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OFERTE SERVICIU
Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în
bld. Carol I nr. 8, Iaşi, în data de 10.09.2015,
ora 9,00 , organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
Auditor gradul I, (S), din cadrul Compartimentului de Audit, conform H.G. nr. 286 din
23.03.2011, actualizată. Condiţii: studii superioare economice; experienţă în specialitatea
studiilor, minim 5 ani (o vechime de minim 2
ani în funcţia de auditor la o instituţie
publică, constituie un avantaj); cunoştinţe de
operare P.C. Concursul va consta într-o probă
scrisă şi interviu. Termenul de depunere a
dosarelor este 02.09.2015, ora 15,00 şi se
primesc la sediul Filialei, et. 2, cam 19.
Relaţii suplimentare la telefon 0332101115,
la sediul şi pe site-ul Filialei www.acadiasi.ro.
Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de execuţie
vacant de Referent IA- Direcţia Generală de
Statistică Economică. Perioada: septembrie
2015– aprilie 2016.Condiţii specifice: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor minimum
6 ani. Concursul se organizează la sediul
Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, în
data de 11.09.2015, ora 10:00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial
al României Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Statistică din bd. Libertăţii
nr.16, sector 5, Bucureşti. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Institutului Naţional
de Statistică şi pe site-ul Institutului Naţional
de Statistică (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului
Naţional de Statistică şi la numărul de
telefon: (021)317.77.82.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011,
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1,
organizează concurs pentru ocuparea
postului de secretar, vacant pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică. Condiţii de participare:
- studii superioare; - vechime în muncă
minim 5 ani; - cunoaşterea unei limbi străine
de circulaţie internaţională; - cunoştinţe
operare PC (Word, Excel) şi utilizare
internet. Concursul va consta într-o probă
scrisă (în data de 11.09.2015, ora 10:00), o
probă practică (în data de 17.09.2015, ora
10:00) şi un interviu (în data de 23.09.2015,
ora 10:00). Dosarele de concurs se pot depune
până la data de 04.09.2015, ora 16. 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.

VÂNZĂRI DIVERSE
Căzăneşti - Ialomiţa, vând 10Ha teren arabil,
extravilan, comasat, intabulare, cadastru,
negociabil, 6500 E/ha. 0787.824.113.

VÂNZĂRI CASE-VILE
Vilă/casă la cheie 3 dormitoare, 2 băi, living,
bucătărie, 500mp teren. 0761.182.116.

CITAȚII
Numita Ştefan Mariana este citată la Judecătoria Rm-Sărat, jud.Buzău, în dosarul

1842/2015, la data de 29.09.2015, orele 9.00,
pentru pensie întreţinere minori.
Numitul Stifiuc Marian este citat la Judecătoria Iaşi, la data de 2 septembrie 2015, ora
8.30, Complet C12 M, in dosarul
42338/245/2014, în calitate de pârât divorţ.
Volintir Cornel se citează în calitate de
moştenitor legal (fiu) al defunctei Nan Ani, în
data de 25.08.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial Ionaş Alexandru Mihai, la
sediul din Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov- dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 29/2015.
Nan Gabriela se citează în calitate de moştenitoare legală (fiică) a defunctei Nan Ani, în
data de 25.08.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial Ionaş Alexandru Mihai, la
sediul din Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov- dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 29/2015.

DIVERSE
Anunțăm că se află în procedura de înregistrare în Registrul Partidelor, la Tribunalul
București, partidul „Vâlcea Turistică”, cu
sediul în Rm. Vâlcea, județul Vâlcea.
SC Fibro Metals SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: “Hala
industrială (prelucrări metalice la rece) P +
1E, anexe, împrejmuire, firmă luminoasă,
utilităţi”, propus a fi amplasat în Comuna
Mogoşoaia, Sat Mogoşoaia, Strada Drumul
Gării, Nr. FN, Judeţul Ilfov. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorităţii competenţe pentru protecţia
mediului APM Ilfov din Aleea Lacul Morii
nr.1 sectorul 6, Bucureşti, între orele 9–12, de
luni până vineri şi la sediul titularului din
Municipiul Constanţa, Aleea Zmeurei, Nr.
18, Camera 2, Bl. U7, Sc. A, Etaj 1, Ap.7,
Judeţul Constanţa. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii competenţe
pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov.

SOMAȚII
Judecătoria Vălenii de Munte, Judeţul
Prahova, Dosar nr. 440/331/2015 –Se emite
prezenta Somaţie din 03.06.2015 pentru toţi
cei interesaţi de dobândirea dreptului de
proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra
imobilelor: teren în suprafaţă de 621mp,
situat în comuna Măneciu, sat Măneciu
Pământeni, str. Valea Mare, jud. Prahova, şi
casă de locuit în suprafaţă de 90mp, grajd în
suprafaţă de 56mp şi anexe, situate în
comuna Măneciu, sat Măneciu Pământeni,
str. Valea Mare, jud. Prahova, să facă opoziţie
în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urmă publicaţii. În lipsa opoziţiei formulată
în termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Menţionăm că imobilele sunt deţinute
de către reclamantul Tacea Aurelian, domiciliat în comuna Măneciu, sat Măneciu Pământeni, jud. Prahova, cu domiciliul ales la
Cabinet de Avocat Budei Viorel, cu sediul în
Bucureşti, str. Dristorului, nr.108-110, bl.16
ABC, sc.B, ap.57, sector 3. Preşedinte, Dinu
Bianca; Grefier, Mihăilescu Luminiţa.

SELECȚIE OFERTE
Anunţ de Participare (1): Programul National– Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Ref: FAMI/15.01. Inspectoratul General
pentru Imigrări desfășoară o procedură de
evaluare și selecţie a proiectelor de grant,
vizând implementarea următoarelor acţiuni
din cadrul Programului Național– Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare: 1. Acordarea de asistență juridică solicitanților de
azil; 2. Acordarea de asistență socială/ materială solicitanților de azil; 3. Acordarea de
asistență medicală și psihologică solicitan-

ților de azil; 4. Gestionarea Informațiilor din
Țările de Origine. Data limită pentru depunerea propunerilor este: 08.09.2015 ora 09:00.
Perioada de selectie si evaluare a proiectelor
este 08.09.2015– 01.10.2015. Instrucţiunile
pentru solicitanţi în forma completă se găsesc
pentru consultare la Inspectoratul General
pentru Imigrări, str. Lt.col. Constantin Marinescu nr.15A, Sector 5, Bucureşti şi pe pagina
de Internet www.igi.mai.gov.ro. Pentru
informaţii detaliate și clarificări puteți să ne
contactaţi la tel. +4021.410.75.13 sau e-mail:
sip.igi@mai.gov.ro/ gabriel.barbatei@mai.gov.
ro. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor de grant se desfășoară pe baza prevederilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie 2015
privind evaluarea şi selecţia proiectelor de
grant în cadrul Programului naţional al
României de sprijin din Fondul pentru azil,
migraţie şi integrare pentru perioada 20142020. (1) Anunţ publicat în Monitorul Oficial
al României nr.156 din 18.08.2015, Partea a
VI-a.
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minim de pornire la licitație este de 13lei/kg
fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul
Direcției Silvice Vâlcea, în data de 31.08.2015,
ora 10,00, ofertele urmând a fi depuse în plic
închis până în data de 31.08.2015, ora 10.00.
În cazul în care, la licitația organizată în data
de 31.08.2015, nu se va adjudeca cantitatea
oferită, în fiecare zi de luni, începând cu
07.09.2015, ora 10,00, vor avea loc licitații/
negocieri în vederea valorificării păstrăvului
de consum. Caietul de sarcini poate fi
consultat la sediul DS Vâlcea. Pentru detalii
sau lămuriri suplimentare vă puteți adresa la
DS Vâlcea – 0250/735.840 sau la ing. Iosif
Adrian – 0732/62.09.77.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitaţie publică echipamente stomatologice, proprietatea debitoarei S.C BIADENT
IZO SRL, la preţul de pornire de 2006 EUR.
Licitaţia va avea loc în data de 21, 28, august
orele 15, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str.Plăieşilor nr.47 jud.Prahova.
Regulamentul de vâzare şi caietul de sarcini
se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la tel: 0728.878298.

Penitenciarul Ploieşti, cu sediul în str.
Rudului nr. 49, telefon 0244/526834, organizează licitaţie publică cu strigare pentru
închirierea a 3 spaţii pentru comercializarea
de produse către persoanele private de libertate, astfel: la sediul unității 43 mp, la Moara
Nouă 22,03 mp, la Movila Vulpii 16,17 mp.
Licitaţia va avea loc la sediul unităţii in data
de 10.09.2015 ora 10:30. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de
23.09.2015 ora 10:30. Condiţiile privind
participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în
Fişa de date şi Caietul de sarcini, care se pot
ridica de la sediul unităţii începând cu data
de 20.08.2015. Preţul de pornire pentru închiriere este de 140 lei/mp/lună pentru toate,
valoarea saltului de licitare 5 lei. Garanţia de
participare este de 2728 lei. Termen depunere
garanţie de participare si documente solicitate: 07.09.2015 ora 10:00.

Direcția Silvică Vâlcea organizează licitație
pentru valorificarea păstrăvului de consum, în
cantitate de 11 tone, cu livrare loco Păstrăvăria Brădișor, com. Malaia, jud. Vâlcea,
astfel: pentru cantități cuprinse între 500, 1 kg
și 1.000 kg prețul minim este de 16 lei/kg fără
TVA; pentru cantități de peste 1000 kg prețul

Debitorul SC Arietis Impex SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse
Și Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 1.
Mijloace fixe și obiecte de inventar, aparținând SC Arietis Impex SRL în valoare de
5.799,47 Lei exclusiv TVA; 2.Stoc de marfă,
aparținând SC Arietis Impex SRL în valoare

LICITAȚII

publicitate
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de 58.788,57 Lei exclusiv TVA. -Prețul de
pornire al licitaților pentru mijloacele fixe,
obiectele de inventar și stocul de marfă aparținând SC Arietis Impex SRL reprezintă 40%
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 contul nr. RO15BITR003010063364RO01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploiești
până la orele 14.00 am din preziua stabilită
licitaţiei, a garantiei de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Regulamentului de licitație
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
mijloace fixe, obiecte de inventar și stocul de
marfă prima ședință de licitație a fost fixată
în data de 28.08.2015, ora 10.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 04.09.2015, 11.09.2015, 18.09.2015,
25.09.2015 ora 10.00. 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.
Debitorul S.C. Panital Construct S.R.L. societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL, scoate la
vânzare: 1.Imobil „constructie C 2” în suprafață construită de 348,41mp, aflat în patrimoniul societăți debitoare Panital Construct
SRL, ce se af la edificat pe teren în propietatea Mihalache Ion Lucian, situat în Mun.
Ploiești, Str. Strandului, Nr. 3, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației
–66.600 Euro cu TVA inclus. 2.Alte mijloace
fixe aparținând SC Panital Construct SRL.
Prețul caietului de sarcini pentru imobil
(clădire) af lat în proprietatea SC Panital
Construct SRL este de 1000 lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitației pentru imobil
„constructie C 2” și mijloacele fixe, reprezintă 75% din valoarea de piață exprimată în
Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Listele
cu mijloace fixe și Caietul de sarcini pentru
imobil „constructie C 2” 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
contul nr. RO87BITRPH1RON037769CC01
deschis la Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. București –Ag. Ploiești, până cel
târziu cu 24 ore înainte de ședința de licitație,
a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la aceeași dată
a Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietatea imobiliară și
pentru mijloace fixe, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară
și mijloacele fixe, prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 27.08.2015 ora 13:00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
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următoarele ședințe de licitații vor fi în data
03.09.2015; 10.09.2015; 17.09.2015; 24.09.2015
ora 13:00. Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A,
Județ Prahova. Pentru relații 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.
Private Liquidation Group IPURL, numită
lichidator în dosarul nr. 4950/111/2013
af lat pe rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea SC Amiado Com SRL, CUI:
RO28518810 scoate la vânzare prin licitație
publică(prețurile nu includ TVA): Mașină
de debitat bagheta automată, valoare: 5.900
lei; Mașină de lipit la un cap, valoare: 8.500
lei; Mașină de debavurat automată cu
freză, valoare: 7.400 lei; Pantograf cu disp
triplu pt găuri cremon, valoare: 8.000 lei;
Mașină de frezat automată cu o freză,
valoare: 6.300 lei; Mașină de debavurat,
valoare: 800 lei; Mașină de frezat PF 1200,
valoare: 1500 lei; Mașină de debitat Al și
PVC, valoare: 6.400 lei; Nivela laser LAR
100, valoare: 1.000 lei; Autoutilitară VW
Transporter, valoare: 7.800 lei. Licitația va
avea loc în 26.08.2015 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se
reia în data de 02.09.2015, 09.09.2015,
16.09.2015, 23.09.2015 în aceeași locație și
la aceeași oră. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini privind bunurile
mobile supuse prezentei licitații, contra
sumei de 500 RON+TVA, ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Licitantul va
depune la sediul lichidatorului judiciar o
cerere de participare la licitație, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel puțin 1 zi înainte
de termenul licitației stabilit prin anunțul
public. Informații tel:0359463661 fax:
0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro.
Anunţ de participare la licitaţie prin negociere directa pentru concesionare bunuri. 1.
Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Comuna
Vorona, localitatea Vorona, judeţul Botoşani, CIF 3672049, telefon / fax 0231588604,
e-mail: primaria_vorona@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Concesionarea prin negociere directa a
imobilului în suprafaţă utila de 21,70 mp,situat la parterul cladirii P+2E,edificata pe
terenul in suprafata de 1.300 mp, PC 45,
avand numar cadastral 50437, situat in satul
Vorona,comuna Vorona, judetul Botosani.
Imobilul se concesionează pe durata existentei constructiei cu mentinerea obiectului
de activitate, dar nu mai mult de 15 ani. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Persoanele interesate pot intra în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr.
15830/2015. Nr. 38908/ 19-08-2015. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
imobile. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data
de 15.09.2015, ora 10: Imobil situat în intravilanul comunei Măgurele, județ
Prahova, tarla 59, parcela Cc 1075, înscris în cartea funciară cu nr. 20165, compus
din suprafața de 6.808 mp teren curți construcții, precum și din construcție C1atelier extensa în suprafață de 698 mp, intabulate în CF nr. 20165. Prețul de pornire
al licitației este de 330.735 lei (exclusiv TVA). Anunțul nr. 38908/ 19.08.2015 poate
ﬁ consultat la sediul organului ﬁscal, la Primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea
ofertelor puteți apela numărul 0244283006, persoana de contact Vîlsan Liliana.
Data aﬁșării: 20.08.2015.

posesia documentaţiei de atribuire direct la
sediul Primăriei comunei Vorona,judetul
Botosani. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul de achizitii publice. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006: Costul unui exemplar, este de 500 lei pe suport de hârtie şi
magnetic. Garanţia de participare la licitaţie
este de 100,00 lei si va fi plătită CASH cu
chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
27.08.2015, ora 15.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon/fax 0231588604,
mobil 0741/396745. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 31.08.2015, orele 1000. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi
depuse la Registratura Primăriei comunei
Vorona,loc. Vorona, jud. Botoşani, cod
poştal 717475. Ofertele (original + copie)
vor fi introduse într-un plic exterior. Plicul
exterior va purta menţiunea, numele, adresa
şi nr. de telefon al ofertantului. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original + 1 exemplar copie). 5. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 31.08.2015, ora
1100, Primăria comunei Vorona. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Solutionarea litigiilor apărute pe parcursul procedurii de concesionare se face potrivit
legislatiei în vigoare. Acţiunile în justiţie se
introduc la secţia de Contencios administrativ al Tribunalului Botosani, str. Maxim
Gorki nr. 8, Botosani. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.08.2015.
Lichidatori 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 şi imobile
existente în proprietatea debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 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, af lată în
procedura generală de insolvenţă, în dosar
nr.6902/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinţi, după cum urmează: 1. proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusă
din casă cu regim de înălţime parter, având
SC=228,32 şi SU=208mp, situată în loc.
Timişoara, str.Iuliu Maniu, nr.24, județul
Timiş, CF 420970, nr.topografic 16998/2, la
preţul de pornire a licitaţiei de
67.950,00Euro, valoarea nu include TVA; 2.
proprietate imobiliară -construcţii imobiliare
-hală depozitare materiale de construcţii,
corp clădire birou P+1E+M, parcaje şi totem,
construită pe un teren în suprafaţă totală de
14.488mp, compus din mai multe numere
cadastrale, după cum urmează: CF 409602
-nr.Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4
-suprafaţa 109mp; CF 409600 -nr.Cadastral
535/1/2; 536/1; 537/1/1/1 -suprafaţa 109mp;
CF 409603 -nr.Cadastral 535/1/2; 536/1;
537/1/1/2 -3/a -suprafaţa 14.270mp, situate
în localitatea Timişoara, str.O.Cotruş, nr.24,
jud.Timiş, la preţul de pornire a licitaţiei de
1.318.950,00Euro, valoarea nu include TVA;
3. proprietate imobiliară de tip industrial
-hale comercial-depozitare şi birouri, situate
în localitatea Timişoara, str.E.Baader, nr.13,
judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri
P+1E+M având suprafaţa de 1.015mp, CF
410601 Timişoara, nr.Cadastral 722/13/4/5/2;
depozit, magazie metalică şi birou depozit

având suprafaţa de 2.688mp, CF 410598
Timişoara, nr.Cadastral 722/13/4/2; teren
intravilan în suprafaţă de 951mp, CF 410600
Timişoara, nr.Cadastral 722/13/4/4, la preţul
de pornire a licitaţiei de 772.950,00Euro,
valoarea nu include TVA. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile şi
imobile, 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. Licitaţia va
avea loc la punctul de lucru al debitoarei
situat în localitatea Timişoara, str.Enric
B a a d e r, n r. 1 3 , j u d . Ti m i ş , l a d a t a d e
28.08.2015, ora 14.00, în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi
reluată în aceleaşi condiţii la data de
04.09.2015, 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
C o m e r c i a l ă C a r p a t i c a , s u b n r.
RO98CARP036000766158RO01. Invităm pe
toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi până 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 prevazută de lege. De
asemenea, 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. Licitaţia pentru bunurile mobile va
avea loc la data de 08.09.2015, ora 12.00, iar
în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii
la data de 15.09.2015, ora 12.00, la data de
22.09.2015, ora 12.00, la data de 29.09.2015,
ora 12.00, la data de 06.10.2015, ora 12.00,
respectiv la data de 13.10.2015, ora 12.00, la
punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str.Enric Baader, nr.13,
jud.Timiş. Prezentul anunţ privind vânzarea
prin licitaţie a bunurilor imobile anulează
anunţul publicat anterior. 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.
ynaconsuting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marfă
pe numele Iacob Florea. Îl declară nul.
SC Nipet Trans SRL, J29/15/2008, CUI
23019410, declară pierdut şi nul Certificat
Constatator original nr.490/08.01.2008
privind autorizarea activităţii 4941.
S.C. Lotus Petrol S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 1, C.U.I. RO 13661071,
J40/711/25.01.2001, declară pierderea
actelor: Licenţă pentru furnizarea gazelor
naturale nr. 1773/31.05.2013 şi a Deciziei nr.
1619/31.05.2013.
Pierdut atestat manager transport marfă nr.
43871, pe numele Dima Florin Cătălin. Îl
declar nul.
Firma Feast Class Distribution SRL cu sediul
social în str. Eufrosina Popescu nr.57, Sector
3, nr. de înregistrare J40/4280/2012, C.U.I.
RO 30071500 cu activitate principală 4711,
declar nule Certificatul constatator şi hotărârea judecătorească

