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OFERTE SERVICIU
l Primăria Oraşului Băile 
Herculane, cu sediul în locali-
tatea Băile Herculane,  str. 
M.Eminescu, nr. 10, judeţul 
Caraş-Severin, organizează, în 
baza HG nr. 286/2011, concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de: 
-Inspector casier gradul I -în 
cadrul Compartimentului 
Contabilitate şi probleme de 
învăţământ, casierie -1 post. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în ştiinţe 
economice; -cunoştinţe operare 
calculator; -vechimea nu este 
necesară. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 02.10.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 06.10.2017, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până 
la data de  21.09.2017, ora 
15.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Băile Herculane. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Oraşului Băile 
Herculane, Comp.Resurse 
Umane, telefon: 0255.560.439.

l Liceul Tehnologic Bîlteni, cu 
sediul în localitatea Bîlteni, jud.
Gorj, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Denumirea postului: -Îngrijitor 
grupă învățământ preşcolar, 1/2 
normă; -Muncitor II, 1 normă 
-posturi contractuale pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: 
generale, respectiv medii; 

-vechime în specialitate studi-
ilor necesare ocupării postului: 
-fără. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 29 
septembrie 2017, ora 10.00, 
probă practică, şi 02 octombrie 
2017, ora 10.00, interviul, la 
sediul Liceului Tehnologic 
Bîlteni. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este 21 septembrie 
2017, la sediul Liceului Tehno-
logic Bîlteni. Date contact: 
Va d u v a  Vi c t o r i a ,  t e l . 
0761.248.055.

l Spitalul Municipal Caracal, 
cu sediul în Caracal, str.Plevnei, 
nr.36, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, a 
următoarelor posturi vacante 
contractuale: 1.Îngrijitoare- 7 
posturi. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii: 
şcoală generală; -fără condiţie 
de vechime. Înscrieri în peri-
oada: 08.09.2017-21.09.2017, 
zilnic, între orele 07.30-09.00 şi 
13.00-14.30, la sediul unităţii; 
-Proba scrisă: 02.10.2017, ora 
10 .00 ;  -Proba  in terv iu : 
05.10.2017, ora 10.00. Infor-
maţii suplimentare: la sediul 
u n i t ă ţ i i ,  l a  t e l e f o n : 
0249.512.880, int.190, pe: www.
smcaracal.webs.com 

l Primăria Comunei Popeşti 
cu sediul în localitatea Popeşti, 
județul Iaşi organizează 
concurs, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant, de 
bibliotecar, grad profesional 
debutant, studii superioare, din 
cadrul aparatului de speciali-
tate al Primarului comunei 
Popeşti, jud. Iaşi. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primă-

riei comunei Popeşti, judeţul 
Iaşi astfel: •proba scrisă în 
data de 29 septembrie 2017, 
ora 9:00; •interviul în data de 
06 octombrie 2017, ora 9:00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Anexa 
la H.G. nr. 286/2011 actuali-
zată. Condiţii specifice pentru 
funcţia de bibliotecar, grad 
profesional debutant: studii 
superioare,  absolvite cu 
diplomă de licență. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data 
de: 22.09.2017 ora 15:00 la 
sediul Primăriei comunei 
Popeşti, jud. Iaşi. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
comunei Popeşti, persoana de 
contact: Mihai Angel Octavian, 
telefon: 0732.466.215 sau prin 
e-mail: primariapopesti@
gmail.com.

ANIVERSĂRI
l Absolvenţii Institutului 
P o l i t e h n i c  B u c u r e ş t i 
PROMOŢIA 1967 Facultatea 
TCM organizează revederea 
de 50 de ani de la absolvire în 
data de 14 septembrie 2017 
ora 11.00. Întâlnirea va avea 
loc la IPB din strada Polizu 
nr. 1, amfiteatrul F024. Între 
orele 9.30-10.30 colegii care 
doresc să participe la slujba de 
comemorare a profesorilor şi 
colegilor care nu mai sunt în 
viaţă pot să vină la Biserica 
Sfântul Nicolae-Buzeşti din 
strada Buzeşti. Felicitări cole-
gilor pentru cei 50 de ani de 
activitate în industria româ-
nească sau în alte domenii. 
Colegii care nu au confirmat 
participarea la întâlnire sunt 
rugaţi să sune la 0746.139.395. 

Rugăm colegii care citesc 
acest anunţ să transmită şi 
colegilor cu care ţin legătura. 

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând struguri albi, negri 
pentru vin, direct de la 
producător. Cele mai bune 
preţuri! 0758. 306.628.

CITAŢII
l Toma Claudia Mirela, Toma 
Liliana Cristina sunt chemate 
la Judecătoria Slobozia la 
termenul din 19 septembrie 
2017 de Bucur Nicolae în 
dosarul 886/312/2013 pentru 
succesiune.

l Citatia privindu-l pe Iacob 
Nicolae, CNP si domiciliu 
necunoscut, pentru a participa 
la dezbaterea procedurii succe-
sorale a defunctei Iacob Maria, 
decedata la data de 08 ianuarie 
2016, cu ultimul domiciliu in 
municipiul Bucuresti, str. Cezar 
Bolliac nr. 7, sector 3, CNP 
2560320400945. Dezbaterea va 
avea loc la data de 25 septem-
brie 2017, ora 10:00, la sediul 
Societatii Profesionale Nota-
riale “Mentor”, din municipiul 
Bucuresti, str. Polona nr.28-30, 
sector 1.

DIVERSE
l Ciu leanu  Bogdan  ş i 
Ciuleanu Naira, având domi-
cilul în Str.Cântecului, nr.9, 
județul Ilfov, comuna Dobro-
eşti,  localitatea Fundeni, 
titular al planului/programului 
„Plan Urbanist ic  Zonal 
-Construire imobile locuințe 

colective” localitatea Bucureşti, 
Șos. Dobroeşti, nr.37-39, sector 
2, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul 
menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei 
Regionale pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de 
luni până joi, între orele 9.00-
11.00. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la 
sediul ARPMB în termen de 15 
zile de la data publicării anun-
ţului.

l Primăria comunei Bueşti, 
judeţul Ialomiţa, anunţă că, în 
conformitate cu prevederile 
HG nr. 890/2005 pentru apro-
barea regulamentului privind 
procedura de constituire, atri-
buţiile şi funcţionarea comisi-
ilor pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului şi 
modului de atribuire a titlurilor 

de proprietate, precum şi 
punerea în posesie a proprieta-
rilor, Consiliul Local Bueşti, 
judeţul Ialomiţa a hotărât 
convocarea în data de 11 
septembrie 2017 adunarea 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

56521/05.09.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22, 

luna 09, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin 

licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Teo Grup Impex S.R.L., cu 

domiciliul fiscal în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 16836232: - 

Dacia Logan, nr. de înmatriculare TR-36-TEO - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare 

diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 2.502 lei (exclusiv TVA); - Dacia Logan, nr. de 

înmatriculare TR-31-DIN - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 50% pentru 

a treia licitație = 5.004 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după 

caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota 

de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, achitată în contul IBAN 

RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie 

de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 

copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ 

pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv ... Alte informații de interes pentru cumpărator, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421 176, int. 352.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 1896207/2014. 

Nr. 147/05.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 09, Ziua 05. În 

temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 29.09.2017, orele 11.00, în 

Călărași str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului DOAGA NELU, cu sediul în loc. Borcea, com. Borcea, str. Sld. Ghita Tudor nr. 9, județul 

Călărași, în dosar de executare nr. 1896207/2014, liciația a-III-a (etapa 3). Denumirea bunului 

mobil. Descriere sumară: Autoturism Ford Focus Turnier L8CDI, CL 14 NEL. Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de evaluare sau pornire al 

licitației, exclusiv TVA: 4.107 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Neimpozabil. *) Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzure de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 

de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul 

de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; e) 

pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 

persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine - copie 

de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: an fabricație - 2002, motorină, culoare albastru, 1753 cmc. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, 

interior 120. Data afișării: 08.09.2017.

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu informează firmele de 
construcţii, care au experienţă în lucrări de                 
restaurare, consolidare, reabilitare şi refacere a 
clădirilor monument istoric clasificate, că în data de 
26.08.2017 a fost publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro 
anunţul de participare la procedura competitivă de 
atribuire a contractului de lucrări “Punerea în valoare 
a a clădirii de patrimoniu - Biserica Evanghelică C.A. 
Sibiu - prin lucrări de conservare, restaurare a clădirii 
şi modernizare a infrastructurii conexe - Piaţa Huet, 
Sibiu, judeţul Sibiu” în valoare totală de 
16.558.311,42 lei fără TVA.
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proprietarilor de terenuri în 
vederea alegerii celor doi repre-
zentanţi ai proprietarilor de 
terenuri situate în comuna 
Bueşti, judeţul Ialomiţa, pe 
locurile vacante atribuite lor în 
comisia locală pentru reconsti-
tuirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor. 
Întâlnirea va avea loc la sediul 
primăriei comunei Bueşti la ora 
10.00.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Lotus Kom Era SRL 
desemnat prin hotararea 
nr.4549 din data de 04.09.2017,  
pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 
in dosar nr.7578/3/2017, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Lotus Kom Era SRL, cu 

sediul in Bucureşti Sectorul 4, 
Aleea Nehoiu, Nr. 1, camera 10, 
Bloc F4, Scara 1, Etaj P, CUI  
26741067, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/3548/2010. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Lotus Kom 
Era SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
7578/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al creantelor 
25.09.2017; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creantelor 16.10.2017; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-

mentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 03.11.2017.

l Mitrea Ştefan Lucian, prin 
reprezentant Andrei Mlenajek, 
titulari ai planului PUZ- 
,,Construire Ansamblu de 
Locuinţe Colective P+2, P+4, 
cu Dotări Aferente, Servicii 
Comerciale, Sanitare, Dotări 
Educaţionale, Împrejmuire, 
Amenajare Parcări şi Circulaţii 
în Incintă, Branşamente la 
Uti l i tăţ i ,  Organizare de 
Şantier’’, în localitatea Pante-
limon, Str.Cernica, Tarla 75, 
Parcela 756/1, jud.Ilfov, nr. 
Cad. 244, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a avizului de 
mediu şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei Protecţia 

Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (în spatele benzină-
riei Lukoil), sector 6, de luni 
până joi între orele 9.00-11.00. 
Observaţii şi sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Ilfov în 
termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Turnu-Ruieni anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de 
mediu  pentru  pro iectu l 
„Modernizare străzi în comuna 
Turnu-Ruieni, satele Zerveşti, 
Dalci, Turnu-Ruieni, Borlova, 
judeţul Caraş-Severin”. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, Reşiţa, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30, şi vineri, 
între orele 08.00-14.00, şi la 
sediul Primăria Comunei 
Turnu-Ruieni, str. Principală, 
nr. 45, judeţul Caraş-Severin, în 

zilele de 07-09, între orele 08.00-
14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, Reşiţa, str.Petru 
Maior, nr. 73.

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Comuna Scînteieşti, 
județul Galaţi, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.4, începând cu data 
de 11.09.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Scînteieşti, conform 
art. 14, alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Primaria comunei Măgurele, 

titular al proiectului “infiintare 
sistem de canalizare cu statie de 
epurare in comuna Măgurele, 
Judetul Prahova” anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia Pentru Protectia 
Mediului Prahova in cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului de a nu 
se supune procedurii  de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul: 
“infiintare sistem de canalizare 
cu statie de epurare in comuna 
Magurele, Judetul Prahova” 
propus a fi amplasat in comuna 
Magurele: sat Magurele, sat 
Coada Malului, sat Iazu. 
Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului Agentia 
Pentru Protectia Mediului 
Prahova din Ploiesti, strada Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 306 in 
zilele de luni – vineri, intre orele 
9.00-13.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet 
apmph.anpm.ro (pagina de 
internet a autoritatii compe-
t e n t e  p e n t r u  p r o t e c t i a 
mediului). Publicul interesat 
poate inainta comentarii / 
observatii la incadrare in 
termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, 
pana la data de 12.09.2017.

LICITAŢII
l Liceul Teoretic „Ion Barbu” 
organizează în datele de 
06.10.2017, ora 09:00, licitaţie în 
vederea închirierii spaţiului 
excedentar de 4 mp pentru 
instalarea unui aparat de apă şi 
a unui aparat de sandwich-uri. 
Pentru relaţii tel. 021.410.23.53.

l Gruparea De Jandarmi 
Mobilă „Alexandru cel Bun” 
Bacău, cu sediul în mun.Bacău, 
str. Henri-Coandă,  nr. 5-12, 
judeţul Bacău,vinde prin lici-
taţie publică cu strigare un câine 
de serviciu. Caietul de sarcini se 
pot  obţine de la sediul Gruparii 
D e  J a n d a r m i  M o b i l e 
„Alexandru cel Bun” Bacău, 
începând cu data 11.09.2017, pe 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

TRAC 56526/06.09.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 

de 25, luna 09, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde 

prin licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC CONTRAST PRODCOM SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea Mavrodin, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 29486317: - 

Autoturism Volkswagen Golf V, nr. identificare WVWZZZ1KZ8PO23955, nr. înmatriculare TR-24-

MAG - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare = 20.452 lei (exclusiv TVA); - Autoutilitară 

Volkswagen LT35, nr. identificare WV1ZZZZDZ5HO34441, nr. înmatriculare TR-05-ECW - preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare = 18.634  lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În 

conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se 

prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte 

de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau 

a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitatei, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la 

Trezoreria mun. Alexandria; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe propria răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv ... Alte informații de interes 

pentru cumpărator, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 

la telefon 0247.421176, int. 354.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Topoloveni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. 

Dosar de executare. Nr. 28703/06.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, 

Luna Septembrie, Ziua 06. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 

de 26, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea București, nr. 

107A, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului MUSAT 

CONSTANTIN, licitația a I-a. Denumirea bunului mobil/ Descriere sumară: 1. Autoturism Opel Corsa 

B, nr. identificare WOLOSBF08X4141194, an fab. 1999, verde, AG-12-TEF, nefuncțional. Drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Liber de sarcini. Prețul de evaluare sau 

de pornire al licitației, exclusiv TVA: 2753 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 

de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul 

de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informatii 

de interes pentru cumparator, dupa caz: taxa de participare la licitație de 10% din valoarea de 

pornire a licitației pentru bunurile solicitate se depune în contul RO94TREZ0515067XXX000884, 

deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0248.666900. Data afisarii: 07.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 
Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 
20002. Dosar de executare nr. 392580/2008. Nr. 392580 din 05.09.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna 09, Ziua 05. În temeiul 
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28, luna 09, ora 11.00, anul 
2017, în localitatea Călărași str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului/ terței persoane ANGHEL JANA - licitația a -III- a: a) Clădire - casă de locuit 
în suprafață de 70 mp, contruita din paiantă și învelită cu țiglă și teren intravilan în suprafață de 
1.320 mp, situate în localitatea Jegalia, comuna Jegalia, str. Liliacului nr. 3, fără Carte funciară, preț 
de evaluare/ de pornire al licitației 17.098.lei (exclusiv TVA) - preț diminuat cu 50% față de prima 
licitație, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. 
Sarcini: Creanțe - 25.992 lei. b) Teren care nu este aferent clădirii/ parții de clădire/ ansamblului de 
clădiri, în suprafață de ..., situat în localitatea ..., comuna Jegalia, str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de 
pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 
Creditori, Sarcini: -. c) Alte bunuri: situat în comuna, preț de evaluare/ de pornire al licitației 
(exclusiv TVA) și situat în comuna ..., județul ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației, grevate de 
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: -. 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 se prezinte la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 
cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 
următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie 
de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes 
pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 
la numărul de telefon 0242.312939, int. 120, 148. Data afișării: 07.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Slănic anunță organizarea licitației la sediul din 

strada 23 August, nr. 13, oraș Slănic, județul Prahova, privind 

vânzarea în data de 28 septembrie 2017 , ora 12.00, a urmă-

toarelor bunuri imobile: - Teren categoria curți construcții în 

suprafață de 629 mp și casă de locuit situată pe acest teren, cu 

regim de înălțime P + M, situate în orașul Slănic, strada Walter 

Mărăcineanu, nr. 9, județul Prahova, preț de pornire al licitației 

60.612 lei (exclusiv TVA). Anunțul nr. 7559 din 06.09.2017 

poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site 

ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți 

apela nr. de telefon 0244.240.976.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Slănic anunță organizarea licitației la sediul din 

strada 23 August, nr. 13, oraș Slănic, județul Prahova, privind 

vânzarea în data de 28 septembrie 2017, ora 10.00 a 

următoarelor bunuri mobile: - Autoturism Opel T98 Combi, an 

fabricație 2001, benzină/ GPL, prețul de pornire al licitației este 

de 3.340 lei, exclusiv TVA; - Autoutilitară Volkswagen 70XOD, 

an fabricație 1993, motorină, prețul de pornire al licitației este 

3.408 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 7558 din 06.09.2017 poate fi 

consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți 

apela nr. de telefon 0244.240.976.

ANUNȚURI
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bază de solicitare scrisă. Lici-
taţia se desfăşoară la sediul 
Gruparii De Jandarmi Mobile 
„Alexandru cel Bun” Bacău din 
strada Henri-Coandă, nr. 5-12, 
municipiul Bacău, judeţul 
Bacău, în data de 25.09.2017, 
ora 10:00. În caz de neadjude-
care, datele de desfăşurare a 
următoarelor licitaţii sunt: a 
doua licitaţie 10.10.2017, ora 
10:00, a treia licitaţie 16.10.2017, 
ora 10:00. Relaţii la sediul 
Gruparii De Jandarmi Mobile 
„Alexandru cel Bun” Bacău, 
sau la telefon 0234/585570, int. 
24116, precum şi la adresa de 
e-mail: achizitii@grupareajan-
darmibacau.ro.

l SC Fabioilo Company SRL, 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor 
aflate in patrimoniul societatii si 
anume: imobilul situat in com 
Albesti – Paleologu, sat Albesti 
– Paleologu, jud Prahova, 
tarlaua 15, parcela Cc 285, 
compus din cladire birouri, 
anexa, anexa centrala si teren 
intravilan in suprafata de 3.069 
mp la pretul de 53.075 lei; 
rezervor cilindric oriz. 2 buc la 
pretul de 9.700 lei/buc; cazan 
Baltur la pretul de 8.400 lei; 
injector Baltur la pretul de 380 
lei, Haba 45 mc la pretul de 
8.850 lei; rezervor metalic 2 buc 
la pretul de 9.025 lei/buc; cazan 
abur 300 kg/h la pretul de 5.100 
lei; laptop la pretul de 90 lei; 
mobilier – masa dulap, 2 scaune 
la pretul de 110 lei si altele. Lici-
tatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din data de 26.10.2016 si a regu-
lamentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc 
pe  data  de :  13 .09 .2017 , 
1 9 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
12.10.2017, 19.10.2017 si 
26.10.2017 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 

Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B 
Et.7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Alexander Events Plaza in 
faliment, vinde prin negociere 
directa: Aparate telefonice, 
minicentrale telefonice , 39 buc.; 
Diverse accesorii telecomuni-
catii, cabluri telecomunicatii, 
interfata conversie semnal; 
Consola display; Mini centrala 
telefonica; Kit rack server; Cisco 
Dram; Switch access CISCO; 5 
Buc acces point cisco; UPS 
smart; server IT complet. Bunu-
rile se pot vedea la adresa debi-
toarei din Voluntari, Oraş 
Voluntari, B-dul PIPERA, Nr. 1/
VI, Imobil I, Et. 2, Cam. 210. 
Persoana de  contact  dl . 
Budeanu Petre tel 0722 240 417. 
Oferta de achizitie se va trans-
mite la sediul lichidatorului 
judiciar Al. Emil Botta nr.4 bl. 
M104 sc.1 apt.5, Sector 3, Bucu-
resti email: office@sumainsol-
v e n c y . r o   s a u  p r i n  f a x 
0372895818. Tel. Contact 0722 
316 892.

l SC Servicii Edilitare pentru 
Comunitate Mioveni SRL, 
Mioveni, judeţul Argeş, organi-
zează în data de 25 septembrie 
2017, ora 12.00, vânzarea/valori-
ficarea prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare a bunurilor 
scoase din funcţiune din centra-
lele termice, precum şi a unor 
bunuri nedemontate, aflate în 
subteran la o adâncime de 
minimum 1,5m. Licitaţia se va 
desfăşura în punctele în care se 
află demontate şi depozitate 
bunurile, respectiv în incinta 
Staţiei de Epurare a Oraşului 
Mioveni, precum şi în Punctele 
Termice. Pentru bunurile nede-
montate şi amplasate subteran 
(reţele termice şi reţele apă în 
conservare), vânzarea prin 
dezafectare se va face cu obli-
gaţia ofertantului de a aduce 
zona la stadiul iniţial. Preţul de 
pornire a licitaţiei este prevăzut 
în caietul de sarcini, respectiv în 

anexa nr.1 pentru bunurile 
dezmembrate şi în anexele nr.2 
şi 3 pentru bunurile nedemon-
tate, aflate în subteran. Docu-
mentele de participare la 
licitaţie se primesc în intervalul 
20-22 septembrie 2017, inclusiv, 
la registratura societăţii. Cota de 
cheltuieli de participare la lici-
taţie este de 100Lei cu TVA, se 
achită la casieria societăţii sau 
cu OP în contul: RO20RZBR 
0000060012829447, deschis la 
Raiffeisen Bank Mioveni, şi nu 
se returnează participanţilor. În 
caz de neadjudecare, următoa-
rele licitaţii se organizează 
astfel: -în data de 03 octombrie 
2017, ora 10.00, având termen 
de depunere a documentelor de 
către licitatori, intervalul 28 
septembrie-02 octombrie 2017, 
inclusiv; -în data de 10 octom-
brie 2017, ora 10.00, având 
termen-limită de depunere a 
documentelor de către licitatori, 
intervalul 05-09 octombrie 2017, 
inclusiv. Relaţii despre condiţiile 
admiterii la licitaţie, inventarul 
bunurilor dezmembrate, precum 
şi preţul individual al fiecărui 
bun pot fi obţinute la sediul SC 
Servicii Edilitare pentru Comu-
nitate Mioveni SRL, str. Lize-
vilor, nr. 1, tel. 0348.445.885 sau 
fax: 0348.445.886 sau la: 
contact@sedc-mioveni.ro

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.
Dolj, organizează în data de 
22.09.2017, ora 12.00, licitaţie 
publică deschisă cu strigare în 
vederea încheierii unui contract 
de vânzare-cumpărare a bunu-
rilor care nu mai sunt necesare a 
materialelor sau pieselor rezul-
tate în urma demolării sau 
dezmembrării. Documentaţia şi 
relaţii suplimentare se pot 
obţine de la Biroul juridic al 
Spitalului Clinic Judeţean de 
U r g e n ţ ă  C r a i o v a 
(tel.0251.502.200, interior 242), 
începând cu data apariţiei 
anunţului. Ofertele de partici-
pare se depun la Registratura 

Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, str. Tabaci, nr. 
1, până în data de 21.09.2017, 
ora 15.00. Preţul de pornire al 
bunurilor ce fac obiectul licita-
ţiei este: -fier= 0,50 lei/kg, oţel 
inoxidabil= 2,84 lei/kg, -cupru= 
13,75 lei/kg, bronz= 8,75 lei/kg, 
-aluminiu = 3,46 lei/kg, -alamă= 
8,75 lei/kg, -plumb= 3,67 lei/kg, 
-lemn= 0,04 lei/kg, -sticlă= 0,05 
lei/kg. Bunurile care fac obiectul 
licitaţiei publice cu strigare pot 
fi văzute la sediul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, str.Tabaci,  nr.1, 
Craiova, jud.Dolj. Cota de chel-
tuieli de participare este de 100 
Lei. 

l Invitaţie de participare 
pentru depunerea de oferte în 
vederea atribuirii unui contract 
de servicii profesionale de speci-
alitate. Titlul proiectului: 
„Investiţii pentru achiziţia de 
utilaje şi echipamente destinate 
vinificaţiei”. Beneficiar: Mera 
Com International  SRL; 
J39/1166/1994 şi CUI: 6634678. 
Sediu social: Sat Dragosloveni, 
comuna Dumbrăveni, Judeţul 
Vrancea, tel.0237.232.079. 
Obiectivul de investiţii este co-fi-
nanţat prin APIA-Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură şi vizează o finanţare în 
cadrul Programului Naţional de 
Sprijin al României în sectorul 
vitivinicol 2014-2018. Sunt 
supuse procedurilor de achiziţii 
următoarele servicii profesio-
nale de specialitate: 3.5.3. 
Studiu de fezabilitate /documen-
taţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general; 3.7.1. 
Managementul de proiect 
pentru obiectivul de investiţie.
Oferta de servicii va fi depusă 
pentru ambele servicii profesio-
nale de specialitate. Procedura 
aplicată: Conform instrucţiu-
nilor privind Procedura concu-
renţială de achiziţii pentru 
beneficiarii privaţi. Ofertele de 
servicii profesionale de speciali-

tate se depun în plicuri sigilate, 
la sediul societăţii noastre din 
sat Dragosloveni, comuna 
Dumbrăveni, Judeţul Vrancea 
până la data de 15.09.2017 
inclusiv. Nu se constituie 
garanţie de participare. Criteriul 
de atribuire: preţul cel mai 
scăzut. Obiectul contractului: 
servicii profesionale de speciali-
tate de proiectare şi consultanţă. 
Durata contractului: 12 luni. 
Valoarea estimată: 2 % din 
bugetul estimativ al proiectului 
în sumă de 2.064.960 Euro, 
respectiv maxim 41.300 Euro. 
Data şi ora limită de depunere a 
ofertelor: 15.09.2017, ora 09.00. 
Data şi ora şedinţei de deschi-
dere: 15.09.2017, ora 15.00. 
Locul şi modul de obţinere a 
documentaţiei de atribuire: sat 
Dragosloveni, comuna Dumbră-
veni, judeţul Vrancea, tel. 
0237.232.079. Instrucţiunile 
pentru ofertanţi şi termenii de 
referinţă pentru elaborarea 
ofertei pot fi solicitate de la 
sediul societăţii.

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, 
asociate prin contract, YNA 
Consulting Sprl Şi Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str. Mărăşeşti, nr.18, 
jud. Mehedinţi, anunţă licitaţie 
publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile şi 
imobile existente în proprietatea 
debitoarei SC Izometal-Mage-
llan SRL, cu sediul în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11, parter, camera 
2, judeţul Mehedinţi, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr.6633311, 
aflată în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr. 177/2016 
din şedinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi în dosar nr. 
6902/101/2012, după cum 

urmează: 1.*Teren intravilan cu 
St= 5.564mp, nr. cadastral 
30243, Structura metalică-hală 
cu Sc= 2.524mp şi Su= 2.406mp 
situată în Caransebeş, str. 
Ardealului ,  FN,  Judeţul 
Caraş-Severin*, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 183.848,00 
euro (echivalentul în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii), valoarea 
nu include TVA; 2.*Sistem de 
Cântărire AE60/16 de 80 tone, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 
3.261,00 euro exclusiv TVA; 
3.*Sistem de Cântărire AE60/16 
de 60 tone, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1.569,00 euro 
exclusiv TVA. Licitaţia va avea 
loc la punctul de lucru al debi-
toarei situat în localitatea Timi-
şoara, str. Enric Baader, nr. 13, 
jud.Timiş, la data de 19.09.2017, 
ora 13.00, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, la data de 26.09.2017, 
ora 13.00, la data de 03.10.2017, 
ora 13.00, la data de 10.10.2017, 
ora 13.00, la data de 17.10.2017, 
ora 14.00, respectiv la data de 
24.10.2017, ora 13.00. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de achiziţionarea caietului 
de sarcini şi consemnarea unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei, până la 
începerea licitaţiei în contul 
unic de insolvenţă deschis la 
Banca Comercială Carpatica, 
s u b  n r .  R O 9 8 C A R P 
036000766158RO01. Invităm 
pe toţi cei care vor să se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi până la 
acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Somăm pe toţi 
cei care pretind vreun drept 
asupra imobilelor să anunţe 
lichidatorul judiciar înainte de 
data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevă-
zută de lege. Informaţii supli-
mentare privind bunurile 
scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 

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. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, Luna August, Ziua 31. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 

facem cunoscut că în ziua de 05, luna octombrie, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Mihăilești, str. 

Avicola, nr. 18, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a domnului DOBRE 

IONUT și d-nei. DOBRE DANIELA, conform Contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1607 

din data de 29.11.2016 de către SPN Ispas și Lixandru, instituit în favoarea debitorului/ terței 

persoane SC GUARANTEED GUARD SECURITY SRL, CUI 32337340, prima licitație: - Teren intravilan 

curți construcții situat în Mihăilești, str. Cireșica, nr. 1, în sup. de 1061 mp, CF - 36862 și nr. cadastral 

36862, valoare evaluată/ preț de pornire a licitației 244.240 lei (exclusiv TVA). Nu se cunoaște a fi 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: ... - Teren intravilan curți construcții 

situat în Mihăilești, în sup. de 990 mp, CF - 30376 și nr. cadastral 30376, valoare evaluata/ preț de 

pornire a licitației 223.473 lei (exclusiv TVA). Nu se cunoaște a fi grevate de următoarele drepturi 

reale și privilegii, după caz: ... - Teren intravilan curți construcții situat în Mihăilești, str. Argedava, 

nr. 51, Sat - Tufa, sola 26, în sup. de 3125 mp, CF - 35251 și nr. cadastral 35251, valoare evaluata/ 

preț de pornire a licitației 254.172 lei (exclusiv TVA). Nu se cunoaște a fi grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: ... 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta 

de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar AJFP Giurgiu, cod de identificare fiscală 4286895, 

deschis la Trezoreria Giurgiu; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 

la numărul de telefon 0246.278.023.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 

20002. Dosar de executare nr. 392314/2009. Nr. 392314 din 05.09.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna 09, Ziua 05. În temeiul 

prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 03, luna 10, ora 11.00, anul 

2017, în localitatea Călărași str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului BADEA GHEORGHE, licitația a- III -a: a) Clădire/ părți de clădire/ ansamblu 

de clădiri în suprafață de ... și teren aferent în suprafață de ..., situate în localitatea ..., str. ... nr. ..., 

preț de evaluare/ de pornire al licitației. (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: -. b) Teren care nu este aferent clădirii/ parții de clădire/ 

ansamblului de clădiri, în suprafață de ..., situat în localitatea Iezeru, comuna Jegalia, str. ... nr. ..., 

preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale 

și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: -. c) Alte bunuri: teren extravilan arabil, în suprafață de 

3000 mp, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 2/6, Parcela 83, suprafață de 2200 mp, 

situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 57/2, Parcela 1, suprafață de 3200 mp, situat în 

comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 60/3, Parcela 81 și suprafață de 1000 mp, situat în 

comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 60/1, Parcela 30 - preț de evaluare/ de pornire al 

licitației: 8.935 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 50% din prețul de evaluare, grevat de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. Sarcini: Creanțe - 

141.590 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de execuare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin 

o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei 

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 120, 148. Data afișării: 

08.09.2017.

ANUNȚURI
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0252.354.399, 0742.592.183, 
0256.220.827 sau 0745.267.676 
şi pe site-urile: www.ynaconsul-
ting.ro şi www.consultant-insol-
venta.ro.

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, 
asociate prin contract, YNA 
CONSULTING SPRL Şi 
CONSULTANT INSOL-
VENTA SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărăşeşti, 
nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor 
imobile existente în proprie-
tatea debitoarei SC Izome-
tal-Magellan SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, 
camera 2, judeţul Mehedinţi, 
înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Mehedinţi 
sub nr.J25/276/2012, având 
cod de identificare fiscală 
nr.6633311, aflată în proce-
dura de faliment, conform 
sentinţei nr.177/2016 din 
şedinta publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosar 
nr.6902/101/2012, după cum 
u r m e a z ă :  1 . * T E R E N 
E X T R AV I L A N  c u  S = 
510.100mp, (cu destinaţia de 
Exploatare Balastieră), situat 
în  Zona Vladimirescu- 
Aluniş-Terasa, Judeţul Arad*, 
având următoarele numere de 
carte funciară şi numere 
cadastrale: nr. crt./Carte 
Funciar/ Nr. cadastral/Supra-
f a ţ a  m p :  1 / 3 0 5 2 6 1 / 
305261/7700;  2/307700/ 
307700/5000;  3/304783/ 
304783/4300;  4/305582/ 
305582/4400;  5/307678/ 
307678/6300;  6/306920/ 
306920/2700;  7/307126/ 
307126/1900;  8/306911/ 
306911/1900;  9/306029/ 
306029/4200; 10/306929/ 
306929/1800; 11/305424/ 
305424/2300; 12/303591/ 
179/981/ 2/51/1800; 13/306934/ 
306934/2400; 14/305241/ 
305241/3200; 15/306910/ 
306910/8500; 16/307740/ 
307740/4100; 17/307714/ 
307714/8400; 18/307698/ 
307698/10000; 19/305255/ 
305255/6100; 20/305377/ 
305377/1400; 21/300147/ 
300147/1500; 22/307708/ 
307708/6800; 23 /300218/ 
300218/3000; 24/307732/ 
307732/1200; 25/305434/ 
305434/2200; 26/305248/ 
305248/4700; 27/307693/ 
307693/5000; 28/305266/3593; 
179.981/ 2/9/3900; 29/307684/ 
307684/2200; 30/307722/ 
307722/3600; 31/307706/ 
307706/900;  32/305263/ 
305263/1500; 33 /305382/ 
305382/2000; 34/307757/ 
307757/8800; 35/300142/ 
300142/2700; 36/307657/ 
307657/1600; 37/305276/ 
305276/1400; 38/305410/ 
305410/2800; 39/305245/ 
305245/3000; 40 /307730/ 
307730/4700; 41/307789/ 
307789/5400; 42/300150/ 
300150/2300; 43/307736/ 
307736/2800; 44/305436/ 
305436/3300; 45/305281/ 
305281/2800; 46/305254/ 
305254/1200; 47 /307696/ 
307696/7700; 48/307711/ 
307711/5200; 49/305270/ 
305270/3900; 50/307682/ 
307682/6800; 51/301152/ 
301152/4100; 52/307680/ 
307680/3100; 53/307119/ 

307119/2600; 54 /306030/ 
306030/1900; 55/306928/ 
306928/9200; 56/307127/ 
307127/2400; 57/303800/ 
303800/1300; 58/304793/ 
304793/2300; 59/305646/ 
305646/1700; 60/307109/ 
307109/5600; 61 /301154/ 
301154/4400; 62/305661/ 
305661/10000; 63/306908/ 
306908/3200; 64/305648/ 
305648/6400; 65/304799/ 
304799/5200; 66/300136/ 
300136/1800; 67/305251/ 
305251/5400; 68 /303797/ 
303797/1200; 69/311485/ 
311485/3600; 70/311550/ 
311550/2600; 71/300398/ 
300398/10000; 72/311493/ 
311493/1500; 73/300391/ 
300391/3100; 74/303602/ 
303602/5400; 75 /311488/ 
311488/2300; 76/311492/ 
311492/2400; 77/311507/ 
311507/3500; 78/307750/ 
307750/1700; 79/311548/ 
311548/2500; 80/305594/ 
305594/2000; 81/304797/ 
304797/2600; 82/304784/ 
304784/2900; 83/311484/ 
311484/1500; 84/311541/ 
311541/5000; 85/311547/ 
311547/1900; 86/303978/ 
303978/1400; 87/311514/ 
311514/12500; 88/307803/ 
307803/2900; 89 /305239/ 
305239/2200; 90/306932/ 
306932/3900; 91/305381/ 
305381/7500; 92/305244/ 
305244/3800; 93/300198/ 
300198/3100; 94/305257/ 
305257/4200; 95/306915/ 
306915/1500; 96/307676/ 
307676/3800; 97/306909/ 
306909/4800; 98/306916/ 
306916/3800; 99/300139/ 
300139/9900; 100/300155/ 
300155/7400; 101/305649/ 
305649/5000; 102/305380/ 
305380/10000; 103/311549/ 
311549/4300; 104/304796/ 
304796/2600; 105/303783/ 
303783/5900; 106/303785/ 
303785/2000; 107/307159/ 
307159/3300; 108/300405/ 
300405/2500; 109/300149/ 
300149/9400; 110/306912/ 
306912/2100; 111/306924/ 
306924/1700; 112/305279/ 
305279/5600; 113/307738/ 
307738/1000; 114/307686/ 
307686/1300; 115/305383/ 
305383/4300; 116/300234/ 
300234/13800; 117/307688/ 
307688/1300; 118/305386/ 
305386/3100; 119/307727/ 
307727/10000; 120/307724/ 
307724/5400; 121/307765/ 
307765/5700; 122/307763/ 
307763/2300; 123/304797/ 
304797/2600; 124/304796/ 
304796/2600; 125/303398/ 
303398/10000, la preţul de 
porn i re  a  l i c i ta ţ i e i  de 
816.160,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include 
TVA; 2.*TEREN EXTRA-
VILAN cu S= 303.770mp, (cu 
destinaţia de Exploatare 
Balastieră), situat în Zona 
Criciova-Jdioara, Judeţul 
Timis*, având următoarele 
numere cadastrale: Nr. Crt./
Nr. cadastral/ Suprafaţa mp: 
1/400575/ 8.700; 2/400520/ 
9 .700;  3/400591/  3 .846; 
4/400603/ 4.812; 5/400593/ 
5 .800;  6/400594/  5 .800; 
7/400588/ 5.800; 8/400580/ 
5.800; 9/400581/ 11.547; 
10/400613/ 2.900; 11/400579/ 
4.300; 12/400595/ 11.283; 
13/400515/ 5.800; 14/400590/ 
20.399; 15/400651/ 5.800; 
16/400571/ 5.800; 17/400582/ 
8.700; 18/400576/ 6.100; 

19/400583/ 5.800; 20/400650/ 
5.800; 21/400577/ 2.900; 
22/400587/ 11.550; 23/400585/ 
2.760; 24/400584/ 4.270; 
25/400596/ 11.600; 26/400194/ 
17.400; 27/400635/ 83.078; 
28/400573/ 5.800; 29/400578/ 
11.541; 30/400572/ 5.624; 
31/400615/ 2.760, la preţul de 
porn i re  a  l i c i ta ţ i e i  de 
413.120,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii), valoarea nu include 
TVA. Licitaţia va avea loc la 
punctul de lucru al debitoarei 
situat în localitatea Timişoara, 
str.Enric Baader, nr.13, jud.
Timiş, la data de 19.09.2017, 
ora 13.00, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 
03.10.2017, ora 13.00, la data 
de 17.10.2017, ora 13.00, la 
data de 31.10.2017, ora 13.00, 
la data de 14.11.2017, ora 
13.00, respectiv la data de 
28.11.2017, ora 13.00. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată  de  achiz i ţ ionarea 
caietului de sarcini şi consem-
narea unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licita-
ţiei, până la începerea licitaţiei 
în contul unic de insolvenţă 
deschis la Banca Comercială 
Carpatica, sub nr.RO 98 
CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să 
se prezinte la şedinţa de lici-
taţie la termenul de vânzare, 
la locul fixat în acest scop şi 
până la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somăm 
pe toţi cei care pretind vreun 
drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare în termen, sub sancţi-
unea prevăzută de lege. Infor-
maţii suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitaţie, la 
telefoanele: 0252.328.293, 
0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 
sau 0745.267.676 şi pe site-
urile: www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insolventa.ro

l Consiliul Local -UAT 
Comuna Bucov anunţă licitaţie 
publică deschisă cu strigare 
privind închirierea prin licitaţie 
publică cu strigare a imobi-
lului- teren intravilan în supra-
faţă de 4.252mp, cu număr 
cadastral 24684, situat în 
Tarlaua 99, parcelele Cc 4118, 
Ps 4121, af lat în domeniul 
privat al comunei Bucov, 
judeţul Prahova. Licitaţia 
publică deschisă cu strigare va 
avea loc în data de 18.09.2017, 
ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comunei Bucov, str.Constantin 
Stere, Nr.1, jud.Prahova. 
Termenul-limită de depunere a 
ofer te i  es te  la  data  de 
18.09.2017, ora 10.00. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Bucov, jud.Prahova 
-Biroul Registratură. Preţul de 
pornire este de 1Euro/mp/an, 
pasul minim de pornire 
0,10Euro/mp/an. Data-limită 
pentru solicitare clarificări este 
la data de 13.09.2017, ora 
16.00. Contravaloarea docu-
mentaţiei de atribuire este de 
10Lei, iar taxa de participare 
100 Lei. Oferta va conţine 1 
(unu) plic sigilat, ce conţine 
documentele solicitate în 
caietul de sarcini şi se va 
depune într-un singur exem-
plar original. Garanţia de 

participare la licitaţie este în 
valoare de 1.950,00 Lei şi va fi 
plătită în contul Unităţii Admi-
nistrativ Teritoriale Primăria 
B u c o v,  n r.  R O 6 2 T R E Z 
5395006XXX000056, deschis la 
Trezoreria Boldeşti Scaieni, cod 
fiscal: 2843531. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei 
Bucov, tel. 0244.275.046/int.21. 
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Prahova, Str.Văleni, nr.44, cod 
p o ş t a l :  1 0 0 1 2 5 , 
tel.0244.544.230, 
fax: 0244.541.272. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 06.09.2017.

l Primăria Comunei Prăjeni, 
sat Prăjeni, comuna Prăjeni, 
judeţu l  Botoşani ,  CIF : 
3 3 7 3 3 3 0 ,  t e l e f o n /  f a x : 
0231.553.010, e-mail: primaria-
prajeni@yahoo.com organi-
zezeă licitaţie publică pentru 
concesionare: suprafaţa de 
17,65 mp, spațiu ce aparține 
dispensarului uman Prăjeni 
pentru desfăşurarea activității 
specifice de cabinet stomato-
logic, af lată în proprietate 
publică a Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani. Documen-
taţia de atribuire poate fi 
procurată de la sediul primă-
riei comunei Prăjeni, comparti-
mentul juridic (secretar). 
Costul documentaţiei de atri-
buire este de 20 lei. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
este 21 septembrie 2017, ora 
13:00. Data limită de depunere 
a ofertelor este 28 septembrie 
2017, ora 09:00. Oferta se 
depune într-un singur exem-
plar original. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 28 septem-
brie 2017, ora 10:00 la sediul 
primăriei comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani.

PIERDERI
l Pierdut chitantier, facturier, 
registru evidenta contracte, 
imputerniciri, contracte pe 
numele Cabinet Avocat Madu-
larescu Adrian, CUI 23219647. 
Declar nule.

l Pierdut Certificat de inregis-
trare a Neoland Logic Solution 
SRL cu datele: J40/4838/2009, 
CUI 25437419, sediul Bucu-
resti, sector 2, Bdul Basarabia 
nr.96B, parter, ap com 1, birou 
1. Il declar nul.

l Pierdut Card avocat nr. 
4000-210-025-899 emis de 
Baroul Bucuresti, pe numele 
Istriteanu Madalina. Il declar 
nul.

l Subscrisa, Lukoil România 
SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Nordului, nr. 28-36, 
Sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucu-
reşti sub nr. J40/4469/1998, 
având Cod de Identificare 
Fiscală: RO10547022, declar 
pierdute şi nule certificatele 
constatatoare de autorizare: 1. 
nr. 552481 din 05.11.2008 emis 
pentru Punct de lucru Mihai 
Bravu -Stație de Distribuție a 
Produselor Petroliere; 2. nr. 
586332 din 24.11.2008 emis 

pentru Punct de lucru Virtuții 
-Stație de Distribuție a Produ-
selor Petroliere; 3. nr. 316224 
din 28.07.2016 emis pentru 
Punct de lucru Stație de Distri-
buție Carburanți Bucureşti T. 
Vladimirescu; 4. nr. 552481 din 
05.11.2008 emis pentru Punct 
de lucru -Stație de Distribuție 
Carburanți Mihai Bravu 2; 5. 
nr. 378443 din 29.10.2014 emis 
pentru Punct de lucru -Stație 
Distribuție Carburanți Virfu-
r i l e ;  6 .  nr.  247642  d in 
20.05.2008 emis pentru Punct 
de lucru Stație de Distribuție 
Carburanți Târgu Ocna; 7. nr. 
385849 din 28.09.2016 emis 
pentru Punct de lucru -Stație 
de Distribuție Carburanți 
Zalău 1; 8. nr. 174912 din 
15.05.2014 emis pentru Punct 
de lucru -Stație de Distribuție 
Carburanți Târgu Mureş 5 
S inaia ;  9 .nr.139455 din 
29.03.2017 emis pentru Punct 
de lucru -Stație de Distribuție 
Carburanți Deva 2; 10. nr. 
378443 din 29.10.2014 emis 
pentru Punct de lucru -Stație 
de Distribuție Carburanți Teiuş 
1; 11. nr. 213075 din 13.06.2014 
emis pentru Punct de lucru 
Stație Distribuție Carburanți 
Braşov 6, situată în intravilanul 
mun. Braşov; 12. nr. 168576 din 
20.04.2017 emis pentru Punct 
de lucru -Stație de Distribuție 
Carburanț i  Pre lungirea 
Ghencea; 13. nr. 522809 din 
17.10.2008 emis pentru Punct 
de lucru -Stație de Distribuție 
Carburanți Slatina 3 Cireaşov; 
14. nr. 523151 din 04.11.2009 
emis pentru Punct de lucru 
Caracal 1 -Stație de Distribuție 
Carburanți; 15. nr. 579167 din 
05.04.2012 emis pentru Punct 
de lucru Stație de Distribuție 
Carburanți Bucureşti-Turnu 
Măgurele; 16. nr. 26281 din 
21.01.2009 emis pentru Punct 
de lucru, Stație de Distribuție 
Carburanți Târgovişte 2 Petru 
Cercel.

l Vasilescu Florin-Viorel PFA, 
CUI 31351745,F40/1040/2013, 
declar pierdut certificat de inre-
gistrare seria B nr. 2713621, 
certificat constatator aferent 
cod CAEN 5630 si certificat 
constatator aferent sediului 
profesional din Bucuresti, 
sector 5, str. Trompetului, nr. 
62. Le declar nule.

l Societatea Duzel Imobiliare 
SRL, cu sediul în Municipiul 
Timişoara,  B-dul  Mihai 
Eminescu, nr.4, camera 2, etaj 
3, ap.16, jud.Timiş, înregistrată 
l a  O R C  Ti m i ş  s u b  n r.
J35/1636/2007, CUI: 21631675, 
declarăm pierdut Certificatul 
Constatator 
nr.54358/27.08.2009 al sediului 
din Municipiul Timişoara, 
B-dul Mihai Eminescu, nr.4, 
camera 2, etaj 3, ap.16, jud.
Timiş, şi Certificatul de Înregis-
trare nr.B1939601/27.08.2009, 
certificate pe care le declarăm 
nule.

l  S u b s c r i s a ,  L U K O I L 
România SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Şoseaua Nordului, 
nr.28-36, Sector 1, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comer-
ţu lu i  Bucureşt i  sub  nr.
J40/4469/1998, având Cod de 
I d e n t i f i c a r e  F i s c a l ă : 
RO10547022, declar pierdut şi 
nul certificatul constatator de 
autorizare nr. 74698 din 
20.02.2017 emis pentru Punct 

de lucru -Staţie de Distribuţie 
Carburanţi Ploieşti 1.

l  P i e r d u t  L e g i t i m a t i e 
DGASPC Arad, pe numele 
Hergheligiu Luminita Mihaela. 
O declar nula.

l Cabinet Avocat „Cumanov 
Laura”, cu sediul în mun. 
Bucureşti, str. Jirului nr. 24, 
et.3, ap. 13, cam. 3, sector 4, 
C.U.I. 33861473, declar pier-
dute din 03.07.2014 următoa-
rele acte: dosare de înregistrare 
dată certă, acte dată certă 
avocat 2000-2014, facturiere 
2000-2014, contracte asistenţă 
juridică pe perioada 2000-2014, 
chitanţiere 2000-2014, carduri 
credit, carte avocat, încheieri şi 
contracte dată certă. Declar 
pierdute şi anulate toate actele 
2000-2014.

l Am pierdut legitimaţie acces 
emisă de Aeroport Otopeni 
„Henri Coandă” pe numele 
Ioniţă Daniela. O declar nulă.

l Pierdut certificat de atestare 
a dreptului de proprietate 
privată cu numărul 405/5 din 
03.01.1994, pe numele Crînguş 
Aurel, emis de P.M.B.

l Declar pierdut contract de 
vânzare- cumpărare nr. 21 din 
14.05.1991, dintre Sucursala de 
Construcţii, Reparaţii, Admi-
nistrarea şi Vânzarea Locuin-
ţelor „Giuleşti” şi Trandafir 
Marin.

l Stuparu Cristina titular al 
Stuparu Cristina –Corina 
P.F.A. identificată prin C.U.I. 
RO 31014707, F40/4953/2012, 
cu sediul social în str. Vlaicu 
Vodă nr. 21, sector 3, Bucureşti, 
declar pierdute: rezolutia, 
duplicat nr. 1 al certificatului 
constator nr. 46917/07.02.2017 
privind terţii si toate certifica-
tele constatatoare. Le declar 
nule.

l Declar pierdut şi nul act de 
concesiune nr. 1622 din data de 
30.06.2004, emis de Parohia 
„Sfinţii Voievozi”, comuna 
Popeşti- Leordeni, Sectorul 4, 
pe numele Baciu Elena –dece-
dată, Baciu Georgeta –dece-
dată, 
Preda Florian –moştenitor.

l Flămînzeanu Ion cabinet 
individual de avocatură “Dr. 
Flămînzeanu Ion”, cu sediul 
în Bucureşti, sector 4, str. 
Emil Racoviţă nr. 12, declar 
pierdute şi nule: -legitimaţie 
(card avocat);  -ştampilă 
rotundă.

l Pierdut atestat pregătire 
profesională eliberat de A.R.R. 
Mehedinţi pe numele: Săceanu 
Mircea. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregis-
trare cu seria B Nr. 3238795 din 
data 12.10.2016 al S.C. Tech 
Stuff S.R.L. având C.U.I. 
36626790, 
J40/13418/12.10.2016, adresa 
bd.Tudor Vladimirescu nr. 184, 
sector 5. Îl declar nul.

l S.C. EXPRES 2 S.R.L. cu 
sediu social –str. Fabrica de 
Chibrituri nr. 56, sector 5, 
Bucureşti, J40/6192/1991, RO 
402598, declară pierdut şi nul 
certificat de înregistrare.

ANUNȚURI




