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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Diamond Car SPA angajează spălători auto. Pachet
salarial atractiv. Deţinerea permisului de conducere
constituie avantaj. Interviurile au loc zilnic, de luni
până vineri, la orice locaţie Diamond Car SPA între
orele 11.00–17.00. Telefon:-0737.512.744,
0737.512.745.
Unitatea Administrativ Teritorială comuna Săcălaz,
judeţul Timiş, organizează concurs, în data de
26.11.2015, ora 10,00 pentru ocuparea postului
vacant de inspector debutant la Compartimentul
Asistenţă Socială. Cerinţe: Studii superioare. Relaţii
la tel: 0256 367491.
Primăria Comunei Seleuş, judeţul Arad, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă
de consilier, clasa I, grad profesional debutant din
cadrul Compartimentului Registrul agricol.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei
Seleuş din str. Principală, nr. 200 şi va fi alcătuit din
două probe: 1. Proba scrisă – în data de 26 noiembrie
2015, ora 10:00; 2. Interviul – în data de 27 noiembrie
2015, ora 14:00. Dosarele de inscriere se pot depune în
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Comunei
Seleuş. Condiţiile de participare, bibliografia şi documentele solicitate candidaţilor pentru înscriere sunt
afişate la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Seleuş sau la tel.
0257329101.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, Str.
Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul din
strada Matei Millo nr. 13, sector 1, în data de 23
noiembrie 2015, ora 10,00 proba scrisă, concurs
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie
vacantă de inspector clasa I gradul profesional
debutant la Biroul garanții și tranzit comun, Serviciul tranzit, Direcția reglementări vamale din
cadrul Direcţiei generale a vămilor. Condiţiile de
desfăşurare şi participare la concurs, bibliografia
stabilită sunt afişate la sediul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi pe site-ul www.anaf.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen
de 20 zile de la data publicării la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, din Str.
Apolodor nr.17, sector 5, mezanin cam.204. Relaţii
suplimentare se pot obţine la Direcţia generală de
organizare şi resurse umane, tel.021-319.97.59 /
int.2047.

VINERI / 23 OCTOMBRIE 2015
Autoritatea Feroviară Română -AFER, instituție
publică finanțată din venituri proprii, cu sediul în
Calea Griviței nr.393, Sector 1, București, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea, pe
durată nedeterminată, a două funcții contractuale de
execuție vacante, și anume: -INSPECTOR DE STAT
gradul IA la Serviciul Reglementări Siguranța Circulației: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diploma de licență în domeniul feroviar, cunoștințe
operare PC (medii), cunoștințe limbi străine: engleză
(scris, conversație nivel mediu), experiență necesară
executării operațiunilor specifice postului: cel putin
15ani vechime în domeniul feroviar. -INSPECTOR
DE STAT gradul IA la Serviciul Evaluare Sistem
Management Risc: studii, pregătire de bază: studii
superioare tehnice de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență, specializări: tehnica transporturilor, cunoașterea tuturor reglementărilor legale în
vigoare aplicabile, operare pe calculator, absolvirea
examenului integral de șef stație, perfecționari:
mijloace de transport, sisteme de transport, stații și
complexe feroviare, tehnologia stațiilor de cale ferată,
tehnica circulației trenurilor, transport multimodal,
experiența necesară executării operațiunilor specifice
postului: cel puțin 15ani vechime în domeniul feroviar. Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații, sunt cele prevăzute la art.3 din
Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Termenul
limită de depunere a dosarului de concurs este data
de 09.11.2015, ora 14.00. Locul de desfășurare a
concursului: la sediul Autorității Feroviare Române
-AFER, Corp B, parter, camera 101, probă scrisă în
data de 16.11.2015, ora 10.00, interviul în data de
20.11.2015, începand cu ora 10.00. Tematica și bibliografia de concurs, aferentă fiecărei funcții, precum și
alte informații necesare pot fi studiate pe site-ul
AFER (http://www.afer.ro/) secțiunea Informații/
Anunțuri/ cariera. Datele de contact ale persoanei
care asigură secretariatul: 021.307.22.22.
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (7) din Legea
nr. 284/2010 şi ale art. 7 din H.G. nr. 286/2011 Centrul
Cultural Judeţean Arad organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi de execuție vacante în
regim contractual, pe durată nedeterminată:- un post
de conducere de contabil șef gradul II la Compartimentul Conducere; - două posturi de execuție de
inspector de specialitate GP IA la Serviciul
Programe, proiecte culturale și gestionarea fondurilor
nerambursabile; - un post de execuție expert GP IA
la Serviciul Programe, proiecte culturale și gestionarea fondurilor nerambursabile; - un post de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane
ﬁzice. Dosar executare nr. C6524. Nr. 6524/20.10.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Buzoianu Adriana
cu sediul în loc. Unirea, str. Șos. Călărași Fetești, nr. 314, județul Călărași, cod ﬁscal,
în dosar de executare nr. C6524/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este - Construcție magazie în suprafață de 39 mp și teren intravilan în
suprafață de 582 mp, număr cadastral 215/2 și CF 20854, ambele situate în Unirea,
Str. Șos. Călărași Fetești, nr. 314 - Valoare - 7.852 lei. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Ministerul Public Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași - Dosar
730/P/2014; Ministerul Public Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași - Dosar
644/P/2011. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 22.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

execuție economist GP IA la Compartimentul Financiar-contabilitate. 1 post de conducere de contabil șef
gradul II la Compartimentul Conducere. Condiții
specifice: - studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; - vechimea minimă în specialitatea studiilor
absolvite: 5 ani în domeniul financiar-contabil în
instituții publice; - solide cunoștințe de legislație în
domeniul economic; - deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului
European de Conturi, precum și cunoașterea reglementărilor europene în domeniu; - cunoașterea unei
limbi de circulație internațională (minim nivel
mediu); - cunoștințe medii operare calculator; - abilități, calități și aptitudini necesare: gândire critică și
analitică, capacitate de a lucra eficient în echipă,
creativitate și inițiativă în elaborarea unor documente, abilități de comunicare; - posesor permis de
conducere categoria B. 1 post de execuție de inspector
de specialitate GP IA, Serv. Programe, Proiecte
Culturale şi Gestionarea Fondurilor Nerambursabile.
Condiţii specifice: - studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: Istorie,
literatură, științe umaniste; - cunoştinţe de limba
engleză/franceză - nivel utilizator experimentat /
avansat; - cunoştinţe operare PC – nivel mediu; - să
facă dovada că a întocmit documentaţia a cel puţin
două proiecte cu finanţare europeană; - vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei / muncă – minim 5 ani; - abilităţi, calităţi şi
aptitudini necesare: adaptabilitate, capacitate creativă de analiză şi sinteză, comunicare; - posesor
permis de conducere categoria B. 1 post de execuție
de inspector de specialitate GP IA, Serv. Programe,
Proiecte Culturale şi Gestionarea Fondurilor Nerambursabile. Condiţii specifice: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor economice; cunoştinţe de limba
engleză/ franceză - nivel utilizator experimentat/
avansat; cunoştinţe operare PC – nivel mediu;
vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei / muncă – minim 5 ani; abilităţi,
calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, capacitate creativă de analiză şi sinteză, comunicare. 1 post
de execuție de expert GP IA, Serv. Programe,
Proiecte Culturale şi Gestionarea Fondurilor Nerambursabile. Condiţii specifice: - studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă – Informatică, Automatizări şi Calculatoare, Arte Plastice, Decorative şi Design; cunoştinţe
de limba engleză - minim nivel mediu; - cunoştinţe
operare PC – nivel utilizator experimentat/avansat; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei / muncă – minim 5 ani; - abilităţi,

competenţe şi aptitudini necesare: experienţă în
lucrul cu aplicaţiile grafice:
Adobe Photoshop; CorelDraw/Adobe Ilustrator;
Quark Xpress/ Adobe Indesing. cunoştinţe temeinice
în limbaje de programare: HTML, Java, PHP,
MySQL; Flash; - mapă de lucrări; - verificarea şi
optimizarea materialelor în vederea tipăririi; - capacitate de organizare şi gestionare bază de date în format
electronic; - creativ, comunicativ, cu simt estetic
dezvoltat, adaptabil; - capacitate de analiză, sinteză,
organizare şi planificare; - capacitate de lucru în
echipă şi sub presiunea unor termene limită; - posesor
permis de conducere categoria B. 1 post de execuție
de economist GP IA, Compartimentul Financiar-contabilitate. Condiţii specifice: - studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; - vechimea minimă în
specialitatea studiilor absolvite: 5 ani; - cunoașterea
unei limbi de circulație internațională (minim nivel
mediu); - cunoștințe medii operare calculator;- abilități, calități și aptitudini necesare: gândire critică și
analitică, capacitate de a lucra eficient în echipă,
creativitate și inițiativă în elaborarea unor documente, abilități de comunicare; - posesor permis de
conducere categoria B. Concursul se organizează la
sediul Centrului Cultural Judeţean Arad, în data de
16.11.2015, ora 10:00, proba scrisă, iar în data de
20.11.2015, ora 10:00, proba de interviu. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune până în data de
09.11.2015 ora 12:00, la Centrul Cultural Județean
Arad, camera 01. Persoană de contact – doamna
Julean Cornelia, tel. 0357/405386.
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” București scoate la concurs următoarele
posturi contractuale conform HG 286/2011: 1 post
vacant cu jumătate de normă de Cercetător Științific
I- medic veterinar în cadrul Laboratorului Biologia
Cancerului (cerințe: diplomă de licență în specialitate,
medic primar, farmacist primar (3); biolog, chimist,
biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. principal; expert în fizică medicală;
9 ani vechime în activitatea de cercetare și titlul
științific de doctor sau 9 ani vechime în învățământul
superior și titlul științific de doctor; 15 ani vechime în
profilul postului; concurs pentru ocuparea postului);
1 post vacant de Muncitor Calificat I- laborant determinări fizico-chimice în cadrul Laboratorului Biologia
Cancerului (cerințe: categoria de calificare 5 sau 6; 9
ani vechime în meserie, concurs pentru ocuparea
postului); 1 post vacant de Referent Debutant în
cadrul Biroului Achiziţii Publice, Contractare
(cerințe: diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat,
concurs pentru ocuparea postului); 1 post vacant de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane
ﬁzice. Dosar executare nr. C6524. Nr. 6524/20.10.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Buzoianu Adriana
cu sediul în loc. Unirea, str. Șos. Călărași Fetești, nr. 314, județul Călărași, cod ﬁscal,
în dosar de executare nr. C6524/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este - Teren extravilan VIII în suprafață de 367 mp fără nr. cadastral,
situat în extravilanul comunei Unirea - Valoare - 430 lei. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Ministerul Public Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași - Dosar
730/P/2014; Ministerul Public Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași - Dosar
644/P/2011. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 22.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.
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Registrator Medical Debutant în cadrul Serviciului de
Evaluare și Statistică Medicală (cerințe: diplomă de
studii medii de specialitate sau diplomă de studii
medii, concurs pentru ocuparea postului); 1 post
vacant de Asistent Medical Generalist Debutant cu
studii postliceale în cadrul Laboratorului Medicină
Nucleară (cerințe: diplomă de școală sanitară postliceală, concurs pentru ocuparea postului); 1 post
vacant cu jumătate de normă de Asistent Medical
Principal Generalist cu studii superioare în cadrul
Serviciului de Management al Calității Serviciilor
Medicale (cerințe: diplomă de licență, examen pentru
obținerea gradului principal, 5 ani vechime ca asistent medical, concurs pentru ocuparea postului).
Dosarele de concurs se depun la Serv. RUNOS din
cadrul Institutului până la data de 06.11.2015, ora
15.00. Proba scrisă va avea loc în data de 16.11.2015,
ora 9.00, iar proba interviu va avea loc în data de
18.11.2015, ora 9.00, la sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr.252, sect.2, București. Mai multe informații pot fi obținute la avizierul institutului și pe
site-ul www.iob.ro.
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” București scoate la concurs un post temporar
vacant contractual, conform HG 286/2011, de
Contabil II în cadrul Serviciului Finaciar-Contabilitate. Cerințe pentru ocuparea postului: diplomă de
absolvire a învățământului postliceal de specialitate
sau diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate, concurs pentru ocuparea postului. Dosarele de
concurs se depun la Serv.RUNOS din cadrul Institutului până la data de 30.10.2015, ora 15.00. Proba
scrisă va avea loc în data de 09.11.2015, ora 9.00, iar
proba interviu va avea loc în data de 11.11.2015, ora
9.00, la sediul Institutului din Șos.Fundeni, nr.252,
sect.2, București. Mai multe informații pot fi obținute
la avizierul institutului și pe site-ul www.iob.ro.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crişan nr.9-11, organizează concurs în data de
16.11.2015 pentru ocuparea a 10 posturi vacante de
asistenţi medicali debutanţi PL, specialitatea medicină generală, pe durată nedeterminată, pe următoarele locuri de muncă: 1 post la Secţia
gastroenterologie, 5 posturi la Secţia A.T.I. şi 4 posturi
la Secţia chirurgie generală. Condiţii de participare:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
specialitatea medicină generală. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina la data menţionată mai sus începând cu orele
9.00 pentru proba scrisă, iar interviul în a treia zi
lucrătoare de la susţinerea probei scrise. Dosarele se

depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv. R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia de concurs este afişată la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv. R.U.N.O.S.
sau la nr.de telefon 0349-802.550.
Institutul Naţional de Statistică organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual de execuţie
vacant de Expert Debutant -Direcţia de metodologii,
clasificări registre statistice. Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 0 ani.
Concursul se organizează la sediul Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16,
sector 5, Bucureşti, în data de 16.11.2015, ora 10:00,
proba scrisă.Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de
Statistică din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Institutului Naţional de Statistică şi pe site-ul Institutului
Naţional de Statistică (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Naţional
de Statistică şi la numărul de telefon: (021)317.77.82.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 3 cu sediul în Bld. 1 Decembrie 1918
nr. 12-14, Sector 3 Bucureşti, scoate la concurs în
zilele de 20.11.2015 (proba scrisă) şi 23.11.2015
(interviu/ proba practică), în vederea ocupării a unui
post vacant contractual de execuţie pe perioadă nedeterminată cu timp parţial de 4 ore în cadrul Centrului
de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial, în
temeiul legal al H.G 286/2011, cu completările şi
modificările ulterioare. Condiţii specifice de participare: studii medii, liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat. Tematica, bibliografia de concurs
aferentă funcţiei şi informaţii suplimentare pot fi
obţinute de pe site-ul oficial, de la sediul instituţiei sau
la numărul de telefon: 0730.013.862. Candidaţii vor
depune personal dosarele de concurs în perioada
23.10- 06.11.2015 ora 16.30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector
3 din Bld. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, Bucureşti. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile ale SC G.F.I. Market SRL-D
(licitația III-a). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 06, luna Noiembrie 2015, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC G.F.I. Market SRL-D, CUI
31391758, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Izvoarele, sat Chiriacu. Denumire
bunuri imobile – descriere sumară: Teren intravilan S = 814 mp. Prețul de evaluare
sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 10.950 lei. TVA: 24%. Bunurile imobile nu
sunt grevate de sarcini. *) cota de taxă 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 24%
conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire a licitației; 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. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 415, la domnul Miu Adrian. Data aﬁșării: 12.10.2015.
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nă:Cerere de înscriere la concurs;Curriculum
Vitae– model European;Copie după actul de identitate;Copie după diploma de studii;Copie după alte acte
care să ateste efectuarea unor specializări/ perfecţionări;Copie după cartea de muncă actualizată până la
data de 31.12.2010 şi/sau adeverinţă eliberată de
angajator sau I.T.M. care să ateste vechimea în
muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;Copie
după adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor după data de
01.01.2011, eliberată de angajator şi extras REVISAL
certificate conform cu originalul de către angajator
(după caz eliberat de I.T.M.);Cazier judiciar (fără
fapte penale înscrise în cazier);Adeverinţă medicală,
care atestă starea de sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate şi trebuie să conţină în clar numărul,
data, numele emitentului, calitatea acestuia în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;Notă: Copiile după actele menţionate la punctele 3,
4, 5, 6, 7 se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate cu originalul de
către secretarul comisiei de concurs, sau se prezintă
copii legalizate de către candidaţi.

zitelor locale, absolvite cu certificat/ diplomă.Dosarele de înscriere în vederea susţinerii concursului se
pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul D.I.T.L. Sector 6. Concursul
va avea loc în data de 23.11.2015 ora 10.00 –proba
scrisă şi în data de 25.11.2015 ora 14.00 –susţinerea
interviului, la sediul D.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul
Taberei, nr.18. Bibliografia, cerinţele pentru ocuparea
postului şi actele necesare pentru dosarul de înscriere
sunt afişate la sediul D.I.T.L. Sector 6, iar relaţii
suplimentare se pot obţine de la Compartimentul
Managementul Resurselor Umane– tel. 0374.817.720.

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 anunţă
organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante, respectiv:-1 post
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul
Serviciului Impunere Persoane Juridice și Urmărire
Debite;-1 post inspector, clasa I, grad profesional
asistent în cadrul Biroului Informare Debite și
Evidență Amenzi Persoane Fizice.Condiții de
ocupare a postului de inspector, clasa I, grad profesional principal:Condiții generale: Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile:
științe sociale sau științe inginerești; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
de execuție de grad profesional principal– minim 5
ani.Condiții de ocupare a postului de inspector, clasa
I, grad profesional asistent: Condiții generale: Studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale;Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție de grad
profesional asistent– minim 1 an. Condiții specifice:
Cursuri de perfecționare în domeniul taxelor și impo-

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numita Oala
Iuliana cu domiciliul în oraş Călimăneşti, strada
Gheorghe Doja nr.17, jud. Vâlcea în calitate de intimată
în dosarul civil nr.3414/90/2015, cu termen de judecată
la data de 23.10.2015 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

VÂNZĂRI DIVERSE
(poza) Cartea “Strămoşii Poporului
Român” reprezintă puntea de suflet
cu Românii de pretutindeni. Tel.
0761.674.276; 0733.940.772.

CITAȚII
Creţu Corneliu este citat în dosarul 25547/197/2009*
la Judecătoria Brașov, în 10.11.2015, ora 13.00,
complet C10, în calitate de chemat în garanție.

Se citează Cobzaru Ionela Alina pentru 30.10.2015,
orele 8,30 ca pârâtă în dosarul 855/329/2015, pe rolul
Judecătoriei Turnu Măgurele.
Numita Vasilică Mariana domiciliată în sat Girbesti,
com. Tibana, jud. Iaşi în calitate de pârât în dosarul
nr. 1880/245/2015 – divorţ cu minori, este chemată la
Judecătoria Iaşi complet C 22 M la data de
24.11.2015 ora 8.30 în proces cu Vasilica Costică în
calitate de reclamant.
Aldini Giuseppe citează pe Lepădat Florin la data de
29.10.2015 în dosarul nr. 4339/90/2014 – Curtea de
Apel Piteşti având obiect adopţie.
Se citează numita Neamţu Elisabeta în data de
10.11.2015, la Judecătoria Horezu în dosarul nr.
154/241/2015 având ca obiect fond funciar.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația III-a. Anul 2015, luna 11, ziua 03, ora
11.00. 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 03, luna 11, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin
Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică
deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.A. Dimbovnicul, cu
domiciliul ﬁscal în com. Mârșa, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 3587946.
Denumirea bunului imobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a
licitației, exclusiv TVA: - Magazie cereale din cărămidă nr. 1, suprafață 114,9 m/p,
8.000 lei; - Magazie cereale din cărămidă nr. 2, suprafață 369,3 m/p, 25.700 lei; Pistă betonată, suprafață 200 m/p, 4350 lei. Total: 38.050 lei. Cota TVA *): 24%. *)
cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24 % în
conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și
privilegii. 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, 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, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”;
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. 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 0246.270520, persoană de contact: Vlad Marian.
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ANUNȚURI

Se citează pârâta Orza Rodovica, cu domiciliul necunoscut la Judecătoria Năsăud, în dosar
nr.755/265/2014, cu termen de judecată în 12.11.2015,
în proces cu reclamantul Ilisuan Marius.
Se citează pârâţii Porcius Florean, Mureşan Leontin,
Mureşan Florian, Pioras Octavian, Pioras Maftei,
Moldovan Lucreţia, Moldovan Simion, Bureaca
Angelina, Guşă Alexandru, Domide Ileana, Guşă
Dănilă la Judecătoria Năsăud în dosar
nr.3362/265/2012 cu termen în 19.11.2015.

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator
judiciar vă informează că împotriva S. Netsistem
SRL având CUI 15120056, J06/5/2003, a fost
deschisă procedura simplificată a falimentului prin
Sentinţa civilă nr. 725/2015 din data de 09 octombrie
2015 din dosar nr. 1724/112/2015 al Tribunalului
Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-şi depună
cererile de creanţe la grefa instanţei în temeiul Legii
85/2014.
În dosar nr 4520/288/2014 al Judecătoriei Rm.
Vâlcea, sentinţa civilă nr. 1885/09.03.2015, în numele
legii, instanţa hotărăşte: admite cererea de chemare in
judecată formulată de Asociaţia de Proprietari

VINERI / 23 OCTOMBRIE 2015
„Anton Pann” nr. 3 Zăvoi, cu sediul în municipiul
Rm. Vâlcea, str. Ştirbei Vodă, nr. 3, bl. P1, sc. A, ap.
10, judeţul Vâlcea, CF 11396866, în contradictoriu cu
pârâtul Stănescu Petre (CNP 1690625384191), cu
ultimul domiciliu cunoscut în municipiul Rm. Vâlcea,
str. Ştirbei Vodă, nr. 3, bl. P1, sc. A, ap. 10, judeţul
Vâlcea, reprezentat prin curator special, avocat Dodu
Andra Ioana, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str.
Ştirbei Vodă, bl. P1, sc. A, ap. 16, judeţul Vâlcea.
Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de
3.364,30 de lei, reprezentând cheltuieli de întreţinere
pentru perioada 01 mai 2013 – 30 aprilie 2014,
inclusiv, şi suma de 728,23 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.Cu drept de apel în termen de 30 de
zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică,
astăzi, 09 martie 2015.

SOMAȚII
Având în vedere că prin acţiunea civilă ce face
obiectul dosarului nr. 1067/238/2015 al Judecătoriei
Gurahonţ, reclamanta Parohia Ortodoxă Zimbru cu
sediul în Zimbru, nr.9, com.Gurahonţ, jud.Arad, prin
Arhiepiscopia Aradului cu sediul în Arad, Str.Episcopiei, nr.60-62, jud.Arad, cu sediul procesual ales la
Cabinet avocat Moţica Maria Mirabela, în Gurahonţ,
Str.Iosăşel, nr. 4, jud. Arad, solicită dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobi-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Pilot Housse DP SRL – Leordeni,
după cum urmează: Denumire: Autoturism VW Polo, nr. identiﬁcare
WVWZZZ9NZ6D067027, serie carte G-149885. Valoare [Ron, fără TVA]: 15.400 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 RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 04.11.15, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 05.11.15, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni,
Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. 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 sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane
ﬁzice. Dosar executare nr. 359/2015. Nr. 14154/20.10.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 11.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tudor Constantin
Aurelian cu sediul în loc. Modelu, str. Movilița nr. 5, județul Călărași, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. C359/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este - Construcție casă de locuit în suprafață de 173 mp și Teren
intravilan curți în suprafață de 939 mp fără nr. cadastral și fără CF, situat în Comuna
Modelu, Str. Movilița nr. 5 – Valoare – 91.962 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu
se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 22.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

lului constând în Biserica Ortodoxă Zimbru şi teren
intravilan împrejmuit în suprafaţă de 620mp, situat
în Zimbru, nr.9, com.Gurahonţ, jud.Arad, invităm pe
cei interesaţi să facă opoziţie faţă de această acţiune,
în termen de 6 luni de la afişarea prezentei somaţii, în
caz contrar urmând a se trece la judecarea cauzei.
România. Judecătoria Iaşi. Operator de date cu
carcater personal -cod 3171, -Secţia Civilă- Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr.25, Telefon: 0232.210.470;
0232.211.250, Fax: 0232.255.914; E-mail: jud-iasi-sciv@just.ro. Dosar nr.11425/245/2015. Emisă la
data de 07.10.2015. Somaţie privind uzucapiunea
art.1051 alin.2 NCPC. Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Iaşi, la data de 29.04.2015, reclamanta S.C.Ajaco S.R.L., cu sediul în Iaşi, strada
Mănăstirii, numărul 18, judeţul Iaşi şi cu sediul
procedural ales la Cabinet avocat Darie Carmen, din
Iaşi, strada Otilia Cazimir, numărul 15, etaj 9, apartament 49, judeţul Iaşi, a invocat dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor,
respectiv teren situat în Iaşi, Bulevardul Poitiers,
numărul 10, judeţul Iaşi, cu următoarele vecinătăţi: la
nord S.C.Fortus S.A, la sud R.A.Apele Române, la
vest S.A.Acvaris şi la est R.A.Apele Române, în
suprafaţă de 8773,5mp, precum şi terenul situat în
Iaşi, Bulevardul Poitiers, numărul 10, judeţul Iaşi,
amplasat în parcela 9014/1 (600/14), în suprafaţă de
691,58mp, ambele imobile aflându-se în incinta Societăţii Comerciale Fortus Societate pe Acţiuni. Prezenta
somaţie se adresează tuturor celor interesaţi să facă

opoziţie, în termenul de 6 luni, prevăzut de art.1051
Noul Cod procedura civilă, care se calculează de la
emiterea celei din urmă publicaţii, după care se va
trece la judecarea cererii. Preşedinte, Eţcu Corina.
Grefier, Amariei Ionela.

LICITAȚII
Just Insolv SRPL, administrator judiciar al SC
Petroutilaj SA, societate aflată în reorganizare judiciară, anunţă vânzarea la licitaţie publică a unor
bunuri imobile aflate în patrimoniul debitoarei,
respectiv a proprietăţii imobiliare industriale intitulată Secţia „Material Rulant şi Utilaje Grele” situată
în com Poiana Câmpina, compusă din teren în suprafaţă de 79.162 mp înscrisă în cărţile funciare nr.
20159 şi nr. 20160 ale comunei Poiana Câmpina şi
construcţiile situate pe acest teren la preţul de
3.298.125 lei, precum şi a bunurilor mobile de natura
obiectelor de inventar, atestate, autorizaţii şi certificate, bunuri ce se află în Secţia MRUG şi care nu pot
fi valorificate separat de proprietatea imobiliară
industrială la preţul de 1.327.726,28 lei (inclusiv
TVA). Licitaţia are loc în baza hotărârii Adunării
Creditorilor din data de 07.09.2015, a rapoartelor de
evaluare şi a regulamentului de participare la licitaţie
încuviinţate de această adunare. Condiţiile de participare la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini
care poate fi cumpărat de la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud Prahova, la preţul de 6.000 lei (fără

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Opricescu Gheorghe Antonio – Mioveni,
după cum urmează: Denumire: Apartament în suprafață de 51 mp, compus din 2
camere. Valoare [Ron, fără TVA]: 60.500 lei. Prețurile menționate reprezintă 50%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia 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 RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, 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 03/11/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
03/11/2015, ora 14:00:00, la Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260665.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane
ﬁzice. Dosar executare nr. 510018/2015. Nr. 14070/19.10.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 06.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorilor Dinu Iulian Daniel
și Dinu (Valeanu) Petruta cu sediul în loc. Ciocănești, județul Călărași, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. 14070, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este - Teren arabil intravilan curți 755 mp, CF și nr. cadastral 20083, situat în
Comuna Ciocănești, Județul Călărași - valoare 104.917 lei. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori - Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Călărași, Dosar 63D/P/2009. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 22.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
TVA). Licitaţia va avea loc pe data de 29.10.2015,
30.10.2015, 03.11.2015, 04.11.2015, 10.11.2015,
11.11.2015 12.11.2015, 17.11.2015 şi 18.11.2015 orele
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab.
7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC FABISSIMO GROUP SRL, prin lichidator judiciar, anunţă că din eroare s-au menţionat în ziarul
Jurnalul Naţional din data de 24.09.2015 ca zile de
licitaţie 11.11.2015, 25.11.2015, 09.12.2015 şi
16.12.2015 orele 13.00 , motiv pentru care se anulează
anunţul cu privire la aceste zile de licitaţie.
SC UPL CONSULTING SRL, prin lichidator
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a
tuturor bunurilor mobile aflate în patrimoniul
debitoarei respectiv, mobilier de bucătărie, sufragerie, dormitor şi baie, saltele, seturi de lenjerie pat,
huse şi perdele, obiecte de iluminat, capete, colţ,
cleme, elemente de îmbinare pentru plintă şi
diverse tipuri de parchet. Bunurile se vând global şi
nu defalcat pe fiecare sortiment. Preţul de pornire
al licitaţiei fiind redus cu 25 % din preţul stabilit în
raportul de evaluare, respectiv contravaloarea în
lei a 9.000 euro + TVA. Licitaţia este organizată în
baza hotărârii Adunării Creditorilor din
04.06.2015, a regulamentului de participare la licitaţie şi va avea loc pe data de: 28.10.2015,
04.11.2015, 11.11.2015, 16.11.2015, 18.11.2015,
25.11.2015, 03.12.2015, 04.12.2015, 09.12.2015 şi
16.12.2015 orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, et.
7, cab 7B. Condiţii de participare şi relaţii suplimentare la telefon: 0344104525.

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. 1770222297291. Nr. 50878/21-102015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile: - Teren intravilan
arabil, în suprafață de 900 mp, situat în
localitatea Izvoarele, str. Gării, nr. 389 Prețul de pornire al licitației este de
10.591 lei, exclusiv TVA, la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 06.11.2015, ora
10.0. Anunțul nr. 50878/21.10.2015
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:
23.10.2015.

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. 1601107120644. Nr. 50880/21-102015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile: - Autoturism marca
Audi B4, nr. identif. WAUZZZ8CZPA23
4 1 8 7 , a n f a b r i c a ț i e 1 9 9 3 , n r.
înmatriculare PH–10-RRC - Prețul de
pornire al licitației este de 3.830 lei,
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 10.11.2015, ora 14.00.
Anunțul nr. 50880/21.10.2015 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:
23.10.2015.

SC ROVIT SA societate aflată în reorganizare judiciară, prin administrator judiciar, anunţă vânzarea la
licitaţie publică a bunului imobil ce se află în patrimoniul debitoarei, astfel cum este identificat în raportul
de evaluare încuviinţat de Adunarea Creditorilor din
22.01.2015, respectiv Ferma 9 - compusă din
construcţii şi terenul intravilan aferent situată în
Urlaţi, loc. Valea Mieilor, jud. Prahova. Licitaţia
publică are loc în baza hotărârii Adunării Creditorilor
din 22.01.2015 şi a regulamentului de participare la
licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu
50% din preţul stabilit în raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 28.10.2015,
04.11.2015, 11.11.2015, 16.11.2015, 18.11.2015,
25.11.2015, 03.12.2015, 04.12.2015, 09.12.2015 şi
16.12.2015 orele 13.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare sediul administratorului judiciar cât şi la telefon 0344104525.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației în data de
06.11.2015, ora 10.00, la sediul din
strada 23 August nr. 13, oraș Slănic,
privind vânzarea: - Autotractor Daf
FT95.430 350, an fabricație 1995,
prețul de pornire al licitației este de
13.210 lei exclusiv TVA; Autotractor
Man 19.403 Silent, an fabricație 1995 12.610 lei exclusiv TVA; Semiremorcă
Koegel SN24P100, an fabricație 1999 3.750 lei exclusiv TVA; Semiremorcă
Craven Tasker, an fabricație 1990 3.034 lei exclusiv TVA. Anunțul nr.
14327 din 21.10.2015 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 nr. de telefon 0244.240976,
persoană de contact: Petre Adina. Data
aﬁșării: 23.10.2015.

S.C. „CITADIN” S.A. Iaşi, cu sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizează la sediul
său procedura de „LICITAŢIE DESCHISĂ”, cu
oferte de preţ în plic închis, în vederea atribuirii
contractului „CLORURĂ DE CALCIU SUB
FORMĂ DE GRANULE PENTRU DESZĂPEZIRE ”.Pentru participarea la procedura de achiziţie,
ofertantul trebuie să îndeplinească condiţiile cerute în
„Documentaţia de achiziţie” care se poate ridica de la
sediul SC CITADIN SA, serviciul achiziţii, contra
sumei de 100 lei până pe data de 06.11.2015.Criteriul
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care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: preţul cel
mai scăzut.Documentaţia de ofertare va fi depusă la
registratura unităţii, până la data de 09.11.2015, orele
1000.Procedura se va desfăşura la sediul S.C.
CITADIN S.A. în ziua de 09.11.2015, cu începere de
la orele 1200.Relaţii suplimentare privind procurarea
documentaţiei şi condiţiile de participare se pot
obţine la tel. : 0232 – 240.885.
Anunţ de participare la negocierea directă privind
atribuirea contractului de delegare prin concesiune a

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane
ﬁzice. Dosar executare nr. 359/2015. Nr. 14154/20.10.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 11.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tudor Constantin
Aurelian cu sediul în loc. Modelu, str. Movilița nr. 5, județul Călărași, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. C359/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este - Teren extravilan în suprafață de 2,167 ha fără nr. cadastral și
fără CF, situat în extravilanul Comunei Modelu, Tarla 8/3, Parcela 3, UAT Modelu Valoare - 23.899 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de
22.10.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

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. 590. Nr. 127434 din
20.10.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna noiembrie, ziua 06. 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 6, luna noiembrie, orele 12.00, anul 2014, în localitatea Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, se vor
vinde prin licitație publică (ședința a-IV-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Expresiv SRL, cu domiciliul
ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, cod de identiﬁcare ﬁscală 4641962. 1. Teren intravilan, situat în Târgoviște,
str. Laminorului, nr. 11, în suprafață de 460 mp, conform nr. cadastral 4652, Carte Funciară nr. 73044, dobândit conform contract
de vânzare - cumpărare nr. 2286/14.07.2003. Construcțiile ediﬁcate pe acest teren: C5 - atelier confecții metalice cu 3 încăperi, în
sup. construită de 339 mp, cu pereți din bolțari, învelitoare din plăci de azbociment construită în baza - conform autorizația de
construcție nr. 222/26.07.1996 Proces - verbal receptie nr. 13017/23.05.11. 2. Teren intravilan, categoria drum, situat în
Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, în suprafață de 73 mp, conform nr. cadastral 4756, Carte Funciară nr. 73045, dobândit
conform Contract de vânzare - cumpărare nr. 2286/14.07.2003. 3. Teren intravilan, categoria drum, situat în Târgoviște, str.
Laminorului, nr. 11, în suprafață de 83 mp, conform nr. cadastral 4653/2, Carte Funciară nr. 73048, dobândit conform Contract de
vânzare - cumpărare nr. 4749/15.09.2004. 4. Teren intravilan, categoria drum, situat în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, în
suprafață de 75 mp, conform nr. cadastral 4754/2, Carte Funciară nr. 73049, dobândit conform Contract de vânzare - cumpărare
nr. 4749/15.09.2004. Vânzarea este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, alin. (2), lit. (f), din Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Prețul de pornire al licitației a IV-a este de 95169 lei. Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: CEC Bank, Calea Victoriei, nr. 13, București prin Sucursala
Târgoviște - Agentia Micro III. Sarcini: Ipotecă de rangul I, conform Contractului de Ipotecă reală imobiliară (ipotecă reală
imobiliară nr. 347/16.06.2011). 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, int. 343, persoană de contact: Alexandru
Gheorghe, cam. 16. Data aﬁșării:23.10.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Fizice. Nr. ESPF 356585/21.10.2015. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20002. 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
se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, parter, camera nr. 25, după cum urmează: 1. În ziua de 04, luna
noiembrie, anul 2015, ora 10.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cucu Georgiana, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Ploiești, Str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 3, bl. 11C, sc. A, ap. 11, dosar de executare nr. 2830503297302: - cota de 1/4 părți, din cota parte de 1/2, din imobilul reprezentând
apartamentul nr. 20, situat în Ploiești, Șos. Vestului, nr. 20, bl. 101, sc. A, jud Prahova, compus din două camere cu o suprafață utilă de 47 mp. Prețul de pornire al licitației este
de 13.520 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești - intabulare, drept de ipotecă legală.
2. În ziua de 04, luna noiembrie, anul 2015, ora 13.00 se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cucu Georgiana, cu domiciliul
ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 3, bl. 11C, sc. A, ap. 11, dosar de executare nr. 2830503297302: - imobil reprezentând apartamentul nr. 47, compus
din trei camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 59,23 mp situat în Ploiești, str. Streiului, nr. 3, bl. 136, sc. B, parter, județ Prahova. Prețul de pornire al licitației
este de 216.251 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Cucu Ligia, Cucu Gheorghe – intabulare, drept
uzufruct viager; Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova – sechestru asigurător; Tribunalul Prahova – menținere sechestru asigurător; A.J.F.P. Prahova – intabulare, drept de
ipotecă legală. 3. În ziua de ziua de 05, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Cucu Georgiana, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 3, bl. 11C, sc. A, ap. 11, dosar de executare nr. 2830503297302: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism marca BMW 530D, an fabricație 2005, culoare negru, motorină, cap.
cilindrică 2993 cmc. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 28.240 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): -. 4. În ziua de ziua de 05, luna noiembrie, anul
2015, ora 13.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, parter, camera nr. 25, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Tudor Leonard,
domiciliat în Ploiești, str. Aleea Strejnic, nr. 5, bl. A13, sc. A, ap. 7, dosar de executare nr. 301610. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism marca Dacia Logan, an fabricație 2008, culoare gri metalizat, motorină, cap. cilindrică 2402 cmc. Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 8.288 lei Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): -. 5. În data de ziua de 06, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin
licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Brancoveanu Mirela Daniela, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Crângului, nr. 20, dosar de
executare nr. 2721012293121: - imobil reprezentând 1/2 din locuința C1 cu suprafață construită de 75,18 mp și teren în suprafață de 202 mp situat în Ploiești, str. Crângului,
nr. 20. Prețul de pornire al licitației este de 39.910 lei .(exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Cemsal Ali drept de superﬁcie asupra terenului; ANAF - DGRFP Ploiești - intabulare, ipotecă legală. 6. În data de ziua de 09, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, se va vinde prin licitație
publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Brînzea Constantin, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Viilor, nr. 56, dosar de executare nr.
347/121085: - cota de 1/2 din imobilul compus din teren intravilan în suprafață de 997 mp, construcție C1 cu suprafață utilă de 101,42 mp și anexa - C2 cu suprafață utilă de
49,17 mp, situat în Ploiești, str. Viilor, nr. 56. Prețul de pornire al licitației este de 139.698 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele
sarcini: Creditori, Sarcini: Piraeus Bank România SA - Suc. Ploiești - intabulare, drept de ipotecă (7271/05.12.2007); Piraeus Bank România SA - intabulare, drept de ipotecă
(nr. 3823/17.06.2008); Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, sechestru asigurător; Butnaru Liviu - BEJ Matei Sebastian – somație; Piraeus Bank România SA - BEJ Mușat
Mihaela Alina –somație; SC Credit Europe Bank - BEJ Galea Cristian Viorel – somație; Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești - sechestru asigurător; Străchinescu
Constantin - BEJ Costoaie Marcel - urmărire silită imobiliară; Judecătoria Ploiești - sentința penală; Silvestru Gheorghe - BEJ Petcu Alexandru - urmărire silită imobiliară;
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă legală. 7. În data de ziua de 09, luna noiembrie, anul 2015, ora 13.00, în localitatea
Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, parter, camera nr. 25 se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cociu Ion, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Ploiești, Str. Timotei Cipariu, nr. 2, bl. 35G, ap. 13, dosar de executare nr. 1660528293123/130721: - imobilul reprezentând apartamentul nr. 13, situat în Ploiești,
Str. Timotei Cipariu, nr. 2, bl. 35G, et. 4, jud Prahova, compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 74 mp. Prețul de pornire al licitației este de 254.600 lei
(exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Trakia Credit IFN SA - intabulare, drept de ipotecă, de rang I;
Parchetul de pe lângă I.C.C.J. - sechestru judiciar; BEJ Divoiu Maria – somație; Banca Transilvania SA - BEJ Nanu Valentin Cristian – somație; Parchetul de pe lângă I.C.C.J. sechestru penal; Asociația de Proprietari bl. 35DF - intabulare, drept de ipotecă legală; Tribunalul Prahova - menținere sechestru asigurător; S.P.F.L. Ploiești - intabulare, drept
de ipotecă legală, sechestru; Asociația de Proprietari bl. 35F, parter – BEJ Galea Cristian Viorel – urmărire silită imobilară D.G.R.F.P. Ploiești – AJFP Prahova - intabulare, drept
de ipotecă legală. 8. În data de ziua de 10, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Milu
Cecilia, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești intr. Polux, nr. 2, bl. G17, sc. A, ap. 7, dosar de executare nr. 241392: - imobil reprezentând 1/2 din apartament două camere și
dependințe în suprafață de 47,27 mp, situat în Ploiești, intr. Polux, nr. 2, bl. G17, sc. A, ap. 7. Prețul de pornire al licitației este de 48.300 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai
sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești - sechestru asigurător; Asociația de proprietari Polux - urmărire
silită imobiliară. 9. În data de ziua de 10, luna noiembrie, anul 2015, ora 13.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Niță
Pică Florin / Niță Onica, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Sold. Er. Arhip Nicolae, nr. 10, bl. 65, ap. 43, et. 10, dosar de executare nr. 1680828293243/
2710313293167: - imobilul reprezentând apartament compus din trei camere de locuit și dependințe în suprafață utilă de 69,17 mp, situat în Ploiești, Str. Sold. Er. Arhip
Nicolae, nr. 10, bl. 65, ap. 43. Prețul de pornire al licitației este de 108.350 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori,
Sarcini: D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiești – sechestru; Banca Transilvania SA - BEJ Grecu Ovidiu Alexandru – somație; Asociația de Proprietari bl. 65 Vest – BEJ Matei
Sebastian – somație; Asociația de Proprietari bl. 65 Vest – somație; Serviciul Public Finanțe Locale – sechestru; Asociația de Proprietari bl. 65 Vest – BEJ Matei Sebastian –
somație. 10. În data de ziua de 11, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Pilică Daniel,
cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Unghiului, nr. 53, dosar de executare nr. 260952: - imobil compus din teren în suprafață de 257 mp, construcție în suprafață
construită de 93,19 mp și suprafața de 36 mp teren din totalul de 200 mp și construcție compusă din S+P+1, cu o suprafață construită de 124,86 mp, situat în Ploiești, str.
Unghiului, nr. 53. Prețul de pornire al licitației este de 800.280 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: BCR
SA - Sucursala Ploiești, intabulare, drept de ipotecă (2569/2002, 3533/2003); Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești - sechestru asigurător. 11. În data de ziua de 11,
luna noiembrie, anul 2015, ora 13.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Tudorache Florinel, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Ploiești, Str. Cozia, nr. 73, bl. Garsoniere, ap. 80, dosar de executare nr. 312172: - imobil reprezentând garsonieră situată în Ploiești, str. Cozia, nr. 73, bl.
Garsoniere, ap. 80, suprafață utilă 19,91 mp. Prețul de pornire al licitației este de 33.570 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele
sarcini: Creditori, Sarcini: sechestru asigurător - Parchetul de pe lângâ ICCJ; menținere sechestru asigurător - tribunalul Buzău. 12. În data de ziua de 12, luna noiembrie,
anul 2015, ora 10.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Enache Marian Emanuel, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Ploiești, Str. Sg. Er. Mateescu Gheorghe, nr. 16, bl. 9, sc. C, ap. 57, dosar de executare nr. 1820815297347: - imobil reprezentând apartamentul nr. 4, situat în Ploiești, str.
Cristianul, nr. 24, bl. 156I, sc. A, compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 49,92 mp. Prețul de pornire al licitației este de 174.600 lei (exclusiv T.V.A. *).
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă;
BRD - Groupe Societe Generale SA - intabulare ipotecă legală; Judecătoria Buzău – sechestru; Chitacu Petrică - BEJ Goslan Mihai – somație; D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 13. În data de ziua de 12, luna noiembrie, anul 2015, ora 13.00, se va vinde prin
licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitoarei Murguleț Iulian Nicolae, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 148, bl. A2, sc.
B, ap. 77, dosar de executare nr. 1751027293148: - imobil reprezentând apartamentul nr. 77, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 148, bl. A2, sc. B, compus din trei
camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 61,51 mp. Prețul de pornire al licitației este de 182.000 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate
de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă legală; BCR SA - intabulare, drept de ipotecă legală;
ANAF - D.G.R.F.P. Ploiești - intabulare, drept de ipotecă legală. 14. În data de ziua de 13, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație publică deschisă
următorul bun imobil, proprietate a debitorului Popa Florin, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Lacul Bâlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, ap. 104, dosar de executare nr.
1751025293193: - imobil reprezentând apartamentul nr. 104, situat în Ploiești, Str. Lacul Bâlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, compus din două camere de locuit și dependințe, cu o
suprafață utilă de 38,89 mp. Prețul de pornire al licitației este de 104.880 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă; Raiffeisen Bank SA - intabulare privilegiu special; D.G.R.F.P. Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 15. În data de ziua de 16, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, se va
vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitoarei Radu Florina, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Alexandru Odobescu, nr. 4, bl.
29E, ap. 2, dosar de executare nr. 271646: - imobil reprezentând apartamentul nr. 1, situat în Ploiești, str. 13 Decembrie, nr. 18, bl. G3, parter, compus din trei camere și
dependințe, în suprafață utilă de 56,53 mp. Prețul de pornire al licitației este de 95.865 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă; BRD - Groupe Societe Generale SA - ipotecă legală;
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 16. În data de ziua de 16, luna noiembrie, anul 2015, ora 13.00, se va
vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitoarei Ioniță Raluca Gabriela, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. G-ral. Eremia Grigorescu
nr. 18, bl. 76, sc. B, ap. 23, dosar de executare nr. 193023:
(Continuare în pagina următoare)
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gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate pe traseul secundar 2M
din Municipiul Buzău. 1.Denumirea, adresa, numărul
de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi
ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Municipiul Buzău, cu sediul în
Buzău, b-dul.Unirii, nr.163, judeţul Buzău, tel/fax:
0238.717.950, telefon: 0238.710.679, e-mail: garofita.
iordache@primariabuzau.ro. 2.Hotărârea privind
stabilirea modalităţii de gestiune: HCL
nr.74/30.04.2015. 3.Aria teritorială, trasee, grup de
trasee: Municipiul Buzău, traseul secundar numarul
2M: Gara CFR Buzău-Pod Mărăcineni. 4.Serviciul/
activitatea care urmează să fie prestat/prestată/
furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe activităţi:
Serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate pe traseul secundar 2M în Municipiul
Buzău, conform caietului de sarcini. 5.Durata
contractului de delegare a gestiunii: 6 (şase) ani de la
data semnării contractului. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale
biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei: Municipiul Buzău, cu sediul în
Buzău, b-dul.Unirii, nr.163, judeţul Buzău, Biroul
Comerţ şi Transporturi Locale, tel.0238/710.679,
e-mail: garofita.iordache@primariabuzau.ro. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată în urma
unei solicitări scrise. 7.Dacă este cazul, costul şi
condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei
de delegare- nu este cazul. 8.Termenul limită de
depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se
depun/transmit ofertele: 24.11.2015, ora 14.00,
Primăria Municipiului Buzău, b-dul.Unirii, nr.163,
judeţul Buzău, la registratura generală a Primăriei
municipiului Buzău. 9.Data, ora şi locul deschiderii
ofertelor: 25.11.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei
Municipiului Buzău, b-dul.Unirii, nr.163, judeţul
Buzău. 10.Dacă este cazul, garanţiile solicitate:
Garanţia de participare la licitaţie este de 4.000Lei şi
se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară,

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. 1601107120644. Nr. 50879/21-102015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile: - Teren categoria
fâneață, în suprafață de 1448 mp,
situat în localitatea Măneciu. Prețul de
pornire al licitației este de 26.477 lei,
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 10.11.2015, ora 10.00.
Anunțul nr. 50879/21.10.2015 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:
23.10.2015.

ordin
de
plată
în
contul
RO14TREZ16650006XXX000378 deschis la Trezoreria Buzău sau lichidităţi depuse la casieria instituţiei. 11.Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la
deschiderea lor. 12.Pagina web pe care este disponibilă documentaţia: www.primariabuzau.ro.

PIERDERI
Dinu Florin Constantin pierdut atestat marfă şi
Persoane nr. 0176727000. Le declar nule.
S.C. ARHIND S.R.L. din București, Şos. Colentina
nr. 34, bl. 68, sc.A, ap.19, sector 2, J40/2278/1991,
C.U.I. RO 40838, declară pierdute (nule) certificat de
înmatriculare nr. 2507/21.06.1991 și certificat de
înregistrare eliberat O.R.C.-M.B.
S.C. Tex Acces MCV S.R.L., cu sediul în București str.

Ileana Cosânzeana nr.3, bl. S35, sc.2, et.1, ap. 32,
sector 5, J40/12524/2004, C.U.I. RO 16649455, declar
pierdute (nule) următoarele documente: act constitutiv al societății, certificatul de înregistrare seria B
nr. 1992209 eliberat la 10 iul. 2009 de O.N.R.C.
S.C. BARRA D&B S.R.L., sediu București, sector 5,
Calea Ferentari nr.6, bl.70, sc.2, et.9, ap. 98, C.U.I.
31654714, J40/6314/16.05.2013, declar pierdute (nule)
certificat de înregistrare seria B nr. 2759440 și ștampila firmei de format rotund.
Declar pierdut (nul) carnet student emis- U.R.A.
Facultatea Relații Comerciale pe numele Adela
Mădălina Buriu.
Declar pierdută (nulă) legitimație militară seria AO
numărul 0022284, eliberată de U.M.01895 București
pe numele Enăchescu Adrian.
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Pierdut carnet muncă emis de Întreprinderea Tricodava București pe numele Anghel Ioana.
S.C. Dion Distribution International S.R.L., cu sediul
în București sector 2, C.F. RO 27638079, declar
pierdut document de înregistrare sanitară veterinară
seria VA nr. 17601/27.08.2014 emis de A.N.S.V.P.S.A.
București. Îl declar nul.
Declar pierdute (nule) C.I., permis conducere cat. B,
asigurare R.C.A., certificat înmatriculare B61NNP,
card de sănătate C.A.S.M.B., toate pe numele de
Gheorghe Elena.
Declar pierdut contractul de vânzare- cumpărare
214/08 martie 2002 timbrat la B.N.P. Asociat A.
Stirbu și C.L. Savu, pe numele Geicu I. Elena. Declar
nul exemplarul timbrat.

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. 10844. Nr. 127050 din
19.10.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna noiembrie 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 03.11.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin
licitație publică (licitația a II-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Dual Industry S.R.L., cu domiciliul ﬁscal
în localitatea Târgoviște, str. Mr. Spirescu, bl. 14, sc. A, et. P, ap. 1, județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 32321408.
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 (Ron), Valoare, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă
*): RSPTA DN 100 PN 16 - Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 100
mm; corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare
tehnică satisfăcătoare, 13 buc., 283 lei/buc., 3679 lei, 24%; RSPTA DN 125 PN 16 - Robinet sertar pană cu tijă ascendentă,
presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 125 mm; corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul
componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică satisfăcătoare, 2 buc., 405 lei/buc., 810 lei, 24%; RSPTA
DN 150 PN 16 - Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 150 mm; corpul,
capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică
satisfăcătoare, 7 buc., 501 lei/buc., 3507 lei, 24%; RSPTA DN 200 PN 16 - Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea
nominală de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 200 mm; corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor
din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică satisfăcătoare, 6 buc., 783 lei/buc., 4698 lei, 24%; RSPTA DN 200 PN 25 Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 25 bar, diametru de trecere ﬂuid 200 mm; corpul, capacul și
sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică satisfăcătoare, 1
buc., 840 lei/buc., 840 lei, 24%; TIJA RSPTA DN 150 X 64 - Tijă din material inoxidabil pentru robinet sertar pană cu tijă
ascendentă, presiunea nominală de 64 bar, diametru de trecere ﬂuid 150 mm, parțial deteriorate (lovite), stare tehnică
satisfăcătoare, 7 buc., 20 lei/buc., 140 lei, 24%; TIJA RSPTA DN 500 X 64 - Tijă din material inoxidabil pentru robinet sertar pană
cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 64 bar, diametru de trecere ﬂuid 500 mm, parțial deteriorate (lovite), stare tehnică
satisfăcătoare, 1 buc., 45 lei/buc., 45 lei, 24%. Total: 13719 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 322, persoană de contact: Zanﬁr Maria, camera 2. Data aﬁșării: 23.10.2015.

(Urmare din pagina anterioară)
- imobil reprezentând apartamentul nr. 26, situat în Ploiești, str. Cosminele, nr. 12, bl. 168, compus din trei camere de locuit și dependințe, în suprafață utilă de 48,10 mp.
Prețul de pornire al licitației este de 76.770 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român
prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă; B.C. Intesa Sanpaolo România SA - ipotecă legală; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova intabulare, drept de ipotecă, sechestru. *) 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. *) cota de taxă 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. **) cota de taxă 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. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I.
2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau
la telefon numărul 0244.407710, int. 828. Data aﬁșării: 23.10.2015.

