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OFERTE SERVICIU
Angajez tâmplar lemn. 0723.348.554.

Fabrică de dulciuri angajează persoană cu experi-
enţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia de director 
vânzări, pentru distribuţie naţională. CV se pot 
trimite pe adresa de email office@happyfursec.ro.

Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, 
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca 
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de administrator patri-
moniu, vacant pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Servicului Complex Parc Sportiv. Condiţii de partici-
pare: - studii medii; - vechime în muncă minim 3 ani; 
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel). Concursul va 
consta într-o probă scrisă (în data de 02.10.2015, ora 
10.00) şi un interviu (în data de 09.10.2015, ora 
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la 
data de 24.09.2015, ora 16.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. 
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449. 
Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria oraşului Sulina, judeţul Tulcea, cu sediul în 
Sulina, str. I, nr. 180, organizează concurs de recrutare 
în data de 02.10.2015, orele 10:00 –  proba practică, 
pentru ocuparea uni post vacant de muncitor necali-
ficat, treapta I în cadrul Serviciului de întreținere, 
reparații, deservire, salubritate, psi. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele de concurs se vor 
depune în perioada 10.09.2015 – 24.09.2015 şi trebuie 
să conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, selecţia dosarelor de 
înscriere va avea loc în perioada 25 – 28.09.2015, iar 
interviul se va susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei practice. Condiţiile de partici-
pare şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate 
la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Sulina www.
primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul instituţiei, la nr. de telefon: 0240543003.

În temeiul prevederilor legale a H.G.nr.1027/2014 
-pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 
Publice Sector 1 conform clasificării activităţilor din 
economia naţională, având Cod CAEN 8411 -Admi-
nistraţie publică -servicii de administraţie publică 
generală, cod fiscal 26363506, organizează concurs/
examen pentru următoarele posturi contractuale 
vacante, după cum urmează: Compartimentul; 
Funcţia şi condiţiile de vechime; Gradul profesional; 
Studii. Compartiment tehnic şi urmărire contracte; 
Inspector de specialitate 3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate (obligatoriu Facultatea de Drept şi 
Administraţie Publică); Gradul Profesional I; Studii 
superioare; 1. Compartiment Patrimoniu -Adminis-
trativ; Referent (avantaj certificat de comunicare 
interinstituţională şi programare neuro-lingvistică); 
Treaptă profesională IA; Studii medii; 1. Total: 2. 
Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: -01 octombrie 2015, ora 9.00, proba scrisă; 
-05 octombrie 2015, ora 9.00, proba interviu. Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor depune până la 
data de 24.09.2015, ora 12.00. Concursul/examenul 
va avea loc în ziua de 01.10.2015, ora 9.00, pentru 
proba scrisă la sediul Administraţiei Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 
Publice Sector 1. La acest anunţ sunt anexate condi-
ţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a 
concursului, bibliografia, tematica şi alte date nece-
sare desfăşurării concursului/examenului. Înscrierile 
se fac la sediul Administraţiei Unităţilor de Învăţă-
mânt Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 
Sector 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.5. Relaţii la 
telefon: 021.319.32.51/50 int.102, Compartiment 
Juridic şi Resurse Umane.

PRESTĂRI SERVICII
Reparaţii acoperişuri şi ţiglă metalică. Executăm 
jgheaburi şi alte servicii, discount 10-15% din suma 
totală. 0730.285.234

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpară cărţi vechi şi noi, tablouri, 
grafice, icoane vechi, porţelan, statuete, mic mobilier, 
manuscrise, ilustrate vechi. Deplasare la domiciliu. 
0751.22.11.66

VÂNZĂRI CASE-VILE
Vând 2 case în aceeaşi curte, teren 3.200mp, Bolintin 
Vale, 51.000 Euro. Tel.: 0770.151.650.

Vând gospodărie completă, două corpuri casă, anexe: 
grădină, livadă, vie, 20.000 metri, asflat, comuna 
Vărtoape-Teleorman. Preţ 15.000E. 0740.835.802.

CITAȚII
Kriviute Liuda este citată la Judecătoria Hîrlău, 
judeţul Iaşi, la data de 18.09.2015, ora 9.00, dosarul 
1114/239/2015, în proces cu Brînzei Pavel, pentru 
ordonanţă preşedinţială, stabilire domiciliu minor, în 
calitate de pârâtă.

Numitul Măcinoi Vasile, CNP:1610218034969, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna Călineşti, sat 
Vrăneşti, județul Argeş, este citat în data de 16 
septembrie 2015 la judecătoria Piteşti, din b-dul 
Eroilor, nr.5, sala 3, dosar 12956/280/2012, ăn proces 
cu Asociația de Proprietari 201 Nicolae Balcescu.

Se citează Dumitrache Olimpia şi Puia Maria cu 
domiciliul în com. Ceptura, jud. Prahova la Judecă-
toria Ploiesti in dosarul nr. 9831/281/2013, in calitate 
de parate la termenul  din 07.10.2015.

Asociatia „Impreuna Sprijinim Producatorii Agri-
coli”, cu sediul în oras Podu Iloaiei, sos. Nationala nr. 
104, judeţul Iaşi, este chemata la Tribunalul Iaşi, 
Secţia I civilă, Camera S.V.-Etaj IV, complet civ a 6, 
in dosarul 3390/866/2013, in 22 septembrie 2015, ora 
09:00, in calitate de intimat, in proces cu Iordache 
Flavia- Crina, Iordache Sorinel– apelanti, pentru 
APEL –revendicare imobiliara.

DIVERSE
S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: ”Relocare şi 
modernizare MS-03 panou de măsurare gaze 
Başcov”, propus a fi amplasat în com. Başcov, sat 
Başcov, str. Teiului, jud. Argeş. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş 
şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Asset 
III Muntenia Vest, Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, 
jud. Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14. Observaţiile 
publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al Al Hasanein Internaţional SRL 
desemnat prin sentinţa civilă din data de 04.09.2015, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă în dosar nr. 41695/3/2014, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplificată prevăzută de 
Legea nr.85/2014 împotriva Al Hasanein Internaţi-
onal SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 5, str. Petre 
Ispirescu, nr. 10, bl. P 14, sc. 2, et. 1, ap. 32, CUI 
15503370, nr. de ordine în registrul comerţului 
J40/7831/2003. Persoanele fizice şi juridice care înre-
gistrează un drept de creanţă născut după data 
deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Al Hasa-
nein Internaţional SRL vor formula declaraţie de 
creanţă care va fi înregistrată la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu referire la dosarul 
nr. 41695/3/2014, în următoarele condiţii: a) termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor 

02.10.2015; b) termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor 21.10.2015; c) 
termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului suplimentar ( 28.10.2015); d) termen pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat 
04.11.2015.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al Wonland SRL desemnat prin 
sentinţa civilă din data de 02.09.2015, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar 
nr. 2335/3/2015, notificã deschiderea falimentului prin 
procedura simplificată prevăzută de Legea nr.85/2014 
împotriva Wonland SRL, cu sediul în Bucureşti 
Sectorul 1, Strada Pinului, Nr. 8, CUI 16391401, nr. 
de ordine în registrul comerţului J40/6664/2012. 
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un 
drept de creanţă născut după dată deschiderii proce-
durii insolvenţei împotriva Wonland SRL vor 
formulă declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, 
cu referire la dosarul nr. 2335/3/2015, în următoarele 
condiţii: a) termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar 
al creanţelor 02.10.2015; b) termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului suplimentar al creanţelor 21.10.2015; 
c) termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului suplimentar (28.10.2015); d) termen pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat 
04.11.2015.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de 
administrator judiciar al ADV Automotive Profes-
sional SRL desemnat prin încheierea civilă din 
data de 02.09.2015, pronunţată de Tribunalul Ilfov, 
Secţia Civilă în dosar nr. 1434/93/2015, notificã 
deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 împotriva ADV Automotive 
Professional SRL, cu sediul în com. Ciorogârla, 
Şoseaua Bucureşti, nr. 45-49, camera 48, etaj 2, 
Judeţ Ilfov, CUI 30199119, nr. de ordine în regis-
trul comerţului J23/1348/2012. Persoanele fizice şi 
juridice care înregistrează un drept de creanţă 
împotriva ADV Automotive Professional SRL vor 
formula declaraţie de creanţă care va fi înregistrată 
la grefa Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, cu referire 
la dosarul nr. 1434/93/2015, în următoarele condiţii: 
a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorul 
20.10.2015; b) termenul de verificare a creanţelor, 
de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar de creanţe 10.11.2015;c) termenul 
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv la 
30.11.2015; d) data primei şedinţe a adunării gene-
rale a creditorilor 16.11.2015, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asociaţilor la data de 
21.09.2015, ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 109275/08.09.2015. Invitație de participare. 
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până 
cel târziu la data de 21.09.2015, ora 13,00, ofertă în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitorii: SC T&S Level 
SRL – Târgoviște, dosar nr. 3461/120/2015; SC Grup Lider SRL – Târgoviște, dosar 
nr. 3527/120/2015; SC Toajepel Com SRL – Vulcana Pandelei, dosar nr. 
3680/120/2015; SC Banpel Com Impex SRL – Sotanga, dosar nr. 3298/120/2015; 
SC FRZ Construct Telecom SRL – Cojasca, dosar nr. 3649/120/2015; SC Donrep 
Construct SRL – Târgoviște, dosar nr. 3900/120/2015; SC Coltminicom SRL – 
Doicești, dosar nr. 3897/120/2015; SC Soft Material For All SRL – Târgoviște, dosar 
nr. 3898/120/2015; SC Brialexizzo Construct SRL – Răzvad, dosar nr. 
3899/120/2015; SC Vial Car SRL – Târgoviște, dosar nr. 3952/120/2015; SC Vistar 
Regent Proiect SRL – Târgoviște, dosar nr. 3953/120/2015; SC Roxipau Pan SRL - 
Moreni, dosar nr. 3777/120/2015; SC Valleriana Farmed SRL – Târgoviște, dosar nr. 
3060/120/2015, dosare aflate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită conform 
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi depuse 
la registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița din 
Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei 
ofertantului, pe care se va menționa “Ofertă pentru selectarea practicianului în 
insolvență în dosarul de insolvența al SC …….. SRL. A nu se deschide înainte de data 
de 21.09.2015, orele 13.00”.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 84397/09.09.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
24, luna 09, anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se 
vinde prin licitație publică: - Spațiu comercial situat în Alexandria, str. București, bl. 
704 DE, parter, jud. Teleorman, proprietate ale debitorului S.C. Tes Com S.R.L., cu 
domiciliul fiscal în localitatea Alexandria, str. Av. Al. Colfescu, nr. 66, județul 
Teleorman, C.U.I. 6690813, preț de pornire a licitației (a III-a) 255.450 lei, valoare 
totală (exclusiv TVA *). *) cota de TVA pentru vânzarea bunurilor mobile este de 
24% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 4, 
alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. - Creditori: 
A.J.F.P. Teleorman. 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 de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în 
ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației achitată în contul 
IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CF 4568128, deschis la Trezoreria Mun. 
Alexandria; - 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 organele fiscale că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421168, int. 352.
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SOMAȚII
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 19 
august 2015. Având în vedere cererea formulată de 
reclamanţii Sima Vasile, CNP 1350616241639 şi Sima 
Viorica, CNP 2391120241651, ambii domiciliaţi în 
Sighetu-Marmaţiei, str. Valea Hotarului nr. 208, jud. 
Maramureş, având ca obiect constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului în natură teren fânaţ situat în extravilanul 
localităţii Sighetu-Marmaţiei, în suprafaţă de 2.765 
mp şi să dispună întabularea dreptului de proprietate 
asupra imobilului în CF nr. 59769 Iapa vechi, top 704, 
cu titlu de uzucapiune pe seama reclamanţilor. 
Persoanele interesate care pot dovedi un drept sau un 
interes legitim au dreptul de a formula opoziţie în 
termen de şase luni de la publicarea prezentei somaţii. 
În cazul în care, în termen de şase luni de la emiterea 
publicaţiei prezentei somaţii, nu s-a formulat opoziţie, 
instanţa va proceda la judecarea cererii formulate de 
reclamanţi. (Dosar nr. 1682/307/2015).

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iaşi, organizează licitație 
publică deschisă în data de 29.09.2015, pentru: 
-Concesionare teren în suprafață de 3371mp situat în 
T14, comuna Miroslava; -Concesionare clădire 77mp 
şi teren aferent 300mp situat în cv 2 sat Balciu, 
comuna Miroslava. Caietul de sarcini poate fi obținut 
de la Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, jud. Iaşi. Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei. Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 28.09.2015, orele 16.00.

SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, prin adminis-
trator judiciar, anunţă vânzarea a bunurilor imobile 
aflate în patrimoniul debitoarei, respectiv: Proprietate 
imobiliară „Pensiune – Hanul Găzarilor” situată în 
Ploieşti, str. M.Bravu, nr. 45, jud. Prahova, înscrisă în 
CF nr. 123740 a Mun. Ploieşti, compusă din teren în 
suprafaţă de 720 mp în acte, respectiv 719 mp măsu-
rată şi construcţii: C1 – Hotel + restaurant (Subsol – 
Cramă, Parter – restaurant, terasă, bar, recepţie, etaj 
2 – 8 camere cu grup sanitar propriu, casa scării, hol, 
oficiu, etaj 3 – Mansardă: 4 camere cu grup sanitar 
propriu, casa scării, spălătorie, 2 camere de serviciu, 

hol, oficiu), C2 – Anexă + beci, la preţul de 1.728.075 
lei (fără TVA). Licitaţia publică are loc în baza hotă-
rârii Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi a regula-
mentului de participare la licitaţie. Preţul de pornire 
al licitaţiei este redus la 75% din preţul stabilit în 
rapoartele de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea 
loc pe data de: 09.10.2015, orele 13.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Relaţii suplimentare la 
sediul administratorului judiciar sau la telefon 
0344104525. 

Având în vedere publicaţia de vânzare emisă de BEJ 
Pană Victor prin care anunţă că pe data de 
09.10.2015, orele 11.00 se vinde la licitaţie publică 
terenul intravilan curţi - construcţii în suprafaţă de 
697 mp din Ploieşti, str Oborului, nr.27, jud. Prahova, 
înscris în CF 7811 a localităţii Ploieşti SC Lili’s Green 
Hotels Ploieşti SRL, prin administrator judiciar Just 
Insolv SPRL anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
activului aflat în patrimoniul debitoarei, respectiv 
Construcţia „Hotel Restaurant – Casă Rotaru”, 
situată în Ploieşti, str. Oborului, nr. 27, jud. Prahova, 
înscrisă în CF nr. 125774 a mun. Ploieşti, construcţie 
compusă din D+P+E+3Mansarde, în suprafaţă 
desfăşurată de 2.209 mp şi suprafaţă balcoane 90 mp, 
la preţul de 2.682.750 lei (fără TVA). Licitaţia publică 
are loc pe data de 09.10.2015, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Construcţia este 
edificată pe un teren proprietatea asociatului Rotaru 
Valentin în suprafaţă de 697 mp pentru care se orga-
nizează licitaţie publică de BEJ Pană Victor pe data 
de 09.09.2015, orele 10.00. Licitaţia publică are loc în 
baza hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi 
a regulamentului de participare la licitaţie. Preţul de 
pornire al licitaţiei este redus la 75% din preţul stabilit 
în rapoartele de evaluare. Relaţii suplimentare la 
sediul administratorului judiciar sau la telefon 
0344104525.

SC Miluxin ENB SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum urmează: activul 
nr.1: Spaţiu comercial din Broşteni, jud. Suceava. 
Adresa: Imobil cu nr. 427 pt teren şi nr. 427-C1 pt 
clădire înscris în CF 30479 Broşteni. Format din: 
-teren cu suprafaţă de 160 mp; -construcţie P+E+M; 

vânzarea se va face prin licitaţie publică cu strigare, 
cu preţul de pornire de 100%, de 223.000lei (fără 
TVA). Persoanele care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obli-
gaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovadă 
acestui fapt, înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la 
data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decă-
derii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu 
Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 16.09.2015 ora 16:30, şi se 
va desfăşura în conformitate cu prevederile legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 29.01.2015. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce poate 
fi consultat atât la dosarul cauzei cât şi la sediul 
lichidatorului.  Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare în termenul stabilit prin Regu-
lamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul 
de vânzare, o garanţie de participare la licitaţie în 
procent de 10% din preţul de începere a licitaţiei. 
Garanţia se va depune în numerar, prin plata în 
contul indicat de lichidator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie 
la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Str. 
Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până la data de 
16.09.2015 ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: - C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă organi-
zarea licitaţiei publice deschise în vederea: Vânzării 
bunului imobil – terenul intravilan, proprietatea 
privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 
110 mp., proprietate privată, situat în str. Olteniei nr. 
9. Preţul de pornire la licitaţie este de 16.061 lei 
conform HCL nr. 139 din 30.04.2015; Vânzării 
bunului imobil – teren intravilan, proprietatea privată 
a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 24 mp, 
proprietate privată, situat în str. Dimitrie Leonida 
între bl.D6 şi D17 Preţul de pornire la licitaţie este de 
6.907 lei conform   HCL nr.265 din 27.08.2015. Lici-
taţia va avea loc în data de 06 octombrie 2015, ora 
16,30, la sala de şedinţe a Primăriei municipiului 
Piatra Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-8. 

Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până la data 
de 05 octombrie 2015, ora 16.30 inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport zilnic între orele 
8:00 – 16:30, unde se poate achiziţiona şi documen-
taţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon 218991, 
interior 122, zilnic între orele 8:00 – 16:30.

Debitorul SC Euro Club Hoteluri şi Restaurante SRL 
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 1.Spațiu 
comercial în suprafață utilă de 241,55 mp, situat la 
parterul blocului în Bucureşti, Str. Cercetătorilor nr. 9, 
sector 4. Prețul de pornire al licitației pentru spațiul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F inan țelor  Publ ice P lo ieș t i .  Nr. 
39272/09.09.2015. Invitaț ie de 
participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală  – Direcț ia 
Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești, invită practicienii în insolvență 
înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională 
de Aministrare Fiscală pentru zona VII 
să depună, până cel târziu la data de 
17.09.2015, ora 12.00, ofertă în 
vederea desemnării unui practician în 
insolvență în dosarul de insolvență nr. 
5127/3/2015 privind pe debitoarea SC 
Trans Auto Construct Tac SRL, aflat pe 
rolul Tribunalului București, întocmită 
conform prevederilor art. 16 din 
Ord inu l  P reșed inte lu i  Agen ț i e i 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală.

publicitate publicitate
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comercial este de 201.028 euro inclusiv TVA. Prețul 
Caietului de sarcini este de 2.500 lei, exclusiv TVA. 
Prima ședință de licitație a fost fixată la data de 
23.09.2015 iar dacă spațiul comercial nu se adjudecă 
la această dată, următoarele ședințe de licitații au fost 
fixate în data de 07.10.2015, 21.10.2015, 04.11.2015, 
18.11.2015, 02.12.2015, 16.12.2015, 13.01.2016, 
27.01.2016 și 10.02.2016 ora 15.00 la același preț de 
pornire. 2.Apartamentele nr.34 și 18 aflate în blocul 
situat în București, Str. Cercetătorilor nr.9, sector 4. 
Prețul de pornire al licitației pentru apartamentul 
nr.34 (3 camere) este de 42.050 euro inclusiv TVA.  
Prețul Caietului de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitației pentru aparta-
mentul nr.18 (3 camere) este de 48.027 euro inclusiv 
TVA.  Prețul Caietului de sarcini este de 1.500 lei, 
exclusiv TVA. Prima ședință de licitație a fost fixată la 
data de 23.09.2015 ora 15.00 iar dacă apartamentele 
nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de 
licitații au fost fixate în data de 07.10.2015, 21.10.2015, 
04.11.2015 și 18.11.2015 ora 15.00 la același preț de 
pornire. 3.11 locuri de parcare supraterane și 8 locuri 
de parcare la subsolul blocului situat în București, Str. 
Cercetătorilor nr.9, sector 4. Prețul de pornire al licita-
ției pentru locurile de parcare este cuprins între 2.588 
euro și 8.313 euro, inclusiv TVA, în funcție de ampla-

sare. Prețul Caietului de sarcini /loc de parcare este de 
1.000 lei, exclusiv TVA. Prima ședință de licitație a 
fost fixată la data de, 23.09.2015 iar dacă locurile de 
parcare nu se adjudecă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații au fost fixate în data de 07.10.2015, 
21.10.2015, 04.11.2015, 18.11.2015, 02.12.2015, 
16.12.2015, 13.01.2016, 27.01.2016 și 10.02.2016 ora 
15.00 la același preț de pornire. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO86FNNB000102560484RO01 deschis la Credit 
Europe Bank România, Sucursala București, cel 
târziu cu o zi înainte de data și ora stabilită pentru 
ședința de licitație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea cel târziu cu o zi 
înainte de data și ora stabilită pentru ședința de lici-
tație a Caietului de sarcini. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, et.2, cam. 203, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

PIERDERI
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator 
judiciar a debitoarei SC Biobric SRL cu sediul în Iași, 
Str. Sfântul Lazăr Nr. 4, Tronson IV, Mezanin, Biroul 

Nr. 3, Judeţul Iași, J22/316/2011, CUI 28069974, 
declară certificatul de înmatriculare și statutul/anexele 
pierdute/nule.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator 
judiciar a debitoarei SC Wide Ro Internaţional SRL 
cu sediul în Iași, Piaţa Unirii Nr. 11, Bl. 11, Et. 2, Ap. 
12, Cam. 1, Judeţul Iași, J22/683/2010, CUI 26909579, 
declară certificatul de înmatriculare și statutul/anexele 
pierdute/nule.

SC Satemis SRL cu sediul in Ploiesti, str. Brumarelelor 
nr. 5, bl. 122, sc. C, ap. 44 avand J29/2212/2007 si CUI 
22345370 declara pierdut Certificat Constatator nr. 
1681 din 14.01.2008. Se declară nul.

Pierdut aviz Colegiul Medicilor nr. 517, eliberat la 
19.09.1999 de către Colegiul Medicilor din România, 
Filiala Iași, pe numele CMI– MF Dr. Daj Liliana, Loc. 
Cozmești, Jud. Iași.

Doctor Hoară Petre Angel P.F.I., CIF 30778331, cu 
sediul în București, Sector 4, declar pierdute facturierul 
cu seria HPA F nr.1-50, din care declar nule facturile 
22-50, chitanţierul cu seria HPA C din care nule chitan-
ţele 23-50 și ștampila rotundă pe care o declar nulă.

Dr. Dinu Daniela Elena P.F.I., cu CIF 30778323, cu 
sediul București, Sector 4, declar pierdute facturi-
erul cu seria DDE F nr. 1-50, din care declar nule 
facturile începând de la 28 la 50; chitanţierul cu 
seria DDE C nr. 1-50 din care declar nule chitanţele 
de la 28 la 50 și ștampila rotundă pe care o declar 
nulă.

Declar pierdute plăcile de înmatriculare nr. auto 
B-777-BYL, numele aparţinătorului autovehicul este 
Neagu Constantin Teodor.

S.C. Auto- Mobile Trading cu sediul în str. Ileana 
Cosânzeana nr.2, bl. P11, ap. 14, sc.1, Sector 5, C.U.I. 
22419485, J40/17362/2007, declar pierdut (nul) Certi-
ficat constatator pentru sediu.

Luiuz Octavian- Marianov P.F.A. cu sediul în Bucu-
rești, Sector 1, Bd. Poligrafiei nr.20, et.2, cam. 15, 
C.U.I. 26158684, F40/5300/28.10.2009, declar pierdut 
(nul) Certificat constatator eliberat la 29.10.2009 în 
baza declaraţiei nr. 510101 din 27/10/2009. 

Declar pierdut (nul) Contract cazare emis de 
Academia de Studii Economice pe numele Matei 
Alina pe anul 2015-2016.

METEO
Vreme răcoroasă, dar temperatu-
rile vor f i apropiate de cel 
normale pentru această peri-
oadă a anului. Cer parţial 
senin, cu înnorări frec-
vente în special în zonele 
montane, unde este 
posibil să plouă slab. În 
cursul nopţii ploile vor deveni 
frecvente în jumătatea de sud şi 
vest a ţării, unde se pot acumula, 
pe arii restrânse, cantităţi de apă 
importante. Vânt moderat, cu intensifi-
cări temporare în sud şi la munte.

Ploi pe timpul nopţii 

 Soarele răsare: 06:48
 Soarele apune: 19:37

Azi
6/26 0C
Va ploua în sud-vest și izolat în 
rest. Cantităţi de apă însemna  te în 
Oltenia, Banat și la munte.

Vineri
4/24 0C
Va ploua pe arii extinse. Ploile pot 
fi însoţite de descărcări electrice.
Vântul va sufla tare la munte. 

Sâmbătă 
7/24 0C
Vreme în răcire.Vântul va avea 
intensificări în sud, est, centru şi 
la munte.

Presiunea atmosferică: 
748 mmHg

Viteza și direcţia 
vântului: 5,9 m/s

➚

În Capitală, la prânz

23°C

Horoscop
Fecioară
23.08 - 22.09
Cu greu accepț i 
compania, fapt pe care 
e bine să-l maschezi 

politicos. Discuțiile de taină cu un apro-
piat îți aduc informații deosebite. 

Balanță
23.09 - 22.10
Evenimentele se vor 
succeda în ritmul 
„una caldă, una rece”, 

dar la finalul zilei, dacă  faci bilanțul, s-ar 
putea să fie mai multe reci. 

Scorpion
23.10 - 21.11
Există riscul să atragi 
dizgrația șefilor și a 
colegilor. Deocam-

dată, ideile și propunerile tale nu sunt 
înțelese, nici acceptate de către ei. 

Săgetător
22.11 - 20.12
Chiar dacă ai drep-
tate, indiferent cu 
cine ai de-a face azi, 

e dificil să ajungi la un consens sau să 
poți dialoga de la egal la egal. 

Capricorn
21.12 - 19.01
   Posibile cheltuieli 
importante, dar și 
lămurirea unor ches-

tiuni vechi ce privesc moștenirile, bunu-
rile comune sau administrarea unor bani. 

Vărsător
20.01 - 18.02
 Ar fi  indicat să 
renunți la persoanele 
sau colaborar i le 

care-ți obstrucționează progresul. Spre 
seară, te vei liniști alături de cei dragi. 

Pești
19.02 - 20.03
Acceptă opiniile sau 
i de i l e  ce lor l a l ț i . 
Rezervă-ți momen- 

te de odihnă, sănătatea e deficitară și 
ai nevoie de îngrijiri de specialitate. 

Berbec
21.03- 20.04
Chiar dacă apar 
discuți i  pe teme 
profesionale sau me -

dicale, ai încredere că poți gestiona totul 
bine.  Ascultă atent ce-ți spun ceilalți. 

Taur
21.04 - 20.05
        În familie există 
tot felul de frămân-
tări sufletești, discuții 

aprinse pe teme patrimoniale. O masă 
festivă va îmbunătăți starea de spirit.

Gemeni
21.05 - 21.06
Vo r b e ș t e  d o a r 
strictul necesar. Unii 
vor dori sfaturi, alții 

vor ticlui să-ți răpească ideile. Ia în 
calcul călătoriile și studiile scurte. 

  
Rac
22.06 - 22.07
Cineva din anturaj îți 
poate cere sprijin 
material sau moral. 

Oferă numai după ce ți-ai rezolvat 
trebuințele, fără să te implici emoțional. 

Leu
23.07 - 22.08
Controlează-ți reacțiile, 
lasă grijile deoparte. 
Ferește-te de a aplica 

conceptul conform căruia cea mai bună 
apărare este atacul permanent. 

oferit de 
astrocafe.ro

Ast ro log 
Anca Gordin Stoica




