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OFERTE SERVICIU
Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu sediul în 
Bucureşti, str. Av. Popişteanu 46, Sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante de Consilier cl. I, gr. 
asistent, minim 1 an vechime în specialitate medi-
cală şi Consilier juridic cl. I, gr. debutant, specia-
litate juridică. Concursul va avea loc în data de 
25.11.2015, ora 10.00 –proba scrisă şi în data de 
27.11.205, ora 14.00 –interviul, la sediul C.A.S. 
Ilfov. Relaţii suplimentare la tel. 021.224.19.82, 
int.223.

Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu sediul în 
Bucureşti, str. Av. Popişteanu 46, Sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante de Consilier cl. I, gr. superior, 
minim 9 ani vechime în specialitate economică şi 
Consilier cl. I, gr. Superior, minim 9 ani -speciali-
tate medicală. Concursul va avea loc în data de 
15.12.2015, ora 10.00 –proba scrisă şi în data de 
17.12.205, ora 14.00 –interviul, la sediul C.A.S. 
Ilfov. Relaţii suplimentare la tel. 021.224.19.82, 
int.223.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, în 
temeiul H.G. nr. 611/2008, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
principal, în cadrul Serviciului Calitatea Facto-
rilor de Mediu, în perioada 15– 17.12.2015. 
Concursul se organizează în data de 15.12.2015- 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, partea a III a, 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
strada Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, 
luni- joi între orele 09.00-16.00 şi vineri 09.00-

13.30. Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul: geografie, 
geologie, ştiinţa mediului, chimie şi inginerie 
chimică, drept, biologie, ştiinţe economice, fizică, 
ingineria instalaţiilor, ingineria mediului; 
-vechime în specialitatea studiilor- 5 ani. Condi-
ţiile de desfăşurare, de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită sunt afişate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov şi pe site-ul http://
apmif.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov 
şi la nr. de telefon 021.430.15.23 int.17.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universi-
tatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor de administrator 
patrimoniu, vacante pe perioadă nedeterminată, 
în cadrul Direcţiei Tehnice. Condiţii de partici-
pare: - studii superioare în domeniul ingineriei 
civile; - experienţă în domeniul studiilor minim 2 
ani; - utilizare avansată a programelor Invest 
Manager Plus, Edevize, Autocad. Concursul va 
consta într-o probă scrisă (în data de 03.12.2015, 
ora 10.00) şi un interviu (în data de 10.12.2015, 
ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune 
până la data de 23.11.2015, ora 16.00. Informaţii 
suplimentare 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.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, 
str.Crişan, nr.9-11, organizează concurs în data 
de 04.12.2015 pentru ocuparea unui post vacant 
de şef birou la Biroul salarizare din cadrul Servi-

ciului R.U.N.O.S., pe durată nedeterminată. 
Condiţii de participare: -studii superioare cu 
diplomă de licenţă; -vechime în specialitate 
minim de 6 ani şi 6 luni în domeniul sănătăţii. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, la data menţionată 
mai sus, începând cu ora 9.00 pentru proba 
scrisă, iar interviul în a treia zi lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afişată la sediul unităţii şi pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr discuri vinil, discuri pick-up. 20-30 
RON/ bucata. Contact: 0742.575.175.

VÂNZĂRI DIVERSE
Pui ciobănesc german ideal pentru pază şi 
companie culoare negru şi bicolor. 0766323402.

Cartea “Strămoşii poporului 
român” reprezintă o luminată 
punte de suflet cu românii de 
pretutindeni. 0761.674.276. 
0733.940.772.

CITAȚII
Se citează numita Federciuc Maria, în dosar cu 
nr. 17130/193/2012, la Judecătoria Botoşani, la 
data de 24 noiembrie 2015.

Matei Irina Magdalena, cu domiciliul în com. 
Ibăneşti, jud. Botoşani, în calitate de reclamant în 
dosar nr. 3490/222/2015, având ca obiect ,,divorţ” 
citează, la Judecătoria Dorohoi, în data de 10 
decembrie 2015, pe Matei Florin Gabriel în cali-
tate de pârât, cu domiciliul necunoscut.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii:  Boțoi Maria domiciliată în comuna 
Racoviţa, sat Balota, jud. Vâlcea şi Ciurar Dorel 
domiciliat în comuna Hârseni, sat Hârseni, jud. 
Braşov calitate de intimaţi în dosarul civil 

nr.3448/90/2015 cu termen de judecată la data de 
13.11.2015 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Numitul Singh Gurcharan, cu ultimul domiciliu 
pe teritoriul României în Mun. Bucureşti, str. 
Sold. Petre Tunsu nr. 17, bl. C, sc. 4, ap. 94, sector 
5, în calitate de tată al minorului Singh Vlad 
Adrian, este citat la Judecătoria Costeşti, jud. 
Argeş, pe data de 27.11.2015, ora 9, complet 
C7-civil, ca pârât în dosarul nr. 1450/214/2015 – 
tăgadă paternitate, în proces cu Chiroiu Adrian.

Domnul Ciobanu Ioan, in calitate de parat, este 
chemat in judecata in data de 27 noiembrie 2015, la 
Judecatoria Iasi, Completul C30, orele 8:30, in 
dosarul nr.  44029/245/2014, avand  ca obiect 
evacuare, de catre reclamantul Aprofirei Neculai. 

Doamna Bratu Adina şi doamna Sandu Constan-
tina,  ambele cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Buzău, str.Vulcani, nr.31, sunt citate în calitate de 
pârâte pentru termenul de judecată din data de 
20.11.2015, orele 9.00 în cauza civilă ce formează 
obiectul dosarului nr.9.883/200/2015, aflat în curs 
de soluționare pe rolul Judecătoriei Buzău. 
Citarea prin publicitate a fost încuviințată de 
instanța investită, în temeiul art.95 cod proc.civ. 
prin încheierea de şedință din data de 23.10.2015.

Neaga Constanța, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în com.Merei, sat Lipia, jud.Buzău este citată în 
dosarul nr.1918/200/2013 al Judecătoriei  Buzău  
pentru data de 27.11.2015, orele 9.00, complet 
CC-FF3, în litigiu cu Tudorache Ștefan având ca 
obiect anulare titlu de proprietate. Expertiza 
topo se va efectua în data de 20.11.2015 la 
termenul în litigiu din com.Merei, sat Ciobă-
noaia, nr.23, jud.Buzău.

DIVERSE
Administratorul judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței prevăzută de 
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC 
Osborne International SRL cu sediul în Baloteşti, 
str. Morarilor nr. 3C, jud. Ilfov, J23/2711/2002, 
CUI 15111414, în dosarul 955/93/2015* aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului -10.12.2015 
termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de 
creanțe -30.12.2015, termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor -25.01.2016. Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru data de 
14.01.2016. Pentru relații: 021.318.74.25. 

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. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Noiembrie ziua 26. 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 26, luna Noiembrie, orele 11.00, anul 2015, în localitatea Mihăilești, str. 
Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a-II-a), următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC MNG Global Trading SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 2A, oraș Mihăilești, jud. Giurgiu, cod 
de identificare fiscală 31200920: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: Cântar 
electronic - 4 buc. x 580 lei/buc., 1.740 lei, 24%; Casă de marcat - 1 buc., 727 lei, 
24%; Casă de marcat - 1 buc., 772 lei, 24%; Casă de marcat - 1 buc., 757 lei, 24%; 
Casă de marcat - 4 buc. x 1.080 lei/buc., 3.240 lei, 24%; Cititor cod de bare - 5 buc. 
x 280 lei/buc., 1.050 lei, 24%; Radiator – 1 buc., 90 lei, 24%; Sertar de bani – 3 buc. 
x 90 lei/buc., 201 lei, 24%; Vitrină frigorifică – 2 buc. x 7.500 lei/buc., 11.250 lei, 
24%; Vitrină frigorifică – 4 buc. x 4.160 lei/buc., 12.480 lei, 24%; Vitrină frigorifică 
– 1 buc. x 1.300 lei/buc., 975 lei, 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3), lit. (b),din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 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. Bunurile 
mobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu este cazul. 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 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 (bugetul general consolidat și bugetul local) că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și 
la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui 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 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.278023.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova Nr. VB 105083/04.11.2015. În conformitate cu 
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 
24.11.2015, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație 
publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului: 1. Cota indiviză de 1/4 din imobilul situat în comuna 
Boldești - Gradiștea, Tarla 24, Parcela cc 659 și Parcela A660, județul Prahova 
compus din Conac în stadiul de ruină cu S.C. de 198,3 m.p., locuință P+1 cu S.C. de 
37.52 m.p., anexă (magazie) cu S.C. de 23.52 m.p. și terenul aferent în suprafață 
măsurată de 9578.m.p. (din acte 10875 m.p.) ,intabulat - preț pornire – 26.000 lei 
(inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1500 de lei. 2. Teren extravilan în suprafață 
de 600 m.p., categoria de folosință pădure, situat în comuna Secăria, jud. Prahova, 
Tarlaua 320/40 PD, intabulat - preț pornire – 1.500 lei (nu se include T.V.A.). Pasul 
de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare la licitație: conform H.G. 
731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cei 
interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației 
în contul RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de 
înregistrare 2844936 și vor depune documentele de participare la licitație prevăzute 
la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată, pâna pe data de 20.11.2015, orele 
14.00. În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate ANPC să efectueze 
operațiuni cu metale prețioase, aliajele acestora și pietre prețioase: A.J.F.P. Prahova 
valorifică prin vânzare directă bijuterii din aur de 14K (cercei, brățară) în greutate 
totală de 7,38 grame la prețul de 95 lei/gram (inclusiv T.V.A.). Pentru relații 
suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la 
sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, 
Compartiment Valorificare Bunuri.
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Judecătoria Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman 
Încheiere nr. 587, Şedinţa din camere de consiliu 
de la 26 august 2015, Pentru aceste motive, în 
numele legii, hotărăşte: Admite acţiunea în 
constatare - uzucapiune- formulată de recla-
manta Zâmbrea Constanţa domiciliată în Turnu 
Măgurele, str. Ulmului, nr.2, judeţul Teleorman 
în contradictoriu cu pârâtul Merişanu Pascu cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Turnu Măgurele, 
str. Ulmului, nr. 2, judeţul Teleorman şi munici-
piul Turnu Măgurele - prin primar, cu sediul în 
mun. Turnu Măgurele, strada Republicii, nr. 2, 
judeţul Teleorman. Constată că reclamanta a 
dobândit prin efectul uzucapiunii dreptul de 
proprietate asupra imobilului - teren intravilan 
în suprafaţă totală de 222 m.p. şi o casă de locuit 
din pământ bătut, compusă din două camere, 
hol, bucătărie, acoperită cu ţiglă şi anexe gospo-
dăreşti, respectiv o magazie din chirpici, cu 
pătul, o cocină, acoperite cu tablă şi o pivniţă, 
imobil situat în Turnu Măgurele, str. Ulmilor nr. 
2, judeţul Teleorman, cu vecinătăţile: N - str. 
Ulmului, E - Zâmbrea Emilia, S - Neagu Vasile, 
V - Burcea Doina, astfel cum este identificat în 
Planul de amplasament şi delimitare a imobi-
lului întocmit de expert Livia Constantin. Ia act 
că reclamanta renunţă la cheltuielile de jude-
cată. Dispozitivul hotărârii se comunică din 
oficiu, după rămânerea sa definitivă Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman 
pentru a face înscrierile corespunzătoare în 
evidenţele cadastrale. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comunicare. Dată de 
Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa 
publică, azi, 26 august 2015.

SOMAȚII
Somaţie. În conformitate cu dispoziţiile art. 1051 
Cod procedură civilă, se aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi că reclamantul Csomor Ioan, domiciliat 
în localitatea Hoghiz nr. 348, jud. Braşov, cu 
domiciliul ales la Cabinetul de avocat Rodica 
Blidea, din Rupea, jud. Braşov, a solicitat Judecă-
toriei Rupea să se constate că mătuşa sa, defuncta 
Biro Irina, decedată la data de 27.11.2007 a 
dobândit prin uzucapiune extratabulară, dreptul 
de proprietate adupra imobilului înscris în CF nr. 
100278 Ticuşu, nr. top. 390/1, 391, compus din 
casă la subsol din pivniţă, la parter, antreu, 2 
camere şi cămară, şi teren în suprafaţă de 1019 
mp, corespunzător din punct de vedere adminis-
trativ imobilul nr. 257, Cobor, având ca proprietar 
tabular pe numitul Biro Ştefan. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la Judecătoria Rupea, în caz 
contrar, în termen de şase luni de la data afişării şi 
publicării somaţii se va trece la judecarea cererii.

Dosar nr.2269/339/2014. Data emiterii: 11.09.2015. 
Termen de judecată la 19 mai 2016. Somaţie. Data 
emiterii 21 septembrie 2015. Judecătoria Zimnicea, 
judeţul Teleorman, prin încheierea de şedinţă din 
data de 21.09.2015, de pronunţată în Camera de 
Consiliu în dosarul civil nr. 2269/339/2014 a dispus 
emiterea SOMAŢIEI privind pe Croitoru Dumitru, 
domiciliat în oraş Popeşti-Leordeni, str. Solsti-
ţiului, nr. 37, etaj 2, ap. 8, judeţul Ilfov, CNP 
1520419400986, care invocă dobândirea dreptului 
real de proprietate pentru suprafaţa de 125 mp. 
teren intravilan reprezentând o parte din curtea 
aferentă casei de locuit (pentru diferenţa de teren 
şi anume 800 mp, deţine acte de proprietate, 
contract de vânzare-cumpărare, curtea aferentă 
casei de locuit fiind în suprafaţă totală de 925 mp) 
situat în comuna Bragadiru, judeţul Teleorman, 
având următoarele vecinătăţi: R- drum comunal, 
A - Alexa Gheorghe, M.Z. - drum comunal şi la 
M.N. drum comunal. Toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie, se vor adresa instanţei în scris, cu preci-
zarea că, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la 
judecarea cererii.

Prin actiunea civila ce face obiectul dosarului 
1599/265/2015 al Judecatoriei Nasaud recla-
mantii Buhai Dumitru si Buhai Florica ambii 
domiciliati in Nasaud, Valea Caselor, 124/C, au 
solicitat constatarea dobandirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune si jonctiunea pose-
siilor de catre numita Burte Floarea asupra 
suprafetei ce apartinea lui Onigoaie T.Simion si 
Onigoaie Gheroghe din CF 28563 Nasaud (CF 
vechi 36), top.2438 CF 28562 Nasaud (CF vechi 

1997), top.2439 si CF 28568 Nasaud (CF vechi 
1997) top.2440. Aducem la cunostinta tuturor 
persoanelor interesate faptul ca au posibilitatea 
de a formula opozitie in cauza in termen de 6 
luni de la emiterea celei din urma publicatii, in 
caz contrar, instanta va trece la judecarea cererii 
de uzucapiune.

LICITAȚII
U.M. 0723 Alexandria cu sediul în Alexandria, 
str. Alexandru Ghica nr. 121, organizează licitaţie 
publică cu strigare, în condiţiile prevăzute de 
H.G. nr. 81/2003, pentru valorificarea următoa-
relor mijloace de transport: două autoturisme 
Dacia 1310 L berlină, un autoturism Dacia 1310 
L Break, un autoturism ARO 243 şi o autospecia-
lizată (furgon izoterm) ARO 320. Caietul de 
sarcini se poate obţine de la sediul unităţii, înce-
pând cu data de 16.11.2015. Licitaţia se va ţine în 
data de 27.11.2015, ora 09.00, la sediul UM 0723 
Alexandria şi se va repeat, în caz de neadjudecare 
în zilele de 14.12.2015 şi 21.12.2015, la aceeaşi oră 
şi în acelaşi loc. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 0726.359.579, fax 0247/310.415, 
e-mail: contact@jandarmeriateleorman.ro.

Anunţ privind vânzare bunuri imobile. Data 09 
Noiembrie 2015. În temeiul art. 162, alin.(1) din 
O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, Municipiul Slobozia organizează licitaţie 
publică în data de 03.12.2015 ora 11.00 , la sediul 
din str. Episcopiei, nr.1, a următorului bun seches-
trat, proprietate a debitorului S.C. Ovidiu SA, cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, str. Biharia, nr. 67-77, 
identificat prin CUI 1583514, dosar de executare 
nr.19355/ 22.10.2009: Denumirea bunului imobil / 
Preţ de evaluare exclusiv TVA / Cota TVA. - Teren 
intravilan- 6649 m.p. situat în str. General 
Magheru, nr.115, nr. cadastral 1446, cartier Bora, 
loc. Slobozia, jud. Ialomiţa / 88.515 Lei / 24%*. 
Licitaţia se află la al III-lea termen şi porneşte de 
la preţul de evaluare diminuat cu 50%. *Cota de 
taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunu-
rilor imobile este 24%, în conformitate cu prevede-
rile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestui bun să instiin-
teze despre această organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare; Pentru partici-
parea la licitaţie, ofertanţii depun în plic închis, 
pînă în ziua precedentă termenului de vânzare, ora 
12.00, următoarele documente: -oferta de cumpă-
rare; -dovadă plăţii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (care se 
va vira în contul RO56TREZ3915006XXX000125, 
CUI beneficiar 4365352, deschis la Trezoreria 
Municipiului Slobozia, sau la casieria unităţii 
noastre); -împuternicirea persoanei care îl repre-
zintă pe ofertant; -pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română, copie a certificatului unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer-
ţului; -pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; -pentru 
persoanele fizice române, copie a actului de identi-
tate; -pentru persoanele fizice străine, copie a 
paşaportului; - dovada emisă de către organele 
fiscale (bugetul de stat şi bugetul local), că nu are 
obligaţii fiscale restante faţă de acestea, urmând să 
se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. La licitaţie nu poate parti-
cipa debitorul în nume propriu sau prin persoane 
interpuse. (Declaraţie pe propria răspundere 
conform prevederilor art. 326 din Noul Cod 
Penal). Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestaţie la instanţa judecăto-
rească competenţă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformi-
tate cu prevederile art. 172-173 din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.c) din O.G. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru relaţii suplimentare va puteţi adresa la 
sediul Municipiului Slobozia, sau la telefon 
0243/231401 int. 163.

Având în vedere publicaţia de vânzare emisă de 
BEJ Pană Victor prin care anunţă că pe data de 

09.12.2015, 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 adminis-
trator judiciar Just Insolv SPRL anunţă vânzarea 
la licitaţie publică a activului aflat în patrimoniul 
debitoarei, respectiv Construcţia „Hotel Restau-
rant – 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 09.12.2015, orele 12.00 la sediul admi-
nistratorului 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 organizează licitaţie publică de BEJ Pană 
Victor pe data de 09.12.2015, orele 11.00. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii Adunării Credito-
rilor din 20.11.2013 şi a regulamentului de partici-
pare la licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus la 75% din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare. Licitaţia publică are loc conform Caie-
tului de Sarcini care se achizitoneaza de la sediul 
administratorului judiciar. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.

S.C. INASIN  SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
POHRIB IONELA, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după cum urmează: 
ACTIVUL NR.1: spatiu comercial situat in Mun.
Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi 
, cu aria construita de 187,28 mp. si aria utila  de 
173,23 mp., inscris in Cartea Funciară sub nr.55170 
a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 
1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara 
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu preţul de 
pornire a licitatiei este  de  470.242,50 lei ( fara 
TVA)( 50% din valoarea de evaluare) . Persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 12.11.2015, ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, 
Jud. Iaşi, ÎN data de 13 noiembrie 2015 orele  
15.00, şi se va desfăşura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 29.04.2015. 
Adjudecarea se va face în conformitate cu preve-
derile. Regulamentului de organizare şi desfăşu-
rare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de adju-
decare in termenul stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin  plata in 
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 12.11.2015 ora 15.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

Administratori judiciari asociaţi Yna Consulting 
Sprl Şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, Str.
Mărăşeşti, nr.18, Jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor 
imobile existente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în Drobeta-Tur-
nu-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 procedura generală de insolvenţă, în dosar nr. 
6902/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinţi, după cum urmează: 1.proprietate imobiliară- 
teren cu construcţii industriale- situată în 
Timişoara, Str.A.Bacalbaşa, nr.2/C, jud.Timiş, zona 
Fridorf-Calea Şagului, formată din teren în supra-
faţă de 6.000mp şi construcţii industriale după 
cum urmează: imobil situat în Timişoara, Str.
Bacalbaşa, nr.2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris 

în CF421157 Timişoara, nr. cad.649/b/1/3/2, 
constând în teren intravilan cu suprafaţa de 
1.083mp; imobil situat în Timişoara, Str.Bacalbaşa, 
nr.2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în 
CF421160 Timişoara, nr. cad.649/a/2/3/2, constând 
în teren intravilan cu suprafaţa de 1.917mp; imobil 
situat în Timişoara, Str. Bacalbaşa, nr.2/C, zona 
Freidorf Timişoara, înscris în CF421211 Timi-
şoara, nr. cad.649/b/1/4, 649/b/2/4, 650/a/4/2, 
constând în teren intravilan cu suprafaţa de 
3.000mp, respectiv nr. cad. C1, 650/a/4/2, constând 
în construcţii depozitare-utilaje tipografice, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 275.700,00Euro, 
valoarea nu include TVA; 2.proprietate imobiliară 
de tip-magazin, CF410222-C1-U1-Timişoara; 
compartimentul I-magazin, CF402207-C1-U1-
Moşniţa Nouă; incinta I, CF409541-Moşniţa Nouă; 
construcţii incinta I, CF411367-Moşniţa Nouă; 
incinta I cu spaţii showroom la parter şi etaj I, etaj 
II birouri situate în localitatea Timişoara, Str. 
Calea Buziaşului, nr.11, judeţul Timiş, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 1.871.000,00Euro, valoarea 
nu include TVA; 3.proprietate imobiliară-teren şi 
casă- situată în Loc.Timişoara, Str. Albinelor, 
nr.110/A, județul Timiş, CF419597 Timişoara, 
formată din teren în suprafaţă de 1.820mp, având 
nr. cadastral 3491/1/1/1, înscris în CF419597 Timi-
şoara, cu construcţia C1 care constă din 
Corpul”A”- casă în regim de înălţime S+P+M-aria 
construită la sol 259mp, Corpul”B”- garaj cu 2 
garsoniere în regim de înălţime P- aria construită 
la sol 131,67mp şi corpul”C”- anexa lemne- aria 
construită la sol 44,64mp. Total Construcţia C1 
aria construită la sol = 435,31mp, având nr. cadas-
tral 3491/1/1/1-C1, înscris în CF419597 Timişoara, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 317.000,00 Euro, 
valoarea nu include TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile îl reprezintă Sentinţa nr.306/2015 
din şedinţa publică din data de 08.06.2015 pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a109, prin care s-a dispus ridicarea 
suspendării. Licitaţia va avea loc la punctul de 
lucru al debitoarei situat în Localitatea Timişoara, 
Str.Enric Baader, nr.13, Jud.Timiş, la data de 
17.11.2015, ora 14.00, iar în cazul în care bunurile 
nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în 
aceleaşi condiţii la data de 24.11.2015, ora 14.00, la 
data de 02.12.2015, ora 14.00, la data de 
08.12.2015, ora 14.00, respectiv la data de 
15.12.2015, ora 14.00. Participarea la licitaţie este 
condiţionată 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 Comer-
cială Carpatica, sub nr. RO98CARP036000766158 
RO01. Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna 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 preva-
zută de lege. Informaţii 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.consul-
tant-insolventa.ro

PIERDERI
Pierdut Atestat ADR pe numele Bădiţă Adrian. Se 
declară nul. 

Declar pierdut (nul) atestat petru pază nr.94 seria 
B/M11 emis de Secţia de Poliţie 20, Ghiorghe Sorin 
Miguel.

Pierdut certificat ADR nr. 054701 eliberat de ARR 
Vâlcea, valabil până în data de 03.04.2020 şi certi-
ficat de pregătire profesională a conducătorului 
auto nr. 0002747002, eliberat de ARR Vâlcea, 
valabil până în 14.11.2019, eliberate pe numele 
Anghel Liviu Gabriel, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nule. 

DECESE
Ianopol Bogdan deplânge disparitita fulgerătoare 
a celui ce a fost ing. Helgomar Minialov, om de 
înaltă ţinută morală şi profesională. Sincere 
condoleanţe familiei îndoliate!




