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OFERTE SERVICIU
Angajez doamnă/domnişoară pt
îngrijire persoană cu handicap
locomotor, 55ani, contract de
muncă, transport, concediu
odihnă, beneficii financiare deosebite, în funcţie de implicare şi
rezultate. Tel:0722.398.765
l Atelier de creatie vestimentara
dama, angajez croitoreasa cu experienta, croit si executat in masina,
salariu atractiv si bonusuri.
0721.204.451. Cotroceni.
l Municipiul Băileşti, cu sediul în
localitatea Băileşti, str.Revoluţiei, nr.1,
judeţul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor publice
vacante de: -Consilier I Asistent,
Direcţia Economică, Serviciul Financiar Resurse Umane şi Achiziţii
Publice -1 post; -Consilier I Principal,
Direcţia Economică, Serviciul Financiar Resurse Umane şi Achiziţii
Publice -1 post; -Consilier I Superior,
Biroul Registru Agricol, Agricultură
-1 post; -Inspector I Superior, Direcţia
Urbanism Amenajarea Teritoriului
Cadastru şi Gospodărire Comunală,
Compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Cadastru -1 post;
-Referent de specialitate II Superior,
Direcţia Economică, Compartimentul
Impunere Încasări Persoane Fizice şi
Juridice -1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 27.06.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 29.06.2016, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; -studii necesare exercitării funcţiei şi vechime în
specialitatea studiilor astfel: -Consilier I Asistent, Direcţia Economică,
Serviciul Financiar Resurse Umane şi
Achiziţii -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiinţelor economice şi
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 1 an. -Consilier I Principal,
Direcţia Economică, Serviciul Financiar Resurse Umane şi Achiziţii
Publice -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiinţelor juridice sau
ştiinţelor economice şi vechime în
specialitatea studiilor necesare exerci-

tării funcţiei publice: minimum 5 ani.
-Consilier I Superior, Biroul Registru
Agricol, Agricultură -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă şi vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
-Inspector I Superior, Direcţia Urbanism Amenajarea Teritoriului
Cadastru şi Gospodărire Comunală,
Compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Cadastru -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiințelor inginereşti şi vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
-Referent de specialitate II Superior,
Direcţia Economică, Compartimentul
Impunere Încasări Persoane Fizice şi
Juridice -studii superioare de scurtă
durată, absolvite cu diplomă şi
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 07.06.2016,
ora 16.00, la sediul instituţiei. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
municipiul Băileşti, localitatea
Băileşti, str.Revoluţiei, nr.1, judeţul
Dolj, persoană de contact: Padureanu
Doru, telefon: 0251.311.017, fax:
0251.311.956, E-mail: pmb.contabilitate@yahoo.com
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
cu sediul în Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei de:
asistent medical generalist (Laboratorul de analize medicale), 1 post
temporar vacant (contractual), pe o
perioadă de 20 luni, conform HG nr.
1027/2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti nr.
1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 08.06.2016,
ora 09.00; -Proba interviu în data de
13.06.2016, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale: - cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în
România; - cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe

baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la concurs;
- (candidatul/candidata) nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice: - diplomă de absolvire a liceului sanitar sau diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de licenţă în
specialitate; Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de: 24.05.2016, ora 14.00,
la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena, telefon: 021 /
303.50.50.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
cu sediul în Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei de:
asistent medical laborator (Laboratorul de analize medicale), 1 post
vacant (contractual), conform HG nr.
1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti nr.
1709/2014. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
08.06.2016, ora 09.00; -Proba interviu
în data de 13.06.2016, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale:
- cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în
România; - cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la concurs;
- (candidatul /candidata) nu a fost

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi. Jud. Călăraşi, MRJ.
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 31465952. Nr. DEC
11335/06.05.2016. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 24.05.2016, orele 10,30 în
Călăraşi, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ţine etapa a 2 a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparţinând debitorului Dinamic Serv Food S.R.L. cu sediul în Jud. Călăraşi, Mrj.
Călăraşi, Str. Plevna, Nr. 22, cod fiscal 31465952, în dosar de executare nr. 31465952, preţul de
pornire al licitaţiei pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spaţiu comercial Patiserie - Fast Food în
suprafaţă de 125 mp, situat în mun. Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, nr. 12, în incinta Şcolii Generale nr.
10, valoare 50.175 lei. - Terenul aferent construcţiei, proprietar Primăria Municipiului Călăraşi,
contract de concesiune până la data de 10.08.2031. Asupra bunului care face obiectul publicaţiei de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru licitaţie. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitaţie ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei, 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 persoane 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 paşaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, sub
sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicaţia de vânzare va fi afişată în data de 10.05.2016. Relaţii suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.

condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii Specifice:
- diplomă de absolvire a liceului
sanitar sau diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de licenţă în specialitate;
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de: 31.05.2016, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, str.Calea Giuleşti nr.5,
sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena, telefon:
021/303.50.50.

VÂNZĂRI CASE
l Vând vilă nouă stațiunea Băile
Olăneşti, 263 mp cu 6 dormitoare,
living – 40 mp; încălzire podea; bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri, încălzire
pe lemne, curent şi solară; acces gaze;
curent mono şi trifazic; apă curentă +
fântână, canalizare; magazie, foişor, 2
terase deschise; parțial mobilată. Se
poate folosi şi ca pensiune; teren 1730
mp, poziție stradală. Merită văzută.
Preţ 420.000 Euro, negociabil. Pentru
oferte serioase, colaborăm şi cu
agenţii imobiliare. Relații la telefon:
0765/039813. Site vizualizare poze:
http://curieruldevalcea.ro/anunturi/.

CITAȚII
l Se citează numita Pătraşcu Ivan
Rada, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Movileni, jud. Olt, la Judecătoria
Piteşti, în Dosarul nr. 10023/280/2015,
în proces de divorţ cu Ivan Gheorghe,
pentru termenul din 12.09.2016, ora
8,30.
l În data de 22 iunie 2016, ora 8.30,
este citat la Judecătoria Iaşi, complet
C12 M pârâtul Pruteanu Marius –
Ionuţ, în Dosar nr. 13145/245/2015
având ca obiect divorţ cu minori în
proces cu Pruteanu Mihaela –
Gabriela.
l Se citează parata Rugina Oana
Andreea la Judecătoria Moineşti in
data de 01.06.2016, pentru dosarul de

15

divorţ 338/260/2016, reclamant
Rugina Ovidiu.

de 04 noiembrie 2012, cu ultim domiciliu în sat Aprozi, judeţul Călăraşi.

l Prin s.c. nr121/09.02.2016, Judecătoria Corabia a admis cererea reclamantului Minculeasa Ionuț în
contradictoriu cu pârâta Jianu Georgeta, obiectul cererii fiind stabilire
dom.minor.

l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numitele:
Radu Claudia - Lavinia cu domiciliul
în comuna Peciu Nou, sat Sînmartinu
Sîrbesc nr. 215, jud. Timiş în calitate
de intimată în dosarul civil
nr.577/90/2016 cu termen de judecată
la data de 20.05.2016 aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea. Alexandru
Sînziana cu domiciliul în comuna
Păuşeşti - Măglaşi, sat Valea Cheii,
jud. Vâlcea în calitate de intimată în
dosarul civil nr.561/90/2016 cu termen
de judecată la data de 20.05.2016 aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea. Grancea
Marinela - Rodica cu domiciliul în
Mun. Rm. Vâlcea, strada Constantin
Brâncuşi nr.4, bloc M3, scara B,
apart.6, jud. Vâlcea în calitate de intimată în dosarul civil nr.221/90/2016
cu termen de judecată la data de
20.05.2016 aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.

l D-na Grecu Iohanna Luise Marie
este citată la Dosrul nr. 8403/245/2016
al Judecătoriei Iaşi, Complet CO2M,
termen 02.06.2016, ora 8.30, în proces
cu Grecu Constantin pentru ordonanța preşedințială– stabilire domiciliu minor, pensie de întreținere,
exercitarea autorității părinteşti,
stabilire program vizitare minor.
l Office Mex Consulting S.R.L., cu
ultimul sediu cunoscut în Bucureşti,
Piaţa Amzei nr. 10-22, sc. D, ap. 10,
sector 1, este chemată în data de
06.06.2016, ora 08:30, la Judecătoria
Sectorului 1 Bucureşti din Bucureşti,
str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4,
sector 4, camera 315, Complet camera
de consiliu pt. C2 –civil, dosar nr.
15423/299/2016, în calitate de pârât,
în contradictoriu cu TEKA Kuchentechnik Romania S.R.L., cu sediul în
Bucureşti, Str. Sevastopol nr. 24, etaj
5, biroul 15, sector 1, în calitate de
reclamant pentru fond– cerere de
valoare redusă.

DIVERSE

l SC Feronia Agritech SRL,
J40/3555/2010, CUI 26741920, cu
sediul în Bucureşti, Sector 2, Șoseaua
Mihai Bravu, nr. 6, bl.p 23-24, sc.c,
etaj 3, ap.80, este chemată în data de
02.06.2016, la ora 8.30, complet CM1
Secția Conflicte de muncă şi asigurări
sociale la Tribunalul Dolj cu sediul în
Craiova, str. Brestei, nr.12, județul
Dolj, în calitate de pârât, în contradictoriu cu reclamantul Pîrvulescu Iulian
Luigi, în dosarul nr. 1702/63/2016 ce
are ca obiect drepturi băneşti.

l Lichidatorul judiciar DINU, URSE
ȘI ASOCIAȚII SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a falimentului
prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva debitoarei SC ALINDA GOLD
SRL cu sediul în sat Afumați,
comuna Afumați, Șos. Bucureşti-Urziceni nr. 64C, Clădirea B, et. 2, biroul
5 , c a m . A , j u d e t u l I l f o v,
J23/3853/2013, CUI 14912597, în
dosarul 3147/93/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor în
vederea întocmirii tabelului suplimentar -10 zile de la primirea notificării. Următorul termen de judecată a
fost fixat pentru data de 15.06.2016.
Pentru relații: 021.318.74.25.

l Se citează pentru data de 10 iunie
2016, ora 10,00 la sediul Societăţii
Profesionale Notariale ,,Notariatul
Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, domnul Constantinescu
Florea, domiciliat în municipiul
Câmpia Turzii, str.Gheorghe Bariţiu,
nr.32, ap.21, judeţul Cluj, cod postal
405100, pentru dezbaterea succesiunii defunctilor Constantinescu
Elena, CNP 2281018514181, decedată
la data de 31 decembrie 2002, cu
ultim domiciliu în oraşul Budeşti, sat
Aprozi şi Constantinescu Nicolae,
CNP 1281019514172, decedat la data

l Societatea MHR Soluţii Reciclare
S.R.L. titular al activităţii Colectare
deşeuri periculoase fără preluare, la
adresa Prel. Șos. Giurgiului nr.33A,
Jilava, Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul APM
Ilfov, str. Lacul Morii nr.1, Sector 6,
Bucureşti, tel./fax 021.430.15.77,
430.15.23, 430.14.02, 0746248440 în
zilele de luni- joi, între orele 9-13,
vineri 9-12. Observaţiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. 2 din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală se face cunoscut că, în ziua de 02, luna iunie, orele
11.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (I-a),
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Ceausu Ion Cezarin, cu domiciliul fiscal în
localitatea Iepurești, Județul Giurgiu, CNP 1690603463087: Denumirea bunului imobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei/ bucată, Cota TVA; 1. Clădire (Grajd), în sup. de
357 mp, 52900 lei, 20%; 2. Magazie cereale 262 mp, 57300 lei, 20%; 3. Cabină pod basculă 6 mp,
1700 lei, 20%; 4. Teren extravilan agricol 1618 mp, 2000 lei, 20%; 5. Teren extravilan agricol 2591
mp, 3200 lei, 20%; 6. Teren extravilan agricol 4021 mp, 5600 lei, 20%; 7. Teren extravilan agricol
1288 mp, 1600 lei, 20%; 8. Teren extravilan agricol 1000 mp, 1400 lei, 20%; 9. Teren extravilan
agricol 1153 mp, 1700 lei, 20%. Valoarea totală: 127400 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată
pentru vânzarea bunurilor imobile este 20%, în conformitate cu prevedrile Legii 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare; oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul
general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0246.278.023.
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l S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
"reabilitarea conductei Ø28” BăţaniOneşti etapa I – pregătirea pentru
transformarea in conductă godevilabilă"- pe raza jud. Covasna, propus a
fi amplasat in localităţile Băţani,
Bixad, Turia, Sânzieni, Lemnia, jud.
Covasna. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe,
Bd. Grigore Bălan, nr. 10 şi la sediul
S.N.T.G.N. Transgaz SA Mediaş, str.
Piaţa C.I. Motaş, nr. 1, Mediaş, jud.
Sibiu, în zilele de luni-vineri, între
orele: 08 – 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Covasna.
l SC Engie Romania SA, fostă
GDF Suez Energy Romania SA,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
-Construire imobil „Registratură”,
construire parcare, modificare
împrejmuire-, propus a fi amplasat
în Bucureşti, sector 4, Bd. Mărăşeşti
n r. 4 - 6 . I n f o r m a ţ i i l e p r i v i n d
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bucureşti din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6, şi la
sediul Engie Romania SA Bucureşti,
sector, 4, Bd. Mărăşeşti nr.4-6, în
zilele de luni până vineri, între orele
9.00-12.00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la seduiul APM
Bucureşti.
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l Primăria Municipiului Alexandria,
cu sediul în str. Dunării nr.139, cod
fiscal 4652660, organizeazã procedura
de negociere directă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de
27,00 mp., aparţinând domeniului
privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada Dunarii,
zona bl.L5, lot 2. Perioada de concesionare este de 25 ani. Începerea negocierii directe va avea loc la data de
31.05.2016, orele 11:00, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria,
iar ofertele se primesc la registratura
Primăriei Municipiului Alexandria,
pânã în preziua datei de începere a
negocierii directe, orele 16:00, într-un
singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi
studiată şi achiziţionată, contra cost,
la sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, Serviciul Valorificare
Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132,
fax. 0247317728. Împotriva procedurii, până la momentul adjudecării,
se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independ e n ţ e i , n r. 2 2 , A l e x a n d r i a ) .
Soluţionarea litigiilor se realizează la
Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion
Creangă, nr.53, Alexandria). Clarificările privind procedura de negociere
directă se pot obţine maxim până la
data de 25.05.2016.

Valea Adâncă, comuna Miroslava–
07.06.2016, orele 11.00; -Data limită
ptr. depunerea ofertelor: 07.06.2016,
orele 9.00. -Concesionare teren în
suprafață de 1200m.p. situat în T9,
comuna Miroslava– 23.05.2016, orele
11.00; Data limită ptr. depunerea
ofertelor 23.05.2016, orele 9.00.
Caietul de sarcini poate fi obținut de
la Biroul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, județul
Iaşi. Costul caietului de sarcini este de
50 lei.

LICITAȚII

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare incepand cu data de
20.05.2016 ora 14.00 prin licitaţie
publică in bloc a bunurilor (placa
compactoare,aparat preparat cafea,aparat sudura Telwin, stocuri bauturi,
autoturism Citroen Jumper-lipsa
motor si cutie viteza,smart tv led
Panasonic) apartinand EPO
Construct SRL la pretul de inventar
cu un discount pentru vanzarea
fortata de 30% de 35.102,86 lei fara
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu o zi înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile vor fi
reluate în zilele de 26.05.2016,
respectiv 02.07.2016 la aceeasi ora la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.

l Comuna Miroslava, județul Iaşi,
organizează licitație publică deschisă,
pentru: -Concesionare teren în suprafață de 2m.p. situat în localitatea

l Primăria Municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei
publice deschise în vederea: Inchirierii

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12088. Nr. 48783 din
05.05.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna mai, ziua 31. În temeiul
art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 31, luna mai, anul 2016, ora 11, în localitatea
Nucet, sat Nucet, nr. 549, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru
Piscicultură Nucet, cu domiciliul fiscal în comuna Nucet, sat Nucet, nr. 549, județul Dâmbovița, cod de
identificare fiscală 14769170: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau de pornire
al licitației, exclusiv TVA, lei/buc., Cota TVA/ neimpozabilă; Buldozer S 651, cu lamă, depreciere
funcțională 20 %, an fabricație 1980,1 buc., 14823 lei, 20 %; Buldozer S 1500, cu lamă, depreciere
funcțională 35%, an fabricație 1990, 1 buc., 21898 lei, 20 %; Motocositoare FS 480, pentru tăiat iarbă,
motor 2 timpi, 48,7 cmc, 2,2 KW, depreciere funcțională 35%, an fabricație 2006, 1 buc., 1473 lei, 20
%; Cositoare Agria Rabbitz, cu motor Honda de 4,1 KW, combustibil benzină, depreciere funcțională
30%, an fabricație 2008, 1 buc., 2313 lei, 20 %; Motocoasă Fs 260, de 2 KW, 41,6 cmc capacitate
cilindrică, depreciere funcțională 30%, an fabricație 2012, 1 buc., 1572 lei, 20 %; Transportor cu melc,
pentru cereale, lungime 6 m, acționare electrică, cu tren de rulare, depreciere funcțională 40%, an
fabricație 1975, 1 buc., 1325 lei, 20 %; Autocamion basculantă Roman, fabricație 1993, 2 locuri, 5491
cmc, motorină, 2 axe, tracțiune spate, are nevoie de reparații, depreciere funcțională 65%, an
fabricație 1993, 1 buc., 8984 lei, 20 %; Tractor U 650, necesită reparații, depreciere funcțională 72%,
an fabricație 1982, 1 buc., 6064 lei, 20 %; Autocamioneta ARO 243, an fabricație 1995, 2 locuri, 3119
cmc, motorină, tracțiune integrală, depreciere funcțională 40%, 1 buc., 4447 lei, 20 %; Remorcă RTC
11108, cu obloane, fără înălțător, depreciere funcțională 20%, an fabricație 1997, 1 buc., 6064 lei, 20
%; Autoturism Dacia 1307 carosată, fabricație 2002, 4 uși, 5 locuri, 1557 cmc, benzină, tracțiune față,
202037 km parcurși, depreciere funcțională 20%, 1 buc., 4492 lei, 20 %; Dacia Logan, fabricație
2006, 5 locuri, 1461 cmc, depreciere funcțională 40%, 1 buc., 4761 lei, 20 %; Dacia Duster SD
HSDAD, fabricație 2014, 5 locuri, 1461 cmc, motorină, tracțiune integrală, depreciere funcțională
10%, 1 buc., 41236 lei, 20 %; Barcă Egreta Robaeg, din fibră de sticlă, 4 locuri, depreciere funcțională
10%, an fabricație 2006, 9 buc., 1303 lei, 20 %; Tractor Agr Foton FT 504, cu cabină, fabricație 2012,
3168 cmc, motorină, depreciere funcțională 20%, 1 buc., 30545 lei, 20 %; Tractor Agr Foton FT 254,
motor 3 cilindrii, injecție directă, tracțiune 4x4, depreciere funcțională 20%, an fabricație 2012, 3
buc., 13925 lei, 20 %; Remorcă 5T, basculantă, cu benă din hotel, fabricație agrosez, depreciere
funcțională 30%, an fabricație 2012, 1 buc., 15452 lei, 20 %; Remorcă 2T, cu basculare, depreciere
funcțională 0%, an fabricație 2012, 3 buc., 6064 lei, 20 %. Total: 237143 lei. *) Regimul și cotele de
taxă pe valoare adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitație; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str.
Calea Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, et. 3, camera 307 sau la telefon
numărul 0245.616.779, int. 458, persoană de contact: Mircea Laura. Data afișării: 17.05.2016.

unor suprafeţe de teren, proprietatea
Municipiului Piatra Neamţ, în
vederea amplasării unor panouri
publicitare, situate în: G-ral Dăscălescu, nr. 287 – zona B; Bd. Decebal-în
dreptul staţiei pentru călători – bl.E2
– zona A; Bd. Decebal-zona bl.I4 –
zona A, în conformitate cu HCL nr.
143 din 21.04.2016.Preţul de pornire
la licitaţie este de 103,96 lei/mp/an
pentru zona A, respectiv 89,11 lei/mp/
an pentru zona B, conform HCL
nr.351 din 26.11.2015; Licitaţia va
avea loc în data de 03.06.2016, ora
14,00, la sala de şedinţe a Primăriei
municipiului Piatra Neamţ, cu sediul
în str. Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până
la data de 02.06.2016, ora 16,30,
inclusiv, la Primăria municipiului
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul,
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări şi Transport zilnic între orele
8,00 – 16,30, unde se poate achiziţiona
şi documentaţia licitaţiei. Relaţii
suplimentare la telefon 0233/ 218991,
interior 152, zilnic între orele 8,00 –
16,30.
l Debitorul SC Sangria Com SRL -în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: 1.Terenuri arabile
situate în extravilanul comunei 1
Decembrie 1918, satul 1 Decembrie
1918, județul Ilfov, formate din:
-Teren în suprafață de 1.190 mp,
amplasat în tarlaua 3, parcela 6/17/45;
Prețul de pornire al licitației este
de 37.088 lei exclusiv TVA. Prețul
Caietului de sarcini este de 1.500 lei
exclusiv TVA. -Teren în suprafață de
1.260 mp amplasat în tarlaua 3/9,
parcela 6/17/44. Prețul de pornire al
licitației este de 39.247 exclusiv TVA.
Prețul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe
(carmangerie) aparținând SC Sangria
Com SRL -în faliment, prețul de
pornire al licitației este reprezentat de
valoarea din Raportul de evaluare
întocmit în aprilie 2016, exclusiv
TVA, pentru fiecare bun în parte, iar
lista cu aceste bunuri poate fi obținută
de la lichidatorul judiciar. Prețul
Caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Participarea la licitație
este condiționată de consemnarea în
c o n t u l
n r .
RO77PIRB4211727014001000,
deschis la Piraeus Bank România,
Sucursala Panduri, până la data şi
ora stabilită pentru şedința de licitație, a garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației, de achiziționarea
până la aceeaşi dată a Caietelor de
sarcini pentru terenuri şi pentru
mijloacele fixe. Prima şedință de licitație a fost fixată în data de
24.05.2016, iar dacă acestea nu se

adjudecă la această dată, următoarele
şedințe de licitații vor fi în data de:
31.05.2016, 07.06.2016, 14.06.2016 şi
21.06.2016 ora 14.00. Toate şedințele
de licitații se vor desfăşura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1. Pentru relații suplimentare
sunați la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Consiliul Local al oraşului Sulina
cu sediul în oraşul Sulina, str. I, nr.
180, judeţul Tulcea, anunţa că la data
de 10.06.2016, orele 11:30, organizează licitaţie publică în vederea
închirierii unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al oraşului
Sulina, respectiv: 1. teren în suprafaţa
totală de 140,00 mp., situat în intravilanul oraşului Sulina, pe str. a V-a, nr.
112, zona "A" – preţ de pornire licitaţie –10,85 lei/mp/an; 2. teren în
suprafaţa totală de 70 mp., situat în
intravilanul oraşului Sulina, pe str.
Walter Maracineanu, nr. 14A, zona
"A" – preţ de pornire licitaţie – 5,43
lei/mp/an; 3. teren în suprafaţa totală
de 120 mp., situat în intravilanul
oraşului Sulina, pe str. a III-a, nr. 111,
zona "A" – preţ de pornire licitaţie –
5,43 lei/mp/an. Închirierea bunurilor
prezentate mai sus se efectuează pe o
perioadă de 10 (zece) ani pentru
terenul individualizat la punctul nr. 1,
pe o perioadă de 5 (ani) cu posibilitatea prelungirii cu încă 5 (cinci) ani
pentru terenul individualizat la
punctul nr. 2 şi pe o perioadă de 10
(zece) ani cu posibilitatea prelungirii
cu încă 5 (cinci) ani pentru terenul
individualizat la punctul nr. 3. Ofertanţii, persoane fizice şi juridice, pot
obţine documentele licitaţiei (Caiet de
Sarcini şi Instrucţiuni pentru Ofertanţi precum şi Regulamentul-Cadru
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiilor publice deschise) contracost
de la sediul Primăriei oraşului Sulina.
Eventualele informaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de telefon
0240/543003, 0240/543001. Documentele necesare participării la licitaţia
publică vor fi depuse până la data de
09.06.2016, orele 16:00. În cazul în
care bunurile imobile mai sus nominalizate nu au fost adjudecate în
totalitate în cadrul acestei licitaţii, se
va proceda la organizarea unei alte
licitaţii, respectiv 17.06.2016, orele
11:30 şi ulterior, dacă este cazul, la
organizarea negocierii directe în dată
de 24.06.2016, orele 11:30. Pentru a
doua licitaţie ulterioară documentele
necesare participării vor fi depuse
până la data de 16.06.2016, orele 1600
iar pentru negociere până la data de
23.06.2016, orele 16:00. Instanţa
competenta pentru soluţionarea eventualelor litigii este Tribunalul Tulcea,
cu sediul în mun. Tulcea, str.

Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544,
e-mail tribunalul-tulcea@just.ro.
l Anunt privind organizarea licitatiei
de vanzare a masei lemnoase fasonate
Organizatorul licitatiei: Directia
Silvica Galati, cu sediul in Galati, str.
Stiintei nr. 95, telefon 0236/412517,
fax 0236/460256, e-mail office@galati.
rosilva.ro; Data si ora desfasurarii
licitatiei:30.05.2016 ora 12.00; Locul
desfasurarii licitatiei: Directia Silvica
Galati, cu sediul in Galati, str. Stiintei
nr. 95; Tipul licitatiei: licitatie publica
cu prezentarea ofertelor scrise in plic
inchis si sigilat; Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor,, Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din
fondul din fondul forestier proprietate publica,aprobat prin Hotarirea
Guvernului nr. 924/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Data si
ora organizarii preselectiei
:25.05.2016, ora 09.30; Data si ora
limita pina la care poate fi depusa
documentatia pentru preselectie si
inscriere la licitatie:24.05.2016, ora
16.30; Conform HG 924/2015- art. 21
aliniatul 4- Cererea de inscriere la
licitatie, declaratiile pe propria
raspundere, documentele societatii,certificatul constatator, in copie,
certificate pentru conformitate cu
originalul de catre reprezentantul
legal al operatorului economic , se
depun la registratura Directiei Silvice
Galati sau se pot trimite prin poştă,
fax sau prin poşta electronică în
format pdf, la adresa de email- ssm@
galati.rosilva.ro sau office@galati.
rosilva.ro. Lista loturilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si
pasul de licitare pentru fiecare lot
sunt afisate la sediul organizatorului
si pe site-ul Regiei Nationale a Padurilor- Romsilva, www.rosilva.ro;
Volumul total de masa lemnoasa
fasonata oferit la licitatie este de
1906,7 m3, din care pe sortimente: lemn rotund pentru cherestea –
1284,46 m3; - lemn rotund pentru
industria celulozei- 388,34 m3; - lemn
rotund de foioase si rasinoase pentru
constructii : 233,9 m3; si respectiv pe
specii si grupe de specii: - carpen- 120
m3; - fag- 25,1 m3; - frasin- 57 m3; gorun- 16,1 m3; - gladita- 7 m3; - pin
negru- 10 m3; - plop- 1236 m3; salcam- 278 m3; - salcie- 30 m3; stejar pufos– 34,3 m3; - tei– 84,2 m3;
- ulm– 8 m3; - visin turcesc– 1 m3;
Masa lemnoasa fasonata oferita spre
vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica a statului,
certificat in sistemul Forest Stewardship Council ( FSC). Piesele/loturile
rămase neadjudecate după această
licitaţie si care nu au fost adjudecate
nici la cel putin o licitatie anterioara
se pot negocia, dupa terminarea lici-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. 2 din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 02, luna iunie,
orele 11.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (I-a),
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Pana Andreea Catalina, cu domiciliul fiscal în
localitatea Ploiești, Județul Prahova, CNP 1690603463087: Denumirea bunului imobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei /bucată, Cota TVA; 1. Clădire în sup. de 955 mp,
383600 lei, 20%; 2. Teren în sup. de 3007 mp, 80800 lei, 20%. Valoarea totală: 464400 lei. *) cota de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20%, în conformitate cu prevedrile
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare; oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul
general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0246.278.023.
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tatiei, in conditiile prevazute in HG
924/2015 si de alte reglementari in
vigoare. Piesele/loturile rămase
neadjudecate după această licitaţie si
care au fost oferite prima data la
aceasta licitatie nu se negociază.
Caietul de sarcini poate fi procurat de
la sediul organizatorului licitatie
incepind cu data de 18.05.2016.
Neîncheierea contractului de vânzare
-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile
lucrătoare, de la data licitatiei, din
culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei de contractare aferente. Alte
informatii privind organizarea si
desfasurarea licitatiei: - caietul de
sarcini poate fi solicitat si pe adresele
de e-mail office@galati.rosilva.ro si
productie@galati.rosilva.ro. Pentru
informatii si date suplimentare va
puteti adresa organizatorului licitatiei: ing. Dudu Leonard, telefon
0236/412517 si 0748/270936, e-mail
productie@galati.rosilva.ro.
l Calorex Termo Impex S.R.L., prin
lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde
prin licitatie publica bunuri imobile
reprezentate de Teren 1.006,48 m.p.,
Cladire Hala productie si Cladire
Administrativa, situate in Busteni,
Str. Pescariei, nr. 2A, la pretul total de
250.553,38 lei si bunuri mobile reprezentate de diverse utilaje (aparat
debitat, aparat sudura, centrala
termica, linie uscare)+ sistem
computer, la pretul total de 11.263,20
lei. Preturile nu contin TVA. Licitatia
se va tine la sediul lichidatorului in
data de 20.05.2016, ora 13.00. la
sediul lichidatorului din Ploiesti, iar
in cazul in care bunurile nu vor fi
adjudicate, licitatia se va tine in data
de 23.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016,
03.06.2016, 06.06.2016, 10.06.2016,
13.06.2016, 17.06.2016, 20.06.2016,
24.06.2016, 27.06.2016, 01.07.2016,
04.07.2016, 08.07.2016, 11.07.2016,
15.07.2016, 18.07.2016, 22.07.2016,
25.07.2016, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare si
conditiile de participare se pot obtine
numai de la sediul lichidatorului,
termenul limita pentru inscrierea la
licitatie fiind 48 ore inainte de data
inceperii licitatiei. Relatii la telefon:
0723357858; fax: 0244/597808; www.
andreiioan.ro.
l Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie publica, stoc marfa (camera
stingere, transformatoare, motoare
electrice, ampermetre, kilovoltmetru,
contactori, izolatori, doze, releu
termic, reductoare, perii colectoare,
rulmenţi, semeringuri, prese, aparat
sudura, compresoare, micrometru,
voltmetru, aparat măsurat prize,
cuptor electric, tuburi PVC, trusa
reglat tensiune, inductor tensiune,
trusa Pram, megaohmetru digital,
unitate centrală calculator, cronometru electric, osciloscop, balanta
semiautomata, detector tensiune, etc.)

la preţul total de 10.001,98 lei si
maşini şi utilaje (strung, polizor fix cu
2 pietre, maşina de găurit, transpalet),
defecte, deteriorate şi descompletate,
la pret de materiale recuperabile
respectiv 0,8 lei/kg. Preturile nu
contin TVA. Toate bunurile urmeaza
a se valorifica numai in bloc. Licitatia
se va tine la sediul lichidatorului in
data de 20.05.2016, ora 14.30; regulamentul de vanzare se poate obtine de
la lichidator. In cazul in care nu se va
vinde, licitatia se va tine in data de
23.05.2016, 27.05.2016, 30.05.2016,
03.06.2016, 06.06.2016, 10.06.2016,
13.06.2016, 17.06.2016, 20.06.2016 la
aceeasi ora, aceeasi adresa.Termenul
limita pentru inscrierea la licitatie
fiind 48 ore inainte de data inceperii
licitatiei. Relatii la telefon:
0761132931; fax: 0244/597808; www.
andreiioan.ro.
l Control Trading S.R.L., societate in
reorganziare, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde
imobil situat in Ploiesti, Str. Buna
Vestire, nr. 23, Jud. Prahova, compus
din: teren intravilan in suprafata de
153 mp; Demisol - suprafata utila –
90,37 mp, 2 camere, oficiu, un grup
sanitar si arhiva; Parter - suprafata
utila – 96 mp, 3 camere, secretariat si
un grup sanitar; Mansarda - suprafata utila – 95,74 mp, 4 camere si un
grup sanitar; Garaj si camera tehnica.
Pretul imobilului este de 100.000
euro, pret fara TVA. Licitatia se va
tine in data de 20.05.2016 ora 11:00,
la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, iar in cazul in care bunul
nu va fi adjudicat, licitatia se va tine
in data de 23.05.2016, 27.05.2016,
30.05.2016, 03.06.2016, 06.06.2016,
10.06.2016, 13.06.2016, 17.06.2016,
20.06.2016, 24.06.2016, 27.06.2016,
01.07.2016, 04.07.2016, 08.07.2016,
11.07.2016, 15.07.2016, 18.07.2016,
22.07.2016, 25.07.2016 la aceeasi ora
si aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro.
l Debitorul SC Sangria Com SRL
-în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: 1.Terenuri arabile
situate în extravilanul comunei 1
Decembrie 1918, satul 1 Decembrie
1918, județul Ilfov, formate din:
-Teren în suprafață de 1.190 mp,
amplasat în tarlaua 3, parcela
6/17/45; Prețul de pornire al licitației
este de 37.088 lei exclusiv TVA. Prețul
Caietului de sarcini este de 1.500 lei
exclusiv TVA. -Teren în suprafață de
1.260 mp amplasat în tarlaua 3/9,
parcela 6/17/44. Prețul de pornire al
licitației este de 39.247 exclusiv TVA.
Prețul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe
(carmangerie) aparținând SC Sangria
Com SRL -în faliment, prețul de
pornire al licitației este reprezentat de
valoarea din Raportul de evaluare
întocmit în aprilie 2016, exclusiv
TVA, pentru fiecare bun în parte, iar
lista cu aceste bunuri poate fi obținută

de la lichidatorul judiciar. Prețul
Caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Participarea la licitație
este condiționată de consemnarea
î n
c o n t u l
n r .
RO77PIRB4211727014001000, deschis la Piraeus Bank România,
Sucursala Panduri, până la data şi
ora stabilită pentru şedința de licitație, a garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației, de achiziționarea
până la aceeaşi dată a Caietelor de
sarcini pentru terenuri şi pentru
mijloacele fixe. Prima şedință de licitație a fost fixată în data de
24.05.2016, iar dacă acestea nu se
adjudecă la această dată, următoarele
şedințe de licitații vor fi în data de:
31.05.2016, 07.06.2016, 14.06.2016 şi
21.06.2016 ora 14.00. Toate şedințele
de licitații se vor desfăşura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1. Pentru relații suplimentare
sunați la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti
SRL, prin administrator judiciar Just
Insolv SPRL anunta vanzarea la licitatie publica a activului aflat in patrimoniul debitoarei, respectiv
Constructia „Hotel Restaurant –
Casa Rotaru”, situata in Ploiesti, str.
Oborului, nr. 27, jud. Prahova,
inscrisa in CF nr. 125774 a mun.
Ploiesti, constructie compusa din
D+P+E+3Mansarde, la pretul de
2.682.750 lei. Daca ofertantul este o
societate comerciala platitoare de
TVA se aplica taxarea inversa.
Hotelul se compune din: Demisol –
crama, bar, spatiu C.T., sc=378,31
mp, su = 316,30 mp, Parter – Restaurant, Bar, Terasa, Receptie, Bucatarie,
Oficiu, Gr. Sanitare, Spatiu C.T., Etaj
– camere gr. sanitar propriu, casa
scarii, hol, oficiu, sc = 525,95 mp,
su=443,79 mp, din care balcoane
31,81 mp, Mansarda I – camere gr.
sanitar propriu, casa scarii, hol,
oficiu, sc = 432,13 mp, su=363,09 mp,
din care balcoane 25.36 mp,
Mansarda II – camere gr. sanitar
propriu, casa scarii, hol, oficiu, sc =
432,13 mp, su=363,09 mp, din care
balcoane 25.36 mp, Mansarda III –
camere gr. sanitar propriu, casa scarii,
hol, oficiu, sc = 298,21 mp, su=249,38
mp, din care balcoane 15,98 mp (SCD
= 2003,50 mp). An punere in functiune: Dec.2008. Licitatia publica are
loc pe data de 03.06.2016, orele 12.00
la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12,
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Constructia
este edificata pe un teren proprietatea
asociatului Rotaru Valentin in suprafata de 697 mp pentru care se organizeaza licitatie publica la pretul de
58.704,82 euro de BEJ Pana Victor pe
data de 03.06.2016, orele 11.00. Licitatia publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 20.11.2013
si a regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei

este redus la 75% din pretul stabilit in
rapoartele de evaluare. Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL,
prin administrator judiciar, anunta
vanzarea a bunurilor imobile aflate in
patrimoniul debitoarei, respectiv:
Proprietate imobiliara „Pensiune –
Hanul Gazarilor” situata in Ploiesti,
str. Mihai Bravu, nr. 45, jud. Prahova,
inscrisa in CF nr. 123740 a Mun.
Ploiesti, compusa din teren in suprafata de 720 mp in acte, respectiv 719
mp masurata si constructii: C1 –
Hotel + restaurant (Subsol – Crama,
Parter – restaurant, terasa, bar,
receptie, etaj 2 – 8 camere cu grup
sanitar propriu, casa scarii, hol,
oficiu, etaj 3 – Mansarda: 4 camere cu
grup sanitar propriu, casa scarii,
spalatorie, 2 camere de serviciu, hol,
oficiu), C2 – Anexa + beci, la pretul
de 1.728.075 lei. Licitatia publica are
loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 20.11.2013 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul
de pornire al licitatiei este redus la
75% din pretul stabilit in rapoartele
de evaluare. Garantia de participare
la licitatie este de 10% din pretul de
pornire al licitatiei si se plateste in
contul de insolventa al debitoarei
deschis la Banca Transilvania.
Sedinta de licitatie va avea loc pe
data de: 03.06.2016, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare se obtin de la administratorul
judiciar la telefon 0344104525.

ADUNĂRI GENERALE
l Către, Membrii Asociaţia „Cluburilor Lions District 124 România”,
Subscrisa „Asociaţia Cluburilor Lions
District 124 România”, cu sediul în
Câmpulung Muscel, strada Fundătura Gruiului, nr.2, judeţul Argeş, jud.
Cluj, având C.I.F. 9791600 reprezentată prin Guvernator ales, dl. David
Istvan. În baza prevederilor din
Statutul „Asociaţiei Cluburilor Lions
District 124 România”, cât şi a dispoziţiilor O.G.nr.26/2000 privind Asociaţiile şi Fundaţiile, Vă convoacă
pentru data de 27.05.2016, ora 10.00,
în Braşov, str. Apollonia Hirscher,
Nr.10, Sala Mică din incinta Clădirii
Filarmonicii Braşov, unde va avea loc:
Adunarea Generală Ordinară a
Asociaţiei Cluburilor Lions District
124 România. (Convenţia Districtului). În condiţiile în care la data de
27.05.2016 AGA nu se dovedeşte a fi
statutară, aceasta este convocată
pentru a doua zi respectiv pentru
data de 28.05.2016, ora 10.00, Sala
mică din aceeaşi incintă şi aceeaşi
adresă. Convocarea are următoarea
Ordine de zi: 1.Aprobarea Cererilor
de Adeziune a unor noi membri
pentru a face parte din Asociaţie; 2.
Supunerea spre analiză, aprobarea şi
validarea Rezoluţiilor depuse de către

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând SC Holding Startrom Invest MG SRL - Pitești, după
cum urmează: Denumire, Valoare [Lei, fără TVA]; Mașină de
rectificat în coordonare, 11.150 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației,
fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 27.05.2016, ora 14.00. Licitația va
avea loc în data de 30.05.2016, ora 14.00, la sediul Administrației
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot afla de la Administrația Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

membrii Asociaţiei şi ca urmare a
validăriilor a completării prevederilor
Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Asociaţiei Cluburilor
Lions District 124 România cu Anexe
la acesta; 3. Alegerea şi numirea
Cabinetului Districtului (Guvernator,
primul şi al doilea vice-Guvernator)
conform art. IX -Secţiunea 2 din
Statut, cât şi aprobarea componenţei
Cabinetului Districtului 124 România
pentru anul lionistic 2016-2017; 4.
Aprobarea delegării şi a mandatării
persoanei şi/sau a persoanelor fizice
pentru a semna în numele şi pentru
Asociaţie şi a face toate demersurile
necesare înregistrării tuturor modificărilor intervenite; 5.Diverse. Important de ştiut! Cât priveşte
participarea la sedinţa Adunării
Generale a Asociaţilor, a membrilor
asociaţi, vă aducem la cunoştinţă
următoarele condiţii obligatorii:
-Participarea la dezbaterile Convenţiei şi aprobarea Hotărârilor se face
de către fiecare fost Guvernator în
persoană, iar pentru Cluburile
membre cu Mandat/Procură -al
reprezentantului/reprezentanţilor,
care în prealabil vor comunica Secretarului General al Asociaţiei Cluburilor Lions District 124 România,
copii ale cărţilor de identificare şi
copii a Procurii -până cel târziu la
data de 17.05.2016, iar prezentarea
originalului documentelor se va face
la intrarea în şedinţă AGA. –Materialele aferente punctelor de pe Ordinea
de zi a Convenţiei Districtului vor
putea fi consultate şi listate de fiecare
membru asociat, de pe site-ul: www.
lions-clubs.ro. Pentru orice lămuriri
suplimentare, vă rugăm, să aveţi în
vedere următoarele date de contact:
Adresă poştală: Câmpulung Muşcel,
strada Fundătura Gruiului, nr.2,
judeţul Argeş, Număr telefon:
(+40)756.090.326, e-mail: secretariat@lions-clubs.ro. Asociaţia Cluburilor Lions District 124 România.
Guvernator, David Istvan.

PIERDERI
l DECLAR PIERDUT/RATACIT
CUI ORIGINAL APARTINAND
S O C I E TAT E S C C O N C E P T
PHOTO DESIGN SRL. CRISTINA
STOIANOVICI, ASOCIAT UNIC.

l Parohia Băltiţa cu sediul în com.

Măneşti, sat Băltiţa, jud. Prahova, cu
CIF 14140241, declară pierdute
următoarele: chitanţier în două file
seria PH.PR.PL. SUD de la nr.
159251- 159300 din care nule necompletate, neştampilate de la 159270159300; chitanţier în trei file seria
CMNA de la nr. 27951- 28000 din
care nule de la nr. 27959- 28000
necompletate, ştampilate; declarăm
nulă ştampila rotundă cu o cruce în
mijloc.
l Declar pierdut (nul) certificat de
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căsătorie emis de Primăria Sector 6,
Bucureşti, pe numele Herea Ion şi
Herea Tinca în anul 1984.
l S.C. Concept Beauty Distribution
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector
5, J40/13898/2014, C.U.I.
RO26405318, declar pierdut chitanţier cu seria CBDC de la 00030010003050, din care nule de la
0003006- 0003050, ştampilate şi
necompletate.
l Declar pierdute două carnete
transport CFR pentru deputaţi cu
seriile CDB 9199 şi CDB 9605 pe
numele Răţoi Neculai.
l S.C. Kompass Energy Group
S.R.L. cu sediul Bucureşti, Sector 5,
str. T. Vladimirescu nr.22, et.5, cod
fiscal 35342936, pierdut Registrul
unic de control pentru sediu emis
Administraţia Finanţelor Sector 1. Îl
declar nul.
l Pierdut Autorizaţie de construire
nr. 423-P/19.07.2005 eliberată de
Primăria Sectorului 5 pe numele
Calagiu Daniel pentru imobilul situat
în Bucureşti, str. Louis Pasteur nr.47,
Sector 5. O declar nulă.
l SANCEZ Com S.R.L., cu sediul
social în Bucureşti, str. Matei Voievod
nr. 55, sector 2, având J40/8870/2001
şi C.U.I. 14249592, declar pierdut
certificatul constatator emis de către
O.N.R.C. Bucureşti. Declar actele
nule.

A.N.A.F. - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice
Ploieşti - A.J.F.P. Prahova S . F. O . B u ş t e n i , a n u n ţ ă
organizarea licitaţiei privind
vânzarea autoturismului Land
Rover, an fabricaţie 2004,
culoare negru, serie şasiu
SAALMAMC44A168819, nr.
înmatriculare PH-87-WYW,
proprietatea debitorului S.C.
Sinera Expert Management
S . R . L . . L i c i t a ţ i a s e va
desfășura la sediul organului
fiscal din Buşteni, str. Nestor
Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în
ziua de 27.05.2016, ora 11.
Preţul de pornire al licitaţiei
este de 23.745 lei, exclusiv
T. V. A . A n u n ţ u l n r.
17.592/16.05.2016 poate fi
consultat la sediul organului
fiscal, la primărie şi pe site - ul
A.N.A.F. (licitaţii). Pentru date
suplimentare privind condiţii
de participare şi acte necesare
la depunerea ofertelor, puteţi
a p e l a n r. d e t e l e f o n
0244.320.155, persoană de
contact: Exari Valentin.

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active,
aparținând Sangocom 2002 PiteștI - Ștefănești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Buldoexcavator
Terex 820, serie de identificare SMFH44TC07AFM3517, 125.194
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 27.05.2016,
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 30.05.2016, ora 11.00,
la Sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla
de la Sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 – 3410.

