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OFERTE SERVICIU
Angajăm Măcelari pentru Anglia.
Salariile pot ajunge până la 1.800 de
Lire pe lună. Pentru mai multe
informaţii vă rugăm sunaţi la:
0044.750.084.55.56.
l Primăria orașului Recaș, cu sediul în
Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul
Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului vacant, aferent funcției
contractuale de șofer, treaptă profesională I la Serviciul Dezvoltare și Situații
de Urgentă. Condiţii de desfășurare:
-concursul se va desfășura la sediul
Primăriei orașului Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, astfel: -proba scrisă în
data de 18.07.2016, ora 10.00; -interviul în data de 20.07.2016, ora 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei orașului Recaș, judeţul Timiș,
respectiv până la data de 07.07.2016,
ora 16.00. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.6, din Regulamentul -cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului,
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii de participare: Condiţii generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute la art.3, din Regulamentul -cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -să fie absolvent cu
diplomă al școlii generale/profesionale/
medii; -permis de conducere categoriaB, C, E; -vechime minim 10 ani
-conducător auto; -posedă atestat
profesional -conducător auto; -abilităţi
de comunicare, dinamism, rezistenţă la
stres, disponibilitate la un program
prelungit de lucru. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul Primăriei orașului
Recaș. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Primăriei Orașului
Recaș și la nr.de telefon: 0356.177.278.
l Primăria Comunei Pianu, cu sediul
în: loc.Pianu de Sus, str.Principală,
nr.94, comuna Pianu, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor patru posturi contractuale
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificat și completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. 1.Denumirea
postului -Funcționar în Centrul de
informare turistică din Pianu de Jos
-post vacant contractual pentru CM pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor (cerințe): -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniile:

turism, geografie; Dacă studiile nu
sunt în domeniul turismului este necesară dovada calificării ca agent de
turism/ghid turtistic; -vechime în
specialitate studiilor necesare ocupării
postului: -nu se cere. 2.Denumirea
postului -Inspector de specialitate în
administrația publică din cadrul Biroului de Proiecte Europene -post vacant
contractual pentru CM pe perioadă
determinată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor (cerințe): -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată în
domeniu: economic, juridic; -vechime
în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: -nu se cere. 3.Denumirea postului -Inspector debutant în
cadrul Compartimentului relații cu
publicul -post vacant contractual
pentru CM pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor (cerințe):
-studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată în domeniu: economic,
juridic; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: -nu se
cere. 4.Denumirea postului -Inspector
debutant în cadrul Compartimentului
stare civilă și asistență socială -post
vacant contractual pentru CM pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor (cerințe): -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată în domeniu: asistență
socială; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: -nu se
cere. Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: Proba scrisă: -data de
18.07.2016, ora 9.30, la sediul Primăriei
comunei Pianu; Proba de interviu:
-data de 18.07.2016, ora 15.30, la sediul
Primăriei comunei Pianu. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
08 iulie 2016, ora 15.30, la sediul
Primăriei comunei Pianu, județul
Alba, la Secretarul comunei Pianu
-d-na Catargiu Cristina. Date contact:
loc.Pianu de Sus, str.Principală, nr.94,
tel.: 0258.761.111, interior 12.
l FIRMĂ distribuţie produse alimentare zona Metro Voluntari angajează
manipulanţi marfă si șofer livrator.CV
la mail:angajari@senic.ro sau
tel:0741.244.002.
l ICME ECAB SA –CABLEL–
fabrica de cabluri electrice angajează
STIVUITORIST –pentru stivuitor de
5-7 tone –(autorizat ISCIR). Se oferă
condiţii foarte bune de salarizare, plata
orelor suplimentare, prime lunare,
prime cu ocazia sărbătorilor și tichete
de masă. Candidaţii interesaţi sunt
invitaţi zilnic,_între orele 09.00–13.00
la sediul companiei din Str.Drumul
Între Tarlale, nr.42, Sector.3. Relaţii la
telefoanele:_021.20.90.309 sau
021.20.90.113.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Banica Maria - Brăduleț, după cum urmează: Denumire, Valoare
[Ron, fără TVA]: Fânețe, 2000 mp, 1.562 lei; Pădure, 1900 mp,
1.339 lei; Curți construcții, 600 mp, comuna Brăduleț, 28.343 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să ﬁe efectuată, astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în
contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 08/07/2016.
Licitația va avea loc în data de 11/07/2016, ora 11:00:00, la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

l Firmă distribuţie produse alimentare zona Metro Voluntari angajează
manipulant marfă și șofer livrator.CV
pe mail:angajari@senic.ro sau
tel:0741.244.002.
l FABRICĂ de mobilă situată în
București,Piaţa Giulești, angajează în
condiţii atractive:proiectant mobilier,consultant vânzări,tâmplar pal
melaminat, circularist, operator cant.
Detalii tel:0733.107.767.
l MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE organizează în temeiul
O.U.G. nr. 45/2008 privind unele
măsuri pentru întărirea capacităţii
administrative a României în vederea
îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în
calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene, aprobată prin Legea nr.
192/2008, cu modificările ulterioare, în
data de 7 iulie 2016, ora 10.00 proba
scrisă, concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției
publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior
din cadrul Direcției generale programe
europene, Direcțía pentru dezvoltarea
capacității administrative, Compartimentul programare, monitorizare,
evaluare și comunicare program,
Unitatea de programare, monitorizare
și evaluare program. Documentele
necesare înscrierii la concurs, condiţiile
generale, specifice și bibliografia sunt
afișate la sediul ministerului din strada
Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5,
București și pe site-ul ministerului
www.mdrap.ro. Dosarele pot fi depuse
în termen de opt zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial
Partea a III-a la Direcţia resurse
umane a Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute
la numărul de telefon: 037211.14.71.
l În conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Ministerul Fondurilor Europene organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post vacant de natură
contractuală de consilier, gradul IA la
Direcția Juridică, Soluționare Contestații, Politici Publice și Relația cu
Parlamentul.
Condiţiile necesare ocupării postului:-Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, respectiv studii universitare de licență absolvite cu diplomă;-Vechime minimă în specialitatea
studiilor de 1 an;-Cunoștințe operare
PC– nivel mediu;-Cunoștințe de limba
engleză– nivel mediu.Concursul se
organizează la sediul Ministerului
Fondurilor Europene din Bd. Ion
Mihalache nr. 15-17, sect. 1, București
și va consta în proba scrisă în data de
19.07.2016, ora 10,00 și interviu (data
interviului va fi comunicată la afișarea
rezultatelor probei scrise).Dosarele de

concurs vor conține documentele
prevăzute la art. 6 din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și se
depun la sediul Ministerului Fondurilor Europene în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului anunț (termen limită 08.07.2016).
Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și alte
informații necesare sunt afișate la
sediul instituției și pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Relații suplimentare se
pot obține la tel.: 0372.838.669 sau la
sediul Ministerului Fondurilor Europene– Direcția Economică și Resurse
Umane.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
l Vând apartament 2 camere, în
Pitești, ultracentral, cu îmbunătăţiri.
Informaţii la telefon: 0720/069217.
l Vând teren intravilan cu casă, anexe,
jud. Buzău. Telefon: 0752/098121.

CITAȚII
l Se citează Pănăete Doiniţa Mariana
cu ultimul domiciliu în Craiova, Str.
Mihail Străjan, nr.3, Bl.a4, sc.3, ap.6,
Jud.Dolj, în calitate de pârâtă, în dosar
nr.8737/215/2013* la Judecătoria
Craiova, în data de 08.07.2016, CF4.
l În dosarul 37071/215/2013 al Judecătoriei Craiova s-a pronunţat
sentinţa nr.14205/18.11.2015: "Admite
acţiunea astfel cum a fost precizata de
reclamanta SC Groupama Asigurări
SA în contradictoriu cu pârâta SC
Euroins Insurance PLC prin Euroins
România Asigurare Reasigurare SA și
intervenientul forţat YUSEIN
IBRAHIM. Obliga pârâta SC Euroins
Insurance PLC prin Euroins România
la plata sumei de 21.008,02 lei cu titlu
de despăgubiri urmare a accidentului
din data de 21.12.2010. Obliga pârâta
SC Euroins Insurance PLC prin
Euroins România Asigurare -Reasigurare SA la plata sumei de 1955,45 lei
cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu
drept de apel în termen de 30 zile de
la comunicare, cererea de apel se
depune la Judecătoria Craiova.
Pronunţată în ședinţa publică, azi
18.11.2015.
l CREȚU CORNELIU, în calitate de
chemat în garanție în dosarul
25547/197/2009*, este citat în data de
12.07.2016, ora 13.00, la Judecătoria
Brașov, complet C10.
l La data de 25 iulie 2016, ora 16.00,
la BNP Ion Cătălin, cu sediul în
comuna Feldioara, str. Octavian Goga
nr. 129, jud. Brașov, are loc dezbaterea
succesiunii după defuncta BRESCAN
MARIA, data decesului 04 martie
2015. Eventualii mostenitori sunt
așteptați la birou la data și ora precizate mai sus.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Mugur Expfortrans SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară Iveco, an
fabricație 2005, 14.788 lei; Semiremorcă Koegel, an fabricație
2002, 48.845 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 (plata să ﬁe efectuată, astfel
încât, în ziua licitației suma, să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
08/07/2016. Licitația va avea loc în data de 11/07/2016, ora
13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

l Pârâtul Freund Siegfried Josif în
prezent cu domiciliul necunoscut, cu
fost domiciliu în Brașov, str. Octavian
Goga nr. 4, ap. 4, jud. Brașov, este citat
la Judecătoria Brașov, pentru termenul
din 06.07.2016, ora 09.00, sala J1, în
dosarul civil 2699/197/2013, având ca
obiect succesiune și acţiune de ieșire
din indiviziune, a reclamantului Căpăţână Alexandru Aurel, dezbaterea
actuală fiind: cerere de îndreptare
eroare materială de lămurire a
sentinţei civile nr. 2238/2016.

DIVERSE
l ANUNT PUBLIC Societatea
Comerciala WEST GAL TOUR SRL,
titular al activitatilor: -Colectarea
deseurilor nepericuloase, cod CAEN
rev.2-3811 -Colectarea deseurilor periculoase, cod CAEN rev.2-3821 -Colectarea si epurarea apelor uzate, cod
CAEN rev.2 -3700 -Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, cod
CAEN rev.2-3821 -Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, cod
CAEN rev.2 -3822 anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a autorizatiei de mediu pentru
desfasurarea activitatilor la nivel national, cu ajutorul instalatiei mobile, pe
amplasamentele beneficiarilor, in baza
contracteror incheiate.Informatii
privind documentatia depusa pot fi
obtinute la sediul APM NEAMT,
municipiul Piatra Neamt, str.P-ta 22
Decembrie nr.5, cod 610007, jud.
Neamt, in zilele de luni-joi, intre orele
8,00-16,30 si vineri intre orele 8,0014,00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Neamt,
pe durata derularii procedurii de autorizare.
l Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL reprezentata prin
asociat coordonator LISCAN AUREL,
in calitate de lichidator judiciar al al
DEEABY CONSTANTIN 2009 SRL
desemnat prin hotararea nr.1736 din
data de 21.06.2016, pronuntata de
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila in dosar
nr. 1/93/2016, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva DEEABY CONSTANTIN 2009,
cu sediul in Sat Olteni, Comuna Clinceni, Str. Ciorogârlei, Nr. 44A, Judet
Ilfov, CUI 26198948, nr. de ordine in
registrul comertului J23/2474/2009.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta nascut
dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva DEEABY
CONSTANTIN 2009 SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalul Ilfov, Sectia
Civila, cu referire la dosarul nr. 1
/93/2016, in urmatoarele conditii : a)
termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor
20.07.2016; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului supli-
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mentar al creantelor 10.08.2016; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7
zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 04.09.2016.
l S.C. Casa Brandusa Group S.R.L.
sediu str. Novaci nr. 9B, sector 5, București, J40/6124/2015, C.U.I. 34545177,
informează publicul interesat de depunerea solicitării pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea de
restaurant, cod CAEN 5610, desfășurată în str. Novaci nr. 9B, București.
Informații se pot solicita la sediul
A.N.P.M. București, str. Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, luni- vineri,
orele 8.00-16.00. Propuneri sau contestații se pot depune zilnic la sediul
A.N.P.M.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliului de administraţie Iqbal Nasir Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor
societăţii AGROMEC Balaciu S.A.,
persoană juridică română, cu sediul în
sat Balaciu, comuna Balaciu, strada
Calea București nr.2, Corp C14, parter,
biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, având nr.
de ordine în Registrul Comerţului
J21/458/2012 și cod unic de înregistrare RO 2069440 („Societate”), din
iniţiativa Consiliului de Administraţie,
pentru data de 26.07.2016 orele 10.00,
la sediul social al Societăţii. În cazul în
care adunarea generală convocată nu
se va putea ţine la data primei convocări, din lipsă de cvorum, o a doua
adunare generală se va putea ţine pe
data de 27.07.2016, ora 10.00, la sediul
social al Societăţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118211. Adunarea Generală
Ordinară se convoacă, cu următoarea
ordine de zi:1.Prelungirea mandatelor
următorilor administratori: Carlos
Manuel Marques Martins și Cristina
Manuela Rodrigues Faria De Macedo,
pe o perioadă de 1 an, începând cu
MFP - Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș.
Anunță anularea licitației
publice din data de 30-052016 prin care se propunea
valoriﬁcarea bunurilor care
aparțin SC Sangocom 2002
Pitești - Ștefănești, deoarece
societatea și-a deschis
procedura de insolvență în
forma simpliﬁcată din data de
14-06-2016. Relații supli mentare se pot aﬂa de la
sediul Administrației Județene
a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Pacsi Pat Prod SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează:
Denumire: Autoturism Dacia. Valoare [Ron, fără TVA]: 4.022 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 (plata să ﬁe efectuată, astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în
contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 11/07/2016.
Licitația va avea loc în data de 12/07/2016, ora 11:00:00, la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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ANUNȚURI

data de 26.07.2016.2.Ratificarea
tuturor documentelor semnate de către
administratori Carlos Manuel Marques
Martins şi Cristina Manuela Rodrigues
Faria De Macedo până la data
26.07.2016.3. Împuternicirea Dlui Luis
Manuel Dias Nunes, cetăţean portughez, născut în Portugalia, Sever Do
Vouga * Aveiro, la data de 21.07.1983,
domiciliat în Portugalia, Zona Industrial de Vagos, Lote 104, 3840-385
Vagos, posesor a paşaportului nr.
N170169, eliberat de către autorităţile
portugheze la data de 11.06.2014,
valabil până la data de 11.06.2019,
pentru a semna în numele şi pentru
acţionari, toate documentele şi declaraţiile, inclusiv Actul Constitutiv, să
solicite orice atestări, inclusiv completarea tuturor documentelor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare şi
orice alte documente necesare îndeplinirii prezentei. 4.Diverse.
l Preşedintele Consiliului de administraţie Iqbal Nasir Convoaca Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor

societăţii AGROZOOTEHNICA
Facaeni S.A., cu sediul în comuna
Facaeni, strada Feteşti nr.264, Corp
C2, parter, biroul nr. 1, judeţul
Ialomiţa, având nr. de ordine în Registrul Comerţului J21/463/2012 şi cod
unic de înregistrare RO2081346
(„Societate”), din iniţiativa Consiliului
de Administraţie, pentru data de
26.07.2016, orele 15.00, la sediul social
al Societăţii. În cazul în care adunarea
generală convocată nu se va putea ţine
la data primei convocări, din lipsa de
cvorum, o a doua adunare generală se
va putea ţine pe data de 27.07.2016,
ora 15.00, la sediul social al Societăţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 0728118211. Adunarea Generală Ordinară se convoacă, cu următoarea ordine de zi:1.Prelungirea
mandatelor următorilor administratori: Carlos Manuel Marques Martins
şi Cristina Manuela Rodrigues Faria
De Macedo, pe o perioadă de 1 an,
începând cu data de 26.07.2016.2.
Ratificarea tuturor documentelor
semnate de către administratori Carlos

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Nr. DEX
4786/22.06.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Călărași invită practicienii în insolvență, înscriși pe lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru regiunea fiscală Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești să depună, până cel târziu
la data de 06.07.2016, ora 12.00, oferta în vederea desemnării
unui practician în insolvență, în dosarul de insolvență privind
debitorul SC Georgio House SRL, CUI 28468185 - dosar nr.
516/116/2016, aflat pe rolul Tribunalului Călărași, întocmită
conform prevederilor art. 16 din Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijocii. Compartimentul
Procedură, Insolvență și Lichidări. Nr. 715/23.06.2016. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația pentru Contribuabili Mijlocii invită practicienii în
insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona a II-a să
depună, până cel târziu la dată de 29.06.2016, ora 12.00, oferta
în vederea desemnării unui practician în insolvență, în dosarul de
insolvență nr. 432/1259/2015 privind pe S.C.Otimir Stil 2000
S.R.L., cu sediul în Pitești, bd. Petrochimiștilor, nr. 10, bl. B22, sc.
C, parter, ap. 1, jud. Argeș, CUI 13453836, aflat pe rolul
Tribunalului Specializat Argeș, întocmită conform prevederilor art.
16 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1451/2015, privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Bandoc Elena - Valea Iașului, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în suprafață de 40 mp, 51.582
lei; Anexă în suprafață de 28 mp, 12.559 lei; Teren în suprafață de
5000 mp, 24.670 lei; Teren 132 mp, 37.677 lei; Teren 800 mp,
4.485 lei; Teren 2000 mp, 2.691 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 (plata să ﬁe efectuată,
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 12/07/2016. Licitația va avea loc în data de
13/07/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.

VINERI / 24 iUNIE 2016
Manuel Marques Martins şi Cristina
Manuela Rodrigues Faria De Macedo
p â n ă
l a
d a t a
26.07.2016.3.Împuternicirea Dlui Luis
Manuel Dias Nunes, cetăţean portughez, născut în Portugalia, Sever Do
Vouga * Aveiro, la data de 21.07.1983,
domiciliat în Portugalia, Zona Industrial de Vagos, Lote 104, 3840-385
Vagos, posesor a paşaportului nr.
N170169, eliberat de către autorităţile
portugheze la data de 11.06.2014,
valabil până la data de 11.06.2019,
pentru a semna în numele şi pentru
acţionari, toate documentele şi declaraţiile, inclusiv Actul Constitutiv, să
solicite orice atestări, inclusiv completarea tuturor documentelor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare şi
orice alte documente necesare îndeplinirii prezentei. 4.Diverse.

LICITAȚII
l Direcţia Silvică Vrancea, cu sediul
în Focşani, str.Leopoldina Bălănuţă,

nr.17, organizează la sediul unităţii, în
data de 27.07.2016, ora 10.00, pentru
întreprinderile mici şi mijlocii şi ora
12.00 pentru toţi solicitanţii, licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru
vânzarea următoarelor active
(construcţii): Cantonul Silvic Rudari,
comuna Gura Caliţei; Cabana muncitori Verdele, comuna Nistoreşti; Sediul
Brigada Verdele, comuna Nistoreşti;
Cabana muncitori Giurgiu, comuna
Nistoreşti; Depozit &teren Gugeşti,
comuna Gugeşti; Sediul O.S.Gugeşti,
comuna Gugeşti; Pct.Achiziţie Bălosu,
comuna Nistoreşti; Sediul Ocol Silvic
Panciu, oraşul Panciu. Informaţii
suplimentare şi caietele de sarcini, cu
toate datele necesare, se pot obţine de
la sediul D.S.Vrancea, Compartiment
Producţie-Vânzări Active. Înscrierile la
licitaţie se pot face până în data de
26.07.2016, ora 14.00. Relaţii suplimentare -la telefon: 0237.221.300 sau
0237.222.391, int.35.
l Debitorul SC PSV INDUSTRIES

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 290222. Nr.
75236 din 22.06.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară
marca Ford Facy, an fabricație 2001 - Prețul de pornire al licitației
este de 9046 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr.
7, oraș Vălenii de Munte, în data de 07.07.2016, ora 10.00.
Anunțul nr. 75236/22.06.2016 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006,
persoană de contact: Samoilă Cezar. Data aﬁșării: 24.06.2015.
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 Neo Construct Industrial SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Polizor dublu cu
mașină de rectiﬁcat 338 FC, 7.600 lei; Mașină de șlefuit și calibrat,
52.900 lei; Stație betoane, 297.400 lei; Stație betoane agregate
minerale, 529.800 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 RO17TREZ0465067X
XX013347, 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 0607-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 07-07-2016,
ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Argeș, mezanin 2, cam. 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, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC ARG Bela Rom 2000 SRL - Curtea de Argeș, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară Dacia,
5.826 lei; Autoutilitară Ford Tranzit, 18.373 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 (plata să
ﬁe efectuată, astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ
conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 12/07/2016. Licitația va avea
loc în data de 13/07/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.

SA societate în faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE ȘI
ASOCIAȚII SPRL, scoate la vânzare:
1.Autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț pornire licitație6.254,00 Lei inclusiv TVA; 2.
Autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț pornire licitație5.360,00 Lei inclusiv TVA; 3.
Autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț pornire licitație5.360,00 Lei inclusiv TVA; 4.
Autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț pornire licitație5.360,00 Lei inclusiv TVA; 5.
Autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț pornire licitație5.807,00 Lei inclusiv TVA; 6.
Autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț pornire licitație5.360,00 Lei inclusiv TVA; 7.
Autoutilitară Dacia Double Cab. 1.9D,
an fabricație 2005, preț pornire licitație- 3.127,00 Lei inclusiv TVA; 8.
Mijloace fixe, obiecte de inventar şi
stoc de marfă, aparținând SC PSV
Industries SA în valoare de 192.172,06
inclusiv TVA. Prețul de pornire al licitațiilor pentru autovehicule, mijloace
fixe, obiecte de inventar şi stoc de
marfă, aparținând SC PSV INDUSTRIES SA reprezintă 100% din
valoarea de piață inclusiv TVA, arătată
în Raportul de Evaluare pentru fiecare
bun în parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l
n r .
RO98RZBR0000060011763080
deschis la RAIFFEISEN BANK
PLOIEȘTI până la orele 14 am din
preziua stabilită licitației, a garanției

de 10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeaşi
dată a Regulamentului de licitație
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autovehicule, mijloace fixe,
obiecte de inventar şi stoc de marfă
prima şedință de licitație a fost fixată
în data de 06.07.2016, ora 10.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele şedințe de
licitații vor fi în data de 13.07.2016;
20.07.2016; 27.07.2016; 03.08.2016, ora
10.00. Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti, Str.
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare şi vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A
PIETEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI
CAMPINA anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:-Inchirierea a 3 (trei) spatii
comerciale din Complexul CORP C2
al Pietei Centrale, dupa cum urmeaza:-C2- P1- farmacie si servicii medicale;-C2- P2- comercializare produse
textile, incaltaminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestari
servicii, alte produse conform HGR nr.
348/2004;-C2- E1- comercializare
produse textile, incaltaminte, produse
alimentare, produse electrocasnice,
prestari servicii, alte produse conform
HGR nr. 348/2004.Pretul de pornire al
licitatiei este de 2,6 lei/mp/zi (fara
TVA) aprobat prin HCL Campina nr.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Sandu Florica - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire:
Clădire parter, cu destinație locuință și teren curți construcții în
suprafață de 86 mp. Valoare [Ron, fără TVA]: 73.872 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 (plata să
ﬁe efectuată, astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ
conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 13/07/2016. Licitația va avea
loc în data de 14/07/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.
MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Wood Forest Tehnology SRL - Albeștii de Argeș, după cum
urmează: Denumire: Paleți fag 1200/800, 650 bucăți. Valoare
[Ron, fără TVA]: 10.200 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 (plata să ﬁe efectuată, astfel
încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
11/07/2016. Licitația va avea loc în data de 12/07/2016, ora
13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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64/26.05.2016; Licitatia va avea loc in
data de 18.07.2016, ora 10,00 la sediul
S.P.A.E.P.C.A din Campina, Str. Republicii nr. 16A.Regulamentul de organizare al licitatiei va putea fi achizitionat
de la sediul S.P.A.E.P.C.A Campina.
Informatii suplimentare la telefon
0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A.
Campina.

PIERDERI
l Pierdut chitanta 0154114. O declar
nula.
l Brown-Forman Worldwide, L.L.C.
Wilmington Sucursala Bucuresti,
avand sediul social in str. Dr. Robert K.
Koch, Nr. 6, Sector 5, Bucuresti, identificata cu J40/4546/2006, CUI
18496560, declara pierdute si nule
certificatul de inregistrare si certificatul constatator anexat certificatului
de inregistrare.
l Pierdut ATESTAT agabaritic
eliberat de ARR Argeş pe numele
TUŢESCU RAREŞ GEORGIAN
domiciliat în Curtea de Argeş, jud.
Argeş. Se declară nul.
l Societatea METROPOLIS GRUP
SRL, având codul unic de înregistrare
6337561 si număr de ordine la ONRC

Bistrița-Năsăud J06/723/1994, anunță
pierderea Certificatului constatator
emis la 02.02.2011, eliberat în baza
declarației pe propria răspunedere
înregistrată sub nr. 1353 din
01.02.2011. Se declară nul.
l Pierdut Certificat de competenţă
pentru conducătorii şi însoţitorii de pe
vehiculele rutiere care transportă
animale vii, eliberat la data de
07.06.2014 de către ANSVSA Bucureşti pe numele Sali Florin. Se declară
nul.
l Pierdut atestat taxi pe numele
Damian Valentin George. Nr.
tel.0764.666.031.
l Pierdut Certificat Constatator aparţinând SC Ewas Management Solutions SRL, eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Ilfov la data de 04.03.2014.
Se declară nul.
l Pierdut Act aditional eliberat in
11.06.1987, pe numele Nicodim Jan. Il
declar nul.
l Pierdut Proces-verbal din 5.11.1975,
pe numele Davidescu Leontina si
Davidescu Mihai. Il declar nul.

l SC EDITURA TEI SRL, cu sediul
social în Strada Crinului 72 g, comuna
Chiajna, jud.Ilfov, CUI RO32320208,
J23/3016/2013, reprezentată prin
Albert Mariana Alina, legitimată cu CI
seria GG număr 401212, în calitate de
administrator declara pierdut şi nul
Certificat de înmatriculare original al
SC EDITURA TEI SRL.
l Subscrisa Partner Nr.1 Construct
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1,
str. Frumoasă nr.54, et.1, ap. 5, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/4464/1991, C.U.I.
3023548, declar pierdut Certificatul
Constatator eliberat de O.R.C. de pe
lângă Tribunalul Bucureşti la data de
28.04.2011, emis în baza Declaraţiei
Model 2 nr. 165799/22.04.2011. Îl
declar nul.
l Pierdut contract vânzare cumpărare
15599V1991 (anexa 3) şi proces verbal
cu acelaşi nume şi le declar nule.
l S.C. Fontana Clean S.R.L., RO
24109936, declară pierdut facturier
seria FCF nr. 600- 650. Declar nule
facturile de la 623- 650 necompletate şi
neştampilate.

DECESE

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC AIMS 18 Corporation
SRL (licitația a III-a). Anul 2016, luna 07, ziua 08, ora 11.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare, se
face cunoscut că, în ziua de 08, luna 07, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str.
Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a III-a licitație),
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C AIMS 18 Corporation SRL, cu domiciliul fiscal
în Sat Bolintin Deal, Comuna Bolintin Deal, Str. Orhideelor, Nr. 3, Județul Giurgiu, cod de identificare
fiscală 18394986: Denumire bunuri imobile, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, în lei (exclusiv TVA); Teren intravilan, în suprafață totală de 193.000 mp, situat în zona de
Nord a localității Bolintin Deal, Județul Giurgiu, la limită cu localitatea Joița,la Est cu localitatea
Ciorogârla, Județul Ilfov.Terenul are în vecinătate proprietăți agricole și la cca. 500 m Sud, în
vecinătatea Autostrăzii A1 sunt spații industriale. Accesul pe proprietate se face de la km 23, de pe A1,
pe un drum betonat, paralel cu A1 către km 22, până în apropierea spațiilor idustriale SC Tassullo SRL
și pe o porțiune de cca.300 m drum stabilizat, apoi se ramifică un drum de pământ, la care are
deschidere proprietatea. Terenul este înscris în cartea funciară nr. 33541 a comunei Bolintin Deal, Jud.
Giurgiu, cu nr.cadastral 1692-1688-1689-947-1693-1732. Amplasamentul nu dispune de
îmbunătățiri interne; utilități la cca. 500 m. Din punct de vedere al îmbunătățirilor externe există drum
betonat la cca. 20 m de la deschiderea proprietății evaluate; la cca. 500 m Sud se află Autostrada A1.
Terenul este liber, fără construcții, 2.127.750 lei. Total: 2.127.750 lei. Bunurile imobile sunt grevate
de sarcini astfel: Piraeus Bank România SA are înscrierea nr. 45145/18.10.2007 privitoare la sarcini și
contract de Ipotecă nr. 2379/2007. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației (inclusiv TVA), în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P.
Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă
participare licitație 10%”; 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 in limba
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoanele străine,
copie după actul de identitate/ pașaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligații fiscale
restante (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj,
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și respectiv la bugetul local) conform
art. 250, alin. (4), lit. I) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; declarație pe
propria răspundere cu privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit,
pentru respectare prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere, însoțită de documentația mai
sus menționată, se depune numai la Registratura Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în
Județul Giurgiu, Oraș Bolintin Vale,Str. Republicii, bloc B5, parter, ofertanții 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 - 261 din Legea nr.
207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Legea nr. 207/2015, 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 0246.270.520, persoană de contact: Ilie Iacob.

