ANUNŢURI
OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează buldoexcavatorist cu
experienţă şi instalatori apă-canal. Tel.: 0733.973.007.
(Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu experienţă: personal întreţinere - electrician, zugrav,
magazioner. 0722.268.866.
Primăria comunei Mihai Eminescu organizează în data
de 15 iunie 2015 ora 9.00 proba suplimentară, verificare
cunoştinţe operare PC- probă eliminatorie, 15 iunie
2015 ora 11.00 proba scrisă, 17 iunie 2015 ora 10.00
interviul, concurs pentru ocuparea postului contractual
de execuţie de inspector de specialitate IA, clasa de
salarizare 40 în cadrul Compartimentului Contabilitate
din subordinea Serviciului Financiar- contabil al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai
Eminescu. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei comunei Mihai
Eminescu. Concursul va avea loc la sediul Primăriei
comunei Mihai Eminescu. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei Mihai Eminescu,
loc. Ipoteşti, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani- sau
la telefon: 0231.512.183.
Anunţ concurs Agenţia pentru Protecţia Mediului
Hunedoara organizează concurs (proba scrisă în data
de 23.06.2015 şi interviul în data de 25.06.2015) la
sediul său din Deva, str.Aurel Vlaicu nr.25 judeţul
Hunedoara, în vederea ocupării a doua funcţii de
execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional
superior, din cadrul Compartimentului Calitatea
Factorilor de Mediu o funcţie şi Serviciului Monitorizare şi Laboratoare o funcţie. Relaţii suplimentare
se pot obţine la Biroul Buget Finanţe Administrativ şi
Resurse Umane şi la Telefon: 0254.215.445.
Clubul Sportiv Muscel Câmpulung organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului contractual vacant de Antrenor Judo -studii
superioare, din cadrul compartimentului Sport, în data
de 22.06.2015 -proba scrisă, ora 11.00, şi în data de
24.06.2015, ora 11.00, proba de interviu, la sediul Clubului situat în Câmpulung, B-dul.Ion Mihalache, nr.22,
Câmpulung Muscel, jud.Argeş. Condițiile generale
pentru înscrierea la concurs sunt cele prevăzute de HG
nr.286/2011, actualizată. Condițiile specifice pentru
ocuparea postului de antrenor judo: -studii superioare
absolvite în domeniul sportului (diplomă original); -să
aibă clasificarea de antrenor judo -nivel antrenor cu
prezentarea carnetului de antrenor; -să aibă domiciliul
stabil în municipiul Câmpulung Muscel. Dosarele de
înscriere se vor depune până la data de 05.06.2015
(inclusiv) la sediul Clubului Sportiv Muscel Câmpulung. Informații suplimentare se pot obține la
telefon:0248.511.761 -Grecu Tatiana -Resurse Umane.
Compania Calsonic Kansei România, cu sediul în
Ploieşti, având ca domeniu de activitate producţia de
subansamble auto, angajează Manager cu următoarele
responsabilităţi: 1.Reprezintă Compania în faţa
clienţilor pentru modificări de produs şi proces,
proiecte noi sau modificare de echipamente; 2.
Elaborează strategia şi planurile de dezvoltare şi implementare a activităţilor în Companie; 3.Dezvoltă şi
gestionează bugetul anual (inclusiv CAPEX) din aria
de responsabilitate; 4.Identifică, asigură consultanţă şi
intervine în rezolvarea problemelor tehnice care apar în
procesul muncii atunci când persoanele responsabile de
acest lucru nu au cunoştinţele tehnice necesare; 5.Este
parte a echipei de achiziţionare şi testare echipamente
noi; 6.Participă la instalarea echipamentelor preluate
din alte ţări (Japonia, UK); 7.Identifică oportunităţi de
îmbunătăţire a activităţii în zona de responsabilitate
alocată. Cerinţe: 1. Absolvent studii superioare -specialitatea ingineria materialelor; 2. Experienţă de min.5 ani

în industria auto; 3.Cunoştinţe ale sistemelor Kaizen şi
Kanban; 4.Limba engleză nivel avansat; 5. Limba
japoneză -avantaj. Constituie un avantaj experienţa de
lucru în Japonia. Cei interesaţi pot trimite aplicaţiile la
numărul de fax 0244.596.004 până la data de
25.05.2015.
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea Giuleşti
nr.5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei de: muncitor necalificat (întreţinere curte şi
gestioanre deşeuri), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014
şi Dispoziţia Primarului General al Municipiului
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în data de 16.06.2015, ora 09.00;
-Proba interviu în data de 18.06.2015, ora 10.00.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 05.06.2015, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector
6. Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti,
persoană de contact: Ec. Manolache Elena, telefon:
021/303.50.50.
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea Giuleşti
nr.5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei de: asistent medical (Laborator de analize
medicale), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 şi
Dispoziţia Primarului General al Municipiului
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va desfăşura
astfel:
-Proba scrisă în data de 15.06.2015, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 17.06.2015, ora 10.00. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la
data de: 21.05.2015, ora 14.00, la sediul Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6.
Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti,
persoană de contact: Ec. Manolache Elena, telefon:
021/303.50.50.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1,
organizează concurs pentru ocuparea postului de
administrator patrimoniu, vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Social. Condiţii de participare: - studii superioare de lungă durată; - vechime în
muncă minim 5 ani; - certificat de competenţă lingvistică limba engleză, minim nivelul B; - experienţă în
domeniul administrativ în instituţii de învăţământ
superior de minim 6 luni; - cunoştinţe operare PC şi
utilizare internet. Concursul va consta într-o probă
scrisă (în data de 16.06.2015, ora 10.00), o probă practică (în data de 23.06.2015, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 30.06.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se
pot depune până la data de 08.06.2015, ora 16.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

CITAȚII
Numita Kizilsu Angela, ultimul domiciliu cunoscutcom. Viişoara, sat Viişoara Mică, jud. Botoşani, este
chemată în 18.06.2015 la Tribunalul Botoşani, dosar
366/217/2013.
În perioada 26.05 - 29.05.2015, între orele 09.30-18.00, în
comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova, este convocată
numita Salariu Aurica în vederea efectuării expertizei
topografice de către expert ing. Andreescu Florin, dispusă
de Judecătoria Câmpina, în dosar nr. 5569/204/2009.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Promar Executiv MM - Pitești după cum urmează: Denumire: Teren
în supr. 2000 mp tarla 19, parcela 1325 - situat în Ștefănești, sat Golești, jud. Argeș.
Valoare [Ron, fără TVA]: 75.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele
de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima 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 RO17TREZ0465067XXX013347 deschis
la Trezoreria Pitești, 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 08-06-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 09-06-2015, ora
11:00:00, Licitația va avea loc în data de 04-06-2015, ora 11:00:00, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. 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 Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel. 0248.2115113410.

Apelant pârât Popete Florea, cheamă la Tribunalul Olt
în data de 02,06,2015, la ora 10:30, pe intimat pârât
Societatea Agricola ,,Libera” şi pe intimat pârât Societatea Agricola ,,Unirea”, în dosarul nr. 5665/207/2013
având ca obiect partaj judiciar.
Ciobanu Cristian - cu domiciliul în Iaşi, str. Mircea cel
Bătrân, nr. 2, bloc O5, sc. A, et. 1, ap. 8, jud. Iaşi, este
citat în calitate de părat (prin curator special - av.
Mihai Pintilii Mihaela), în dosarul nr. 40540/245/2014,
având ca obiect pretenţii, în data de 08.06.2015, ora
08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în str. Anastasie
Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, camera Sala 2, Complet
c34, reclamanta fiind S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul
în Iaşi, Sos. Naţională nr. 43, jud.Iaşi.
Heller Vasile este citat în calitate de pârât la
Judecătoria Petroşani, în data de 5.06.2015, orele 8:30,
dosar 10592/278/2014, în proces cu Dull Francisc
pentru acţiune în constatare.
Se citează Ilie Claudia Nicoleta domiciliată în Ploieşti,
str. Domnişori nr. 15, bl. 12B, et. 2, ap. 9, jud. Prahova
este chemată la Judecătoria Ploieşti în calitate de
pârâtă în dosarul nr. 34769/281/2014 la termenul din
03.06.2015 în contradictoriu cu SC Allianz Ţiriac Asigurări SA.
Dosar nr. 61/329/2015, sentinţa civilă 303/04.05.2015
hotărăşte: admite excepţia prescripţiei dreptului de
opţiune succesorală pentru Tatarici Dumitru, Tatarici
Adina şi Tatarici Aurel. Admite acţiunea civilă de
partaj succesoral şi ieşire din indiviziune formulată de
reclamanta Cazacu Leana împotriva pârâţilor Tatarici
Adina şi Tatarici Aurel. Constată că unic moştenitor
legal acceptant al succesiunii defunctei este reclamanta
Cazacu Leana, căreia în această calitate îi revine
întreaga masă succesorală a defuncţilor Tatarici Gheorghe şi Tatarici Alexandra. Se ia act că reclamanta nu
solicită cheltuieli de judecată. Onorariul pentru avocat
curator Florea Cristian-Cătălin, în sumă de 400 lei se
va suporta din fondul Ministerului Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti. Cu apel. Pronunţată azi, 4 mai
2015 în şedinţă publică.

SOMAȚII
Judecatoria Valenii de Munte, Judetul Prahova, in
temeiul incheierii din data de 07.05.2015, potrivit art.
1051 C.proc.civ., ca urmare a cererii inregistrate pe
rolul instantei sub nr.877/331/2015, prin care se invoca
de catre reclamantul Mircea Sergiu Constantin domiciliat in com. Izvoarele, sat Malu Vanat nr.241C, jud.
Prahova, dobandirea dreptului de proprietate ca
urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren in suprafata de 828 mp, situat in com. Izvoarele, sat Malu
Vanat pct. “Pe Coasta”, T.18, P: A349, avand urmatoarele vecinatati: la nord rest proprietate reclamant, la
sud Oprescu Viorica si Platon Mateluta, la vest
SNCFR, la est Voinea Anghel, se emite prezenta
SOMATIE. Pentru toti cei interesati sa faca opozitie in
termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii. In lipsa opozitiei formulata in termen procedural,
se va trece la judecarea cererii. Mentionam ca imobilul
este detinut de catre reclamantul Mircea Sergiu
Constantin domiciliat in com. Izvoarele, sat Malu
Vanat nr. 241C, jud. Prahova.

DIVERSE
Gheorghe Daniel- Cristian, cu domiciliul în Bucureşti,
str. Ioviţă nr. 2, bl. P24, sc.A, et.5, ap. 20, sector 5, titular
al PUD- supraînălţare, consolidare şi recompartimentare locuinţă existentă parter, cu regim final P+1E+M,
din str. Constantin Bosianu nr.30, sector 4, Bucureşti,
anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de
încadrare în cadrul şedinţei Comitetului Special
Constituit din data de 21.05.2015, urmând ca planul să
fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Comentarii privind decizia de încadrare se primesc în
scris la sediul A.P.M. Bucureşti din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, în termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunţului.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator
judiciar conform incheierii din data de 19.05.2015
pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul
2852/105/2015, anunţă deschiderea procedurii generale
a insolventei SC Marie Perfect Clean SRL sat Plopeni,
com. Dumbrăvești, incinta Șantier II, obiectiv 3, jud.
Prahova, CUI 30779469, J29/1584/2012. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 06.07.2015. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 27.07.2015.
Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este
21.08.2015. Prima adunare a creditorilor la data de
03.08.2015 la sediul administratorului judiciar.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator
judiciar conform incheierii din data de 19.05.2015
pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul
2831/105/2015, anunţă deschiderea procedurii simplificate a insolventei SC IPIP - CERT SRL Ploiești, str.
Diligenței, nr. 18, jud. Prahova, CUI 25571231,

J29/878/2009. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este 06.07.2015.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 16.07.2015. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 10.08.2015. Prima
adunare a creditorilor la data de 21.07.2015 la sediul
lichidatorului judiciar.
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri /
Servicii /lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a. În perioada 15-21.05.2015 au fost postate pe
site-ul CONPET următoarele achiziţii: Invitaţiile/
anunţurile de participare, însoţite de documentele
care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe
pagina proprie de internet (www.conpet.ro), la
secţiunea Achiziţii publice. 1. Furnizare 20 autoturisme de teren pentru intervenţii la avarii. 2 Lucrări
de Modernizare a sistemului de pompare din rampă
de încărcare a ţiţeiului Cireşu, Judeţul Brăila. 3.
Servicii de verificare a documentaţia tehnico-economică pentru lucrarea de „punere în siguranţă
traversare rău Oltet, cu conducta de transport ţiţei ∅
10 3/4 Ghercesti-Icoana în zona localităţii Balş, jud.
Olt” 4. Furnizare 8 buc. dispozitive de tăiat
conducte (cuţite cu role). 5. Furnizare 9 buc. motocoasa cu roţi. 6. Reparaţie de tip “RR” pentru
locomotivă LDH 85-0158-7. 7. Verificare tehnică în
utilizare pentru centralele termice de producere apă
caldă necesară încălzirii spaţiilor industriale şi
administrative aparţinând de CONPET SA - pe
loturi. Director Departament Managementul
Achiziţiilor şi Investiţiilor, Ing. Radu Alb. ŞEF
SERVICIU ACHIZIŢII, Jr. Agripina Tircavu,
SERVICIU ACHIZIŢII Exp. Achiziţii Corina Iosif.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administraţie al SC
COMNORD SA, persoană juridică română, având
Cod de Înregistrare Fiscala 1590368, atribut fiscal RO
şi număr de Ordine la Registrul Comerţului
J40/493/1991, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr.
136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului constitutiv
al societăţii şi prevederilor Legii nr.31/1990 republicată
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 23.06.2015, ora 12,00.
Şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii din Bucureşti,
Calea Griviţei nr.136, sector 1. La Adunarea Generală
Extraordinară sunt invitaţi să participe toţi acţionarii
aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor şi Registrului
de Acţiuni la data de 16.06.2015. Pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise
următoarele probleme: 1. Aprobarea prelungirii facilităţii de credit acordată S.C. Comnord S.A. (împreună
cu S.C. Girueta S.A. şi S.C. Procema S.A.) de
UniCredit Tiriac Bank S.A prin contractul MIH22012-1043182/14.12.2012 şi actele adiţionale
subsecvente şi modificarea condiţiilor de acordare a
facilităţii, respectiv a condiţiilor de garantare a acesteia; 2. Se va elimina fidejusiunea asumată de d-nul.
Creţeanu Sorin iar restul garanţiilor vor ramâne
neschimbate; 3. Se va constitui un drept de ipotecă
asupra imobilului din Orş. Buftea, judeţ Ilfov, constând
în teren în suprafaţa de 47.452,01 mp şi construcţie,
având nr. CF 386 şi nr. topo 478, precum şi asupra
imobilului din Bucureşti, str. Poştaşului nr.5, sector 3,
constând în teren în suprafaţa de 11.913 mp, având CF
şi nr. topo 205830. 4. În vederea derulării relaţiilor de
credit cu Banca, se împuternicesc cu drept de
semnătură individuală următoarele persoane: -dl.
Lemnaru Dan- Alexandru, având funcţia de administrator al societăţii, precum şi -d-na. Oleana Negoita,
cetățean român, având funcţia de Director General şi
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii,
pentru ca în numele şi pentru Societate, să o reprezinte
cu depline puteri în faţa Băncii, Notarului Public,
autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi
oricăror alte persoane fizice şi/ sau juridice, să negocieze/ renegocieze şi să accepte clauzele contractuale, să
semneze toate contractele de credit şi de garanţii
încheiate cu Banca, incluzând şi actele adiţionale care
se vor încheia ca urmare a negocierilor, precum şi orice
alte documentele necesare în legătură cu aceste
contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părţi în
legătură cu acestea, să încheie poliţele de asigurare
pentru bunurile aduse în garanţie şi să cesioneze în
favoarea Băncii drepturile rezultate din aceste Poliţe,
să îndeplinească orice altă activitate pe care o va
consideră necesară scopului mai sus menţionat; 5.
Aprobarea datei de 10.07.2015, ca data de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. În situaţia în
care Adunarea Generală nu va putea deliberă şi vota în
mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinară
este convocată pentru ziua de 24.06.2015, la ora 12.00,
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Dupa publicarea
convocării, acţionarii reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare punct

ANUNŢURI
să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15
zile de la data publicării convocării, pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Se precizează că acţionarii ce
vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la
Adunările Generale vor putea mandată, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată şi Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 şi 6/2009, printr-o procură
specială o terţă persoană care să participe şi să voteze
în numele lor şi pentru ei, în Adunările Generale, în
condiţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la
sediul societăţii începând cu data convocării si vor fi
depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până
cel târziu la data de 23.06.2015. Procurile speciale vor
putea fi transmise spre înregistrare şi pe fax sau email
în format pdf., reprezentantul acţionarului fiind obligat
ca la data adunării generale sa aibă asupra sa procura
în original. Acţionarii au dreptul să formuleze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor
Generale în condiţiile art. 13 din Regulamentul
C.N.V.M. 6/2009, după ce acţionarii vor fi identificaţi
sau daca buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor
generale precum şi protejarea confidenţialităţii şi a
intereselor comerciale a societăţii, permite acest lucru.
Documentele privind problemele incluse în ordinea de
zi a Adunărilor Generale pot fi consultate la sediul
societăţii sau pe pagina de internet www.comnord.ro,
începând cu data convocării. Documentele aferente
şedinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre şi procurile
speciale pot fi obţinute de la dna. Stefan Alina– tel.
021/2066800. Se propune ca dată de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de
10.07.2015. Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.C. COMNORD S.A., Oleana Negoita.

LICITAȚII
Primăria Țuțora, județul Iași, organizează licitație
publică cu selecție de oferte pentru concesionarea unor
suprafeţe de teren din domeniul privat al Consiliului
Local. Licitaţia va avea loc în data de 09 iunie 2015, ora
10.30 la sediul Primăriei Țuțora. Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0232-298777. Caietul
de sarcini se poate procura de la sediul Primăriei
Țuțora, zilnic între orele 9–15.
SC Control Trading SRL, societate în insolvenţă, 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 Ford Focus - PH-26-CTR, an fabricaţie
2007, 173.000 km - 15.895 lei; Autoturism Mercedes

Benz PH-01-AAZ, an fabricaţie 2006, 228.000 km 57.885 lei; Autoturism Peugeot 206 PH-02-CTR, an
fabricaţie 2004, 140.000 km - 4.930 lei; Autoturism
Renault Megane PH-31-CTR, an fabricaţie 2003,
96.000 km - 4.930 lei; Autoutilitară FIAT DUCATO
PH-35-CTR, an fabricaţie 2006, 255.000 km - 17.000
lei; Autoutilitară Ford Transit PH-09-CTR, an fabricaţie 2004, 290.000 km - 19.635 lei; Autoutilitară Iveco
Eurocargo PH-16-CTR, an fabricaţie 2007, km - 82.110
lei; Autoutilitară Mercedes Benz PH-39-CTR, an fabricaţie 2008, 222.000 km - 35.955 lei. Preţul bunurilor
sunt cu TVA inclus. Licitaţiile se vor organiza în data
de 28.05.2015 ora 13:30, iar în cazul în care bunurile nu
vor fi valorificate, această este reprogramată pentru
data de 01.06.2015, 04.06.2015, 08.06.2015, 11.06.2015,
la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare
şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la
sediul administratorului judiciar. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0744425340 sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.
Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Botoşani. Nr. 29790/03/26/
20.05.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2015 luna mai ziua 19. În temeiul art.
162, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 04, luna iunie, anul 2015, orele 12.00, în
municipiul Botoşani str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani,
se organizează prima licitaţie publică pentru
următoarele bunuri imobile proprietate a d-nului.
Zarug Traian Ovidiu, CNP 1530716070031, cu domiciliul în loc. Botoşani, str. Iuliu Maniu, nr. 45A, judeţul
Botoşani, în favoarea debitorului principal SC Aviagro
Carn SRL, CUI 21239095, cu sediul în loc. Botoşani str.
Iuliu Maniu, nr. 45A, judeţul Botoşani, dosar de executare nr. 21239095/ 2015, astfel: 1. Bunuri imobile
(conform Proces - verbal de sechestru nr. 99456/
23.10.2013); a) Teren extravilan, în suprafaţă de 59800
mp situat în loc. Stăuceni, jud. Botoşani, bun comun cu
Zarug Silvia, detinuţ în proprietate conform extras
Carte funciară nr. 50602 a com Stăuceni, jud. Botoşani.
Preţul de pornire a licitaţiei bunurilor imobile este de
33.100 lei, exclusiv TVA (operaţiune scutită la plata
TVA, conform articolului 141, alin. 2, lit. e din Codul
Fiscal). 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 în ziua precedentă termenului de
vânzare, a participa la licitație, trebuie să prezinte
următoarele documente: 1. oferta de cumpărare; 2.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 99954/21.05.2015. În conformitate cu
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
04.06.2015, 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 următorelor bunuri intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului: 1. Teren în suprafață de 2116 mp, reprezentând cota
indiviză de 1/4 din teren în suprafață totală măsurata de 8464 m.p., situat în
extravilanul com. Gherghița, sat Gherghița, județul Prahova, Tarla nr. 53, Parcela nr.
679, 681, 680/1, 678, 678/1 - categoria de folosință arabil și Parcela nr. 684/1 categoria de folosință drum de exploatare, intabulat. Preț pornire – 2.430 lei (nu se
include T.V.A.). Pasul de licitație este de 200 de lei. 2. Teren arabil în suprafață de
10.050 mp, situat în extravilanul comunei Cocorăștii Colț, tarlaua 89, parcela
636/34, județul Prahova. Preț pornire – 20.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație
este de 1.000 de lei. 3. Cota indiviză de 1/4 din imobilul situat în comuna BoldeștiGradiștea, Tarla 24, Parcela cc 659 și Parcela A660, județul Prahova, compus din
Conac în stadiul de ruină cu S.C. de 198,3 m.p., locuință P+1 cu S.C. de 37.52 m.p.,
anexă ( magazie) cu S.C. de 23.52 m.p. și terenul aferent în suprafață măsurată de
9578 m.p. (din acte 10875 m.p.), intabulat. Preț pornire – 30.000 lei (inclusiv
T.V.A.). Pasul de licitație este de 1500 de lei. 4. Teren în suprafață de 12.756 m.p.,
reprezentând cota indiviză de 1/4 din teren în suprafață totală măsurată de 51.023
m.p., situat în extravilanul com. Gherghița, sat Gherghița, județul Prahova, Tarla nr.
53, Parcela nr. 688/6 și nr. 675 - categoria de folosință arabil și Parcela nr. 674/1 categoria de folosință livadă, intabulat. Preț pornire – 15.000 lei (nu se include
T.V.A.). Pasul de licitație este de 1000 de lei. 5. Gaz petrolier licheﬁat tip III
(combustibil încălzire accizat), 41250 kg. Preț pornire - 66.000 lei (include acciza și
T.V.A.). Pasul de licitație este de 3500 lei. Condițiile de participare la licitație:
conform H.G. 731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, cei interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de
pornire a licitației în contul RO98TREZ5215005XXX000089 deschis la Trezoreria
Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936 și vor depune documentele de participare
la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționata pâna pe data de
02.06.2015, ora 16.00. Pentru relații suplimentare vă rugăm 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.

dovada plății taxei de participare, care reprezintă 10%
din prețul de pornire a licitației; 3. împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 4. dovada
emisă de creditorii fiscali, în copie, că nu au obligații la
bugetul de stat și bugetul local; 5. pentru persoanele
juridice copie de pe certificatul unic de înregistrare
fiscală, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 6.
pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate.
Ofertanții sunt obligați să depună aceste documente cu
o zi înainte de desfășurarea licitației, respectiv
03.06.2015, ora 16.30, la sediul Administrației Județene
a Finanțelor Publice Botosani. Potrivit dispozițiilor art.
9, alin. 2, lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, când urmează să
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Plata se va face în contul
nostru de disponibil nr. 56TREZ1165067XXX007335
deschis la Trezoreria Municipală Botoşani, CUI
3372874. Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest
anunț publicitar o puteți contacta pe dna. Hoit Loredana, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Botoşani sau la telefonul 0231/ 607119, între
orele 8.00 – 16.30 și pe pagina de internet http:www.
mfinante.ro Portal ANAF.
Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Botoşani. Nr. 29790/03/24/
20.05.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna mai ziua 19. În temeiul art. 162,
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 05, luna iunie anul 2015, orele 12.00, în municipiul Botoşani str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani,
se organizează prima licitaţie publică pentru
următoarele bunuri mobile proprietate a debitorului
principal Agenţia Dezvoltare Comunitară Inter Activa,
CUI 154716931, cu sediul în loc. Botoşani str. Cal.
Naţională, nr. 103, judeţul Botoşani dosar de executare
nr. 15471693/2015, astfel: Bunuri mobile (conform
Proces - verbal de sechestru nr. 25034/ 06.03.2014): Autoturism marca Hyndai FD F5P61, nr. înmatriculare
BT 03 ADC, culoare albastru, an fabricaţie 2008, serie
şasiu KMHDB81DP8U007012, serie motor 8U399950.
Preţ de pornire licitaţie 19.447 lei fără TVA; Semănătoare plante. Preţ de pornire licitaţie 20.591 lei

fără TVA; - Plug reversibil. Preţ de pornire licitaţie
5.354 lei fără TVA. - Tractor. Preţ de pornire licitaţie
57.200 lei fără TVA. Preţul de pornire a licitaţiei
bunurilor mobile este de 102.592 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 în ziua precedentă termenului de vânzare, a participa la licitație,
trebuie să prezinte următoarele documente: 1. oferta de
cumpărare; 2. dovada plății taxei de participare, care
reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației; 3.
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
4. dovada emisă de creditorii fiscali, în copie, că nu au
obligații la bugetul de stat și bugetul local; 5. pentru
persoanele juridice copie de pe certificatul unic de
înregistrare fiscală, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; 6. pentru persoanele fizice copie de pe
actul de identitate. Ofertanții sunt obligați să depună
aceste documente cu o zi înainte de desfășurarea licitației, respectiv 04.06.2015, ora 16.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Botosani.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 2, lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Plata se va face în contul nostru de disponibil nr.
56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria
Municipală Botoşani, CUI 3372874. Dacă aveți
nelămuriri în legătură cu acest anunț publicitar o puteți
contacta pe dna. Hoit Loredana, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoşani sau la
telefonul 0231/ 607119, între orele 8.00 – 16.30 și pe
pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Botoşani.Nr. 29790/03/25/
20.05.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna mai ziua 18. În temeiul art. 162,
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 03, luna iunie, anul 2015, orele 12.00, în municipiul Botoşani str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani,
se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri
mobile proprietate a debitorului SC Tymm Group SRL,

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. LU 54. Nr.
65761 din 15.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015
luna iunie ziua 04. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04.06.2015, ora 10.00, în
localitatea Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 10, se vor vinde prin licitație publică
(licitația a III-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Lucmagri
S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 10, județ
Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 32051983. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară Dacia 1305 Pick-up 2003, ﬁind în stare de
nefuncționare (motor demontat parțial, caroserie ruginită, roți pe pană de cauciuc,
fără uși benă). Cantitatea: 1 buc. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA (Ron): 2204 lei/buc. Valoare, exclusiv TVA (Ron): 2204 lei. Cota TVA/
neimpozabilă *): 24%. Total: 2204 lei. *) 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 și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 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 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, interior 341,
persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data aﬁșării: 22.05.2015.

ANUNŢURI
cu sediul în loc. Botoşani str. I.C. Brătianu nr. 108A,
judeţul Botoşani, cod de înregistrare fiscală 22290991,
dosar de executare nr. 22290991/ 2012, astfel: 1. Bunuri
mobile (conform Proces - verbal de sechestru nr. 70889
din 22.09.2011): a) Autocamion marca Scania, serie
şasiu XLEP4X20004429244, an fabricaţie 2000, nr.
înmatriculare BT- 08- TIM, capacitate cilindrică 11705.
Preţ de pornire licitaţie 21 665 lei fără TVA; b)
Remorcă peste 5 tone, marca Langerdorf, culoare gri,
serie şasiu 17444, an fabricaţie 1992, nr. înmatriculare
BT- 22- TIM. Preţ de pornire licitaţie 9750 lei fără
TVA. 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 în ziua precedentă termenului de
vânzare, a participa la licitație, trebuie să prezinte
următoarele documente: 1. oferta de cumpărare; 2.
dovada plății taxei de participare, care reprezintă 10%
din prețul de pornire a licitației; 3. împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 4. dovada
emisă de creditorii fiscali, în copie, că nu au obligații la
bugetul de stat și bugetul local; 5. pentru persoanele
juridice copie de pe certificatul unic de înregistrare
fiscală, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 6.
pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate.
Ofertanții sunt obligați să depună aceste documente cu
o zi înainte de desfășurarea licitației, respectiv 02 iunie
2015, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Botosani. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 2, lit.
d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Plata se va face în contul nostru de

disponibil nr. 56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria Municipală Botoşani, CUI 3372874. Dacă
aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț publicitar o
puteți contacta pe dna. Hoit Loredana, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoşani
sau la telefonul 0231/ 607119, între orele 8.00 – 16.30 și
pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF.
Consiliul Local al Comunei Lumina, jud. Constanţa,
organizează în data de 11.06.2015, ora 11 la sediul din
str. Mare nr.170 licitaţie publică în vederea concesionării următoarelor suprafeţe de teren, ce fac parte
din domeniul privat al comunei Lumina: 1.teren intravilan în suprafaţă de 446 mp situat în Lumina, str.
Linistei cu destinaţia curţi construcţii; 2. teren intravilan - str.Teiului 1A, lot 1A, destinaţia spaţii
învăţământ - liceu; 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, tel/fax, adresa de e-mail a
persoanei de contact ; Primăria Comunei Lumina,
Lumina, Jud. Constanţa, Strada Mare nr.170, cod
907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744-204177, cod
fiscal 4671807, primarialumina@yahoo.com. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: - teren intravilan în suprafaţă de 446 mp
situat în Lumina, str. Liniştei cu destinaţia curţi
construcţii -2122 mp teren intravilan -str.Teiului 1A, lot
1A , într-o zona neutilizată în prezent care aparţin
domeniului privat al Comunei Lumina, jud.Constanţa.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intră în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Primăria Comunei Lumina jud.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna iunie, ziua 08, ora 12.00.
În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 08, luna iunie, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str.
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următoarele
bunuri imobile, proprietatea debitorului SC Avemar SRL cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Giurgiu, șos. Ghizdarului, nr. 134, et. 1, ap. 5, județul Giurgiu, cod de
identiﬁcare ﬁscală RO 4859089: - teren arabil în suprafață de 69.749 mp. situat în
comuna Slobozia, județ Giurgiu, tarlaua 53-4, nr. cadastral 327, nr. CF 273/N preț de
evaluare/ de pornire al licitației 75.825 lei (exclusiv TVA **). Terenul este situat în zona
periferică de Sud a comunei Slobozia, având în vecinatate proprietăți agricole. Accesul
pe proprietate se face pe un drum de exploatare. Amplasamentul nu dispune de
utilități. *) cota de taxa pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este -/ scutit de TVA, conform
art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: AJFP Constanța - Colectare Contribuabili
Mijlocii, cu sediul în Constanța, str. I.G. Duca, nr. 18, jud. Constanța - Sechestru
asigurator nr. 18064/03.03.2014. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind
întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea:
„taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în
timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante; - declarație
pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul ﬁscal competent pentru
executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administrația
Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu
cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevazute de art. 162, alin.
(7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit
oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la
licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin
procură specială autentică. 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
0246.216705, int. 211, persoană de contact: Ciulei Georgeta.

Constanţa, StradA Mare nr.170-Compartimentul
Achiziţii Publice şi Concesiuni. Documentaţia va putea
fi achiziţionată începând cu dată publicării anunţului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria
Comunei Lumina jud.Constanţa, Stradă Mare nr.170Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni 3.3.
Costul şi condiţiile de plata. Documentaţia de atribuire
va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de
500 lei şi a taxei de participare la licitaţie de 250 de lei.
Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de
100 lei şi se poate depune în numerar la casieria
concedentului sau în contul RO11 TREZ 2315 006X
XX02 0070 deschis la Trezoreria Constanţa. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Dată limita de depunere a
ofertelor: Termenul limita de depunere a ofertelor este
dată de 10.06.2015 ora 1600. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun în plic închis la
Primăria Comunei Lumina, Lumina, Jud.Constanţa,
Stradă Mare nr.170. 4.3. Prezentarea ofertelor: Ofertele
se vor prezenţa conform instrucţiunilor din documentaţia de atribuire. 5. Dată şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în
dată de : 11.06.2015 la Sala de Consiliu a Comunei
Lumina. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de
licitaţie este necesar că după deschiderea plicurilor
exterioare cel puţin trei oferte să fie valide. 6.criteriul
de atribuire: criteriul de atribuire ales de către autoritatea contractantă este este “oferta cu preţul cel mai
mare” pentru plata redeventei.
Consiliul Local Brezoi anunţa inchirierea prin licitatie
publica deschisa cu strigare a spaţiului cu suprafaţa de
20,35 mp. situat in oras Brezoi, str. Profesor Gheorghe
Surdu, in Piaţa agro-alimentara, cu destinatia comercializare peste si produse din peste. Durata inchirierii 12 luni, cu posibilitatea prelungim prin HCL. Chiria
minima de pornire la licitatie - 200 lei luna. Documentaţia de atribuire se poate procura contra sumei de 50
lei de la sediul concedentului, compartimentul
urbanism. Data limita pentru solicitarea clarificărilor 03.06.2015. Ofertele vor fi depuse in 2 exemplare pana
la data de 10.06.2015, ora 15.00, la sediul Primariei
Brezoi, oras Brezoi, str. Lotrului, nr. 2. Licitatia publica
deschisa va avea loc in data de 11.06.2015, ora 10.00, 1a

sediul Primăriei Brezoi. Relaţii la telefon/fax
0250/778240 - comp. urbanism, c.arh.Vasile Anca.
Instanta competenta in soluţionarea litigiilor aparute Tribunalul Valcea, str. Scuarul Revoluţiei, nr. l, Rm.
Valcea, judeţul Valcea, telefon 0250/739120 potrivit
Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004.
Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea: Vânzării
bunului imobil – terenul intravilan, proprietatea
privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de
40 mp., proprietate privată, situat în str. Plăeșului nr.7
Preţul de pornire la licitaţie este de 8.588 lei conform
HCL nr. 139 din 30.04.2015; Vânzării bunului imobil –
teren intravilan, proprietatea privată a municipiului
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 22 mp, proprietate
privată, situat în bd. Decebal fn Preţul de pornire la
licitaţie este de 6.909 lei conform HCL nr.139 din
30.04.2015; Licitaţia va avea loc în data de 15 iunie
2015, ora 16,30, la sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare
nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până la
data de 12 iunie 2015, ora 14,00. inclusiv, la Primăria
municipiului Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8,
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări și Transport zilnic între orele 8,00 –
16,30, unde se poate achiziţiona şi documentaţia
licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon 218991, interior 122, zilnic între orele 8,00 – 16,30.
Primăria municipiului Piatra Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice deschise pentru: delegarea de
gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau
private de pe domeniul public și privat din Municipiul
Piatra Neamț. 1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Primaria Piatra Neamț, cod fiscal
2612790, str. Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra Neamț,
telefon 0233/218991; fax0233/215374; 2. Procedura
aplicată pentru atribuirea contractului concesiune a
serviciului public de administrare, întreținere și
exploatare a parcărilor din municipiul Piatra Neamț:
licitație publică deschisă; 3. a)Obținerea unui exemplar
din documentația pentru eliberarea ofertei se poate
face la sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel
Mare nr.6-8, registratură-Serviciul Patrimoniu, Autor-

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 5670. Nr.
65523 din 15.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015
luna iunie ziua 03. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 03.06.2015, ora 10.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație
publică (licitația a III-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C.
Platinum Travells S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Mircea cel
Bătrân, nr. 6A, bl. F1, et. P, județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 21888122.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Alfa Romeo 156, an
fabricație 2001, sarcină max. utilă 520 kg, dim. 4430/ 1745/ 1420, cilindree 1970
cmc, putere 114 kw/ 8400 rot/ min, carburant benzină, viteză maximă 216 km/ h,
culoare albastru, bară spate ușor înfundată. Cantitatea: 1 buc. Prețul de evaluare
sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 4708 lei/buc. Valoare, exclusiv TVA
(Ron): 4708 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Total: 4708 lei. *) 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 și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, 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 173
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completarile ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0245.616779, interior 341, persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data
aﬁșării: 22.05.2015.

ANUNŢURI
izări și Transport; b) costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar- costul unui exemplar din
documentație este de 1000 lei. Plata se poate face
direct la casieria Primăriei Piatra Neamț din str.
Ștefan cel Mare nr.6-8 sau în contul Primăriei Piatra
Neamț RO82 TREZ 4915 006X XX00 0150 deschis la
Trezoreria municipiului Piatra Neamt; 4 .a) Termenul
de depunere a ofertelor 23.06.2015 ora 14,00; b)Adresa
la care trebuie transmise: Primăria Piatra Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport; 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile; 6. Data, ora și locul
deschiderii ofertelor: 26.06.2015, ora 16,30 la sediul
Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8.
Direcţia Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh. Asachi
nr.2, cod fiscal RO1590120 organizează în data de
02.06.2015, ora 11:00, la sediul unităţii, licitaţie cu
selecţie de oferte pentru vânzarea cantităţii de 20.000
kg floare de tei în stare uscată. Pot participa la licitaţie
agenţii economici care au în obiectul de activitate
achiziţia, prelucrarea şi comercializarea plantelor
medicinale. Preţul de pornire a licitaţiei şi valoarea
garanţiei ce se depune înainte de licitaţie, precum şi
documentele necesare pentru participare, sunt specificate în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul Direcţiei Silvice Iaşi începând cu
data de 22.05.2015 sau poate fi transmis şi prin fax la
solicitarea celor interesaţi, contravaloarea acestuia fiind
inclusă în tariful de participare la licitaţie. Cererile de
înscriere la licitaţie, însoţite de documentele necesare,
se vor depune (sau transmite prin fax) la sediul
Direcţiei Silvice Iaşi până la data de 02.06.2015, ora
10:00. Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici
vor trebui să facă dovadă achitării garanţiei şi a taxei
de participare la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0232244680 şi 0730653751, fax
0232244631 sau e-mail office@iasi.rosilva.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Bacău. Serviciul Fiscal Municipal
Oneşti. Nr. 104079/ 12.05.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Serviciul Fiscal Municipal Oneşti scoate la vânzare prin licitaţie publică
(primul termen), conf. art. 162, alin. 4 din OG 92/ 2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, următorul bun
mobil proprietatea SC L.A.M. Wash Car SRL, Tg.
Ocna: - autoturism Mercedes Benz Vito V220 CDI,
serie şasiu VSA63829413220816, an fabricaţie 1999,
nr.de înmatriculare BC- 33- LAM. Preţ de pornire
10.767 lei (fără TVA). Vânzarea va avea loc în data de
05.06.2015, ora 10.00, la sediul Serviciul Fiscal Municipal Oneşti, strada Poştei nr. 5. Ofertanţii sunt obligaţi
să depună până la data de 04.06.2015, taxa de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, oferta de cumpărare scrisă, precum şi celelalte
acte prevăzute de art. 162, alin. 7 din OG 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare. Raportul de
evaluare se află la sediul vânzătorului. Informaţii
suplimentare puteţi obţine la sediul Administraţiei
Finanţelor Publice Oneşti, telefon 0234/ 320671, interior 209.
Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului De Stat” anunţă licitaţie deschisă cu strigare
conform oug 101/2011, modificată şi completată de
OUG 15/2013, în vederea vânzării unor imobile, după
cum urmează: I. Licitaţie deschisă cu strigare la data de
10.06.2015 – ora 12, la sediul SAA Scroviştea – Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti Km 32, Localitatea Ciolpani,
Comuna Ciolpani, judeţul Ilfov, pentru vânzarea
următorului imobil: Vila 11 - construcţie S+P+E+M cu
aria utilă de 1.702,60 mp, aria desfăşurată de 2.085,13
mp şi clădire anexă (Au 48,55mp), clădire administrativă+garaj (Au 183,93 mp), clădire birouri (Au
58,41mp), cu terenul aferent de 27.412,60 mp, din str.
Nufărul nr.15H, comuna Snagov, judeţul Ilfov (a patra
licitaţie).Preţ pornire licitaţie: 2.124.900 Euro (la care se
adaugă TVA). Informaţii privind dosarul de prezentare, garanţia şi taxa de participare a licitaţiei se obţin
de la Mihai Dragu, telefon: 021/315.91.07;
0728/220.615. Data şi ora limită de înscriere la licitaţie:
08.06.2015 ora 12. II. Licitaţii deschise cu strigare la
data de 10.06.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI - str.
Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2, Bucureşti, pentru
vânzarea următoarelor imobile: 1.Apartament nr.15 (5
camere), cu Au 100,49 mp, teren cotă indiviză 23,79
mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 1, sector
1, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: .000
Euro. 2.Apartament nr.19 (4 camere), cu Au 87,31 mp,
teren cotă indiviză 21,27 mp, B-dul Magheru Gheorghe
nr.24, sc.B, etaj 2, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 114.300 Euro. 3.Apartament nr.21
(3 camere), cu Au 76,11 mp, teren cotă indiviză 15,58
mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 2, sector
1, Bucureşti (prima licitaţie).Preţ pornire licitaţie:
99.000 Euro. 4.Apartament nr.34 (3 camere), cu Au
73,33 mp, teren cotă indiviză 17,88 mp, B-dul Magheru
Gheorghe nr. 24, sc.B, etaj 6, sector 1, Bucureşti (prima
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 95.400 Euro. 5.Apartament nr.35 (4 camere), cu Au 88,39 mp, teren cotă
indiviză 21,27 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24,
sc.B, etaj 6, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ

pornire licitaţie: 107.400 Euro. Informaţii privind
dosarele de prezentare, garanţiile şi taxele de participare ale licitaţiilor se obţin de la Maria Diaconescu,
telefon: 021/409.12.19; 0723/112.497. Data şi ora limită
de înscriere la licitaţie: 08.06.2015 ora 10. III. Licitaţii
deschise cu strigare la data de 11.06.2015, Ora 10:00, la
sediul SAIFI - str.Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2,
Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor imobile: 1.
Apartament nr. 37 (3 camere), cu Au 75,69 mp, teren
cotă indiviză 18,70 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.
24, sc.B, etaj 6, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ
pornire licitaţie: 109.100 Euro. 2. Apartament nr. 38 (3
camere), cu Au 74,98 mp, teren cotă indiviză 17,88 mp,
B-dul Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 7, sector 1,
Bucureşti (prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 97.500
Euro. 3. Apartament nr. 44 (3 camere), cu Au 79,56 mp,
teren cotă indiviză 19,15 mp, B-dul Magheru Gheorghe
nr. 24, sc. B, etaj 8, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 100.800 Euro. 4. Apartament nr.
50 (3 camere), cu Au 79,66 mp, teren cotă indiviză
18,07 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 10
sector 1, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 97.700 Euro.5. Imobil – Spaţiu Comercial - parter,
cu Au 103,31 mp, teren cotă indiviză 32,89 mp, str.
Matei Basarab nr.71, bl.L111A, sector 3, Bucureşti (a
patra licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 112.000 Euro.
Informaţii privind dosarele de prezentare, garanţiile şi
taxele de participare ale licitaţiilor se obţin de la Maria
Diaconescu, telefon: 021/409.12.19; 0723/112.497. Data
şi ora limită de înscriere la licitaţie: 09.06.2015 ora 10 .
Anunţ de participare la licitaţie publică privind
vânzarea următoarelor imobile: 1. Informaţii generale
privind proprietarul: Consiliul Local Babadag; Cod
fiscal: 4508533; Adresa: Judeţul Tulcea, Oraşul
Babadag, Str. Republicii, Nr.89. Nr. tel: 0240/561 012,
fax: 0240/562 939; e-mail: urbanism@primariababadag.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul
vanzarii: - teren în suprafaţă de 12950 mp, situat pe str.
Fagului nr. 29; - construtie cu suprafaţă de 541 mp si
terenul aferent de 1542 mp, - teren cu suprafaţă de
1009 mp situat pe str.Republicii nr. 68; 3. orice persoană
interesată are dreptul de a solicită şi de a obţine caietul
de sarcini în mod direct, nerestricţionat şi deplin, prin
mijloace electronice sau pe suport de hârtie. 4.
Compartimentul responsabil: Serviciul Urbanism din

cadrul Primăriei oraşului Babadag, str.Cabanei nr.5.
5.Caietul de sarcini se pune la dispoziţia solicitanţilor
contra sumei de 100 lei. 6. Data limită de depunere a
documentaţiei: 01.06.2015, ora 10,00 la secretariatul
Primăriei oraşului Babadag, str. Republicii, nr.89,
Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5.Licitaţia va avea
loc în data de 02.06.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei
oraşului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. Contestaţiile
se depun în termen de 24 de ore de la comunicarea
rezultatului procedurii la sediul U.A.T. Babadag,
menţionat la punctual 1, care vor fi soluţionate în
termen de 5 zile de la data emiterii, iar aceasta poate fi
atacată la instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile Legii nr. 554/2004.
Anunţ de participare la concesionare prin licitaţie
publică (al doilea termen): 1. Informaţii generale
privind concedentul: Consiliul Local Babadag; Cod
fiscal: 4508533; Adresa: Judeţul Tulcea, Oraşul
Babadag, Str. Republicii, Nr. 89, Nr. tel: 0240/561 012,
fax: 0240/562 939; e-mail: urbanism@primăriababadag.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: - teren cu suprafaţă de 750 mp situat pe str.
Viitorului F.N. - teren cu suprafaţă de 4618 mp situat
pe str. Ciucurovei F.N. - teren cu suprafaţă de 1007 mp
situat în extravilanul oraşului Babadag. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: 3.1. orice persoană
interesată are dreptul de a solicită şi de a obţine documentaţia de atribuire, punerea la dispoziţia oricărei
persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest
sens, a unui exemplar din documentaţia de atribuire se
realizează în mod direct, nerestricţionat şi deplin, prin
mijloace electronice sau pe suport de hârtie. 3.2.
Compartimentul responsabil din cadrul concedentului:
Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei oraşului
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. Documentaţia de
atribuire se pune la dispoziţia solicitanţilor în mod
gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor
05.06.2015. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1 Data
limită de depunere a ofertelor: 12.06.2015, ora 09,00 la
secretariatul Primăriei oraşului Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5.
Şedinţa de deschidere a licitaţiei va avea loc în data de
12.06.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei oraşului
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.Informaţii privind
instanţa competenţă în soluţionarea litigiilor apărute:

contestaţiile se depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul concedentului,menţionat la punctual 1, iar acţiunea în justiţie se
introduce la secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Tulcea în termen de 30 zile. 7. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate
în vederea publicării: 18.05.2015.
Consiliul Local Breaza organizează: I. Închirierea
prin licitatie publica a unor spatii din incinta sediului
primariei Breaza, Str. Republicii Nr 82B, in vederea
desfasurarii unor servicii in scopul satisfacerii interesului public si. Suprafaţă de inchiriat este de 412,05
mp. Durata inchirierii este de 5 cu posibilitatea
prelungirii in conditii legale. Preţ pornire la licitatie
este de 31 lei/mp/luna. Condiţiile de participare se
regăsesc în caietul de Sarcini care se poate procura de
la sediul Primăriei Breaza pentru suma de 50 lei. Taxa
de participare este de 50 lei, nerambursabila. Garantia
de participare este de 25.548 lei si se pot achita in
contul RO68 TREZ 5225 006X XX00 2748. Termen
depunere documente prevăzute în Caietul de Sarcini:
07.06.2015 ora 10:00. Desfasurarea licitatiei:
07.06.2015, ora 10:30.

PIERDERI
Pierdut autorizaţie de construire, nr. 355-C din
14.07.2009, eliberată de Primăria Sectorului 5,
Bucureşti, pe numele Popa Octavian-Ionel. O declar
nulă.
Pierdut în condiţii necunoscute certificatul de înregistrare al firmei SC Barlede Sângeorz- Băi SRL Str
C arp a ţi l o r Nr.4 1 b J u d Bn CUI 3 2 1 0 8 2 4 9
J06/460/07.08.2913. Declar nul.
S.C. Fidel Taxi S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str.
Porumbacu nr.9, sector 6, RO 14562670, J40/2782/2002,
declară pierdute autorizații de taxi cu seria SC– nr.
7251 auto B-73-MJT și seria SC– nr. 5785 auto nr.
B-64-ZZL, emise de P.M.B.
Declar pierdute (nule) legitimație de transport și carnet
de student emise de Facultatea de Medicină Carol
Davila București, pe numele Popescu Dan Cristian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/
Licitația a-II-a. Anul 2015, luna iunie, ziua 11, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna iunie, anul
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următoarele bunuri
mobile, proprietatea debitorului SC Avemar SRL cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, șos. Ghizdarului, nr. 134, et. 1, ap. 5, județul
Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 4859089: Nr.crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): 1. Autoutilitară Iveco Daily, S.S.A, nr. identiﬁcare: ZCFC65A2005715603, nr. înmatriculare CT-23-AVM, nr.
Omologare B117138C13B28R4, anul fabricației 2007, km. efectivi efectuați 114956, motorină, capacitate cilindrică 2998 cmc, 2 axe,
tracțiune spate, dotări optionale: ABS, geamuri electrice. Autoutilitara este în stare de funcționare, caroseria în stare bună, nu
prezintă urme de rugină vizibile, aparatura de bord în stare bună, toate sistemele sunt complete, în stare de funcționare. Stare
generală de întreținere: bună, 20.331 lei, 4.879 lei; 2. Macara Takraf 50T, categoria: macara pe roți, sarcina 50 tone, în stare de
funcționare, caroseria, tapiseria, aparatura de bord, anvelopele, în stare satisfăcătoare, grad de exploatare mediu, în stare de
funcționare, 57.276 lei, 13.746 lei; 3. Strung SN 402X1000, stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare generală a
strungului: în stare de funcționare, 4.856 lei, 1.166 lei; 4. Freză FV 32, stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare generală a
frezei: în stare de funcționare, 7.738 lei, 1.857 lei; 5. Mașină frezat roți dințate, stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare
generală a frezei: în stare de funcționare, 7.055 lei, 1.693 lei; 6. Strung SN 320X750, stare generală de întreținere: satisfăcătoare,
stare generală a frezei: în stare de funcționare, 2.579 lei, 619 lei; 7. Strung SPA 710X1500, stare generală de întreținere:
satisfăcătoare, stare generală a frezei: în stare de funcționare, 11.380 lei, 2.731 lei; 8. Autoturism Audi 4LXBUGQ1/Q7, nr.
înmatriculare CT-03-AVM, culoarea gri, combustibil: motorină, nr. omologare: ACAU191211U36E4, an fabricație 2007, nr.
identiﬁcare WAUZZZ4L77D007744, 50.863 lei, 12.207 lei. Total: 162.078 lei, 38.898 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 Bunurile sunt grevate de drepturi reale și privilegii în favoarea A.J.F.P. Constanța – Colectare Contribuabili
Mijlocii, conform Proceselor verbale de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile nr. 19017/19.02.2014, 19017.1/19.02.2014 și
19017.2/19.02.2014. 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 în ziua
precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea:
„taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat
până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au
obligații ﬁscale restante; - declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul
ﬁscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos.
București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevazute de art.
162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise
prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură
specială autentică. 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
0246.216705, int. 211, persoană de contact: Ciulei Georgeta.

