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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5
ani, zona Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.
ANACONDA SECURITY FORCE
angajează URGENT personal pentru
PAZĂ şi INTERVENŢIE pentru zona
BUCUREŞTI, OTOPENI,
CORBEANCA, CHITILA. Relaţii la tel.
0742.102.851 şi 021.352.02.46.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Giurgiu cu sediul în Giurgiu, Str. Bucureşti,
bl.202/5D, mezanin, scoate la concurs, în zilele de
06.08.2015 (proba scrisă) şi 08.08.2015 (interviul), la
sediul agenţiei următorul post temporar vacant:
Consilier clasa I, grad profesional asistent,
Compartimentul Execuţie bugetara, financiar,
contabilitate, administrare fond garantare pentru
plata creanţelor salariale; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar vacantă: Pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, administrative sau juridice; Vechime în specialitate: minimum
1 an; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
06.08.2015 – ora 900 – proba scrisă; 08.08.2015 –

joi / 23 IULIE 2015
ora 1200 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Giurgiu
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei,
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orăşenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 2700123297316/2010. Nr. 38468/
22.07.2015. S.F.O. Văleni anunţă
organizarea licitaţiei privind vânzarea
următoarelor bunuri mobile: Autoturism marca Dacia Logan, an
fabricație 2006 – Prețul de pornire al
licitației este de 5865 lei exclusiv TVA,
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7,
oraș Vălenii de Munte în data de
07.08.2015, ora 10:00. Anunțul nr.
38648/22.07.2015 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 0244283006 persoană de
contact Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
23.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Licitația I. Nr. 91151/17.07.2015. Dosar executare
nr. 40014/19.07.2010. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015
luna iulie ziua 17. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04, luna august, orele 10.00,
anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Chivu Ciprian
Vasile, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Cornești, sat Frasinul, cod de identiﬁcare
ﬁscală, altfel: - clădire în suprafață de 92 mp, compusă din parter +etaj cu șase
camere, construită din BCA, acoperită cu tablă, deținută în baza contract de vânzare
cumparare nr. 491/492/18.02.2003, preț evaluare 134896 lei, preț pornire licitație
134.896 lei; - anexă în suprafață de 123 mp, compusa din 2 camere, construită din
cărămidă, acoperită cu tablă, evaluare 86.417 lei, preț pornire licitație 86.417 lei; anexă în suprafață de 21 mp, compusă dintr-o cameră, construită din cărămidă,
acoperită cu tablă, preț evaluare 17.823 lei, preț pornire licitație 17.823 lei; - anexă
în suprafață de 60 mp, compusă din 3 camere, construită din cărămidă, acoperită
din tablă, preț evaluare 50.947 lei, preț pornire licitație 50.947 lei; - anexă în
suprafață de 55 mp, compusă dintr-o cameră, construită din cărămidă, acoperită cu
tablă, preț evaluare 38.641 lei, preț pornire licitație 38.641 lei; - teren intravilan
număr 819 m.p., număr cadastral 750, evaluat la suma de 7.087 lei, preț pornire
licitație 7.087 lei; - teren intravilan 925 m.p. nr. cadastral 749, preț 28.080 lei, preț
evaluare și 28.080 lei preț pornire licitație. Creditori: A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploiești,
A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă legală 11646/09.07.2010. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare;
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; - pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de
creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Termenul limită pentru
depunerea ofertei este ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea licitației:
03.08.2015. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, persoană de
contact Necula Mariana. Data aﬁșării: 23.07.2015.

nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
25.08.2015 (proba scrisă) şi 27.08.2015 (interviul),
la sediul agenţiei următorul post vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior – Compartiment informatică, Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cunoştinţe de operare pe calculator nivel
avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL,
Microsoft Office; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 25.08.2015
– ora 1000 – proba scrisă; 27.08.2015 – ora 1200 –
interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi
noi, tablouri, icoane vechi, grafică porţelan,
sfetnice, argintărie, afişe, manuscrise, cărţi
poştale vechi, diverse obiecte vechi, deplasare la domiciliu. 0751.22.11.66.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştrii traco-dacii şi
romanii sunt mândria românilor de pretutindeni. Tel.
0733.940.772, 0761.674.276.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Particular închiriez garsonieră mobilată şi
spațioasă zona Dacia. Tel. 0727/199143.

CITAȚII
Potop Bogdan Vasile cu ultimul domiciliu
în Mun. Iaşi, b-dul N. Iorga, nr. 39, bl. H2,

et. 6, ap. 12, născut la 20.08.1979, în calitate
de asociat al SC Casa Viviene SRL înmatric u l a t ă l a R e g . C o m e r ţ u l u i c u n r.
J22/2169/2006, CUI 18992319, este
convocat la şedinţa Adunării Generale
Extraordinare a Asociaţilor având ca ordine
de zi dizolvarea societăţii şi numirea unui
lichidator judiciar în data de 31.07.2015,
ora 12.00, la sediul social al societăţii din
Iaşi, Şos. Nicolina, Nr. 59, Bl. 978B, Et. P.,
Jud. Iaşi.

DIVERSE
“S.C.CONPET S.A. Ploieşti, titular al
p r o i e c t u l u i “ A L I M E N TA R E C U
ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE
P O M PA R E Ţ I Ţ E I C O N P E T DRAGOŞ VODĂ” anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare fără evaluare de impact
asupra mediului şi fără evaluare adecvată de către APM Călăraşi, în cadrul
procedurilor de evaluare asupra
mediului şi de evaluare adecvată,
propus a fi amplasat în comună Dragoş
Vodă, judeţul Calarsi. 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul A.P.M. Călăraşi din municipiul
Călăraşi, strada Chiciu, nr. 2, judeţul
Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între
orele 9 – 12, precum şi la următoarea
adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta
comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de
la dată prezentului anunţ.
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 2255/111/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Ventureal Quebec SRL CUI
26795083 J05/1267/2014 îi anunţă pe toţi

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. 5541. Nr. din 17.07.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna august, ziua 05. În temeiul art. 162, alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
05, luna august, anul 2015, ora 14.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea
Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (ședința a-I-a), următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ciptax SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Târgoviște, Bdl. Unirii nr. 14, bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 34, cod de identiﬁcare
ﬁscală 21049724: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism
Dacia Logan, DB 06 TTF, nr. id. UU1LSDAAH33520978, nr. loc. 5, an fab. 2005, cap
cil. 1390 cmc, benzină, albastru, stare tehnică: în funcțiune. Prețul de pornire a
licitației, exclusiv TVA: 6050 lei. Total: 6050 lei. Cota TVA ): 24%. 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, inclusiv TVA; împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completarile ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0245.616779, int. 343, persoană de contact: Alexandru
Gheorghe, cam. 16. Data aﬁșării: 23.07.2015.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
creditorii societăţii sus menţionate că s-a
deschis procedura prevăzută de Legea nr.
85/2014 şi, în consecinţă: 1. termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţei dumneavoastră asupra averii debitoarei SC Ventureal Quebec SRL este data
de 31.08.2015; 2. termenul limită de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului preliminar al creanţelor va fi data de 10.09.2015; 3. termenul
pentru soluționare eventualelor contestații
va fi data de 17.09.2015 şi termenul pentru
afişarea tabelului definitiv al creanțelor va fi
data 25.09.2015; 4. prima şedinţă a adunării
creditorilor va avea loc în data de 15.09.2015,
ora 14.00, la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr.
2 ap.11, județul Bihor.
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Și AsociaȚii

SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C. Nefde
Com S.R.L. cu sediul în Ploieşti, Aleea Prislop nr. 8,
bl. 15, sc. A, ap. 8, județul Prahova, J29/507/2007, CUI
21218220, în dosarul 4172/105/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, Secția a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitorului –13.08.2015,
termenul de verificare a creanțelor, de întocmire,
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de
creanțe –24.08.2015, termenul de definitivare a
tabelului creantelor –18.09.2015 iar data primei
şedințe a adunării creditorilor –28.08.2015, ora
10.00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 44A, județul
Prahova. Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de 05.10.2015. Pentru relații:
021.318.74.25.

Serviciul Judeţean de Gestionarea Deşeurilor
şi a Activităţilor de Salubrizarea Gorj intenţionează să achiziţioneze un autoturism de
teren 4x4. Oferta se va întocmi în conformitate cu caietul de sarcini publicat pe site-ul
Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la
Registratura Serviciului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizarea Gorj, în plic închis, până cel târziu la
data de 29.07.2015 însoţită de următoarele
documente: - Declaraţie privind eligibilitatea,
în conformitate cu prevederile art.180 din
O.U.G. nr. 34/2006 – anexa 1; - Declaraţie
privind situaţia personală a operatorului
economic, conform art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006 anexa 2; - Copie după Certificatul de
înregistrare emis de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial;
- Certificat de participare la achiziţie cu
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ofertă independentă conform Ordinului
nr.314/2010 – anexa 3; - Declaraţie privind
neîncadrarea în prevederile rt.69 ind.1 din
O.U.G. nr. 34/2006 - anexa 4; - Formularul de
ofertă – anexa 5, Preţ / U.M - RON fără
T.V.A. şi evidenţiat distinct T.V.A. Lista cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea achiziţiei: Burciu Marcel – Director, Borugă Sandu
Ovidiu – Șef serviciu, Dobrescu Ioana
Monica- Șef serviciu, Imoşanu Elena Daniela
– Inspector specialitate, Vintilă Mirela Inspector specialitate, menbrii comisia de
analiză: Borugă Sandu Ovidiu – Șef serviciu,
Dobrescu Ioana Monica- Șef serviciu, Vintilă
Mirela - Inspector specialitate. Valoarea
maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate
pentru această achiziţie este de 64.516,13 lei
fără TVA inclus. Relaţii suplimentare se pot

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 11707/20.07.2015. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal
Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 05 august 2015, orele 12, în localitatea Ploiești, str.
Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitoarei Cucu Georgiana, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, str.
Poet Andrei Mureșanu nr. 3, bl. 11C, sc. A , ap. 11, et. 2, Jud. Prahova: - Teren în suprafață de 2235 mp (din care 940 mp în intravilanul orașului și 1295 mp în extravilan), situat
în localitatea Boldești Scăeni, tarlaua 50, parcela A 2575/62, Județul Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 69.414 lei (exclusiv TVA). 2. În ziua de 06.08.2015, orele
12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Volintiru Meceanu Roxana
Nicoleta, C.N.P. 2780928451524, cu domiciliul în sat. Palanca, nr. 153, com. Rifov, jud. Prahova: - Teren extravilan în suprafață de 5000 mp, situat în com. Rifov, jud. Prahova,
tarla 108, parcelele 638/27, preț de pornire a licitației 7.100 lei, exclusiv TVA; - Teren extravilan în suprafață de 4400 mp, situat în com. Rifov, jud. Prahova, tarla 108, parcela
638/19, preț de pornire a licitației 5.410 lei, exclusiv TVA. 3. În ziua de 11 august 2015, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde
prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Matru Trust SRL, C.U.I. 14805868, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, str. Piața Mihai Viteazu, nr. 2,
bl. 37F, et. 7, ap. 25, jud. Prahova: - Teren extravilan în suprafață de 1.800 mp situat în localitatea Tinosu, jud. Prahova, nr. cadastral 118, nr. carte funciară 748, preț de
pornire a licitației 2.200 lei, exclusiv TVA; - Teren extravilan în suprafață de 2.500 mp situat în localitatea Tinosu, jud. Prahova, nr. cadastral 290, nr. carte funciară 569, preț de
pornire a licitației 3.100 lei, exclusiv TVA. 4. În ziua de 19.08.2015, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație bunul
imobil, proprietate a debitorului Toma Avram, C.N.P. 1780609293148, cu domiciliul în localitatea Strejnicu, str. Principală, nr. 341, com. Tg. Vechi, jud. Prahova: - Teren
intravilan în suprafață măsurată de 624 mp, situat în intravilanul localității Târgșorul Vechi, județul Prahova, tarla 57, parcela Ps 346, deținut în baza contractului de vânzare
cumpărare nr. 1505/28.05.2014 emise de Notar Public Meirosu Mihai Gabriel, având număr cadastral 24179 și este înscris în cartea funciară cu nr. 24179 a localității Târgșorul
Vechi, preț de pornire a licitației 18.630 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 20 august 2015, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin
licitație publică următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. Roter Solutions S.R.L., C.U.I. 25612277 cu sediul social declarat în localitatea Gorgota, sat Crivina, nr. 172,
Prahova: - Autotractor marca Iveco, nr. de identiﬁcare WJMM1VSK004277966, nr. carte J638228, culoare portocaliu, nr. înmatriculare PH-27-TRA, an fabricație 2004, Cap.
Cilindrică 10308, preț pornire licitație 39.728 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 25 august 2015, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va
vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. PaCoRa Tex SRL, C.U.I. 16787237, cu sediul social declarat în localitatea Berceni, nr. 64, jud. Prahova: Autoturism marca Hyundai Santa Fe CM F7D14, nr. identiﬁcare KMHSH81WP7U114420, nr. înmatriculare PH-78-PCR, culoare – gri, an fabricație 2007, cilindree 2188 cmc,
combustibil motorină, preț pornire licitație - 16.045 lei, exclusiv TVA. 7. În ziua de 26 august 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9,
se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Cretu Marius Constantin, C.U.I. 33177387, cu sediul social declarat în localitatea Ariceștii Rahtivani nr.
626, Jud. Prahova: - Autoutilitară marca Iveco tip Daily 35C11V, nr. identiﬁcare ZCFC3572005390434, nr. înmatriculare B-42-ZBC, culoare – alb, an fabricație 2002, cilindree
2800 cmc, putere 78 kw, combustibil motorină, preț pornire licitație - 9.053 lei, exclusiv TVA. 8. În ziua de 26 august 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației,
nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cretu Marius Constantin, CNP 1671202293116, cu domiciliul ﬁscal declarat în
localitatea com. Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani nr. 626, jud. Prahova: - Teren în suprafață măsurată de 1.000 lei, situat în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani,
tarla 3, parcela 374/12. Terenul are numărul cadastral 23859 și este înscris în Cartea funciară cu nr. 23859 a comunei Ariceștii Rahtivani. Pe teren se aﬂă în construcție 3
locuințe, conform autorizației de construcție nr. 55/27.08.2014 emisă de Primăria comunei Ariceștii Rahtivani: - Construcția C1 (P), în suprafață de 81 mp, aﬂată în stadiul de
fundație din beton cu zidărie BCA, fără acoperiș; - Construcția C2 (P) în suprafață de 81 mp, aﬂată în stadiul de fundație din beton; - Construcția C3 (P) în suprafață de 81 mp,
din BCA cu izolație exterioară, tâmplărie PVC și acoperiș lindab; - Prețul de pornire a licitației este de 173.995 lei, exclusiv TVA. 9. În ziua de 27.08.2015, orele 12, în localitatea
Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Miu Razvan, C.N.P. 1750607290451, cu
domiciliul în localitatea Bucov, nr. 1259X, bl Vila 27, ap. 4 com. Bucov, jud. Prahova: - Clădire în suprafață de 329 mp compusă din subsol, parter, etaj, mansardă, situată în
localitatea Lipănești, sat. Zamﬁra, nr. 123, jud. Prahova; - Teren intravilan în suprafață de 2256 mp, situat în com. Lipănești, sat. Zamﬁra, nr. 123, jud. Prahova, preț de
pornire a licitației 499631 lei, exclusiv TVA. 10. În ziua de 28.08.2015, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Galea Vasile, C.N.P. 1550325290080, cu domiciliul în localitatea Mărginenii de jos, nr. 119, com. Filipeștii de Târg, jud.
Prahova: - Teren intravilan în suprafață de 2056 mp, situat în com. Filipeștii de Târg, sat. Mărginenii de jos, jud. Prahova, tarla 9, parcelele 496, 497, 498, 499, preț de pornire
a licitației 54225 lei, exclusiv TVA; - Teren extravilan în suprafață de 1844 mp, situat în com. Filipeștii de Târg, sat. Mărginenii de jos, jud. Prahova, tarla 48, parcela 313/36,
preț de pornire a licitației 18225 lei, exclusiv TVA. 11. În ziua de 28 august 2015, orele 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin
licitație următorul bun imobil, proprietate a debitoarei Vlaicu Nicoleta, cu sediul social declarat în localitatea Blejoi, sat Ploieștiori, nr. 536, Jud. Prahova: - Teren în suprafață
măsurată de 2032 mp situat în comuna Blejoi, sat Ploieștiori, T26-A210, preț de pornire este de 21530 (exclusiv TVA); - Teren intravilan arabil în suprafață de 612 mp situat în
comuna Blejoi, sat Ploieștiori T28-215/50, preț de pornire 16415 lei (exclusiv TVA); - Teren arabil extravilan în suprafață de 734 mp situat în comuna Blejoi, sat Ploieștiori T28215/49, preț de pornire 19855 lei (exclusiv TVA). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a licitației pentru bunul mobil
descris mai sus, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 – SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe,
denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română - copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului și certiﬁcatul constatator eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea
ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aﬂate sub
incidența art. 21 din Legea nr. 26/1990, (R); pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante față de acestea: certiﬁcatul de atestare ﬁscală / adeverință și certiﬁcatul ﬁscal privind
impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunului ce urmează a ﬁ
vândut, respectiv la Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 162
alin. (7) din Codul de procedură ﬁscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică.
Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244/512879. Data aﬁșării: 23.07.2015.
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ANUNȚURI

obţine la camera 244 sau la telefon
0253/216132

NOTIFICĂRI
Administrator judiciar CII Palas-Alexandru
Alina notifică deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva SC Rowa Dany Travel
Agency SRL din Ploieşti, Prahova, CUI
15983820, J29/2034/2003, la Tribunalul
Prahova – dosar 2158/105/2015, termen înregistrare creanţe 10 august 2015, termen tabel
preliminar 31 august 2015, termen tabel definitiv 24 septembrie 2015, şedinţa adunării
creditorilor 07 septembrie 2015 ora 12:00.

SOMAȚII
Judecătoria Iaşi. Secţia civilă. Dosar
28054/245/2014. Data emiterii: 09.07.2015.
Somaţie privind uzucapiunea – art. 1051 alin. 2
N.C.P.C. Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Iaşi, la data de 30.07.2014 reclamanta Tănasă Rodica domiciliată în com.
Ţibăneşti, Glodenii Gîndului, judeţ Iaşi, a
invocat dob~ndirea dreptului de proprietate
prin uzucapiunea de 30 ani asupra imobilului
teren în suprafaţă de 800 mp, situat în Iaşi,
stradela Voineşti, jud. Iaşi, T - 44, A -1813.
Prezenta somaţie se adresează tuturor celor
interesaţi să facă opoziţie, în termenul de 6
luni, prevăzut de art. 1051 Noul Cod de procedură civilă, care se calculează de la emiterea
celei din urmă publicaţii, după care se va trece
de la judecarea cererii.

LICITAȚII
Penitenciarul Bacău organizează licitaţie
publică cu strigare, în data de 28.07.2015, ora
12.00, pentru închirierea unui spaţiu comercial
de 17,10mp. Preţul de pornire este 400Lei/mp.
Pentru detalii la e-mail: achizitii.pbacau@anp.
gov.ro sau tel.: 0234.520.852, int.115.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr. 9379/111/2012 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Olimpic Felix SRL, J05/763/1999, CUI:
RO12353162 scoate la vânzare prin licitație
publică casă tip duplex şi teren aferent, situate
în Sânmartin, jud. Bihor, preț de pornire de
178.050,00 RON plus TVA. Licitația va avea
loc în data de 28.07.2015 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.
2 ap.11. În caz de nereuşită licitația se va relua
în data de 04.08.2015 respectiv 11.08.2015 la
aceeaşi oră şi adresă. Informații suplimentare
se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662.
Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui
teren în suprafaţă de 10,00 mp., aparţinând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Carpaţi, nr.
19B. Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2015
orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia
de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei municipiului
Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu,
tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”
Informaţii suplimentare se pot obţine la
Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei
municipiului Alexandria , telefon 0247317732,
int.132.
Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã licitaţie publică deschisă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 20,00 mp.,
aparţinând domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria, situat în strada
Dunării, zona blocurilor L3-L4. Perioada de
concesionare este de 25 ani. Licitaţia va avea
loc la data de 19.08.2015, orele 11:00, la sediul
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Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele
se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de
licitaţie, 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 licitaţiei, până la momentul adjudecării,
se va putea face contestaţie la Judecătoria
Alexandria (strada Independenţei, nr.22,
Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează
la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios
Administrativ (strada Ion Creangă, nr.53,
Alexandria). Clarificările privind licitaţia se pot
obţine maxim până la data de 12.08.2015.
SC Citadin SA Iaşi, cu sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizează la sediul sau
procedura de „selecţie de oferte”, cu oferte de preţ în
plic închis, în vederea atribuirii contractului „
autoutilitară cu bena basculabilă şi cabina 1+6 locuri
”. Pentru participarea la procedura de achiziţie,
ofertantul trebuie să îndeplinească condiţiile cerute
în „Documentaţia de achiziţie” care se poate ridică
de la sediul SC Citadin SA, serviciul achiziţii, contra
sumei de 100 lei până pe data de 30.07.2015. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor:
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
tehnico-economic. Documentaţia de ofertare va fi
depusă la registratură unităţii, până la data de
31.07.2015, orele 10:00. Procedura se va desfăşura la
sediul S.C. CITADIN S.A. în ziua de 31.07.2015, cu
începere de la orele 12:00. Relaţii suplimentare
privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de
participare se pot obţine la tel.: 0232 – 240.885.

PIERDERI
Pierdut legitimaţie de serviciu, eliberată de
Ministerul Justiţiei, pe numele Semciuc
Carmen, nr. 0269. O declar nulă.
Declar pierdută (nulă) legitimaţia de membru
vânător- seria EGR00132 emisă de A.V.P.S. –
Egreta pe numele Pirpiliu Ştefan Daniel.
Declar pierdută (nulă) legitimaţia aferentă
certificatului de revoluţionar seria LRM-S nr.
01134 emisă de S.S.P.R. pe numele Ştefan
Georgeta.
Declar pierdute (nule): atestat de producător
IF 0274106 emis de Primăria Cernica- Ilfov pe
numele Popa Adriana la data 05.06.2015,
carnet aferent seria IF de la nr. 28736012873640 şi aviz consultativ 1290/04.06.2015
aferent.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Anunţ. S.C. Energic
Standard S.R.L., cu ultimul sediu
cunoscut în localitatea Lehliu Gară, str.
Industriei, nr. 8, jud. Călăraşi, având
cod de identiﬁcare ﬁscală 27285996,
înmatriculată la O.R.C. sub nr.
J51/327/2010, reprezentată prin
domnul Matei Florin în calitate de
administrator și asociat, domiciliat în
loc. București, sector 2, str. Mașina de
pâine, nr. 3, bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 13,
debitoare în dosarul nr. 1115/116/2014
în contradictoriu cu creditoarea
Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Călăraşi, jud. Călăraşi, având
ca obiect procedura insolvenţei –
societăţi cu răspundere limitată, este
chemată la Tribunalul Călăraşi, complet
c29, în data de 19 august 2015, ora
12.30.

