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OFERTE SERVICIU
l Angajăm lăcătuş mecanic în
domeniul amenajărilor interioare.
Experienţă min.3 ani în domeniu.
Munca necesită pricepere şi
răbdare. Rugăm seriozitate.
Tel:_031.425.74.94.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru
ocuparea a 5 funcţii publice de
execuţie temporar vacante.
Concursul se organizează la sediul
I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii
16, sector 5, în data de 22.03.2016,
ora 10:00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 8 zile de la data publicării anunţului, la sediul I.N.S..
Dosarul de înscriere trebuie să
conţină obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G.
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici. Condiţiile de participare la
concurs aprobate şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul şi pe
site-ul I.N.S. (www.insse.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul I.N.S. şi la telefon
(021)317.77.82.

l Primăria comunei Conteşti,
judeţul Teleorman, anunţă concurs
pentru ocuparea a doua funcţii
contractuale: 1. Şofer microbuz
şcolar, categoria D1, studii medii.
Proba scrisă: 12 aprilie 2016, ora:
10,00; Interviu: 14 aprilie 2016,
ora: 10,00; Proba practică: 15
aprilie 2016, ora: 10,00; Locul
desfăşurării concursului: sediul
primăriei comunei Conteşti,
judeţul Teleorman; Termenul de
depunere dosare: 10 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Relaţii suplimentare la telefon:
0247/334.296. 2. Asistent medical
comunitar. Proba scrisă: 29 martie
2016, ora: 14,00; Interviu: 31
aprilie 2016, ora: 14,00; Locul
desfăşurării concursului: sediul
primăriei comunei Conteşti,
judeţul Teleorman; Termenul de
depunere dosare: 10 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Relaţii suplimentare la telefon:
0247/334.296.
l Liceul Tehnologic, cu sediul în
localitatea Berzovia, nr.124, judeţul
Caraş-Severin, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Şofer:

Număr posturi: 0,50, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 30 martie 2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 30
martie 2016, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii liceale sau
profesionale; -permis de conducere
categogia D; -atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de
ARR. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Liceului Tehnologic Berzovia.
Relaţii suplimentare la sediul:
Liceului Tehnologic Berzovia,
persoană de contact: Şoaca Aurica,
telefon/fax: 0255.525.627, E-mail:
scoalaberzovia@yahoo.co.uk.
l Liceul Teoretic ,,Adrian
Păunescu” cu sediul in localitatea
Bârca, str.Mihai Viteazul, nr.259,
judeţul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante
de: mediator şcolar, ½ normă,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 05.04.2016,
ora 10.00, Proba interviu în data de
06.04.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă vârsta
minimum 18 ani; -să cunoască
limba română, scris şi vorbit; -abilități de comunicare şi cunoaştere a
limbii romani; -să aibă cel puțin
studii medii; -curs de formare a
mediatorilor şcolari, organizat de
Ministerul Educației. Candidatii
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
25.03.2016, ora 12.00, la sediul
L i c e u l u i Te o r e t i c , , A d r i a n
Păunescu”. Relaţii suplimentare la
sediul: Lic. Teoretic ,,Adrian
Păunescu” persoana de contact:
Budeancă Adriana, telefon:
0251.356.612.
l Liceul Tehnologic „Ioan N.
Roman”, cu sediul în localitatea
Constanța, str.Cuza Vodă, nr.80,
judeţul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, de: -Denumire funcție: Administrator de
patrimoniu -1 post; -Denumire
funcție: Muncitor -1 post.
Concursul va fi organizat conform
HG 286/23.03.2011. -Proba scrisă
-marți 05 aprilie 2016, ora 10.00;
-Interviu -miercuri 06 aprilie 2016,
ora 10.00. Condițiile de participare
la concurs sunt: a) are cetățenia
română; b)cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. S.F.O. Bușteni anunță
organizarea licitației privind vânzarea unui imobil - apartament
situat în Bușteni, str. Fântânii, nr. 42, lot 2, corp B, ap. 1, parter,
jud. Prahova, total suprafață utilă de 60,07 mp, având număr
cadastral 22417-C1-U1, la sediul din oraș Bușteni, str. Nestor
Ureche, nr. 3, în data de 24.03.2016, ora 12.00. Imobilul este
proprietatea minorei Sulea Alexia-Maria, reprezentată prin
curator desemnat Vasiu Mariana. Prețul de pornire al licitației este
de 112.065 lei, exclusiv TVA. Pentru bunul respectiv s-a constituit
ipotecă legală în favoarea A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni, pentru
obligațiile ﬁscale restante ale debitorului Birou Individual Notarial
Vasiu Mariana, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Azuga, str.
Victoriei, nr. 48, bl. ANL, parter, jud. Prahova și nu este grevat de
alte sarcini. Anunțul nr. 8780/09.03.2016 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.320155, persoană de contact: Aldea Cristin.

care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; f)îndeplineşte
condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs
(studii medii); g)nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori
a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Înscrierile la concurs se fac
la sediul unității şcolare din
Constanța, strada Cuza Vodă,
nr.80, până în data de 23.03.2016,
ora 14.00. Relaţii suplimentare la
sediul Liceului Tehnologic „Ioan
N.Roman”, persoană de contact:
Popescu Mirela, telefon/fax:
0341.405.845.
l Primăria comunei Spineni,
județul Olt, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea postului
de funcţie publică vacantă aferent
categoriei funcţionarilor publici de
execuţie din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei comunei
Spineni, județul Olt. Denumirea
funcţiei publice. 1.Consilier, clasa
I, grad profesional superior, nivel
studii S -Compartiment Contabilitate. Condiţii de participare la
concurs: a) Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; b) Studii
-studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv,
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă,
sau echivalentă în domeniul ştiințelor economice; c) Condiţii
minime de vechime: minim 9 ani
vechime în specialitatea studiilor.
Condiţii de desfăşurare a concursului: 1.Data depunerii dosarelor
de înscriere la concurs -în termen
de 20 zile de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 29.03.2016). 2.
Selecţia dosarelor de înscriere -5
zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere. 3. Data
probei scrise -11 aprilie 2016, ora
10.00; 4.Data probei de interviu
-maximum 5 zile de la data susţinerii probei scrise. 5.Ora şi locul
desfăşurării probelor -Sediul
Primăriei comunei Spineni, județul
Olt, din str. Principală Alunişu,
nr.85. Menţiuni. Bibliografia, actele
obligatorii la dosarul de înscriere şi

relaţii suplimentare se pot obţine
de la secretarul comunei Spineni,
judeţul Olt, telefon: 0758.056.645,
0249.469.609.
l Colegiul Naţional “Mihai
Viteazul”, cu sediul în localitatea
Slobozia, B-dul Unirii, nr.10,
judeţul Ialomiţa, anunţă scoaterea
la concurs a postului contractual
vacant, de: -Administrator patrimoniu I (S), un post, conform HG
286/23.03.2011 cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii universitare de
licenţă cu specialitatea de inginer/
economist (conform Legii
nr.1/2011); -vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani. Calendarul de desfăşurare a concursului:
- 01.04.2016, ora 10.00, proba
scrisă; -06.04.2016, ora 10.00, interviul. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 24 martie 2016, ora
15.00, la sediul Colegiului Naţional
„Mihai Viteazul” Slobozia. Relaţii
suplimentare la secretariatul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”
Slobozia, telefon: 0243.236.322.
Persoană de contact: Iancu Elena.

VÂNZĂRI AUTO
l Autoturism Mercedes-Benz
E270, 70.000 Km, an fabricaţie
2003, stare excepţională, ţinut în
garaj, primul proprietar, toate reviziile şi întreţinere efectuate numai
la reprezentanţa Mercedes,
10.500E. 0744.643.734

CITAȚII
l Se citează Olaru Cristina, în
calitate de nepoată de fiu predecedat a defunctului Taifas
Gheorghe, decedat la data de
25.ianuarie.2002, in comuna Horia,
jud. Tulcea, la sediul BIN Porfir
Alexandru din Tulcea, Str. Păcii,
nr. 13, în data de 22.03.2016,
ora-12.00
l Vintilă Maria şi Vintilă Mircea,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Piteşti, Bdul Republicii, sunt citaţi
de către Ivan Constantin şi Ivan
Paraschiva, apelanţi în Dosarul nr.
2646/280/2014, la Tribunalul
Argeş, în data de 24.03.2016, ora
8,30, sala 2, complet C8A.
l Numiţii Dumitru Marius Aurelian domiciliat în Piteşti, str. Exerciţiu nr. 83, Bl. P8, sc. A, ap.14 şi
Dumitru Gelu domiciliat în sat
Făcăleţeşti, com. Cocu, jud. Argeş
sunt citaţi la Tribunalul Sibiu în
data de 10.03.2016, în Dosarul

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Mioveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Oprescu
Ionut Valentin - după cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără
TVA): Mercedes Benz Atego 817, serie șasiu WDB9700151K339889, serie motor - 09001976, an fabricație
1998, 3.280 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 RO69TREZ0495067XXX014650
deschis la Trezoreria Mioveni, 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 29/03/2016
ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 30/03/2016 ora 11:00,
la sediul S.F.O. Mioveni. 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 tel 0248/260665.

11356/306/2009* în proces civil cu
Gălbenuşă Vasile Gabriel.
l Asociaţia de Proprietari Creţulescu, cu sediul în Piteşti, str. Dr.
Nicolae Creţulescu, bl. A4a, sc. B,
citează prin publicitate pe numiţii
Diaconescu Elena şi Diaconescu
Ion Sorin, cu ultimul domiciliu în
Piteşti, str. Dr. N. Creţulescu, bl.
A4a, sc. B, ap. 4, jud. Argeş, pe
data de 31 martie 2016, orele 8,30,
urmând a se prezenta la Judecătoria Piteşti în Dosarul nr.
9326/280/2015, având ca obiect
Pretenţii.
l Cirebe Szuszana mar. Vuka Ilie
lui Gligor, cu domiciliul necunoscut, este citata la Judecatoria
Turda in data de 11.04.2016,
ora-08.30, pentru dezbaterea
cauzei in fond in Dosar
2529/328/2015, avand ca obiect
uzucapiune.
l Subsemnata-reclamantă Spînu
Maria (CNP 2370821227781)
anunț inițierea la Judecătoria Iaşidosar nr. 3961/245/2016-complet
15, a procedurii de declarare judecătorească a morții pârâtei Spînu
Daniela (CNP 2620119221155), cu
ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi,
Bd. Chimiei (fostă str. Grădinari)
nr. 39, bl. F32, sc. A, ap. 1, parter.
Invit toate persoanele interesate să
comunice datele pe care le cunosc
în legătură cu Spînu Daniela, la
Judecătoria Iaşi sau la orice organ
de poliție.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numitul Uygur Ahmet, domiciliat
în Sultan Arhan, Turcia, născut la
data de 12.01.1975 în Sivas, Turcia,
în calitate de intimat în dosarul
civil nr. 322/90/2016, cu termen de
judecare în data de 11.03.2016,
având ca obiect dispunerea măsurii
de plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Se citează pârâtul Țanca Ionel,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
mun. Lupeni, str. Parângului, nr.
26, bl. A6, sc. 2, et. 10, ap. 88, jud.
Hunedoara, la Judecătoria Petroşani în dosarul civil 5596/278/2015
pentru termenul din 06.04.2016,
ora 11:30, având ca obiect
„evacuare art. 1033 CPC”, reclamantă fiind Cobzaru Marcela.
l Pârâtul Cojocaru Nelu, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Timişoara, str. Martir Constantin
Zabulic, bl.A10, sc. B, ap. 7, jud.
Timiş, în prezent cu domiciliul
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necunoscut, este chemat la Judecătoria Timişoara, cu sediul în Timişoara, str.Piaţa Ţepeş Vodă, nr.2/A,
în dosarul nr. 24597/325/2015,
pentru termenul de judecată din
data de 12.04.2016, ora 9.00, sala
327, Completul 13, în proces cu
reclamanta Cojocaru Constantina,
pentru divorţ. Precizăm că publicarea se face la solicitarea şi pe
cheltuiala părţilor.
l Furtea Magdalena Marcela se
citează în calitate de moştenitoare
legală (nepoată de frate postdecedat) a defunctei Nicolaescu
Eugenia, în data de 31.03.2016, ora
10.00, la Biroul Individual Notarial
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul
din Municipiul Braşov, Bld. 15
Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşovdezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 15/2016.

DIVERSE
l Publicare dispozitiv sentinţa
civila nr. 5/12.01.2016 pronunțată
de Judecătoria Moineşti in dosarul
2352/260/2015, cu următorul
conţinut: Admite cererea reclamantei Ciobanu Angelica domiciliata in Moineşti, str. Vasile
Alecsandri, bl. A1-1, apt. 14, jud.
Bacău, in contradictoriu cu paratul
Ciobanu Cornelius, cu acelaşi
domiciliu. Dispune punerea sub
interdicţie a paratului Ciobanu
Cornelius cu acelaşi domiciliu.
Numeşte pe numita Ciobanu
Angelica in calitate de tutore al
paratului. Cu apel in termen de 30
de zile de la comunicare. Pronunțată in şedința publica, azi
12.01.2016.
l În temeiul art. 100 alin. 1 din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Axy Sori
SRL, CUI: 27898150, J25/12/2011,
dosar nr.138/101/2016 -Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă
28.03.2016; Termen limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului preliminar este la
11.04.2016; Termen pentru eventuale contestaţii la tabelul preliminar 7 zile de la data publicării în
BPI; Termen pentru întocmire şi
afişare tabel definitive 25.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Administratorul
unic al S.C. Rom-Quartz S.A.,
convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în ziua de
11.04.2016 ora 10 la sediul din str.
Erou Iancu Nicolae,126A, et.5,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Mioveni. 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
Anghelus Top Spedition SRL – Mioveni, după cum urmează:
Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Autoutilitară Iveco ML 75 E,
seria motor 00024071, serie șasiu ZCFA75B0102373525, an
fabricație 2002, nr. înmatr. AG 95 ATS, 13.170 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 RO69TREZ0495067XXX014650 deschis la Trezoreria
Mioveni, 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 22/03/2016 ora 14:00. Licitația
va avea loc în data de 23/03/2016 ora 11:00, la sediul S.F.O.
Mioveni. 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 tel
0248/260665.
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ANUNȚURI

Voluntari, Ilfov, pentru acţionarii
înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 03.03.2016.
Ordinea de zi: 1. Rapoartele de
gestiune ale administratorului unic
şi comisiei de cenzori pentru 2015;
2. Aprobarea situaţiilor financiare
pentru 2015 şi descărcarea de
gestiune a administratorului unic;
3. Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru 2016; 4. Prelungirea mandatelor cenzorilor; 5.
Diverse. Daca la prima convocare
nu se întrunesc condiţiile statutare,
adunarea se va ţine în acelaşi loc şi
la aceeaşi oră în ziua de 12.04.2016.
Materialele informative se pot
consulta la adresa de mai sus.
Reprezentarea acţionarilor se
poate face şi prin procura specială
autentificată. Administrator unic
Ghic Gratiela.
l Avand in vedere solicitarea
administratorul special Ing.
Stefana Vasiliu al societatii, administratorul judiciar Andrei Ioan
I P U R L a l S . C . Tu r n a t o r i a

Centrala Orion S.A. (societate in
reorganizare judiciara, in judicial
reorganization, en redressemnet)
cu sediul in Campina, Str. Ec.
Teodoroiu, nr. 29, Judetul Prahova,
inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova sub nr. J29/113/1991,
avand Cod de Identificare Fiscala
RO 3195284, capital social subscris
şi vărsat 3.628.915 lei, in temeiul
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Statutului
societatii, convoaca Adunarea
Generala Extraordinara A Actionarilor (AGEA) la data de
12.04.2016, ora 15,00, la sediul
societatii, pentru toti actionarii
inregistrati in registrul actionarilor
la sfarsitul zilei de 25.03.2016 –
data de referinta, cu urmatoarea
ordine de zi: 1. Se supune aprobarii
actionarilor ofertele primite de
administratorul special privind
valorificarea activelor societatii. 2.
Se propune data de 28.04.2016 ca
data de inregistrare pentru identifi-

JOI / 10 MARTIE 2016
carea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala
a Acţionarilor si data de
27.04.2016, ca data „ex date”. 3. Se
supune aprobarii actionarilor
imputernicirea unui reprezentant
al administratorului judiciar sa
efectueze toate procedurile si
formalitatile prevazute de lege
pentru publicarea si inregistrarea
hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova. La sedinta pot
participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la
Depozitarul Sibex SA Sibiu la
sfarsitul zilei de 25.03.2016 (data
de referinta). Unul sau mai multi
actionari reprezentand individual
sau impreuna cel putin 5 % din
capitalul social au dreptul: a) De a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre adoptare de
catre adunarea generala, in termen

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de
25, luna Martie 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Bursa Metal SRL, CUI 26970036, cu
sediul în județul Giurgiu, localitatea Dobreni, str. Vasile Militaru, nr. 262. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul): Autoturism Mercedes Benz 211, GR-04-MGK, an fabricație 2004, sș: WDB2110261A609412,
capacitate cilindrică 3200 cmc, Diesel, stare generală satisfăcătoare. Prețul de evaluare sau de pornire
a licitației exclusiv TVA: 14.850 lei. Cota TVA: 20%. Total: 14.850 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0246.212830, interior 409, cu doamna Mihaela Chiripuci.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Municipal Oltenița. Nr. 9546 Data 07.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația
a-I-a. Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.F.P.J.Călărași - Serviciul Fiscal Municipal Oltenița,
cu sediul în municipiul Oltenița, județul Călărași, bulevardul Republici, bloc Republici, tronson 1, în
temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua
de 21, luna martie, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Oltenița, bulevardul Republici, bloc Republici,
tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile proprietate a debitorului SC
Activ Guard SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea Oltenița, județul Călărași, bulevardul Tineretului nr. 165
A, cod ﬁscal RO 1929724, dosar de executare nr. 1 din 2015: Autoturism Opel Vivaro - 14636 lei;
Autoturism Logan - 16787 lei; Autoturism Solenza - 3548 lei; Generator Curent - 1251 lei; Laptop Dell
- 2087 lei; Aparat aer condiționat Vario - 450 lei; Cabină Modulară - 3548 lei; Calculator - 200 lei;
Calculator Dell - 1100 lei; Calculator Pentium - 500 lei; Copiator Konica - 2600 lei; Copiator Xerox 2600 lei; Calorifer - 210 lei; Laptop Dell - 210 lei; Mobilier - 1050 lei; Mobilier - 800 lei; Mobilier - 875
lei; Mobilier - 3250 lei; Mobilier - 1100 lei; Mobilier - 1600 lei; Monitor Hyundai - 150 lei; Sistem
supraveghere - 6375 lei; Xerox - 200 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată
pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului
Călărași – beneﬁciar AJFP Călărași C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
pentru persoane ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu
au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Proceura Fiscală,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, bulevardul
Republici, bloc Republici, tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 - 16.30.

de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului. b) De a
prezenta proiecte de hotarare
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse in ordinea
de zi a adunarii generale. Fiecare
actionar are dreptul sa adreseze
intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a AGEA pana cel
tarziu la data 08.04.2015. Societatea va formula un raspuns
general pentru intrebarile cu
acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare
– raspuns, daca intrebarile vor fi
transmise pana cel tarziu la data
de 08.04.2016. Actionarii mentionati in alineatele precedente au
obligatia sa trimita materialele/
intrebarile in scris, in plicuri
inchise, insotite de copii certificate
ale actelor de identitate, BI/CI in
cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de inregistrare in cazul
persoanelor juridice, precum si
copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu
mentiunea scrisa clar, cu majuscule
pentru Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor din data
de 12/13.04.2016, sau pe e-mail cu
semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura
electronica, la adresa headoffice@
tco.ro mentionand la subiect
"pentru AGEA din 12/13.04.2016".
Actionarii inregistrati la data de
referinta pot participa si vota la
adunarea generala personal sau
pot fi reprezentati in cadrul AGEA
de catre reprezentantii lor legali
sau de catre alte persoane carora li
s-a acordat procura speciala sau
procura generala pe baza formularului de procura speciala sau
procura generala pus la dispozitie
de societate, in conditiile legii.
Formularele de procura speciala
sau procura generala se pot obtine
de la sediul societatii sau se pot
descarca de pe website-ul societatii
www.tco.ro, incepand cu data de
15.03.2016. Un exemplar, in
original al procurii speciale,
completat si semnat insotit de
copia actului de identitate valabil
al actionarului (BI/CI in cazul
actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul
persoanelor juridice) se va depune

la sediul societatii cu 48 de ore
inainte de adunarea generala, un
altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca
acesta sa isi poata dovedi calitatea
de reprezentant in adunare. Procurile speciale sau generale insotite
de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise la sediul
societatii, precum si prin e-mail cu
semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura
electronica, cu 48 de ore inainte de
adunarea generala, la adresa
headoffice@tco.ro mentionand la
subiect "pentru AGEA din
12/13.04.2016". La data desfasurarii AGEA, reprezentantul
desemnat va preda originalele
procurilor speciale sau procurilor
generale, in cazul in care au fost
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a
actului de identitate valabil a
reprezentantului desemnat.Actionarii au posibilitatea de a vota si
prin corespondenta, inainte de
AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta
care se poate obtine de la sediul
societatii sau de pe website-ul societatii, www.tco.ro, incepand cu
data de 15.03.2016. In cazul
votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat,
insotit de copia de pe actul de
identitate pot fi transmise la sediul
societatii, cu 48 de ore inainte de
adunarea generala, in plic inchis,
cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule “pentru Adunarea Generala
Extraordinara A Actionarilor din
data de 12/13.04.2016. Formularele
de vot care nu sunt primite in
termenul indicat mai sus nu pot fi
luate in calcul pentru determinarea
cvorumului si majoritatii in cadrul
AGEA. Materialele si documentele
supuse dezbaterii AGEA pot fi
consultate la sediul societatii, in
fiecare zi lucratoare, intre orele
11,00 – 14,00 sau pe website-ul
societatii www.tco.ro incepand cu
data de 15.03.2016. Daca la prima
convocare AGEA nu va fi statutara, sedinta AGEA se reconvoaca
pentru data de 13.04.2016 in
aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordine de zi). Informatii
suplimentare se pot obtine la sediul
S.C. Turnatoria Centrala Orion
S.A. sau la numarul de telefon

0244/334661, intre orele 10,00
-15,00 si pe website-ul www.tco.ro.
Actionarii pot solicita copii ale
documentelor ce vor fi prezentate
in cadrul AGEA, contra sumei de
0,5 lei/pag.

LICITAȚII
l Primăria comunei Peştera, cu
sediul în localitatea Peştera, str.
I z v o r u l u i N r. 2 5 , j u d e ţ u l
Constanta, organizează la data de
30.03.2016, ora 13:00, licitaţie
pentru: - vânzare a doua imobile
teren situat în localitatea Peştera,
comună Peştera, judeţul
Constanta, destinate constructiilor
de clădiri industrial; - vânzarea
imobilul teren în suprafaţa de
1000,00 mp situate în localitatea
Peştera, comuna Peştera, judeţul
Constanta, pentru construirea unei
locuinţe individuale. Înscrierile se
fac până la data de 29.03.2016, ora
13:00 la sediul Primăriei. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei,
Str. Izvorului nr, 25, tel/fax 0241856.800.
l Primăria municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitatiei publice deschise in vederea
închirierii: - Pieței Mărăței - bun
imobil proprietatea municipalității
situată în str. Progresului, cu destinația de piață agroalimentară în
suprafață de 1.096 mp. conform
HCL nr. 63/26.02.2016 20.07.2012.
Pretul minim de pornire la licitatie
este de 15,37 lei/mp./lună conform
HCL nr. 351/26.11.2015; - Clădirii
stație sosire telescaun dispusă pe 4
nivele ( P+S1+S2+S3 parțial)restaurant, bun imobil proprietatea
municipalitatii, situat in Piatra
Neamt, punctul Trei ColineDealul Cozla cu destinația de
alimentație publică suprafață
totală de 450,03 mp conform HCL
nr. 63/26.02.2016 20.07.2012. Pretul
minim de pornire la licitatie este de
15,37 lei/mp./lună conform HCL
nr. 351/26.11.2015; Închirierea se
încheie pe o perioadă de 3 ani cu
posibilitatea prelungirii, la solicitarea chiriaşului, cu cel puțin 6
luni înaintea expirării termenului
contractului de închiriere şi numai
cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local. Licitația va avea loc
pe data de 01.04.2016, ora 14,00, la
sala de şedință a Primăriei munici-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Pucioasa. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 20002. Dosar de
executare nr. 116. Nr. 4826 din 07.03.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2016, Luna Martie, Ziua 29. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Martie, orele 12.00, anul 2016, în localitatea
Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III-a)
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Comsim-Impex S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în
jud. Dâmbovița, orș. Pucioasa, Pța. Centrală, cod de identiﬁcare ﬁscală 940775: Denumirea bunului
mobil descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul), Cantitate, Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1.
Cuptor modular ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/75, 1 buc., 16.627 lei, 20%; 2. Cuptor
modular ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/65, 1 buc., 15.626 lei, 20%; 3. Cuptor modular
ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/75, 1 buc., 17.202 lei, 20%; 4. Malaxor cu braț spiral model SL
50 2V, cu două motoare, 1 buc., 6.166 lei, 20%. Total: 55.621 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0245.760698. Data aﬁșării: 10.03.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
piului Piatra-Neamț, cu sediul în
str. Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile și depunerea ofertelor se fac
până la data de 31 martie 2016
ora 16,30 inclusiv, la Primăria
municipiului Piatra-Neamţ, str.
Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul
Relaţii cu Publicul, Ghișeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări și
Transport - zilnic între orele 8,00 –
16,30, unde se poate achiziţiona și
documentaţia licitaţiei. Relaţii
suplimentare la telefon 218991,
interior 122, zilnic între orele 8,00
– 16,30.
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică pornind de la pretul de
evaluare urmatoarele proprietati
imobiliare apartinand Foraj Bucuresti SA: - teren in suprafata de
46.611 mp, 25 de constructii,
drumuri interioare ateliere, imprejmuire din beton, platforma pentru
depozitare, instalatie de canalizare
pentru ape pluviale, instalatie de
canalizare pentru ape menajere,
instalatie electrica forta, retea electrica de alimentare, retea electrica
exterioara pentru iluminat, retea
exterioara pentru alimentare cu
apa, retea gaze, subtraversare
sosea conducta de alimentare cu
apa, module radiante, post de
transformare, tablouri electrice,
centrala termica, situate in
Boldesti - Scaeni, str. Gloriei, nr.29,
judet Prahova, pret 2.663.325 lei
fara TVA; - teren intravilan in
suprafata de 19.523 mp, situat in
Floresti, judet Prahova, pret
343.522 lei fara TVA; - teren intravilan in suprafata de 433,11 mp,
situat in Bucuresti, str. Dej, nr.2-4,
sector 1, pret 455.528 lei fara TVA;
- teren in suprafata de 1.030 mp si
sonda nr.2662, situate in Otopeni,

judet Ilfov, pret 473.763 lei fara
TVA; - teren in suprafata de 835
mp si sonda nr.2664, situate in
Otopeni, judet Ilfov, pret 85.505 lei
fara TVA; - teren in suprafata de
1.024 mp si sonda nr.2666, situate
in Otopeni, judet Ilfov, pret
242.542 lei fara TVA; - teren in
suprafata de 1.555 mp si sonda
nr.1582, situate in Jimbolia, judet
Timis, pret 34.815 lei fara TVA; teren in suprafata de 1.500 mp si
sonda nr.4630, situate in Jimbolia,
judet Timis, pret 33.953 lei fara
TVA; - teren extravilan (pasuni) in
suprafata de 30.200 mp, situat in
com. Porumbacu de Jos, sat Colun,
judet Sibiu, pret 96.374 lei fara
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar și vor
depune documentele de participare
la licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
data de 17.03.2016, ora 15/00. In
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 24.03.2016,
31.03.2016, 07.04.2016 respectiv
14.04.2016 la aceeasi ora la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adesa, numărul de
telefon, telfax și/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local Homoroade, cu
sediul în localitatea Homorodul de
Mijloc, nr.285, judeţul Satu Mare,
cod fiscal: 3963781,
tel.0261.870.705, 0261.870.858, fax.
0261.870.705, reprezentat prin
Primar, Ardelean Simion. Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și

identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Consiliul Local
Homoroade, scoate la concesionare
prin negociere directă, terenul
ex t ra v i l a n î n su p r a f a ţ ă d e
36.192mp, din care 10.000mp
înscris în Cf nr.88 N cadastral 2030
Homoroade, categoria de folosință
“Luciu de apă”; 11.104mp din Cf
100553 cadastral 100553 Homoroade, categoria de folosință
“Luciu de apă”; 10.195mp din Cf
nr.100533 cadastral 100533 Homoroade, categoria de folosință
“Fâneață” și 4.893mp din Cf
100534 cadastral 100534 Homoroade, categoria de folosință
“Fâneață”, proprietatea publică a
Comunei Homoroade. Informații
privind documentația de atribuire:
Documentaţia de atribuire poate fi
ridicată de la sediul Primăriei
Homoroade, situat în localitatea
Homorodul de Mijloc, nr.285,
judeţul Satu Mare, compartiment
Registratură, pentru suma de 50
lei. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Orice
persoană interesată poate solicita
și obține documentația de atribuire, într-o perioadă de maxim 2
zile de la depunerea unei solicitări
în acest sens la registratura Primăriei Homoroade, după achitarea
contravalorii documentației. Denumirea și adresa Serviciului /
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire. Documentația de
atribuire se poate obține de la
Registratura Primăriei Homoroade, situată în localitatea Homorodul de Mijloc, nr.285, judeţul
Satu Mare. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui

exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.54/2006.
Contravaloarea unui caiet de
sarcini este de 50 lei și se poate
achita în numerar la Casieria
Primăriei Homoroade, sau prin
virament bancar, în contul
RO77TREZ54621360250XXXXX
deschis la Trezoreria Municipiului
Satu Mare. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor:
25.03.2016, ora 14.00. Informații
privind ofertele: Oferta trebuie să
fie fermă și redactată în limba
română. Revocarea ofertei în perioada de valabilitate a acesteia,
atrage după sine pierderea garanției de participare. Revocarea
ofertei după adjudecare, atrage
după sine pierderea garanției de
participare și, dacă este cazul,
plata de daune interese. Data
limită de depunere a ofertelor:
31.03.2016, ora 09.00. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la Primăria
Homoroade, situată în localitatea
Homorodul de Mijloc, nr.285,
judeţul Satu Mare. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta se depune
într-un număr de 2 exemplare, din
care 1 (un) exemplar original și 1
(un) exemplar copie, sigilate. Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor va avea loc
la data de 31.03.2016, ora 11.00 ,
la sediul Primăriei Homoroade,
nr.285, județul Satu Mare. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
tel/fax și/sau adresa de e-mail a
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Contestaţiile pot fi depuse la Tribunalul

Satu Mare, secția contencios administrativ, situat în localitatea Satu
Mare, str.Mihai Viteazu, nr. 8,
judeţul Satu Mare, Tel.registratură.
0261.713.650, Fax registratură:
0261.713.760, e-mail: registratură:
tr-satumare-reg@just.ro., în termen
de 5 zile de la data comunicării
actelor emise în procedura de atribuire a contractului de concesiune.
Data transmiterii anunţului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 09.03.2016.

PIERDERI
l Alexandrescu Cristina-Magdalena PFA, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, Str. Dr. Nicolae
M a n o l e s c u , n r. 1 - 3 , C U I
24929537/09.01.2009, Nr. Registrul
Comertului F40/62/2009 din
09.01.2009, declar nule urmatoarele acte: Certificatul constatator si
certificatul de inregistrare.
l Pierdut Contract cu plata în rate
nr.19991/1997, pe numele Curta
Florin. Îl declar nul.
l Pierdut Proces-verbal din
10.11.1973, pe numele Dumitrescu
Nicolae Gheorghe și Dumitrescu
gabriela. Îl declar nul.
l Pierdut Chitanţă achitare integrală apartament, pe numele
Glăveanu Manole și Glăveanu
Ioana. Declar nulă.
l S.C. Rooks Recruitment cu
sediul în st. Novaci nr. 12, bl. P61,
sc.1, ap. 26, Sector 5, București,
C.U.I. 15672352, J40/11100/2003,
declar pierdute (nule): Act constitutiv, Hotărâre judecătorească,
Certificat constatator sediu, Certificat de înregistrare.
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l S.C. Shop to Shop Development
S.R.L. cu sediul în str. Borșa nr. 44,
bl. 4E, sc.2, ap. 33, Sector 1, București, C.U.I. 22523140,
J40/18682/2007, declară pierdute și
nule actele: certificat înregistrare,
act constitutiv, Hotărâre judecătorească de înfiinţare, certificat
constatator.
l Declar pierdute carnet student și
legitimaţie reducere transport
eliberate de Universitatea Politehnică București pe numele
Gheorghe Ionela- Mădălina.
l S.C. MAINROM Invest S.R.L.
cu sediul în București, Sector 2,
Mihai Bravu, C.U.I. 14889605,
J40/9253/2002, declar pierdută
autorizaţia de construire nr. 2 din
data de 15.01.2004 –de Primăria
Voluntari, declar nulă.
l Declar pierdut Act de concesiune loc de veci, nr. 94/25.03.2010,
eliberat de Parohia Sf. Gheorghe
Progres 1, pe numele Popa Floarea.
l Societatea Ciprut Med S.R.L. cu
sediul în București, Sector 1, str.
Dionisie Lupu nr. 65, et.5, ap.34,
î n m a t r i c u l a t ă s u b n r.
J40/16304/2004, C.U.I. 16832834,
anunţă pierderea Certificatului
constatator emis la 12.10.2004, în
baza Legii nr. 359/2004. Îl
declarăm nul.
l Pierdut card atestat profesional
conducător auto transport rutier
mărfuri generale, emis de ARR pe
numele Chirica Marius. Îl declar
nul.
publicitate

