se vor
depune până la data de

06.09.2016, orele 1400, la registratura Primăriei orașului Bragadiru,
județul Ilfov. Celelalte informaţii
cuprinse in anunţul iniţial rămân
neschimbate.
l Erata. Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, corectează
anunţul publicat in ediţia Jurnalului Naţional din data de 02
august 2016, după cum urmează:
Licitaţia va avea loc in data de
08.09.2016, orele 12:00. Cererea
de înscriere la licitaţie publica,
insotită de documentele specificate in caietul de sarcini se vor
depune până la data de
06.09.2016,orele 1500, la registratura Primăriei orașului Bragadiru,
județul Ilfov. Celelalte informaţii
cuprinse in anunţul iniţial rămân
neschimbate.
l Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Bacău cu sediul în localitatea Bacău, str.9 Mai nr.33,etaj
III, scoate spre vânzare un autoturism Dacia Solenza an de fabricaţie 2004. Licitaţia pentru
vânzarea autoturismului va avea

MIERCURI / 10 AUGUST 2016
loc la sediul instituţiei în data de
31 august ora 13. Cererile de
participare la licitaţie se depun la
sediul instituţiei cu cel puţin 5 zile
înainte de data licitaţiei. Numărul
de telefon unde se pot obţine
relaţii despre autoturism şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori este
0334405419. Preţul de pornire a
licitaţiei este de 2.000 lei. Cota de
cheltuieli de participare la licitaţie
este de 50 lei care se achită la
casieria instituţiei.
l Lichidatorul judiciar R&R
Proinsolvenţă SPRL al debitoarei
falite SC Vida Com SRL Buzau,
organizează licitaţii publice in
datele de 13, 20, 27 septembrie,
04, 11, 18 octombrie 2016 ora
14.00 la sediul sau din Buzău, Str.
Obor, Bloc 11, Sc.B, Ap.1, pentru
vânzarea: Complexului Hala
imbuteliere apa, situat în comuna
Pietroasele, sat Pietroasele, jud
Buzau la pretul de pornire de
80.000 euro compus din:-C1–
Cladire birouri Scd=144 mp;
-C2–Cladire centrala–Sc =29 mp;

-C3–Hala productie- Sc 447 mp;
-C4–Vestiare si Statie CO2– Sc
=49 mp; -C5 –Cabina poarta -Sc
=10 mp; -C6–Magazie -Sc=120
mp; -Teren de 7776 mp. Licitaţia
este competitiva si se va desfăşura
potrivit Regulamentului aprobat
de adunarea creditorilor, care se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pasul de licitaţie
este de 5% din preţul de pornire.
Taxa de participare la licitaţie este
de 400 lei si nu se restituie iar
garantia de participare este de
10% din valoarea bunului licitat şi
se va achita în contul de lichidare
nr.RO85BTRL01001202302114XX
deschis la Banca Transilvania.
Înscrierile se vor face cel târziu cu
o zi înainte de data licitaţiei, când
se va face şi dovada achitării
garanţiei de participare. Relaţii la:
0238/716.095; 0745.400.275.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Singer Appliances SRL desemnat
prin incheierea de sedinta din

data de 06.11.2014, pronuntata in
Dosar nr. 1610/93/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Ilfov, Sectia
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurile mobile aflate
in proprietatea Singer Appliances
SRL constand in aparate electronice si electrocasnice si piese de
schimb, cum ar fi aspiratoare,
fiare de calcat, ventilatoare,
masini de cusut industriale si
casnice, dar si alte produse marca
Singer, in valoare totala de
251.712 lei exclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.08.2016 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 8
(opt) licitatii saptamanale, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
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 poate achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 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 S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I Rusu Ciprian
Marian, cu sediul in Ploiesti, str.
Valeni, nr. 65, judetul Prahova
scoate la vanzare prin licitatie
publica cu strigare: spatiu comercial S+P+M, situat in Azuga, str.
Independentei, nr. 53, construit pe
un teren in suprafata de 60 mp,
anul punerii in functiune 2007 la
pretul de 191.908,59 lei si autouti-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de
executare nr. 5433. Nr. 81383 din 03.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 31, luna august, anul 2016, ora 11.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația I -a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC C&I Trans Europe SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Târgoviște, str. Iazului, nr. 24 cod de identificare fiscală 19127421: Denumirea bunului
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabilă *); Aparat de sudură Tehnoworld, an de fabricație 2014, 1 buc., 26048 lei, 20%; Perie
mecanică, an de fabricație 2015, 1 buc., 15843 lei, 20%; Copiator Canon IR 3245, an de fabricație
2015, 1 buc., 8449 lei, 20%; Total: 50340 lei. 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 al
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; pentru
persoanele fizice române, copie după 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. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 0245.616.779, int. 471;
persoană de contact: Alexandru Gheorghe, camera 311 A. Data afișării: 10.08.2016.

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 pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 30, luna
august, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Solidaritatea 2003 SRL, cu domiciliul
fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, Parter, cod de identificare fiscală
15864226: 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,
(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Copiator digital Xerox C118, 630 lei, 20%; Bibliotecă birou,
1.700 lei, 20%; Televizor color Sony, 60 lei, 20%; Total: 630 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 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 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664,
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire al 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; pentru persoanele fizice române, copie după 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, 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 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.

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 pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25
august 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nissa Design SRL, CUI 27359201, cu sediul în
localitatea Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 9, bl. 156, ap. 8, județ Dolj: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate,
Prețul unitar de evaluare sau de pornire al licitației (exclusiv TVA), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *);
Mașină de cusut Juki DDL-8700 ,11 buc., 1255 lei, 20%; Mașină pentru cusătură manuală Juki Gute
model 781D, 1 buc., 13500 lei, 20%; Mașină universală de refileti automată de cusut buzunare, 1 buc.,
45300 lei, 20%; Panou radiant cu infraroșu Sunjoi SR25, 1 buc., 1725 lei, 20%. *) Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 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 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664,
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire al 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; pentru persoanele fizice române, copie după 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, 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 0246.216.705, tasta 2 1, cu domnul Miu Adrian.

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 pentru bunuri imobile și ansamblu de
bunuri imobile ale SC Solidaritatea 2003 SRL. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscală, se face cunoscut că în ziua de 30, luna august, anul 2016, ora
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în Giurgiu,
str.Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, parter, ap. 16, CUI 15864226: clădire în suprafață de 80 mp,
compusă din o sală vânzare + 2 anexe, construită din BCA, situată în Giurgiu, str. Tineretului, adiacent
bloc garsoniere CET, prețul de evaluare/ de pornire al licitației 65.200 lei (exclusiv TVA). **. **) cota
de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare este scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini.
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 al licitației, 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 după 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 după 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. 260 și
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Legea nr. 207/2015 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 0246.216.705, tasta 2 și 1, la domnul Ciochir Marian.
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litara MERCEDES BENZ, tip
VITO 111 CDI, An fabricatie
2007 la pretul de 22.626,70 lei.
Licitatia pentru bunul imobil se va
tine la sediul lichidatorului in data
de 16.08.2016 ora 14.00, iar in
cazul in care bunul nu va fi adjudecat de la prima licitatie, aceasta
va fi reprogramata pentru
23.08.2016, 30.08.2016,
06.09.2016, 13.09.2016,
20.09.2016, 28.09.2016,
04.10.2016, 11.10.2016,
18.10.2016, aceeasi ora si aceeasi
locatie. Licitatia pentru bunul
mobil se va tine la sediul lichidatorului in data de 16.08.2016 ora
16.00, iar in cazul in care bunul nu
va fi adjudecat de la prima licitatie, aceasta va fi reprogramata
pentru 18.08.2016, 23.08.2016,
25.08.2016, 30.08.2016,
01.09.2016, 06.09.2016,
08.09.2016, 13.09.2016,
15.09.2016, aceeasi ora si aceeasi
locatie. Inscrierea se va efectua cu
48 de ore inainte de data inceperii
licitatiei. Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului si la nume-

rele de telefon: 0722267433,
0733723417, avciprianrusu@
gmail.com.
l Control Trading SRL, societate
în reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, scoate la vânzare
următoarele bunuri mobile: autoturism BMW 530i, nr. înmatriculare PH-40-CTR, an fabricaţie
2006 – 6.000 euro; autoturism
Ford Mondeo, nr. înmatriculare
PH-47-PRD, an fabricaţie 2008,–
4.900 euro; autoturism Mercedes
S 3 2 0 , n r. î n m a t r i c u l a r e
PH-01-AAV, an fabricaţie 2007 –
15.100 euro; autoturism Peugeot
107, nr. înmatriculare B-18-FUC,
an fabricaţie 2009 – 2.400 euro;
autoutilitara Fiat Doblo, nr.
înmatriculare PH-36-CTR, an
fabricaţie 2007 – 2.800 euro.
Preţul bunurilor sunt cu TVA
inclus. Licitaţiile se vor organiza
în data de 16.08.2016 ora 13:30,
iar în cazul în care bunurile nu vor

fi valorificate, aceasta este reprogramată pentru data de
19.08.2016, 23.08.2016,
26.08.2016, 30.08.2016, la aceeaşi
oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de
prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la
sediul administratorului judiciar.
Te l e f o n / f a x : 0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;
mobil:0761132931/0744425340
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde
prin licitaţie publică, stoc marfa
(camera stingere, transformatoare,
motoare electrice, ampermetre,
kilovoltmetru, contactori, izolatori,
doze, releu termic, reductoare,
perii colectoare, rulmenţi, semeringuri, prese, aparat sudura, compresoare, micrometru, voltmetru,
aparat măsurat prize, cuptor electric, tuburi PVC, trusa reglat
tensiune, inductor tensiune, trusa
Pram, megaohmetru digital,
unitate centrală calculator, crono-

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 pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 31, luna
august, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dwidari Group SRL, cu domiciliul fiscal
în localitatea Uzunu, comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 3650911: 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, (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *); Autoturism Mercedes Benz - E500, 77.650 lei, 20%; Echipament creștere pui,
18.000 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile 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 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
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; pentru
persoanele fizice române, copie după 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 0246.216.705,
tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 128/2008. Nr. 16016/08.08.2016. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna august, ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (1) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25 august, anul
2016, ora 12.00, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică
(ședința a II - a), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Duta Constantin, cu domiciliul
fiscal în localitatea Buciumeni, județul Dâmbovița: Teren extravilan - categoria fâneață, în suprafață
de 862 mp, situat în localitatea Buciumeni, punct Lacu Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza
Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1328/06.05.2014, evaluat la suma de 5.447 lei; Teren
extravilan - categoria fâneață, în suprafață de 647 mp, situat în localitatea Buciumeni, punct Lacu
Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1328/06.05.2014,
evaluat la suma de 4.086 lei; Teren extravilan - categoria fâneață, în suprafață de 934 mp, situat în
localitatea Buciumeni, punct Lacu Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1400/12.05.2014, evaluat la suma de 6.128 lei. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%, în conformitate cu prevederile Legii 227 / 2015.
Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. 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 al 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; pentru persoanele fizice române, copie după 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. 260 și 261 din Legea 207 / 2015, privind
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, 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 0245.760.698;
persoană de contact: Scripi Călin. Data afișării: 10.08.2016.

metru electric, osciloscop, balanta
semiautomată, detector tensiune,
etc.) la preţul total de 7.144,27 lei şi
maşini şi utilaje (strung, polizor fix
cu 2 pietre, maşina de găurit,
transpalet), defecte, deteriorate şi
descompletate, la preţ de materiale
recuperabile respectiv 0,8 lei/kg.
Preţurile nu conţin TVA. Toate
bunurile urmează a se valorifica
numai în bloc. Licitaţia se va ţine la
sediul lichidatorului în data de
16.08.2016, ora 14.30; regulamentul de vânzare se poate obţine
de la lichidator. În cazul în care nu
se va vinde, licitaţia se va ţine în
data de 19.08.2016, 22.08.2016,
24.08.2016, 26.08.2016, 29.08.2016,
31.08.2016, 02.09.2016, 05.09.2016,
07.09.2016, 09.09.2016, 12.09.2016,
14.09.2016, 16.09.2016,
19.09.2016, 21.09.2016,
23.09.2016, 26.09.2016,
28.09.2016, 30.09.2016,
la aceeaşi oră,
aceeaşi adresă.
Termenul limită
pentru înscrierea la
licitaţie fiind 48 ore
înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii
la
telefon:
0761132931; fax:
0244/597808; www.
andreiioan.ro.

închirierea pe o durată de 5 (cinci)
ani a casetelor nr. 22, 36, 37, 50, 62,
68, 69, situate în Hală Piața Vale,
Str. Ceferiștilor, Nr. 4, proprietate
publică a Municipiului Pașcani,
județul Iași, prezentate mai jos: 1.
Casetele nr. 22, 36, 37, 50, 62, 68,
69, situate în Hală Piața Vale, Str.
Ceferiștilor, Nr. 4 prezentate în
A n e x a n r. 2 l a H C L n r.
21/29.01.2016. Documentația de
închiriere (Caietul de sarcini și
Regulamentul de organizare și
desfășurare a licitației publice cu
strigare) poate fi achiziționată de la
sediul Municipiului Paşcani, str.
Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi,
Compartimentul Patrimoniu și
contracte - Camera 31. Perioada
de achiziţionare a documentaţiei
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de atribuire este 09.08.2016 –
29.08.2016, ora 12.00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi
poate fi achitat prin virament în
contul:
RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis
la Trezoreria Paşcani. Cuantumul
garanției de participare la licitație
este de 1.500 lei pentru casetele nr.
22, 36, 37, 50, 62, 68, 69, situate în
Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor,
Nr. 4. Garanția de participare la
licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis
la Trezoreria Pașcani. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este
26.08.2016, ora 16.00. Data limită
de depunere a documentelor de

l Municipiul
Paşcani, cu sediul în
str. Ştefan cel Mare,
nr. 16, judeţul Iaşi,
cod 705200, telefon
0232/762300, int.
129, fax 0232/
766259, cod de înregistrare fiscală
4541360, organizează în data de
06.09.2016, ora
12.00, licitaţie
publică cu strigare,
având ca obiect
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de
executare nr. 3939. Nr. 82005 din 04.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna august, anul 2016, ora 11.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească , bl. X2D, sc. D, ap. 10, se vor vinde prin licitație publică
(licitația a III - a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Forapex Internațional SRL,
cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, bl. X2D, sc. - , et. 3, ap. 10. cod de
identificare fiscală 16935198; Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă *); Instalație de foraj DR M60, anul de
fabricație 2008, compusă din motor electric, cuplaj cap hidraulic, variator electriconic de turație marca
Comtec 2000 Inc, adâncime de forare cca 100 m, funcțională, starea tehnică conformă cu vârstă
cronologică, 1 buc., 22260 lei, 20%; Instalație de foraj Normayer GmbHCo.KG, anul de fabricație
2008, compusă din motor termic, cuplaj cap hidraulic, grup hidraulic termic, adâncimea de forare cca
50 m, funcțională, starea tehnică conformă cu vârsta cronologică, 1 buc., 12970 lei, 20%; Stație
carotaj geoelectric, producător Intel 91SRL, folosită pentru identificarea sursei de apă prin
diferențierea conductibilității straturilor prospectate ,1 buc., 2250 lei, 20%; Remorcă Stema - în stare
de funcționare, nr. de înmatriculare DB-08-FOR, Remorcă O1, caroserie DC suprastructurată deschisă,
tip M4075/HB4, anul fabricației 2006, nr. axe 1, stare tehnică bună, conformă cu vârsta cronologică,
1 buc., 1040 lei, 20%; Rulotă persoane Buerstner, în stare de funcționare, nr. de înmatriculare DB-07UPW, caroserie SE rulotă, marca Buerstner, tip 450, anul fabricației 1980, nr. axe 1, stare tehnică
satisfăcătoare, conformă cu vârsta cronologică, 1 buc., 2275 lei, 20%; Rulotă persoane, caroserie SE
rulotă, marca Tabbert, tip 340/2/Kornett, anul de fabricație 1976, nr. axe 1, starea tehnică
satisfăcătoare, conformă cu vârstă cronologică,1 buc., 2145 lei, 20%. Total: 42940 lei. 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 al 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; pentru persoanele fizice române, copie după 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. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 0245.616.779, int. 478, persoană de contact Bezdedeanu Nicoleta, camera 310. Data
afișării: 10.08.2016.
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calificare (documentele obligatorii
necesare participării la licitație)
este 29.08.2016, ora 16.00. Acestea
se depun la sediul Municipiului
Pașcani situat în str. Stefan cel
Mare, nr.16, județul Iași – Registratură. Prețul minim de începere al
licitației pentru casetele nr. 22, 36,
37, 50, 62, 68, 69, situate în Hală
Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4
este prezentat detaliat în Caietul
de sarcini. Fiecare participant la
licitație depune o singură cerere
însoțită de documentele necesare și
obligatorii participării la licitație,
pentru bunul care face obiectul
licitației. Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul
Municipiului Pașcani, în data de
06.09.2016, ora 12.00, la Camera
44 – Sala seminarii. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi,
Secţia Contencios Administrativ,
str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul
Iaşi, telefon 0232/260600. Data
transmiterii anunțului de licitație
către mass media, în vederea publicării, este 05.08.2016.
l Municipiul Paşcani, cu sediul în
str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul
Iaşi, cod 705200, telefon
0232/762300, int. 129, fax
0232/766259, cod de înregistrare
fiscală 4541360, organizează în
data de 05.09.2016, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca
obiect închirierea pe o durată de 5
(cinci) ani a terenurilor disponibile
– pozițiile 13 și 91, situate în Piața
Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal,
Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8,
proprietate publică a Municipiului
Pașcani, județul Iași, prezentate
mai jos: 1. Terenurile disponibile –
pozițiile 13, 91, situate în Piața
Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal,
Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8,
prezentate în Anexa nr. 3 la HCL
nr. 32/08.02.2016 și Anexa nr. 3 la
HCL nr. 20/29.01.2016. Documentația de închiriere (Caietul de
sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației
publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului
Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16,
judeţul Iaşi, Compartimentul
Patrimoniu și contracte - Camera
31. Perioada de achiziţionare a
documentaţiei de atribuire este
09.08.2016 – 29.08.2016, ora 12.00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi
poate fi achitat prin virament în
contul:
RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis
la Trezoreria Paşcani. Cuantumul
garanției de participare la licitație
este de 10% din preţul minim de
începere a licitaţiei pentru terenurilor disponibile – pozițiile 13 și 91,
situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62,
situate în Piața Deal, Str. Eugen
Stamate, Nr. 6-8, proprietate
publică a Municipiului Pașcani,
județul Iași. Garanția de participare la licitație poate fi achitată
prin virament în contul:
RO52TREZ40721E300530XXXXX,
deschis la Trezoreria Pașcani. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 26.08.2016, ora 16.00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării
la licitație) este 29.08.2016, ora
16.00. Acestea se depun la sediul
Municipiului Pașcani situat în str.
Stefan cel Mare, nr.16, județul Iași
– Registratură. Prețul minim de
începere al licitației pentru terenu-

rile disponibile – pozițiile 13 și 91,
situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62,
situate în Piața Deal, Str. Eugen
Stamate, Nr. 6-8, proprietate
publică a Municipiului Pașcani,
județul Iași este prezentat detaliat
în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație
depune o singură cerere însoțită de
documentele necesare și obligatorii
participării la licitație, pentru
bunul care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va
desfășura la sediul Municipiului
Pașcani, în data de 05.09.2016, ora
12.00, la Camera 44 – Sala seminarii. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este
Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios
Administrativ, str. Anastasie Panu,
nr. 25, judeţul Iaşi, telefon
0232/260600. Data transmiterii
anunțului de licitație către mass
media, în vederea publicării, este
05.08.2016.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior aferentă anului
de producţie 2016. Organizatorul
licitaţiei: Ocolul Silvic Valea
Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.
Sibiu, tel. 0269553010,
fax:0269553127, e-mail: osvaleafrumoaseisb@yahoo.it. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei:
25.08.2016 ora 11:00. Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea
Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1. Tipul
licitaţiei: licitaţie publică cu
prezentarea ofertelor scrise în plic
închis şi sigilat. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015. Data şi
ora organizării preselecţiei:
17.08.2016 între orele 08:00
– 14:00. Data şi ora-limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: - pentru preselecţie: data
16.08.2016 ora 16:30; - pentru licitaţie: data 25.08.2016 ora 10:00.
Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul
de licitare pentru fiecare partidă
sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie
3459 m3, din care pe natură de
produse - produse principale: 1323
(m3); - produse secundare:
1338(m3); - produse de igienă:0
(m3); - produse accidentale:
798(m3); şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: - răşinoase:
3049(m3); - fag: 191(m3); - stejari:
0(m3); - diverse tari: 140 (m3); diverse moi: 79 (m3). Masa
lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare nu provine din fondul
forestier proprietate publică certificata a u.a.t-urilor. Masa lemnoasă
pe picior rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei provenita
din partizile: 117;148;202;204;
206;207 si 211, se poate adjudeca
prin negociere în aceeaşi zi dupa
incheierea licitatiei incepand cu
ora 14.00. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
10.08.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de art.55, alin. 3)
din H.G. 924/2015, se depun la
registratura OSValea Frumoasei
RA sau se pot trimite prin posta

electronică în format .pdf la
adresa osvaleafrumoaseisb@
yahoo.it. 2. La licitaţie pot participa operatorii economici admişi
de Comisia de preselecţie. 3.
Operatorul economic participant la
licitaţie trebuie să achite separat,
anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului,
prin instrumente bancare legale
decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria OS
Valea Frumoasei RA, tariful de
participare la licitaţie în valoare de
150,00 lei precum şi o garanţie de
contractare în cuantum de 5% din
valoarea de pornire la licitaţie,
pentru volumul de masă lemnoasă
pe care intenţionează să îl
cumpere, Documentele privind
constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului
de participare la licitaţie se vor
depune la secretariatul comisiei de
licitaţie anterior începerii şedinţei
de licitaţie. 4. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate
în termenul maxim de 10 zile
lucrătoare din culpa exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare
aferente. 5. Rezilierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici
adjudecatar atrage pierderea
garanţiei de contractare aferente,
precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru
partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii. Neîndeplinirea condiţiilor
amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a
operatorului economic. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Ana
Mihai, număr de telefon:
0269553010, fax: 0269553127.

PIERDERI
l Pierdut atestat pregătire profesională marfă eliberat de A.R.R.
Mehedinți în anul 2016 pe numele
Bădăi Mircea. Se declară nul.
l Pierdut atestat pregătire profesională marfă eliberat de A.R.R. Mehedinți în anul 2016 pe numele Curelea
Eugen– Liviu. Se declară nul.

