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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Erată. Unitatea Militară 01348
Bucureşti corectează anunţul
publicat în ediţia Jurnalului Naţional din data de 3 mai 2016, după
cum urmează: în loc de ,,-interviul:
în data de 03.06.2016, ora 11.00”
se va citi ,,-interviul: în data de
01.06.2016, ora 11.00”.
l Referitor la anunţul publicat de
către Primăria or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea, în ziarul Jurnalul Naţional, în data de 26 aprilie 2016,
privind Concursul din 27-5-2016,
ora 9, se face următoarea rectificare -la “Condiţiile specifice”
-unde în loc de: …”2. referent,
clasa III, grad superior, în
Compartimentul UATFLI, studii
liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi
certificat/ adeverinţă privind
specializare în domeniul urbanismului; de asemenea 9 ani vechime
în specialitatea studiilor;” va fi
corectat şi se va citi: …”2. referent, clasa III, grad superior, în
Compartimentul UATFLI, studii
liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; de
asemenea 9 ani vechime în specialitatea studiilor;”
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei nr.4 bis, etaj 2, camera 23,
judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante
de execuţie, pe perioadă determinată de 36 luni, din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
- Serviciul Cadastru al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Teleorman, pentru implementarea
Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară:
-consilier cadastru gradul IA -1
post; -consilier cadastru gradul II
-2 posturi; -consilier cadastru
debutant –1 post; -asistent registrator principal gradul II -1
posturi; -asistent registrator principal debutant –1 posturi;
Concursul se va desfăşura în perioada 07-13.06.2015, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor
este 17-30 mai 2016, la sediul
OCPI Teleorman. Pentru date
suplimentare consultaţi site-ul
O.C.P.I. Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Serviciul Public Baia Populară
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu,
str.Andrei Șaguna, nr.2, județul

Sibiu, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant de muncitor necalificat tr.I
pe perioadă nedeterminată,
conform HG (A) 286/2011.
Concursul se va desfaşura la
sediul Serviciului Public Baia
Populară Sibiu, str.Andrei Șaguna,
nr.2 şi constă în: -Probă practică
-în data de 07 iunie 2016, ora
11.00; -Interviu -în data de 10
iunie 2016, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -condițiile generale
prevăzute de legislația în vigoare
pentru ocuparea unui post vacant;
-studii generale cu adeverinţă de
absolvire a învăţământului general
obligatoriu de 8 clase; -vechime în
muncă de minim 5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de 31 mai
2016, ora 13.00, la sediul Serviciului Public Baia Populară Sibiu,
str.Andrei Șaguna, nr.2, Sibiu.
Relaţii suplimentare la sediul
Serviciului Public Baia Populară
Sibiu, persoană de contact: d-na
Ec.Lacrima Muntean, telefon:
0745.259.175, E-mail: baia.populara@sibiu.ro.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Ilfov organizeazã
concursul pentru ocuparea
postului contractual vacant de
muncitor calificat III din cadrul
Serviciului Economic, Resurse
Umane şi Informatică. Condiţii de
Participare: -Studii generale,
absolvite cu certificat de absolvire;
-Specializare în instalații termice,
electrice şi sanitare; -Vechime în
muncă minim 5 ani şi experienţă
în domeniu minim 1 an. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 07.06.2016, ora
10,00; -Proba practică şi interviu
în data de 09.06.2016, ora 10,00.
Dosarele de înscriere vor conţine
actele prevazute în Hotărârea
nr.286/2011, art.6 şi se depun la
sediul instituţiei în termen de 10
de zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Pentru relaţii
suplimentare: telefon
021.3162560/61, pe site-ul I.T.M.
Ilfov.
l Centrul Naţional al Dansului
Bucureşti, cu sediul în localitatea
Bucureşti, B-dul Nicolae Bălcescu,
nr.2, sector 1, cod fiscal 16755383,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de
conducere, vacante de: -Șef

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Banica Maria - Brăduleț, după cum urmează: Denumire, Valoare
[Ron, fără TVA]: Pădure, 1900 mp, 2.010 lei; Fânețe, 2000 mp,
2.343 lei; Curți construcții, 600 mp, comuna Brăduleț, 42.515 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare, 10% din valoarea de pornire a licitației, pentru
bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată, astfel încât în ziua
licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată că încasată de către
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
26/05/2016. Licitația va avea loc în data de 27/05/2016, ora
11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

LUNI / 16 MAI 2016
Serviciu Organizare Programe şi
Proiecte grad II (S): Număr
posturi: 1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura la sediul administrativ
din str. Dem. I.Dobrescu, nr.4-6,
intrarea din strada Jean Georgescu, etajul 1, sector 1, Bucureşti,
astfel: -Proba scrisă în data de 7
iunie 2016, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 10 iunie 2016,
ora 11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare în domeniul
artelor, ştiinţelor umaniste sau
sociale, absolvite cu diplomă de
licenţă; -minim 7 ani vechime în
muncă şi în specialitatea studiilor;
-cunoaşterea unei limbi străine de
circulaţie internaţională, nivel
avansat (scris şi citit); -cunoştinţe
de operare PC; -experienţă dovedită în scriere şi implementare de
proiecte culturale. 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
(până la data de 30 mai 2016), la
sediul administrativ din str.
Dem.I.Dobrescu, nr.4-6, intrarea
din strada Jean Georgescu, etajul
1, sector 1, Bucureşti. Detalii
privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina
oficială www.cndb.ro. Relaţii
suplimentare la sediul: Str.
Dem.I.Dobrescu, nr. 4-6, intrarea
din strada Jean Georgescu, etajul
1, sector 1, Bucureşti, persoană de
contact: Mariana Ochenatu,
telefon: 021.318.86.76
/0746.099.947, e-mail: office@
cndb.ro
l Centrul Naţional al Dansului
Bucureşti, cu sediul în localitatea
Bucureşti, B-dul Nicolae Bălcescu,
nr.2, sector 1,cod fiscal 16755383,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de
conducere vacante, de: -Contabil
şef grad II (S): Număr posturi: 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la
sediul administrativ din str.
Dem.I.Dobrescu, nr.4-6, intrarea
din strada Jean Georgescu, etajul
1, sector 1, Bucureşti, astfel:
-Proba scrisă în data de 8 iunie
2016, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 13 iunie 2016, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii superioare în domeniul ştiinţelor

economice, absolvite cu diplomă
de licenţă; -minim 7 ani vechime
în muncă şi în specialitatea studiilor; -cunoaştere limbă străină de
circulaţie internaţională, nivel
mediu; -cunoştinţe de operare PC.
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 (până la
data de 30 mai 2016), la sediul
a d m i n i s t r a t i v d i n s t r.
Dem.I.Dobrescu, nr.4-6, intrarea
din strada Jean Georgescu, etajul
1, sector 1, Bucureşti. Detalii
privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina
oficială www.cndb.ro. Relaţii
suplimentare la sediul: Str.
Dem.I.Dobrescu, nr.4-6, intrarea
din strada Jean Georgescu, etajul
1, sector 1, Bucureşti, persoană de
contact: Mariana Ochenatu,
telefon: 021.318.86.76
/0746.099.947, e-mail: office@
cndb.ro.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 27.05.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post temporar
vacant: Inspector, grad profesional
superior –Compartiment Formare
Profesională. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Constanţa, cu
sediul în Constanţa, strada Ion
Bănescu, nr.2, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacantă -inspector clasa 1, grad
profesional asistent -Serviciul
Financiar Contabil Resurse

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Magica Miau-Miau – Moșoaia, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Plită dublă, 515 lei; Rotisor
Rotel 2, 375 lei; Hot Display vitrină, 295 lei; Vitrină frigoriﬁcă, 110
lei; Fripteoză, 635 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație.
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067X
XX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
250 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 2605-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 27-05-2016,
ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, telefon
0248.211511 - 3410.

Uman, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, curs de specializare în domeniul achiziţiilor publice, vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţie publice minum
un an. Concursul se organizează la
sediul Direcţiei Judeţene pentru
Sport şi Tineret Constanţa în data
de 15.06.2016, ora 10.00 -proba
scrisă şi interviul va avea loc în
data de 17.06.2016, ora 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi
Tineret Constanţa. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G.611/2008, modificată şi
completată de H.G.1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tineret
Constanţa şi www.dsjconstanta.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Direcţiei Judeţene pentru
Sport şi Tineret Constanţa la
numărul de telefon: 0241.614.012,
interior 111 -Birou Resurse
Umane.
l Academia de Studii Economice
din Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante, de
execuţie şi conducere, pe perioadă
nedeterminată: -Cabinet RectorConsilier (în probleme de
evaluare): 1 post studii superioare,
perioadă determinată: 4 ani,
domeniul studiilor: economice,
vechime în specialitatea postului:
5 ani; -Biroul Managementul Calităţii şi Control Managerial Intern:
Referent: 1 post studii superioare;
Șef birou: 1 post studii superioare,
vechime în specialitatea postului:
experienţă de minim 5 ani în
domeniul Managementul Calităţii;
experienţă de minim 3 ani în
domeniul controlului managerial
intern; -Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ- Consilier
juridic: 1 post studii Superioare,
licenţă, domeniul studiilor: drept/
ştiinţe juridice,vechime în specialitatea postului: 3 ani, vechime în
muncă: minimum 3 ani, experienţă minim 2 ani reprezentare în
instanţele de judecată, media
generală de absolvire a studiilor de
licenţă: minim 7.00; -Direcţia
Tehnică /Serviciul Tehnic Investiţii- Inginer: 1 post studii Superioare finalizate cu licenţă, domeniul
studiilor: tehnice, specialitatea:
instalaţii în construcţii, vechime în
specialitatea postului: minimum 3
ani; -Serviciul Achiziţii PubliceEconomist: 1post studii Superioare absolvite cu diplomă de
licenţă, domeniul studiilor: ştiinţe
economice, vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani;
-Direcţia Economică /Serviciul
Financiar- Casier: 1 post studii
medii, vechime în specialitatea
postului: minimum 1 an; -Direcţia
Resurse Umane /Serviciul
Evidenţă Resurse Umane- Economist: 1 post studii superioare,
domeniul studiilor: economice,
vechime în specialitatea postului:
5 ani; -Direcţia Socială /Serviciul
Social: Magaziner: 3 posturi studii
medii; Muncitor calificat (electrician): 2 posturi studii medii generale, certificat calificare
profesională de electrician;
Muncitor calificat (fochist): 3
posturi studii medii generale (8–10
clase), certificat calificare fochist,

autorizaţie ISCIR pentru cazane
de abur de joasă presiune;
Muncitor calificat (instalator): 3
posturi studii medii generale, certificat calificare profesională instalator; Muncitor calificat (zugrav):
1 post studii medii, certificat calificare profesională de zugrav;
-Direcţia Socială /Serviciul
Cantină- Bufetier: 1 post studii
medii; -Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii /Serviciul
Reţele: Analist IA: 1 post studii
superioare de specialitate, diplomă
de licenţă, domeniul studiilor:
absolvent al unei facultăţi de profil
electronic, telecomunicaţii sau
informatic,vechime în specialitatea postului: minim 10 ani pe
post similar, perioadă de probă de
minim 90 zile; Analist IV: 1 post
studii superioare de specialitate,
diplomă absolvire licenţă, domeniul studiilor: diplomă de calificare
în domeniul informatic sau certificat de competenţe digitale sau
atestat profesional de competenţe
operare calculator sau ECDL,
certificat/ diplomă de operator
calculator sau echivalent, perioadă
de probă de minim 90 zile; Analist
II: 1 post studii medii, absolvent
bacalaureat, domeniul studiilor:
diplomă de calificare în domeniul
informatic sau certificat de competenţe digitale sau atestat profesional de competenţe operare
calculator sau student la o facultate de profil, certificat/diplomă de
operator calculator sau echivalent,
vechime în specialitatea postului:
minim 6 luni pe post similar, perioadă de probă de minim 90 zile;
-Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune /Secretariat Facultate- Secretar: 1 post
studii Superioare; -Facultatea de
Business şi Turism (decanat)Referent: 1 post studii Superioare,
vechime în muncă: minimum 5
ani, vechime în specialitatea
postului: minimum 2 ani în domeniul economic şi minimum 1 an în
Comunicare/ mass–media; -Facultatea de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică/ Secretariat Facultate; Tehnician: 2 posturi
studii medii, domeniul studiilor:
informatică sau cursuri de informatică, cunoştinţe minime ale
limbii engleze. Locul de desfăşurare a concursului: sala 2001 D
data: 07.06.2016,ora: 9:00. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs: 27.05.2016. Date contact
secretar comisie concurs: Chendea
R u x a n d r a M a r i a , Te l .
0213191900/295. Informaţii suplimentare găsiţi pe site–ul: http://
resurseumane.ase.ro.
l Aeroclubul României cu sediul
în Bucureşti, bd. Lascar Catargiu
nr. 54 sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante în data de
07.06.2016, ora 10.00 proba scrisă,
respectiv în data de 13.06.2016,
ora 10.00 interviu. Dosarele se
depun la sediul Aeroclubului
României până la data de
30.05.2016, ora 13.00. Relaţii
suplimentare se obţin la telefon
0372.705.952 –persoana de contact
Călin Cristiana. Candidaţii trebuie
să îndeplinescă condiţiile specifice
pentru postul scos la concurs
astfel: •Pilot instructor- AT Deva–
1 post: studii medii; licenţă de
personal navigant + calificare de
instructor; •Paraşutist instructorAT Tg. Mureş- 1 post: studii medii;
licenţă de paraşutist + calificare de
instructor; •Pilot comandantCompartiment Siguranţa
Zborului– 1 post: studii medii;
licenţă de personal navigant;
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•Pilot comandant- AT Braşov– 1
post: studii medii; licenţă de
personal navigant; •Pilot comandant- AT Bucureşti– 2 posturi:
studii medii; licenţă de personal
navigant; •Pilot comandant- AT
Deva – 1 post: studii medii; licenţă
de personal navigant; •Inginer
aviaţie debutant– AT Compartimentul Operaţiuni Sol -1 post:
Studii superioare tehnice– Facultatea de inginerie aerospaţială;
•Inginer aviaţie debutant– AT
Bucureşti- 1 post: Studii superioare tehnice– Facultatea de inginerie aerospaţială; •Şef sector
tehnic- AT Cluj– 1 post: studii
medii; deţine licenţă de personal
tehnic aeronautic în termen de
valabilitate în ultimii 2 ani;
•Mecanic aviaţie clasa I- AT Baia
Mare– 1 post: studii medii sau
şcoală profesională; deţine licenţă
de personal tehnic aeronautic în
termen de valabilitate sau are
pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei şi min 6 ani de
experienţa în activitatea tehnică
aeronautică; •Mecanic aviaţie
clasa I- AT Ploieşti– 1 post: studii
medii sau şcoală profesională;
deţine licenţă de personal tehnic
aeronautic în termen de valabilitate sau are pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei şi
min 6 ani de experienţă în activitatea tehnică aeronautică;
•Mecanic aviaţie clasa I -AT
Suceava– 1 post: studii medii sau
şcoală profesională; deţine licenţă
de personal tehnic aeronautic în
termen de valabilitate sau are
pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei şi min 6 ani de
experienţă în activitatea tehnică
aeronautică; •Inginer debutant–
Compartimentul Infrastructură- 1
post: Studii superioare tehnice–
specialitatea construcţii.

PRESTĂRI SERVICII
l Executam lucrari acoperis orice
tip table, dulgherie, burlane,
izolari carton, ne deplasam ori
unde in tara. 0736.942.667.

24.05.2016, ora-08.30 in Camera -,
complet CA1_PROF, in dosarul
nr.3020/40/2015, Tribunalul Botosani Sectia A-II-A Civila de
Contencios Administrativ si
Fiscal, avand ca obiect "Cautiune".
l Numita Gavrilă Marinela
Ionica, domiciliată în comuna
Coţofenii din Dos, sat Coţofenii
din Dos, str. N. Iovipale, este
rugată se prezinte la Judecătoria
Craiova, pentru definitivarea
sentinţei civile nr.5816 din 22
aprilie 2014 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosar
nr.16098/215/2013, având ca obiect
partaj bunuri comune, prin care
s-a consfiinţit învoiala părţilor,
conform tranzacţiei depusă la
dosar, prin care s-a convenit: atribuirea imobilului compus din
teren în suprafaţă de 235, 17m.p.
şi o casă din cărămidă, acoperită
cu ţiglă, cu două camere, hol şi
cămară, împrejmuit cu gard de
beton, imobil situat în Craiova, str.
Isvarna, nr.15 (fost nr.11), judeţul
Dolj, conform contractului de
vânzare-cumparare autentificat cu
nr. 1145/29.08.2002 la BNP Mircea
Drăguşin, ce formează masa
partajabilă, aşa cum s-a reţinut
prin Încheierea de admiterea în
principiu pronunţată de Judecătoria Craiova, la data de
14.05.2013, către subsemnatul
Ciobanu Gheorghe cu obligarea
mea la plata unei sulte în cuantum
de 27.000Lei, către reclamanta
Gavrilă Marinela. Iar reclamanta
Gavrilă Marinela a primit sultă de
la pârâtul Ciobanu Gheorghe în
cuantum de 27.000Lei, reprezentând c/val. cotei de 1/2 din valorea
imobilului ce formează obiectul
partajării, întreaga sumă de bani
reprezentând sultă a fost achitată
după cum urmează: 26.000 Lei la
data de 10.02.2014, iar 1000Lei azi
data 11.03.2014. S-a luat act că nu
s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu recurs în 30 zile de la
comunicare la instanţa ierarhic
superioară. Pronunţată în şedinţa
publică, de la 22 aprilie 2014.

CITAȚII

DIVERSE

l Se citează pârâtul Sandu
Petrică Mirel în dosarul nr.
7641/280/2015-obiect divorţ,
pentru data de 23.05.2016.aflat pe
rolul Judecătoriei Pitesti C1-5.,
ora 08.30.

l Referitor la dosarul civil nr.
3721/312/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Slobozia, contestatorul
Danciu Gabriel cheamă în faţa
acestei instanţe pentru termenul
din data de 31.05.2016 pe numita
Pasăre Tatiana. Obiectul dosarului
îl constituie contestaţie la executare.

l S.C.Prinz Security S.R.L.,
ultimul sediu în Bucureşti, este
chemat în data de 8.06.2016, ora
08.30, la Tribunalul Dj, în calitate
de pârât în proces cu Ungureanu
Elena în cauza ce formează
obiectul dosarului 5910/63.2015,
cu acelaşi termen de judecată
7756/63.2015 în calitate de pârât,
complet C.M.3.
l Luchian Dumitru domiciliat în
sat Dersca, comuna Dersca,
judeţul Botoşani, este citat pentru
data de 8 iunie 2016, la Judecătoria Dorohoi, în dosar nr.
444/222/2016, în calitate de pârât,
cu obiect ,,divorţ”.
l Domnul Minea Gabriel Remus,
în calitate de pârât, este citat în
dosarul nr. 39166/215/2014 în data
de 04.06.2016, ora 08.30, la Judecătoria Craiova, complet CMF4,
obiect: divorţ.
l Panteru Ion si Panteru Aurelia-Nicoleta, ambii cu ultimul
domiciliu cunoscut in Botosani,
Strada Bucovina, nr.8, sc.A, et.1,
ap.6, judetul Botosani, in calitate
de intimati, sunt citati in data de

l Persoana fizică Cristea Costel
în calitate de titular proiect
anunță publicul interesat aupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenția pentru Protecția
Mediului Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul ”Hală
Industrială”, propus a fi
amplasat în Tarla 19, Parcela
92/31, Bragadiru, județul Ilfov.
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării
adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din
Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii
nr. 1, sector 6, în zilele de luni
până joi, între orele 9-13, precum
şi la următoarea adresă de
internet www.apm-ilfov.ro în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la
data de 21.05.2016 (se va
completa cu termenul de 5 zile
decurs de la data apariției).

l Comunicat: Consiliul de Administraţie al S.C. Complex Comet S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Timişoara
nr.84, Sector 6, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu nr.
J40/391/1991, Cod Fiscal:
RO2622360, informează prin
prezentul că Raportul trimestrial la
31.03.2016 poate fi consultat la
sediul societăţii din Bd. Timişoara
nr.84, sector 6, Bucureşti sau pe
pagina de web a societăţii www.
complexcomet.ro. Raportul trimestrial la 31.03.2016 a fost transmis
către ATS-AeRO-B.V.B. şi A.S.F.
România, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
societăţii sau la telefon
021.444.18.66. S.C. Complex Comet
S.A. informează publicul larg că
situaţiile financiare ale societăţii la
data de 31.03.2016 aferente trimestrului I -2016 nu au fost auditate.
S.C. Complex Comet S.A.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Asociaţiei
“ROMBETON” Bucureşti, Sector
3, Str. Vasile Lucaciu nr.35, înfiinţată prin Sentinţa civiliă nr. 110/
PJ/29.11.1995, În temeiul dispoziţiilor art.6.3 şi art.6.4. din Statutul
Asociaţiei, astăzi 10.05.2016 Preşedintele Consiliului de Administraţie al Asociaţiei
“ROMBETON” cu sediul în
Bucureşti, Sector 3, Str. Vasile
Lucaciu nr.35, convoacă ş invită
toţi membrii să participe la
Adunarea Generală Extraordinară
ce va avea loc la data de
17.06.2016, ora 14.00, la sediul
Asociaţiei din Bucureşti, Sector 3,
Str. Vasile Lucaciu nr.35 cu următoarea ordine de zi: 1. Revocarea
membrilor Consiliului de Administraţie; 2. Alegerea membrilor
Consiliului de Administraţie,
pentru un mandat de 4 (patru)
ani. 3. Desemnarea şi împuternicirea persoanei care va efectua
toate formalităţile necesare în
vederea îndeplinirii dispoziţiilor
hotărârii Adunării Generale.
Preşedintele Consiliului de Administraţie Constantinescu Elena.

LICITAȚII
l Leavis Cont IPURL - lichidator
al SC Anvelos SRL, organizeaza
licitatii incepand cu 20.05.2016 in
fiecare zi de vineri ora 12:00,
pentru vanzarea imobilului situat
in Ploiesti, Str. Eroilor nr. 29 cu
259 mp teren la 53.700 euro fara
tva. Relatii la telefon 0723880617.
l Comuna Cuca, jud. Argeş,
Primăria, str. Principală nr. 35, sat
Cuca, tel. 0786211510, e-mail:
primariacucaag@yahoo.com.
Anunţ de participare la negociere
directă privind delegarea gestiunii
serviciilor comunitare de utilităţi
publice - licitaţie publică deschisă.
Documentaţia se obţine de la
sediul Primăriei comunei Cuca,
sat Cuca, str. Principală nr. 35, sat
Cuca, tel. 0786211510, e-mail:
primariacucaag@yahoo.com, începând cu data de 16.05.2016.
Termenul de depunere a ofertelor:
30 de zile calendaristice de la data
menţionată mai sus. Data şi locul
deschiderii ofertelor: la sediul
Primăriei comunei Cuca, în data
de 17.06.2016, ora 10,00. Pentru
informaţii suplimentare privind
obţinerea documentaţiei, tel.
0786211510, 0786211520.
l SC Zaco SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare in bloc prin licitaţie
publică proprietatea debitoarei

publicitate
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situata in Mizil, str. Mihai Bravu,
nr. 108, Prahova compusa din
cladire hotel P+2E fara autorizatie
de constructie cu Scsol de
272,10mp, Scd de 816,30 mp,
cladire (bucatarie fast-food) fara
autorizatie de constructie de 60
mp, cladire spalatorie S+P+1E
fara autorizatie de constructie cu
Scsol de 52,50 mp, Scd de 124,74
mp, teren intravilan in suprafata
de 1.465 mp, precum si mijloace
fixe, obiecte inventar, materiale
auxiliare ce deservesc construcțiile, la pretul de evaluare redus cu
50% (966.617 lei fara TVA). Licitaţia va avea loc în fiecare zi de joi
începând cu data de 19.05.2016,
ora 13/30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800."
l SC Zaco SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică
proprietatea debitoarei situata in
com. Fântânele, tarla 110, județ
Prahova compusă din teren extravilan in suprafata de 4712 mp la
prețul de evaluare de 7.384 lei fara
TVA şi teren extravilan in suprafata de 10.008 mp la pretul de
evaluare de 16.133 lei fara TVA.
Licitaţia va avea loc în 19.05.2016,
ora 13/30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în ziua de 26.05.2016,
01.06.2016, 08.06.2016, 15.06.2016
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l SC Contres Ape SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică utilaje pentru confectionat impletituri din fire metalice
la pretul de evaluare de 192.956
lei fara TVA. Licitaţia va avea loc
în 19.05.2016, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 23.05.2016, 25.05.2016,
27.05.2016, 31.05.2016 aceeaşi
oră, în acelaşi loc."
l SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunurile mobile ale debitoarei la prețurile reduse cu 50%
(obiecte de inventar, produse finite
diverse modele - console, mese,
suport oglinzi, etc din fier forjat) si
proprietate imobiliara compusa
din teren intravilan in suprafata
de 6.455 mp si constructii: C1Atelier productie confectii metalice si spatiu administrativ (P) cu
s.c. desfasurata = 627 mp, C2 Anexa (P) - grup social - vestiar cu
s.c. desfasurata = 311 mp, C3 Sectie productie confectii fier
forjat si depozit materiale (P) cu
s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 Anexa (P) - cabina poarta cu s.c.
desfasurata = 8 mp, imprejmuire
si platforma betonata, situata in
com. Paulesti, sat Paulesti, nr. 823,
tarlaua 16, Prahova la pretul de
evaluare redus cu 50% (897.167,50
lei fara TVA). Licitaţia va avea loc
în fiecare zi de vineri incepand cu
data de 20.05.2016, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Private Liquidation Group
IPURL, numită lichidator în
dosarul nr. 2925/111/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea S.C. Vascip S.R.L.,
CUI: 16085283 scoate la vânzare
prin licitație publică: autoturism,

marca Volkswagen, tipul Passat, cu
5 locuri, nr. de înmatriculare BH
10 VSP, număr de identificare
WVWZZZ3BZ3E230747 la prețul
de pornire: 10.600 lei. Elemente de
stoc (mărfuri obiecte de inventar,
elemente de mobilier, rafturi, polițe
de birou etc.) la prețul de pornire:
12.100 lei. Licitația va avea loc în
26.05.2016 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. Informații tel:
0359463661 fax: 0359463662
e-mail: office@plginsolv.ro
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Domino Trading SRL desemnat
prin Sentinta Civila nr. 743 din
data de 25.02.2014, pronuntata in
Dosar nr. 2424/93/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Ilfov, Sectia
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Domino Trading SRL
compus din teren intravilan in
suprafata de 20.099 mp situat in
Com. Ganeasa, Satul Moara
Domneasca, Tarlaua 69, parcelele
258/6 si 258/7, Jud. Ilfov, in
valoare totala de 60.000 euro
exclusiv TVA. Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de
23.05.2016, ora 15.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunul imobil nu se va vinde la
termenul stabilit de licitatie se vor
organiza licitatii saptamanale la
aceeasi ora si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunului
imobil, pretul acestuia, conditiile
de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap. 39, sector
3. Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l Evrika Insolvency IPURL
desemnat lichidator judiciar
pentru American ATV SRL,
anunta vanzarea prin negociere
directa a imobilului aflat in proprietatea societatii debitoare compus
din: teren intravilan in suprafata
de 9400mp, înscris în Cartea
Funciară nr. 51715, cu Nr. Cadastral 51715, Tarla 96, Parcela
354/2, situat in loc. Buftea, jud.
Ilfov, după ieşirea din localitatea
Chitila, cu deschidere la DN 7.
Pretul de pornire la negociere a
bunului imobil este de 407.925 lei
exclusiv TVA, conform hotararii
adunarii creditorilor din data de
30.10.2015, reprezentand 75 % din
valoarea stabila in raportul de
evaluare. Pentru participarea la
negocierea directa potentialii ofertanti vor depune cu 24 de ore
inainte de data si ora stabilite
pentru negocierea directa ofertele
lor la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Negocierea se va desfasura la
sediul lichidatorului judiciar in
data de 23.05.2016 ora 14.00. In
cazul in care imobilul nu este valo-
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rificat la aceasta data, urmatoarele
negocieri vor avea loc la intervale
de 2 saptamani, in fiecare zi de
luni ora 14.00 pana la valorificarea
imobilului. Garantia de participare este de 10% din pretul de
pornire la negociere a imobilului
ofertat si se achita la sediul lichidatorului judiciar, sau prin
transfer bancar. Caietul de sarcini
se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea
contravalorii acestuia care este in
cuantum de 500 lei exclusiv TVA.
Cei interesati vor depune la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
oferta de cumparare, dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada
achitarii garantiei de participare la
negociere precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin
Caietul de sarcini, pana cel tarziu
cu 24 de ore anterior zilei si orei
stabilite pentru deschiderea plicurilor si negocierea directa. Informatii suplimentare se pot obtine la
telefonul 021.227.28.81.
l Primăria municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
vânzării: Bunului imobil – teren
intravilan, proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 79 mp., situat în
Aleea Baladei nr.8 Preţul de
pornire la licitaţie este de 13.430 lei
c o n f o r m H C L n r. 9 8 d i n
24.03.2016; Bunului imobil – teren
intravilan, proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 233 mp. şi 134 mp.,
situat în str. Gheorghe Asachi fn.
Preţul de pornire la licitaţie este de
9.121 lei, respectiv 5.135 lei
c o n f o r m H C L n r. 1 3 9 d i n
21.04.2016; Bunului imobil –
construcție în suprafață de 58 mp.
şi terenul aferent în 147 mp.,
proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, situat în str.
Pompiliu Clement fn. Preţul de
pornire la licitaţie pentru
construcție este de 3.130 lei şi
pentru teren este de 25.051 lei
c o n f o r m H C L n r. 1 3 9 d i n
21.04.2016; Bunului imobil – teren
intravilan, proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 151 mp. şi 18 mp.,
situat în str. Petru Movilă nr. 18.
Preţul de pornire la licitaţie pentru
terenul în suprafață de 151 mp.
este de 21.059 lei conform HCL nr.
98 din 24.03.2016 şi pentru terenul
în suprafață de 18 mp. este de
2.512 lei conform HCL nr. 139 din
21.04.2016; Licitatia va avea loc pe
data de 07.06.2016, ora 16,30, la
sala de sedinta a Primăriei municipiului Piatra Neamt, cu sediul in
str. Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac
până la data de 06.06. 2016 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 Transportzilnic între orele 8,00 – 16,30, unde
se poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare
la telefon 218991, interior 122,
zilnic între orele 8,00 – 16,30.
l Debitorul SC Bemati Cons
S.R.L. societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Imobil situat în Buşteni, str.
Pescăriei nr. 2E, județul Prahova,
compus din teren având suprafața
de 4112 mp şi construcție edificată
pe acesta ”C1- Clădire Tehnico-administrativă” cu o suprafață
construită la sol de 69 mp şi desfă-

şurată 138 mp. Prețul de pornire
al licitației este de 84.750 Euro.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobilul aflat în proprietatea SC
Bemati Cons SRL este de 1500 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitației pentru imobilul arătat
reprezintă 50% din valoarea exprimată în Raportul de Evaluare
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO33BREL0002000634070100
deschis la Libra Internet Bank,
Sucursala Ploieşti până cel târziu
cu 2 zile înainte de şedința de licitație ora 16.00, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeaşi
dată a Caietului de Sarcini pentru
proprietatea imobiliară, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară,
prima şedință de licitație a fost
fixată în data de 20.05.2016 ora
11:00, iar dacă aceasta nu se adjudecă la această dată, următoarele
şedințe de licitații vor fi în data
03.06.2016, 17.06.2016, 01.07.2016,
15.07.2016, 29.07.2016 ora 11:00.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploieşti, Str.
Elena Doamna nr. 44A, Jud.
Prahova. Pentru relații sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare şi vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat şi pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC De Fringhii
Constructii Transporturi Daniel
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Proprietate imobiliară cotă parte
de 50% din imobil constituit din
teren în suprafață de 190 mp şi
construcție edificată pe acesta
(P+M) cu suprafață construită de
1/2 din 82,7 mp situată în Comuna
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela F
1125, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este de 6.000
Euro exclusiv TVA. 2.Teren extravilan în suprafață de 49.900 mp
situat în Com. Plopu, Tarlaua 45,
Parcela 2252, Județ Prahova.
Prețul de pornire al licitației este
de 44.900 Euro exclusiv TVA. 3.
Teren extravilan în suprafață de
51.507 mp situat în Com. Plopu,
Tarlaua 47, Parcela 2355 şi Ptf
2354/1, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este de 36.000
Euro exclusiv TVA. 4.Stoc de
marfă aflat în proprietatea societății debitoare, în valoarea de
160.088,72 Lei exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobilele aflate în proprietatea SC
DE FRINGHII CONSTRUCTII
TRANSPORTURI DANIEL SRL
este de 1000 lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
reprezintă 50% din valoarea de
piață exclusiv TVA arătat în
Raportul de evaluare. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO76UGBI0000802003293RON
deschis la Garanti Bank SA -Ag.
Ploieşti Mihai Viteazul până la
orele 14 am din preziua stabilită
licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației, -achiziționarea până la aceeaşi dată a
Caietelor de sarcini şi a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare şi stocul de
marfă, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietățile
imobiliare şi stocul de marfă prima
şedință de licitație a fost fixată în
data de 24.05.2016, ora 10.00, iar

dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele şedințe
de licitații vor fi în data de
31.05.2016, 07.06.2016, 14.06,2016,
21.06.2016, ora 10.00. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Ploieşti, str. Elena Doamna nr.
44A, jud. Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat şi pe
site www.dinu-urse.ro.
l 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 mobile existente în proprietatea debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, cu sediul
î n D r o b e t a - Tu r n u - S e v e r i n ,
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter,
camera 2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului
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 Mehedinţi, după
cum urmează: sunt scoase la
vânzare bunurile mobile existente
în patrimoniul debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, constând
în stoc de marfă. Lista acestor
bunuri poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar, precum şi
pe site-ul lichidatorului judiciar
www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro. Valorificarea bunurilor mobile se va face
în bloc, prin licitaţie publică cu
strigare. Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
mobile, o reprezintă Sentinţa
nr.151 din şedinţa publică din data
de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.
6902/101/2012/a102, prin care s-a
dispus ridicarea suspendării. 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
Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP036000766158RO01.
Licitaţia pentru bunurile mobile va
avea loc la data de 24.05.2016, ora
12.00, iar în cazul în care bunurile
nu vor fi valorificate, licitaţia va fi
reluată în aceleaşi condiţii la data
de 31.05.2016, ora 12.00, la data de
07.06.2016, ora 12.00, la data de
14.06.2016, ora 12.00, la data de
21.06.2016, ora 12.00, respectiv la
data de 28.06.2016, ora 12.00, la
punctul de lucru al debitoarei
situat în localitatea Timişoara, str.
Enric Baader, nr.13, jud.Timiş.
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.consultant-insolventa.ro.
l S.C. Energy B.V. S.R.L., prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Activul
nr.1: parcela de teren curți-construcții situată în intravilanul
oraşului Broşteni, județul Suceava,
în suprafață de 2.595mp şi

construcțiile: C1 – cabină poartă,
C2 – pavilion I(P), C3 – pavilion
(P+E), C4 – pavilion II (P+2E), C5
– baracă metalică zincată, C6 –
centrală termică şi C7 – centrală
termică cu rezervor, imobil identificat cu număr cadastral 113,
înscris în CF 30560 a comunei
Broşteni (provenită din conversia
de pe hârtie a CF nr. 44). Terenul
de sub construcții este în suprafață
de 1.152mp, iar cel din afara
construcțiilor este în suprafață de
1.443mp. vânzarea se va face prin
licitatie publica cu strigare, cu
preţul de pornire de 50% din valuarea evaluată, de 166.500,00lei
(fara TVA). ACTIVUL NR.2.
teren curți-construcții situat în
oraşul Broşteni, sat Neagra,
județul Suceava, în suprafață de
1.120mp, imobil identificat cu
număr cadastral 30189, înscris în
CF 30189 a comunei Broşteni.
Terenul se învecinează la nord şi
est cu oraşul Broşteni, la sud cu
drumul de acces şi la vest cu râul
Neagra. vânzarea se va face prin
licitatie publica cu strigare, cu
preţul de pornire de 75% din valuarea evaluată, de 22.350,00 lei
(fara TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt cu 5 zile înainte de
data licitației, 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
19.05.2016 ora 16:30, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei şi ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 20.11.2015.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei., Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare 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
19.05.2016 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890

PIERDERI
l Pierdut Carte Identitate, permis
conducere, cartelă tahograf, atestat
profesional marfă pe numele
Arsene Cristian. Le declar nule.
l S.C. MIH Trans S.R.L. cu sediul
în com. Cosoba, jud. Giurgiu,
nr.49, str. Guliei, J52/713/2007,
C.U.I. 22506522, declar pierdut
Facturierul cu numerele de la
551-600 neştampilate şi necompletate. Le declar nule.
l S.C. Exagerat S.R.L. cu sediul
social în Sectorul 2, Bucureşti,
J40/3138/1999, C.U.I. 11644708,
declar pierdută (nulă) Autorizaţia
de Funcţionare de la punctul de
lucru din Giusseppe Garibaldi,
nr.3, Sector 2, Bucureşti.

