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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează came-
ristă. 0722.268.866.

Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează 
ospătar. 0722.268.866.

Firmă de construcţii angajează BULDOEXCA-
VATORIST. Tel.: 0733.973.007.

SC Atlas Apliance Solutions SRL (punct de 
lucru Oradea) recrutează: • Fierari-Betonişti - 4 
persoane; • Dulgheri - 4 persoane; • Zidari-Ten-
cuitori - 3 persoane. Vă rugăm să transmiteţi 
cv-ul, cu menţiunea postului dorit, la fax 0348-
430.391.

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Tresti-
oreanu” Bucureşti scoate la concurs, conform 
HG 286/2011, un post vacant contractual de 
Referent de Specialitate gradul I cu studii supe-
rioare şi un post temporar vacant contractual de 
Referent debutant cu studii medii în cadrul 
Biroului Achiziții Publice, Contractare. Pentru 
mai multe informații, vă rugăm să consultați 
avizierul institutului şi site-ul www.iob.ro.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, str.
Crişan, nr. 9-11, Slatina, organizează concurs 
în data 21.07.2015 pentru ocuparea unui post 
vacant de auditor gradul I (pe durată nedeter-
minată) la Compartiment audit intern. 
Condiţii de participare: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul ştiinţelor economice; -vechime în 
specialitatea studiilor minimum 4 ani; -avizul 
din partea şefului compartimentului de audit 
public intern al ordonatorului principal de 
credite; -certificat de atestare ca auditor intern 
elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, la data menţio-
nată mai sus, începând cu ora 9.00 pentru 
proba scrisă, iar interviul în a treia zi lucră-
toare 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 obliga-
toriu documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs 
sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (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.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi 

Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la 
concurs a următoarelor funcţii publice vacante, 
în data de 30 iulie 2015, ora 10.00 –proba 
scrisă: -Compartiment achiziţii publice- 1 post 
vacant de consilier superior. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în 
specialitatea studiilor necesară exercitării func-
ţiei publice: minimum 9 ani; curs de pregătire/ 
perfecţionare/ formare specializată în domeniul 
“achiziţii publice”, dovedit cu certificat de 
absolvire. -Serviciul juridic, administrativ şi 
patrimoniu- Compartiment juridic- 1 post de 
consilier juridic principal. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani. -Serviciul resurse umane, IT, 
PSI, sănătate şi securitate în muncă- Compar-
timent IT -1 post vacant de consilier superior. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de ştiinţă: ingineria 
sistemelor, calculatoare şi tehnologia informa-
ţiei; vechime în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani. 
-Compartiment PSI, sănătate şi securitate în 
muncă- 1 post vacant de consilier superior. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: minimum 
9 ani. Concursul va avea loc la sediul ISTIS în 
data de 30 iulie 2015, ora 10.00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul ISTIS şi 
afişate la sediul instituţiei din Bd. Mărăşti, nr. 
61, sector 1, Bucureşti.

CITAȚII
Numitul Colnic Eugen, domiciliat în oraşul 
Otopeni, şoseaua Odăii, nr. 20, bl. 7, sc. 2, apt. 8, 
judeţul Ilfov, este citat la data de 16 octombrie 
2015 la Judecătoria Dorohoi, în dosar nr. 
4683/222/2014, în calitate de pârât, ,,divorţ fără 
copii”, reclamantă fiind Colnic Coculeana.

Numitul Cimpoia Vasile, domiciliat în comuna 
Casin, judeţul Bacău, este citat la data de 15 
iulie 2015, la Judecătoria Dorohoi, în dosar nr. 
1890/222/2009*, în calitate de pârât, ,,partaj 
judiciar”, reclamantă fiind Aghiorghiesei 
Rodica.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi. 
Citaţie. Corcăcel Constantin, domiciliat în sat 
Mirosloveşti, com. Mirosloveşti, jud. Iaşi, în 
calitate de intimat fost administrator la S.C. 
ISPA-ECO S.R.L. (cu sediul social în oraş Podu 
Iloaiei, şos. Naţională, jud. Iaşi), este chemat la 
Tribunalul Iaşi - Secţia II Civilă Faliment, Iaşi, 
str. Elena Doamna, nr. 1A, camera S II - etajul 
II, com s1 fal, în ziua de 29 octombrie anul 
2015, ora 9:00, în proces cu Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice Iaşi, str. A. Panu, nr. 
26, pentru angajare răspundere personală 
conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, în 
dosarul nr. 4874/99/2013/a1.

DIVERSE

S.C. INK Consultanţă- Broker de Asigurare 
S.R.L., C.U.I. 16004696, anunţă că următoa-
rele poliţe de asigurare emise la Societatea de 
Asigurare- Reasigurare City Insurance S.A. la 
solicitarea asiguratului Mentor Building 
S.R.L. nu sunt valabile şi au fost declarate 
nule prin neplata primelor de asigurare de 
către solicitant: Asigurare de Răspundere 
Civilă Profesională a Arhitecţilor şi Ingine-
rilor Constructori seria G nr. 000014104, 
Asigurare de tip „Toate Riscurile” pentru 
lucrări de construcţii- montaj seria J, nr. 
000000930, Asigurare de tip Accidente Anga-
jaţi seria A, nr. 000053962.

Subscrisa Leavis Cont IPURL-Lichidator judi-
ciar notifica deschiderea procedurii simplificate 
de insolventa privind pe SC D&M Impex cu 
sediul in Ploiesti, Aleea Brumarelelor nr. 5, 
bl .121,  sc.  B,  Et.3,  Ap 35,  nr.  dosar 
3870/105/2015. Termenul pentru depunerea 
opozitiilor 10 zile de la primirea notificarii, 
depunere create 31.07.2015, intocmire tabel 
preliminar 10.08.2015, solutionare contestatii si 
depunere tabel definitiv 04.09.2015. Adunarea 
creditorilor - 14.08.2015 ora 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii la 0723880617.

S.C. LAVI Business Construct S.R.L., C.U.I. 
34672464, J23/2071/2015, punct de lucru: Sat 
Jilava, com. Jilava, str. Ungureni nr.173, (200 
mp), Jud. Ifov, titular al activităţii comerţ cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informa-
ţiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov, 
str. Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucureşti, tel./ fax 
340.15.21 /0746248440, în zilele de luni- joi, între 
orele 9-13. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi Asociatii 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii generale a falimentului prevă-
zuta de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei 
SC Universal Comprod Gheorghita SRL cu 
sediul în sat Blejoi, comuna Blejoi, DN 1 KM 5, 
județul Prahova, J29/3225/1994, CUI 6697960, 
în dosarul 2261/105/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova, Secția a-II-a Civilă de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea creanțelor născute după 
data deschiderii procedurii generale a insol-
venței este 20.07.2015. Termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afişare şi comunicare a 
tabelului suplimentar de creanțe -20.08.2015, 
termenul de depunere a contestațiilor 
-21.09.2015, termenul de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat -30.09.2015. Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru data de 
04.11.2015. Pentru relații: 021.318.74.25.

Cabinet insolvenţă -Talangă Ion -lichidator 
judiciar al debitoarei Dadi &Ana Com SRL cu 
sediul social în Câmpina, Str.1 Mai, nr.1, etaj 3, 
ap .8 ,  jud.Prahova,  C.U.I . :20687201; 
J29/150/2007 notifică creditorilor, deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei faţă de 
debitoarea Dadi&Ana Com SRL (în faliment, 
in banckruptcy, en faillite) la Tribunalul 
Prahova, dosarul de faliment nr.2098/105/2015. 
Termene limită: 07.07.2015 -înregistrare 
creanţe; 16.06.2015 -verificare creanţe, întoc-
mire, afişare şi comunicare tabel preliminar de 

creanţe; x x x - depunere contestaţii, 5 zile de la 
publicarea tabelului preliminar în BPI; 
11.08.2015 - soluţionare contestaţii, definitivare, 
afişare şi comunicare Tabel definitiv creanţe; 
21.07.2015 - data şedinţei Adunării creditorilor 
ce va avea loc la ora 14.00 la sediul lichidato-
rului din Câmpina, Str.Bucea, nr.4A, ap.6, jud.
Prahova.

SOMAȚII
Judecătoria Sighetu Marmaţiei. Tribunalul 
Maramureş. Dosar nr. 1035/307/2015. Cod 
operator 3153. Somaţie emisă în temeiul înche-
ierii civile din 9 iunie 2015. Având în vedere 
cererea formulate de reclamantul Andreica 
Petru cu domiciliul în comuna Călineşti, sat 
Văleni nr. 55A, jud. Maramureş având ca obiect 
constatarea dobândirii dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului reprezen-
tând teren în suprafaţă de 1053 mp, înscris în 
cartea funciară nr. 50209 Văleni (nrr. CF vechi 
1976 Văleni) nr top 114/2, şi să se dispună 
înscrierea sreptului de proprietate în CF pe 
numele reclamantului, persoanele interesate 
care pot dovedi un drept sau un interes legitim 
au dreptul de a formulă opoziţie în termen de 
şase luni de la emiterea publicaţiei prezenţei 
somaţii. În cazul în care, în termen de şase luni 
de la emiteresa publicaţiei prezentei somaţii, nu 
s-a formulat opoziţie, instanţa va proceda la 
judecarea cererii formulate de recalamnti. 
Preşedinte Miheal Liana ardelean, Grefier 
Laura Huban.

Judecătoria Braşov Dosar nr. 25706/197/2014 
SOMAŢIE: Se aduce la cunoştinţă celor intere-
saţi că petentul CSEKME EVA cu domiciliul în 
Braşov, str. Al.I. Cuza, nr. 57, judeţul Braşov a 
solicitat Judecătoriei Braşov să constate că a 
dobândit prin uzucapiune dreptul de proprie-
tate asupra lotului nr. 2 cu nr. top (1891/2/1)/2- 
grădină de 717 mp şi C1-C2 în suprafaţă de 
81,83 mp- apartament compus din bucătărie, 
baie, 4 camere şi spaţiu CT, potrivit tabelului 
-Situaţia după uzucapiunea lotului 2 şi schim-
barea categoriei de folosinţă- cuprins în 
Raportul de Expertiză tehnică extrajudiciară, 
întocmit de ing. Belean Cosmin, imobil situat în 
Braşov, str. Al.I. Cuza, nr. 57, judeţul Braşov, 
drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- 
verbal. Persoanele interesate pot să facă opoziţie 
la Judecătoria Braşov în termen de 6 luni de la 
data afişării şi publicării prezentei somaţii. 
Prezenta se comunică spre afişare la Primăria 
Municipiului Braşov şi la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov.

România Judecătoria Întorsura Buzăului 
judeţul Covasna, Dosar nr. 226/248/2015, 
Dispune: în temeiul dispoziţiilor art. 1051 Cod 
procedură civilă emite următoarea somaţie de 
uzucapiune: Prin prezenta aducem la cunoş-
tinţa tuturor celor interesaţi a face opoziţie la 
constatarea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, în favoarea petentului SAFTA Victor, 
domiciliat în com. Dobârlău, nr. 227, judeţul 
Covasna, asupra imobilului în suprafaţă totală 
de 1.083 mp, situat în comuna Dobârlău, nr. 
227, judeţul Covasna, identificat ca fiind înscris 
sub nr. top 2946 parţial, care conform Regis-
trului nr. topografice ale loc. Bicfalău este pârâu 
şi nu are deschisă carte funciară, fiind limitrof 
cu imobilul cu nr. top. vechi 2688 din cartea 
funciară veche a localităţii Bicfalău, urmând ca 
în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii să se treacă la jude-
carea cererii.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 1/2015. Nr. 38169/26-06-2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 27.07.2015, ora 10.00: - 
a u t o t u r i s m  V o l k s w a g e n 
BKCAF1XD/2005, PH-14-GWW = 
21.259 lei (exclusiv TVA). Anunțul nr. 
38169/26-06-2015 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, interior ,,birou 
executare persoane juridice''. Data 
afișării: 29.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
n r .  1 7 9 1 0 2 3 2 9 6 7 3 5 .  N r . 
38176/26.06.2015. S.F.O. Văleni 
anunță organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri mobile: 
- Autoturism tip break marca Ford 
Mondeo, an fabricație 2002. Prețul de 
pornire al licitației este de 6103 lei 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 14.07.2015, ora 10.00. 
Anunțul nr. 38176/26.06.2015 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 Samoilă Cezar. Data afișării: 
29.06.2015.

M F P  -  A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publ ice Argeș.  Serv ic iu l  F isca l 
Orășenesc Mioveni. Anunță: anularea 
l i c i t a ț i e i  pub l i c e  d i n  da ta  de 
30/06/2015 prin care se propunea 
valorificarea bunurilor care aparțin 
Nicolaescu Alexandru Ionut - Mioveni 
deoarece a achitat integral obligațiile 
fiscale. Relații suplimentare se pot afla 
de la Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni, tel. 0248.260665.

ANUNȚURI
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ADUNĂRI GENERALE
Administratorul special al S.C. Automatica 
S.A., societate în insolvenţă, cu sediul social în 
Oraş Voluntari, Bd. Voluntari nr. 108 Bis, Hala 
II, etaj 1, biroul 1, Judeţul Ilfov, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J23/362/2008, 
având C.I.F. RO1572345, în conformitate cu 
Legea 31/1990R şi Legea 85/2006, denumită în 
continuare Societatea Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii la sediul acesteia, situat în Oraş Voluntari, 
Bd. Voluntari nr. 108 Bis, Hala II, etaj 1, biroul 
1, Jud. Ilfov, pentru data de 30 iulie 2015, ora 
10:00, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14 iulie 2015 
(data de referinţă) cu următoarea: Ordine de Zi: 
1. Anularea unui număr de 6542 acţiuni; 2. 
Reducerea capitalului social cu 654,2 lei, repre-
zentând valoarea acţiunilor; 3. Modificarea şi 
completarea art. 6 punctul 6.1.1 din Actul 
Constitutiv al societăţii; 4. Mandatarea D-nei 
Anne Bianca Jiga CNP 2790205464512, pentru 
efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege 
pentru înregistrarea şi aplicarea hotărârii adop-
tate de Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor. Acţionarii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, au dreptul: a. de a introduce noi puncte 
pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală, în termen de cel mult 15 
zile calendaristice de la data publicării convo-
cării şi b. de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data 
adunării. Propunerile acţionarilor şi documen-
tele ce atestă îndeplinirea condiţiilor precum 
exercitarea acestor drepturi vor fi transmise în 
scris, prin serviciile de curierat. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări privind punc-
tele de pe ordinea de zi a adunării generale şi 
care pot fi transmise în scris, la sediul societăţii 
sau prin servicii de curierat. Pentru identificarea 
persoanelor care adresează întrebări, acestea 
vor anexa solicitării şi copii ale documentelor 
care să le ateste calitatea de acţionar. Acţionarii 
pot participa la adunarea generală direct sau 
pot fi reprezentaţi de către alte persoane, cu 
excepţia administratorilor sau directorilor (pe 
bază de procură specială) sau pot vota prin 
corespondenţă. Documentele necesare pentru 
participarea la A.G.E.A.: a. Acţionarii persoane 
fizice: -Dacă acţionarul se prezintă personal: 
actul de identitate; -Dacă acţionarul este repre-
zentat de o altă persoană: procura specială şi 
actul de identitate al reprezentantului; b. Acţio-
narii persoane juridice: -Reprezentantul legal– 
pe baza unui document oficial ce îi atestă 
această calitate (ex. Act constitutiv, extras/ 
certificat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului sau altă dovadă emisă de o autori-
tate competentă); -Persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare– pe lângă docu-
mentul menţionat anterior (care atestă calitatea 
de reprezentant a persoanei ce semnează 
procura), va prezenta procura specială semnată 
de reprezentantul legal al persoanei juridice 
respective. Persoana fizică, reprezentantă a 
acţionarului persoană juridică, va fi identificată 
pe baza actului de identitate. Începând cu data 
publicării convocatorului, formularele de 
procură specială se pot obţine de la sediul socie-
tăţii sau prin poştă. După completarea şi 
semnarea celor trei exemplare, un exemplar va 
trebui transmis societăţii, în original, prin 
serviciu de curierat, cel târziu 48 ore anterior 
şedinţei adunării, sub sancţiunea pierderii exer-
ciţiului dreptului de vot prin reprezentant în 
cadrul adunării generale. Procurile vor trebui să 
conţină informaţiile prevăzute în formular, cu 
precizarea votului pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi. În cazul în care la prima convo-
care, nu se întruneşte cvorumul legal, adunarea 
se convoacă pentru ziua de 31 iulie 2015, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. S.C. Automatica 
S.A., Administrator special Mariana Rusescu.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iaşi organizează 
licitație publică deschisă în data de 20.07.2015, 
orele 10.00 pentru concesionare teren în supra-
față de 919 m.p., situat în satul Balciu, comuna 

Miroslava. Caietul de sarcini poate fi obținut de 
la Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Miroslava, jud. Iaşi. Costul caietului 
de sarcini este de 50 lei. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 17.07.2015, orele 13.00.

Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Consiliul local Moşteni, 
cod fiscal 6853228, Com.Moşteni, jud.
Teleorman, tel. 0247356012, fax: 0247356012, 
www.mosteni.ro, e-mail: mosteni_tr@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren 
arabil extravilan 50ha tarlaua 11, parcela 1, 
proprietate a comunei Moşteni. 3.Informaţii 
pr iv ind  documentaţ ia  de  a t r ibu i re : 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire se poate obţine la 
Primăria Moşteni; 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Compartiment 
Secretar; 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: costul documentaţiei de 
atribuire este de 100Lei ce se poate achita la 
casieria Primăriei Moşteni; 3.4.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 14.07.2015, ora 
16.00; 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 20.07.2015, ora 
16.00; 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Com.Moşteni, jud.Teleorman, Primăria 
Moşteni; 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: -Data: 21.07.2015, ora 
10.00; -Locul: Primăria Moşteni, Com.Moşteni, 
jud.Teleorman. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
-Instanţa competentă: Tribunalul Teleorman, 
Secţia C.M.A.S.C.A.F, str.Ion Creangă, nr.53, 
M u n . A l e x a n d r i a ,  j u d .  Te l e o r m a n , 
tel.0247317322 sau instanţa de la domiciliul 
reclamantului; -Termene pentru sesizarea 
instanţei: conform Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
26.06.2015. Semnătura reprezentantului legal/
ştampila. PRIMAR, Tăbărana Vică.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iaşi. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. 
Dosar de executare silită nr. 32015/ 24.03.2014, 
121441/ 02.12.2014. Nr. 70443 din 18.06.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile 
şi imobile. Anul 2015 luna iulie ziua 29. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, 
luna iulie orele 11.00 - 13.00, anul 2015, în 
localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se 
vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri 
mobile şi un imobil, proprietate a debitorilor: 1. 
SC Genko Med Group SA cu domiciliul fiscal în 
localitatea Suceava, str. Calea Unirii nr. 22, 
judeţ Suceava, cod de identificare fiscală 
713730: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privile-
giile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA, (lei), Cota TVA: 1. Maşină de 
măsurat şi tăiat fir M1 – Serial number 793, 
246.008 lei, 24%; 2. Maşină de măsurat şi tăiat 
fir M2 – Serial number 1186, 137.658 lei, 24%. 
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: DGRFP Iaşi, 
A.J.F.P. Suceava. Sarcini: Proces - verbal 
sechestru bunuri mobile nr. 32015/ 24.03.2014. 2. 
SC Genko Med Group SA cu domiciliul fiscal în 
localitatea Suceava str. Calea Unirii, nr. 22, cod 
de identificare fiscală 713730: a) clădire 
compusă din Hală Fabrică Seringi în suprafață 
de 5638 mp şi spații administrative birouri în 
suprafață de 626 mp, construite din beton 
armat zidărie şi termopane situată în localitatea 

Suceava, str. Calea Unirii nr. 22 cu preţ de 
evaluare / de pornire al licitaţiei: 1.994.700 lei 
(exclusiv TVA*); b) teren aferent construcții în 
suprafață de 3132 mp situat în localitatea 
Suceava, str. Calea Unirii nr. 22, cu preț de 
evaluare / de pornire al licitației: 138.300 lei 
(exclusiv TVA). Bunul imobil mai sus menţionat 
este grevat de următoarele: Creditori: DGRFP 
Iaşi, A.J.F.P. Suceava. Sarcini: Proces - verbal 
sechestru bunuri imobile nr. 121441/ 02.12.2014. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitaţie, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării 
la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a licita-
ţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţio-
nalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; 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 obligaţii fiscale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi 
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească compe-
tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevede-
rile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 
(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa 
la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0230/521358, int. 211. Data afişării: 18.06.2015.

Anunț de participare la licitație publică deschisă 
pentru concesiune imobil „teren aferent 
Magazin Păuşeşti”, în suprafață de 431 mp aflat 
în domeniul public al comunei Păuşeşti, județul 
Vâlcea. Informații generale privind concedentul 
Comuna Păuşeşti (Consiliul Local Păuşeşti). 
Cod fiscal: 2541851; Adresa: sat Păuşeşti nr. 
115, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea; telefon 
0250774060; fax 0250774261; e-mail e-mail: 
primariapausestiotasau@yahoo.com. Reprezen-
tant legal: Pîrvulescu Gheorghe - primar; 

Persoana de contact – Pîrvulescu Gheorghe. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii. 
Terenul aferent magazin Păuşeşti, în suprafaţă 
de 431 mp ce urmează a fi concesionat prin 
licitaţie publică deschisă, situat în satul 
Păuşeşti, comuna Păuşeşti, se află în domeniul 
public al Comunei Păuşeşti. Bunul ce face 
obiectul concesiunii este destinat pentru ampla-
sarea magazinului, proprietate privată a unei 
persoane fizice şi pentru permiterea accesului la 
acest magazin. Informații privind documentația 
de  atribuire. Documentaţia  de atribuire 
(caietul de sarcini) poate fi achiziționată, la 
solicitare, costul fiind de 15 lei, de la sediul 
Primăriei  Comunei  Păuşeşt i ,  te lefon 
0250774060. Garanţia de participare – 200 lei şi 
taxa de participare – 30 lei.
Plata garanţiei  şi a taxei  se face conform caie-
tului de sarcini. Data limită  pentru solicitare 
clarificări: 13  iulie 2015. Informații privind 
ofertele. Data limita de depunere a ofertelor: 22 
iulie 2015, ora 9,00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele este Primăria Comunei Păuşeşti, 
sat Păuşeşti nr. 115, judeţul Vâlcea. Număr de 
exemplare in care trebuie depusă fiecare ofertă: 
2 exemplare. Licitaţia publică este programată 
pentru data de 22 iulie 2015, ora 10,00 la sediul 
Primăriei Comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea. 
Informaţii privind soluţionarea litigiilor. Soluţi-
onarea litigiilor apărute în legătură cu atribu-
irea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, precum şi 
a celor  privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii contencio-
sului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare de către Tribunalul 
Vâlcea, Secţia Comercială şi Contencios Admi-
nistrativ Fiscal, în a cărei jurisdicție se află 
sediul concedentului iar instanța de recurs este 
Curtea de Apel Piteşti, Secția Comercială şi 
Contencios Administrativ Fiscal. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării este 25.06.2015.

Agenţia Judeţeană Pentru Plăti Şi Inspecţie 
Socială Argeş, în baza Legii nr.15/1994 cu modi-
f i c ă r i l e  ş i  c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
H.G.nr.841/1995, modificată şi completată prin 
H.G.nr.411/05.05.2005, anunţă vânzarea la lici-
taţie publică (cu strigare) a următoarelor bunuri 
de natura mijloacelor fixe propuse pentru 
casare, la următoarele preţuri de pornire: Birou 
MDT, an dobândire 1994, 500,00 lei; Calculator, 
2004, 7783,87 lei; Calculator Altec Performer, 
2006, 3593,80 lei; Calculator Comrace tip I, 
2006, 2487,10 lei; Calculator Comrace tip I, 
2006, 2487,10 lei; Calculator C-one, 2005, 
2319,00 lei; Calculator Fujitsu, 2008, 4225,68 lei; 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 260952/2015. Nr. 39086/26-06-
2015. S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri imobile la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 28.07.2015, ora 10.00: – teren 
în suprafață de 1.838 mp măsurat, din 
acte 1848 mp și construcție C1 regim 
de înălțime S+P+2 în suprafață 
construită de 283,55 mp, suprafață 
desfășurată de 708,25 mp, situată în 
localitatea Teisani, str. Valea Stâlpului, 
jud. Prahova, T 36, P 1616/4, număr 
cadast ra l  20745 ( teren)  –  C1 
(construcție), preț de pornire a 
licitației: 931.410 lei (exclusiv TVA). 
Anunțul nr. 39086/26-06-2015 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 interior 
,,birou executare persoane juridice''. 
Data afișării: 29.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 260952/2015. Nr. 39087/26-06-
2015. S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri imobile la sediul din strada Popa 
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 28.07.2015, ora 10.00: – teren 
în suprafață de 655 mp și construcție 
C1 regim de înălțime P+E+M în 
suprafață construită de 168,40 mp, 
suprafață desfășurată de 363 mp, 
suprafață utilă 315,9 mp, situată în 
localitatea Teisani, str. Olteni, jud. 
Prahova, număr cadastral 274 (teren); 
274 – C1 (construcție), preț de pornire 
a licitației: 400.457 lei (exclusiv TVA). 
Anunțul nr. 39087/26-06-2015 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, interior 
,,birou executare persoane juridice''. 
Data afișării: 29.06.2015.
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Calculator Workstation type B, 2006, 4047,08 
lei; Cântar electronic Pitney, 2003, 8226,86 lei; 
Laptop Notebook Dell Insp 1300, 2006, 3622,00 
lei; Notebook (Laptop), 2008, 3905,38 lei; Staţie 
de Lucru cu Monitor, 2008, 5098,33 lei; Staţie de 
Lucru cu Monitor, 2008, 5098,33 lei; Staţie de 
Lucru, 2007, 3137,61 lei. Documentele de parti-
cipare la licitaţie se vor depune la sediul 
A.J.P.I.S. Argeş, str. I.C. Brătianu, nr. 38, Piteşti, 
până la data de 08.07.2015, ora 12, după cum 
urmează: a)cerere de participare la licitaţie; b)
copie de pe certificatul de înmatriculare la regis-
trul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele 
juridice române, sau actul de identitate pentru 
persoanele fizice; c)chitanţa de achitare a cotei 
de cheltuieli de participare la licitaţie în sumă 
de 100 lei, eliberată de casieria instituţiei 
noastre. Licitaţia publică va avea loc în ziua de  
15.07.2015, ora 12, la sediul A.J.P.I.S. Argeş. În 
cazul în care nu se vor adjudeca bunurile scoase 
la vânzare, se va organiza o nouă licitaţie la data 
de 23.07.2015, iar preţul iniţial de pornire a 
licitaţiei va fi diminuat cu până la 20%. În situ-
aţia în care nu se vor adjudeca nici la acest 
termen, se va organiza o nouă licitaţie la data de 
30.07.2015, ora 12, iar preţul iniţial de pornire 
va fi diminuat cu 40%. În aceste două situaţii, 
documentele de participare se vor depune la 
sediul instituţiei noastre cu 24 ore înainte de 
data licitaţiei. Bunurile scoase la licitaţie pot fi 
văzute la sediul A.J.P.I.S Argeş. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 0248/222245, 
sau fax 0248/222213. Persoana de contact – Bica 
Roxana, tel. 0248/210026.

Primăria municipiului Caracal, cu sediul în 
Piaţa Victoriei nr.10, organizează în data de 
16.07.2015, ora 12.00, licitaţie publică deschisă 
pentru închirierea unor spaţii comerciale ce 
aparţin domeniului public al municipiului 
Caracal, situate în Calea Bucureşti nr. 45A şi 
str. Mihai Eminescu nr 20A, după cum 
urmează: 1. Închirierea spaţiului comercial 
nr.5, în suprafaţă de 18,00 mp ce aparţin 
d o m e n i u l u i  p u b l i c  a l  m u n i c i p i u l u i 
Caracal, situat în Calea Bucureşti nr.45A. Preţ 

de pornire – 40 lei/mp/lună. 2.Închirierea 
spaţiului comercial nr.6, în suprafaţă de 17,46 
mp ce aparţin domeniului public al munici-
piului Caracal, situat în Calea Bucureşti nr. 
45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/lună. 3.Închi-
rierea spaţiului comercial nr. 7, în suprafaţă de 
23,00 mp ce aparţin domeniului public al 
municipiului Caracal,  situat în Calea Bucu-
reşti nr.45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/lună. 
4. Închirierea spaţiului comercial nr.1, în 
suprafaţă de 15,21 mp spaţiu de vânzare şi 
15,60 mp spaţiu de depozitare ce aparţin 
domeniului public al municipiului Caracal,  
situat în str.Mihai Eminescu nr.20A. Preţ de 
pornire – 40 lei/mp/lună pentru spaţiul de 
vânzare şi reducere 50% din tariful de bază 
pentru spaţiul de depozitare. 5.Închirierea 
spaţiului comercial nr.7, în suprafaţă de 20,00 
mp ce aparţin domeniului public al munici-
piului Caracal,  situat în str.Mihai Eminescu 
nr.20A. Preţ de pornire – 40 lei /mp /lună. 6. 
Închirierea spaţiului comercial nr.6, în supra-
faţă de 20,00 mp ce aparţin domeniului public 
al municipiului Caracal, situat în str.Mihai 
Eminescu nr. 20A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/
lună. Preţurile de pornire nu includ TVA. 
Documentaţia şi instrucţiunile privind organi-
zarea licitaţiei se pot obţine de la Comparti-
mentul Concesiuni, Contracte, Acorduri, din 
strada Piaţa Victoriei nr.8 sau la telefon 
0249/511384, interior 131. Ofertele se depun 
până pe data de 15.07.2015, ora 16.30, la 
Ghişeul Unic din cadrul Primăriei munici-
piului Caracal. Ofertele se deschid în data de 
16.07.2015 orele 12.00, în prezenţa ofertan-
ţilor, la sediul Primăriei municipiului Caracal.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcţia Gene-
rală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi. Nr. înreg. 36795/ 25.06.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile / 
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna 
iulie, ziua 09, ora 10:00. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din O.G. 92/2003 privind Codul de Proce-

dură Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 09, luna iulie, anul 2015, ora 10:00, în 
localitatea Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor 
vinde prin vânzare la licitaţie, următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC 
„Amateos” SRL cu domiciliul fiscal în jud. Iaşi, 
B-dul Tudor Vladimirescu nr. 101; sc. B; et. 1; 
ap. 7 CUI 5387596: Dosar executare 1257. 
Ansamblu de bunuri imobile, situate în com. 
Miroslava compus din: I. Clădire abator cu 
supraf. construită de 112,45 mp şi supraf. utilă 
de 87,79 mp; - Pod basculă cu supraf. 
construită de 3,75 mp; - Garaj cu supraf. utilă 
de 183,83 mp şi 214,29 mp; - Grup sanitar cu 
supraf. utilă de 12,60 mp; - Sala preparate cu 
supraf. utilă de 367,23 mp şi supraf. construită 
de 427,81 mp; - Camera frig cu supraf. 
construită de 54,47 mp. II. Teren intravilan în 
suprafaţă de 4218,37 mp (pe care este 
construită clădirea abator şi anexele). Creditori: 
B.R.D - G.S.G. SA; ANAF – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi; BEJ – 
Chiriac Catalin Razvan. Sarcini: 1. Ipotecă 
rang I – B.R.D - G.S.G. SA – înscrisă sub nr. 
57866/08.08.2007; 2. Ipotecă rang II – ANAF – 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi înscrisă sub nr. 73535/ 10.07.2013; 3. 
Ipotecă rang III – BEJ – Chiriac Catalin 
Razvan (somaţia nr. 558/19.08.2014) – înscrisă 
sub nr. 100575/20.08.2014. III. Teren în supra-
faţă de 857 mp (800 mp categoria de folosinţă 
vie şi 57 mp categoria de folosinţă curţi 
construcţii) situat în intravilanul com. Miro-
slava. Creditori: ANAF – Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice Iaşi; Sarcini: 1. 
Ipotecă rang I – ANAF – Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice Iaşi înscrisă sub nr. 
73541 şi nr. 73553/ 10.07.2013. Preţul de pornire 
a licitaţiei pentru poziţia I, II şi III este de 
542.711 lei (exclusiv TVA). Pentru informaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la sediul AJFP 
Iaşi, mezanin; cam. 108; sau la telefon 
0232.213332, int. 2111 sau 2113– cons. Damian 
C. *) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% 

în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3); 
lit. b; din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
şi pct. 4, alin. (3) din Normele de aplicarea 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înştiinţeze despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt 
invitaţi să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: 
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la lici-
taţie, dovada plăţii taxei de participare, repre-
zentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei 
(în contul RO 54TREZ4065067XXX019752, 
deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, benefi-
ciar A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal 4540909); împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 
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 obligaţii fiscale restante; declaraţie pe 
proprie răspundere autentificată prin notariat, 
din care să rezulte că au fost respectate preve-
derile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/2004, 
pentru aprobarea normelor metodologice a 
O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată în sensul că „debitorul nu 
va licita nici personal, nici prin persoană inter-
pusă” urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. 
Ofertanţii au dreptul de a-şi retrage oferta 
scrisă numai înainte de data limită stabilită 
pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua 
precedentă licitaţiei, în intervalul orar 8.00 – 
16.00 în baza unei solicitări scrise. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească compe-
tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 20718 data 24.06.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a-II-a. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală – A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, cu sediul în 
Municipiul Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc Republici, Tronson 1, în temeiul art. 
162, alin. (1) și (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 10, luna iulie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Iulycons SRL cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, strada 
Traian, nr. 59, cod fiscal 16090956, dosar de executare nr. 1/2014: - autoutilitară 
Dacia, CL-03-FBM - 3.921 lei; - autoutilitară Iveco Daily, CL-36-YUL - 32.566 lei; - disc 
debitor pentru aluminiu - 80 lei; - mașină sudat la un cap - 7.660 lei; - mașină 
debavurat rame PVC - 4.446 lei; - mașină debitat bagheta PVC - 4.446 lei; - mașină 
frezat 45-90 - 2.116 lei; - mașină debitat 350 mm - 1.501 lei; - autoturism Hyundai 
Santa Fe, CL-75-YUL - 28.082 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%/ neimpozabil în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului Vl din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările 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 (ce se va vira în 
contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași – 
beneficiar AJFP Călărași, C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane 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: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc 
Republici, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 – 16.30.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 Ecolact Production SRL – 
Ciofringeni, după cum urmează: Denumire: Tractor CK 35M, an fabricație 2011, 
putere 35 CP. Valoare [Ron, fără TVA]: 42.641 lei. Preturile 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 (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 
licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 21/07/2015. Licitația va 
avea loc în data de 22/07/2015, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Garanție bancară CEC Bank SA. 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 Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, telefon: 0248.722159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș. Invitație de participare. Ministerul Finanțelor Publice - 
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Argeș, invită practicienii în insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona II, să 
depună până cel târziu în data de 13.07.2015, ora 12.00, oferte în vederea 
desemnării de practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind debitoarele: 
SC Dia Tour SRL – dosar nr. 172/1259/2015, SC Brio Royal Advertising SRL – dosar 
nr. 173/1259/2015, SC Brio Activ Media SRL – dosar nr. 174/1259/2015, SC Brio 
Plus Advertising SRL – dosar nr. 175/1259/2015, SC Brio Max SRL – dosar nr. 
176/1259/2015, SC Yansar New Business SRL – dosar nr. 180/1259/2015, aflate pe 
rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 14 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 
privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
14.07.2015, ora 12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș 
din B-dul. Republicii nr. 118, mun. Pitești, jud. Argeș. Relații suplimentare se pot afla 
la tel. 0248.211511, int. 3345.



27www.jurnalul.ro ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor 
Publice Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. 
Dosar de executare nr. 27831680. Nr. 2437/25.06.2015. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Iunie ziua 25. 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 data de 10.07.015, ora 
10.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa II a licitației publice 
pentru vânzarea următoarele bunuri mobile sechestrate, proprietate a debitorului SC 
Adicam Construct SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, B-dul. Cuza Vodă nr. 2, 
tronson 2, biroul nr. 1, bl. B30, et. P, ap. 3, Jud. Călărași, cod de identificare fiscală 
27831680, în dosar de executare nr. 27831680, prețul de pornire al licitației pentru 
aceasta (exclusiv TVA) este: - Autoutilitară furgon Renault Kangoo, nr. ID: 
VF1FCOJBF27546016, CL-04-CDK, preț din raportul de evaluare, diminuat cu 25% 
pentru a doua licitație = 3326 lei fără TVA; - Automobil mixt camion Dacia1307, nr. ID: 
UU1D1F7175A483004, CL-04-CDL, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% 
pentru a doua licitație = 3434 lei; Picamer Bosch, preț din raportul de evaluare 
diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 1524 lei fără TVA; Generator curent 
GG7500, preț din raportul de evaluare = 1487 lei fără TVA; Schelă pe role, preț din 
raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 1638 lei fără TVA. 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. Asupra bunurilor care fac 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 licitatie. 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 a licitației, împuternicirea 
autentificată a 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, pentru 
persoane 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare 
la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.314350, interior 142. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 25.06.2015.

luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevede-
rile art. 172, şi art. 173 din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor 
art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Data afişării: 
26.06.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcţia Gene-
rală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi. Nr. Înreg. 36796/ 25.06.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se face cunoscut că în ziua de 09, luna iulie, 
anul 2015, ora 10:00 în localitatea Iaşi, str. A. 
Panu nr. 26 se vor vinde prin licitaţie publică, 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debi-
torului: 1. SC ”Victoriana MM” SRL cu domi-
ciliul fiscal în Iaşi, P-ţa Voievozilor nr. 20; bl. 
F3; sc. C; parter; ap. 3; CUI 10401433. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară:, Preţul 
pornire a licitaţiei (fără TVA), Cota TVA *: 
Modul stradal – tonetă metalică (construcţie 
provizorie) situat în P-ţa Voievozilor; zona 
Olimp; cartier Alexandru cel Bun; 3.982 lei, 
24%. Dosar executare nr. 456. Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Iaşi, mezanin, camera 108, telefon 0232.213332, 
int. 2111 sau 2113 – insp. Teleaga V. 2. SC „BS 
Metallic Company” SRL cu domiciliul fiscal în 
jud. Iaşi, com. Ciurea; sat Lunca Cetăţuii, str. 
Ghioceilor nr. 241 CUI  29934330. Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară:, Preţul 
pornire a licitaţiei (fără TVA), Cota TVA *: 
Fuste de mătase (883 buc.), 39.709 lei, 24%; Set 
pat covertură (16 buc.), 1.560 lei, 24%; Covoare 
manuale (87 buc.), 9.135 lei, 24%; Blaturi –
Baticuri (1113 buc.), 31.721 lei, 24%; Dosar 
executare nr. 9393. Pentru informaţii suplimen-
tare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, mezanin, 
camera 105, telefon 0232.213332, int. 2105 – 
insp. Buimac R. 3. SC „Amateos” SRL cu 
domiciliul fiscal în Iaşi, b-dul T. Vladimirescu 
nr. 101; sc. B; et. 1; ap. 7; CUI 5387596. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară:, Preţul 
pornire a licitaţiei (fără TVA), Cota TVA *: 
Autoturism berlină cu hayon 4+1 uşi; Daewoo 
- Matiz; an fabricaţie 2006; benzină; cilindree 
796 cmc; culoare roşu super; nr. înmatriculare 
IS-23-KID; 2.540 lei, 24%; Cazan lemne 
Viadrus U22, 1.022 lei, 24%; Hidrofor 24L – 
Aquasystem VA024, 490 lei, 24%; Dosar execu-
tare nr. 1257. Pentru informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Jude-
ţene a Finanţelor Publice Iaşi, mezanin, camera 
108, sau la telefon 0232.213332, int. 2111 sau 
2113 – cons. Damian C. *) Cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile/ imobile este de 24% în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3); lit. b; din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi pct. 4, alin. (3) 
din Normele de aplicarea Titlului VI din Codul 
Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004 cu modificările şi completările ulteri-
oare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul 

vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  ( î n  c o n t u l 
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la 
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar 
D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal 
4540909); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juri-
dice de naţionalitate română, copie de pe certi-
ficatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; 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 obligaţii 
fiscale restante; declaraţie pe proprie răspun-
dere autentificată prin notariat, din care să 
rezulte că au fost respectate prevederile  art. 
157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru apro-
barea normelor metodologice a O.G. Nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în sensul că “debitorul nu va licita 
nici personal, nici prin persoana interpusă” 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare şi la locul fixat în acest scop. Ofertanţii 
au dreptul de a-şi retrage oferta scrisă numai 
înainte de data limită stabilită pentru depu-
nerea ofertelor, respectiv ziua precedentă licita-
ţiei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza unei 
solicitări scrise. Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen 
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoş-
tinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 
art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2), 
lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Data afişării: 26.06.2015.

PIERDERI
Pierdut carnet de aviz de la nr. 581451-581500, 
emise de SC Vlase Distribution SRL. Se declară 
nule.

Pierdut legitimaţie Electrica nr. 9117, pe numele 
Ureche Viorel. O declare nulă.

Pierdut parafă membru OAR Filiala Oltenia, pe 
numele Mitroi Mihail, cu nr. TNA 3108. O 
declar nulă.

I.T.M. Argeş cu sediul în Piteşti, b-dul Repu-
blicii nr. 11, jud. Argeş, declară pierdute un 
număr de 2 formulare cu regim special, 
respectiv procesele de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor seria AG nr. 020449 şi seria 
AG nr. 020450. Se declară nule.

S.C. Cont Caravana Impex S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, Sector 4, Şoseaua Giurgiului nr. 
115A,  b l .9 ,  ap.20 ,  C.U.I .  34332608, 
J40/4174/3.04.2015, declară pierdute (nule) 
Certificatul de înregistrare seria B, 3048572, 
Certificat constatator sediu, Certificat consta-
tator terți, rezoluția firmei.

Pierdut autorizaţie de transport Turcia Terţă, 
seria 432780, cod BUL-7265/05.02.2015, în zona 
Apărătorii Patriei. Telefon: 0742.849.891.


