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OFERTE SERVICIU
l Angajăm inginer de sistem
software. Cerinţe: cunoştinţe în
domeniul programării, studii de
specialitate în domeniul ingineriei electronice, vorbire fluentă în
limba engleză. Cei interesaţi pot
transmite CV până la data de
05.06.2016, la următoarea adresa
de email: alina.dinu@frontalcommunication.ro
l S.C. Allsoft Technologies
S.R.L. angajează Operator în
domeniul proiectării asistate pe
calculator. Cerinţe minime:_
studii medii, cunoştinte avansate
de Visual Basic, Python, Node
JS, Mongo DB, Maria DB,
Photoshop, 3dMax, Maya, Corel,
Gimp, Web-design. Obligatoriu
vorbitor f luent limba engleză.
Relaţii la telefon:_0734.548.810.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de director executiv –
Direcția Economică din cadrul
Casei de Asigurări de Sănătate
Argeş. Concursul se organizează
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de
04 iulie 2016, ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din

H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
lAutoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, cu
sediul în localitatea Bucureşti,
Şos. Olteniţei, nr.169, sector 4, cu
punctul de lucru în str.Calea Călăraşilor, nr.179, sector 3, Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuală
vacantă de: Inspector de Specialitate (Auditor intern) S IA 1 post.
-Proba scrisă în data de
24.06.2016, ora 11.00. -Proba
interviu în data de 30.06.2016, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Condiţiile generale.
1.1.Condiţiile generale pentru
participarea la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor scoase la concurs sunt cele
prevăzute în Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, Art.3 din
H.G.286/23.03.2011 pentru aprobarea 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, modificată şi
c o m p l e t a t ă
p r i n
H.G.1027/11.11.2014. 2.Condiţiile
specifice. 2.1.Condiţii specifice
pentru postul de Inspector de
Specialitate S IA (Auditor intern):
-studii superioare economice de
lungă durată absolvite cu dipolmă
de licenţă; -vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
-experienţă pe un post similar de
minim 3 ani; -efectuarea unor
specializări în domeniul postului
constituie avantaj; -cunoaşterea
legislaţiei şi a normelor specifice
activităţii de audit intern, inclusiv
codul privind conduita etică a
acestuia; -cunoştinţe de operare
calculator Word, Excel. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la punctul
de lucru din Str.Calea Călăraşilor,
nr.179, sector 3, Bucureşti. Relaţii
suplimentare la sediul punctului
de lucru din Str.Calea Călăraşilor,
nr.179, sector 3, Bucureşti,
persoană de contact: Zanfir
Jenica, Biroul Resurse Umane
-telefon: 312.95.55, int.105.
l Şcoala Gimnazială Maltezi
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei vacante de
administrator financiar (patrimoniu), III (S) -0,50 normă.
Concursul constă într-o probă
scrisă şi un interviu şi se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale
Maltezi, str.Eroilor Aviatori, nr.5,
localitatea Stelnica, judeţul
Ialomiţa, în data de 27.06.2016,
la ora 10.00 -proba scrisă şi

29.06.2016, ora 10.00 -interviu.
Condiţii de participare: a) are
cetăţenia română; b)cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată
de prevederile legale; d)are capacitate deplină de exerciţiu; e)
adeverinţă medicală; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) Cazier judiciar; h)
studii superioare de lungă durată
în domeniul economic; i)cunoştinţe operare PC (MS Office),
operare baze de date, navigare
Internet; j)abilităţi excelente de
comunicare şi învăţare. Dosarul
trebuie să conţină: a)cerere de
înscriere; b)copia actului de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii,
după caz; c)copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor şi
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; d)copia
carnetului de muncă, conformă
cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor; e)
cazierul judiciar; f)adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; g)
curriculum vitae; h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în fiecare zi lucrătoare între orele
09.00-13.00, până la data de
10.06.2016, ora 13.00, la sediul
Şcolii Gimnaziale Maltezi, str.
Eroilor Aviatori, nr.5, localitatea
Stelnica, judeţul Ialomiţa. Relaţii
suplimentare se pot obţine la

sediul instituţiei, în fiecare zi
lucrătoare, în intervalul orar
09.00-13.00, la tel.: 0243.365.911
-secretariat.
â

CITAȚII

l Sain Petru este chemat in data
de 14 iunie 2016 la Judecatoria
R a d u c a n e n i , i n d o s a r n r.
4/286/2016 ora 9.00, in contradictor cu Sain Elena.
l Se citeaza in calitate de parata
numita Decani Henriette, inscrisa
ca propietar in CF 1554 nr top
3910/2/1/2/2 Bistrita, in proces
avand ca obiect prestatie tabulara, aflat pe rolul Judecatoriei
Bistrita, dosar nr. 2613/190/2013,
pentru termenul de judecata din
27.06.2016, Judecatoria Bistrita,
ora 9.00 sala II.
l Şandru Dumitru este citat la
Judecătoria Paşcani, în dosarul
nr. 1640/866/2016, având ca
obiect ”ordonanță preşedințială suplinire consimțământ
parental”, complet C1MF, ora
9.00, pentru termenul din 14
iunie 2016, reclamantă fiind
Şandru Florentina.
l Pârâtul Giuca Gheorghe cu
ultimul domiciliu cunoscut în loc.
Oţelu Roşu, str.8 Martie, nr.5, jud.
Caraş-Severin este citat în dosar
nr. 272/208/2016, pentru data de
15.06.2016 ora 9, la Judecătoria
Caransebeş în proces cu Giuca
Cosmina Andreea , pentru divorţ.
l SC Andutu Distribution SRL
prin lichidator judicar VIA
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Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică marca
ANDUTU la pretul de 14.334 lei
şi proprietate imobiliara compusă
din teren intravilan în suprafaţă
de 2.174 mp situata in com.
Predeal Sărari, sat Vitioara de
Sus, judet Prahova la pretul de
19.234 lei fara TVA. Licitaţia va
avea loc în fiecare zi de marti
incepand cu data de 07.06.2016,
ora 15/00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800".
l Subsemnata Asan Ioana, identificată cu CNP 2590806293099,
cu ultimul domiciliu cunoscut la
a d r e s a : M u n . P l o i e ş t i , S t r.
Frăsinet, nr.1, bl.8c, sc.B, et.4,
ap.27, Jud.Prahova, se citează în
calitate de pârât pentru data de
15 iunie 2016, ora 08.30, camera
Sala 5, Secţia Civilă la Judecătoria Ploieşti, cu sediul în str.
Văleni, nr. 44, jud. Prahova, în
Dosar nr.18231/281/2015 având
ca obiect: pretenţii, în proces cu
reclamanta Imo Property Investments Bucureşti SA.
l SC Universal Construct Prod
SA prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică in fiecare zi
de miercuri incepand cu data de
08.06.2016 ora 15/00 bunurile
debitoarei la pretul de evaluare
redus cu 50%: teren în suprafaţă
de 12.389 mp şi sediu administrativ în suprafaţă de 1.800 mp;
hala productie în suprafaţă de
1.500 mp, casa pompe si bazin
apa în suprafaţă de 64 mp,
publicitate
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situata în situat in Comuna
Bacia, jud. Hunedoara la pretul
de 800.000 lei, apartament două
camere și dependințe cu suprafața utilă de 47,84 mp si balcon
cu s.u. 12,59 mp situat în Târgu
Jiu la pretul de 53200 lei fără
TVA; magazie (hală) cu s.d. 1250
mp și teren aferent cu suprafața
de 1.381 mp, situată în com.
Bacia, jud. Hunedoara, la pretul
de 239000 lei fără TVA; teren în
suprafață de 3.195 mp situat în
com. Bacia, jud. Hunedoara la
pretul de 47000 lei fără TVA”.
l SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in
suprafata de 161 mp, situate în
Băicoi, jud. Prahova la pretul de
evaluare redus cu 50 %, respectiv
58.850 lei. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de miercuri începând cu
data de 08.06.2016, ora 14/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploiești, tel/fax 0244 519800.
l Numita Efim Veronica, CNP
2851129360679 din comuna
Carcaliu, județul Tulcea, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Torino, Via Gottardo nr. 217 –
Italia, este citată ca pârâtă în
Dosarul nr. 1309/253/2015 al
Judecătoriei Măcin, județul
Tulcea, cu termen la data de
06.07.2016, având ca obiect
divorț cu minori.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform
sentintei nr. 584/20.05.2016
pronunţată de Tribunalul Prahova
în dosarul 6557/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a
falimentului Agrozootehnica
Vlădeni SRL Ploiești, str. Democrației, nr. 103, et. 4, ap. 56, jud.
Prahova, CUI 23594107,
J29/898/2008. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
01.07.2016. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 01.08.2016.
Termenul pentru definitivarea
tabelului creanţelor este
01.09.2016.

LICITAȚII
l SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie

publica bunului aflat in patrimoniul societatii, pretul de pornire
al licitatiei fiind redus cu 50% din
pretul stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc
pe data de: 03.06.2016,
06.06.2016, 08.06.2016,
13.06.2016 si 15.05.2016 orele
13.00 la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de
participare si relatii suplimentare
la tel. 0344104525.
l Comuna Draguseni, județul
Iasi, organizează licitație publică
în data de 10 iunie 2016, ora
11:10 în vederea închirierii
pășunii comunale în suprafață de
243,67ha. Înscrierile la licitație se
fac până pe data de 10 iunie
2016, ora 11:00 la registratura
Primăriei Drăgușeni. Relații
suplimentare la tel/ fax: 0232
256620, primaria_drag@yahoo.
com.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică bunurile imobile
absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei
Moldomin SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite
și obligaţiilor asumate prin
Licenţa de concesiune pentru
exploatarea minereului cuprifer
nr. 2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare
sunt cuprinse în Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat
la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va
desfășura în data de 13 Iunie
2016, de la ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În condițiile în care licitația publică din
data de 13 Iunie 2016 nu se va
finaliza cu adjudecare, următoarele ședințe de licitație vor avea
loc în a doua zi de luni a fiecărei
luni din an. În condițiile în care a
doua zi de luni din lună este
declarată conform legii zi nelucrătoare, licitația se va organiza
în ziua de luni a următoarei
săptămâni din aceeași lună.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 11.01.2016,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
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bunului mobil aflat in proprietatea Virom International SRL,
constant in autoturism marca
AUDI A8, an fabricatie 2006,
combustibil BENZINA, capacitate cilindrica 5998 cm3, putere
331 kw, culoare NEGRU, tractiune INTEGRALA, taxa de
prima inmatriculare NEACHITATĂ, in valoare totala de 9.100
euro inclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data
de 10.06.2016 ora 14,30 prin licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunul nu se va vinde la
primul termen 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 bunurilor, pretul
acestora, 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 la sediul
lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. 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 Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 11.01.2016,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile constand in
doua macarale Turn MCT 88 si
MCT 78 aflate in proprietatea
Virom International SRL in
valoare totala de 34.000 euro/
bucata exclusiv TVA. Prima
vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii falite se va
organiza in data de 10.06.2016
ora 13,30 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul
nu se va vinde la primul termen
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 bunurilor, pretul acestora,
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 la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 800 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 Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 11.01.2016,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile constand in
panouri matelice peri trio aflate
in proprietatea Virom International SRL in valoare totala de
12.000 euro exclusiv TVA. Prima
vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii falite se va
organiza in data de 10.06.2016
ora 14,00 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul
nu se va vinde la primul termen
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 bunurilor, pretul acestora,
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 la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar. 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 Debitorul SC Plantis Agro
SRL societate în procedură de
reorganizare, prin administrator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Motocicletă Kawasaki, tip (variantă)
ZXT 40A/ZZR1400, an fabricație
2006, (45.000 Km), preț pornire
licitație- 36.000 Lei exclusiv TVA;
Prețul Regulamentului de licitație pentru bunul aflat în proprietatea SC Plantis Agro SRL este
de 300,00 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru motocicletă, aparținând
SC Plantis Agro SRL reprezintă
100% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătat în Raportul
de Evaluare. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO39UGBI0000802003738RON
deschis la Garanti Bank SA
Ploiești până la orele 14 am din
preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Regulamentului de licitație
pentru bunul din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. În vederea valorificării motocicletei prima ședință
de licitație a fost fixată în data de
09.06.2016, ora 14.00, iar dacă
bunul nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de lici-

tații vor fi în data de 16.06.2016,
23.06.2016, 30.06.2016,
07.07.2016 ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan.
l Anunţ de participare la licitaţie pentru cesionarea dreptului
de recoltare "CIUPERCI
COMESTIBILE" din producţia
anului 2016 Direcţia Silvică
Sibiu, cu sediul în Sibiu Calea
Dumbrăvii
n r. 1 4 0 ,
tel.0269/242411, fax:
0269/214970, e-mail: office@
sibiu.rosilva.ro, organizează în
data de 13.06.2016, ora-10.00
licitaţie pentru cesionarea dreptului de recoltare "CIUPERCI
COMESTIBILE" din producţia
anului 2016. Ofertanţii vor putea
depune oferte pentru cesionarea
dreptului de recoltare "ciuperci
comestibile" din producţia anului
2016, pentru unul sau mai multe
loturi din totalul celor 9. Toate
loturile au preţul de pornire în
lei/kg. Plata se va efectua anticipat pentru toate loturile,după
adjudecare, la încheierea
contractelor.Un exemplar al
Caietului de sarcini se poate
obţine de la compartimentul
"PRODUCŢIE" din cadrul
Direcţiei Silvice Sibiu contra
taxei de 180lei.Garanţia de participare este de 5% din valoarea
totală a fiecărui lot. Data/ora
limită și locul depunerii ofertelor:13.06.2016, ora-09.00, D.S.
Sibiu,_Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.
140. Nedepunerea plicului cu
documentele de calificare și
oferta,_în termenul de mai sus,_
atrage respingerea ofertei că
nedepusa în termen. Data, ora și
l o c u l d e s c h i d e r i i o f e rtelor:13.06.2016, ora-10.00, D.S.
Sibiu,_Sibiu, Calea Dumbrăvii
nr.140;Ofertanţii trebuie să
prezinte sub sancţiunea descalificării în caz de nedepunere a
unuia din documente, următoarele: garanţie de participare,
certificat constatator de la ORC,
certificat_de_atestare fiscală de la
finanţe oferta (se depune într-un
plic sigilat și se introduce în
plicul cu documente. Plicul exterior va fi și acesta sigilat. Va fi
declarată câștigătoare oferta cu
preţul cel mai mare ofertat pe kg
ciuperci comestibile.
l Debitorul SC Barocco Fleish
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații S.P.R.L., scoate la
vânzare: -Mijloace fixe de
carmangerie. Prețul de pornire al
licitației este diminuat cu 50%
față de valoarea stabilită în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte exclusiv
TVA. Participanții la licitație vor
trebui să achiziționeze până la
data și ora licitației Caietul de
Sarcini ce cuprinde Regulamentul de vânzare unde se regăsesc listele cu bunurile scoase la
licitație. Prețul Caietului de
sarcini reprezintă 1% din
valoarea bunurilor pentru care se

licitează și va fi achitat în
numerar pe seama lichidatorului
judiciar. Participarea la licitație
este condiționată de consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO68PIRB4207709668001000
deschis la Piraeus Bank-Suc.Iuliu
Maniu, cel târziu până la data și
ora ședinței de licitație, a garanției de 10% din prețul de pornire
al licitației pentru fiecare bun
pentru care se licitează. Prețul
Caietului de sarcini poate fi
achitat în contul lichidatorului
j u d i c i a r
n r .
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
sediul acestuia din București str.
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1. Prima ședință de licitație va avea loc în data de
09.06.2016 ora 14.00. Dacă bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitație vor avea loc în data de:
16.06.2016, 23.06.2016,
30.06.2016 si 07.07.2016 ora
14.00, prețul de pornire rămânând același. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et. 2,
cam. 203, sector 1, București.
Pentru relații suplimentare
sunați la tel.: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Triangle SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
As o c ia ții S P RL , s c o a te la
vânzare: 1.Autoturism VW
Passat (benzină 1.8 L/130.000
KM), an fabricație 2012, preț
pornire licitație -9.000,00 Euro
exclusiv TVA; 2.Autoturism
Citroen C4, an fabricație 2007,
preț pornire licitație -1.875,00
Euro exclusiv TVA; 3.Autoturism
Dacia Logan 1.6, an fabricație
2004, preț pornire licitație
-750,00 Euro exclusiv TVA; 4.
Autoturism Daewoo Matiz, an
fabricație 2005, preț pornire licitație -525,00 Euro exclusiv TVA;
5.Autoutilitară Iveco Daily
35C10, an fabricație 2007, preț
pornire licitație -5.250,00 Euro
exclusiv TVA; 6.Mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând
SC Triangle SRL în valoare de
69.731,25,00 Lei exclusiv TVA.
Prețul Regulamentului de licitație pentru autovehicule și
mijloacele fixe aflate în patrimoniul debitoarei SC Triangle SRL
este de 500,00 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru autovehicule, mijloace
fixe și obiecte de inventar aparținând SC TRIANGLE
SRL reprezintă 75% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 6 2 U G BI0000802004919RON deschis la
Garanti Bank SA Ag. Ploiești
până la orele 14 am din preziua
stabilită licitației, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeși dată a Caietului de sarcini
și Regulamentului de participare
la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
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sediul lichidatorului judiciar.
Pentru autovehicule, mijloace
fixe și obiecte de inventar prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 10.06.2016, ora 13.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
17.06.2016, 24.06.2016,
01.07.2016, 08.07.2016, ora 13.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro
l Debitorul SC Cromatic Doll
SRL cu sediul în București, str.
Sos. Ștefan Cel Mare, nr.236,
bl.59B1, sc.A, et.3, ap. 9, sector 2,
J40/7160/2010, CIF:3714357,
aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. : 31513/3/2012 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL prin ec Popescu Emil,
scoate la vânzare prin negociere
directă cu pas de supraofertă de
10% din prețul de vânzare:
-Teren intravilan. Proprietate
înscrisă în CF 306106 Arad,
Imobil număr cadastral 338708/
UTA Arad, Suprafață teren 2.500
m2 . -Teren extravilan. Proprietate înscrisă în CF 306105 Arad,
Imobil număr cadastral 338710/
UTA Arad, Suprafață teren 2.500
m2. Pretul nu este afectat de

TVA. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
imobile * terenuri * descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 2529
din data de 13.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență
nr.31513/3/2012 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti. Preţul
negociat în condițiile art. 118
alin.(2) din Legea 85/2006
privind procedura insolvenței
între SC Cromatic Doll SRL prin
lichidatorul judiciar Consultant
Insolvență SPRL și persoana
fizica Sebastian Liviu Dan este în
sumă de 100.000,00 lei pentru
ambele suprafete de teren. Negocierea directă cu pas de supraoferta va avea loc în localitatea
Timisoara, str. Nicu Filipescu nr.
4, ap 14, judeţul Timis în data de
04.07.2016 orele 15:00. Participarea la negocierea directa cu
pas de supraoferta este condiţionată de consemnarea la bancă,
până la data de 04.07.2016 orele
12,00 a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al negocierii
directe, depunerea unei oferte de
cumparare care sa respecte pasul
de supraofertare și să achiziționeze caietului de sarcini in suma
d e 1 0 0 0 . 0 0 l e i . N r. c o n t
RO70CARP026001047073RO01
deschis la Banca Carpatica Suc.
Dr.Tr.Severin. Invităm pe toti cei
care vor sa se prezinte la ședinţa
de negociere directa la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest
scop și pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare.
Somam pe toti cei care pretind

vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege Relaţii la
sediiile lichidatorului judiciar
mentionate anterior, telefon
0745267676, 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de
email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL prin
asociat coordonator ec. Emil
Popescu
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Mezana Construct SRL
desemnat prin Sentinta Civila nr.
4782 din data de 22.05.2014,
p r o n u n t a t a i n D o s a r n r.
22067/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Mezana Construct
SRL constand in bun imobil
situat in sat. Ostratu, comuna
Corbeanca, Strada Salciei, nr. 36
(Tarlaua 39, parcela A128, lot
211), Cartier Paradisul Verde,
Judetul Ilfov compus din teren
intravilan in suprafata de 313, 67
mp si constructia edificata pe
acesta in suprafata totala de
210,10 mp in regim P+1E+M in
valoare totala de 75.000 euro,
conform regulamentului aprobat
în cadrul adunarii creditorilor
din data de 27.05.2016. Vanzarea
bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data

de 10.06.2016 ora 12,00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunul nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit, 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 bunurilor, pretul
acestora, 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 la sediul
lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Costul unui
caiet de sarcini este de 1000 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.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfa pe
numele Ghita Liviu Gabriel. Tel
0784945797
l SC CET ARAD SA, cu sediul în
Arad, Calea 6 Vânători, fn, jud.
Arad, CUI RO14593668,
J02/336/2002, am pierdut Certificat
Constatator pentru punctul de
lucru din Arad, Calea Iuliu Maniu,
nr. 65-71, jud. Arad, eliberat la
15.03.2005. Îl declarăm nul.
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l Corint Junior SRL, sediu:
Municipiul Alexandria, str.
Dunarii, bl. M5, sc.A, et. 3, ap. 12,
jud. Teleorman, CUI: 16050161,
J34/2/08.01.2004, declara pierdute
si nule Certificate Constatatoare
emise in temeiul art.17, ali. 1, lit.b,
lg.259/2004.

com. Plătărești, jud. Călărași,
având C.U.I. 28439716,
F51/289/2011, declară pierdut
(nul) Certificat constatator
eliberat în baza declaraţiei pe
propria răspundere înregistrată
sub nr. 4768 din 05.05.2011 și
Rezoluţie nr. 1820 din 06.05.2011.

l Publicăm această erată la
anunţul din data de_30.05.2016
referitor la certificatului de înregistrare și certificatele constatatoare anexate certificatului de
înregistrare al Audit Consulting
Legal International SRL, identificată cu J40/14456/2006,
C.U.I.:19007891,_având în
vedere că documentele au fost
găsite anunţul nu mai este
valabil.

l S.C. IARA Evenimente S.R.L.,
având J40/13308/2005, C.U.I.
RO 17827488 declar pierdut (nul)
certificat constatator de avize de
la sediul social Aleea Moinești,
nr.5, bloc 20, sc. 2, etaj 3, ap. 27,
Sector 6, București.

l Publicăm această erată la
anunţul din data de_30.05.2016
referitor la certificatului de înregistrare și certificatele constatatoare anexate certificatului de
înregistrare al Audit Consulting
Legal International SRL, identificată cu J40/14456/2006,
C.U.I.:19007891,_având în
vedere că documentele au fost
găsite anunţul nu mai este
valabil.

l Declar pierdută carte muncă
pe numele Pană Constantin.

l Declar pierdut (nul) certificat
de atestare a dreptului de proprietate privată cu nr. 2115/5 din
data 6.06.1994 emis de Prefectura Municipiului București și
S.A.I. pe numele Mateescu
Dumitru.
l Dobre I.N. Nicolae Intreprindere Individuală cu sediul în

l P.F.A. Gheorghescu Aurelia
pierdut certificat constatator nr.
10346 eliberat la 10.06.2013 de
O.R.C. Mehedinți. Se declară nul.

l Declar pierdute și nule
contractul de vânzare cumpărare
nr. 40335/1996, proces verbal de
predare primire a locuinţei și
anexa 2 și schiţele aferente
contractului, toate emise D.A.F.I.
prin S.C. Cotroceni pe numele
Pavelescu Liliana.
l Declar pierdută „Sentinţa
civilă” nr. 3277 din data de
09.06.2008, emisă de Judecătoria
Sectorului 4, București, pe numele
de Sersea Alexandra Florentina.
Pierdut Contract vânzare
cumpărare nr. 9039/14.01.1992 și
Proces verbal aferent încheiate
între S.C. ROM-VIAL S.A. și
Gherghina Valeria. Îl declar nul.
publicitate

