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OFERTE SERVICIU
Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor 
Sector 6 organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a doua funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul Biroului Comuni-
care, Analiză Sinteză, Patrimoniu, Logistică: 
-1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent- vechime în specialitate 1 an; -1 
funcţie de referent, clasa III, grad profesional 
superior- vechime în specialitate 9 ani. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei şi la nr. de tel.: 021.434.13.31 –
Serviciul Resurse Umane, Juridic.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
al Municipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi temporar 
vacante de execuție. Concursul se va desfă-
şura în perioada 14-15 septembrie 2015, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului Bucureşti -Bd. 
Expoziției, nr.1A, Sector 1, Bucureşti, corp 
C3, etaj 1, sala de consiliu, ora 9.00. Data 
l imită  de  depunere  a  dosarelor  este 
03.09.2015, inclusiv, orele 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
al Municipiului Bucureşti. Pentru relații 
suplimentare consultați site-ul: www.ocpib.ro.

Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie, de 
referent de specialitate, clasa II, grad profesi-
onal principal din cadrul Biroului Registrul 
Agricol, Cadastru, Agricultură şi Spaţiul 
Locativ-Compartiment Cadastru, agricultură. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54  din Legea 
188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare, cumulativ cu următoarele condiţii 
specifice: -să fie absolvenţi de studii universi-
tare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv 
studii superioare de scurtă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să 
aibă vechime de cel puţin 5 ani în speciali-
tatea studiilor. Termenul de depunere a dosa-
relor este cel prevăzut de art. 49 alin. (1) din 
H.G. 611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraş Braga-
diru. Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. 
611/2008. Concursul începe în: 22.09.2015, 
orele 10:00 –proba scrisă şi se desfăşoară la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tematica de 
concurs se află afişate la avizierul unităţii şi 
pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau 
la telefon 021/4480795, interior 113. Persoana 
de contact: Andone Cristian– Anton.

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

CITAȚII
Se citează numitul Marciuc Viorel la Judecă-
toria Botoşani în data de 09.09.2015 în 
dosarul nr. 8284/193/2014.

Petrescu Adrian este citat la Judecătoria 
Buzău, ca pârât, la 26.08.2015, în dosarul nr. 
12004/200/2015, ordonanţă preşedinţială, 
suplinire eliberare paşaport pentru minorul 
Petrescu Mihai.

Stoica Ana – Urlaţi, Neghirla Camelia – 
Bucureşti, Tibuleac Negrea Luminiţa – Gura 
Vadului sunt citate în instanţa, dosar civil 
nr.1424/259/2010 Tribunalul Prahova cu 
Curteanu Elena, 08.09.2015.

SC Fervente SRL, ultimul sediu cunoscut în 
Constanţa, Str. Unirii, Nr.22C, Bloc PA3, 
Scara A, Ap. 8, Jud. Constanţa, este citată la 
Curtea de Arbitraj Bacău din Str.Libertății, 
nr.1, Jud.Bacău, Joi, 17.09.2015, ora 11.00, în 
calitate de pârât în contradictoriu cu Camera 
de Comerț şi Industrie Bacău în dosarul arbi-
tral nr.6/2015, obiect pretenții.

Piţigoi Elena Viorica (fostă Ioniţă), recla-
mantă în dosarul nr. 36199/245/2012, al 
Judecătoriei Iaşi, chem în judecată pe pârâ-
tele Ioniţă Alina Luciana şi Ioniţă Lucreţia 
cu domciliul în Iaşi, str. Anton Crihan nr. 6, 
bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pentru 
termenul din 23 septembrie  2015, ora 8.30, la 
Judecătoria Iaşi, Secţia civilă, sala 7, C 25, în 
calitate de pârâte pentru Fond – succesiune, 
ieşire din indiviziune, adresa Str. Anastasie 
Panu nr. 25.

Numita Preda Virginia Elisabeta este citată, 
cu menţiunea personal la interogatoriu, să se 
prezinte în fața Judecătoriei Iaşi la data de 
08.09.2015, ora 13:00, la Completul C22 M, în 
calitate de pârâtă în dosar nr. 30111/245/2014 
care are ca obiect „divorţ cu minori; exerci-
tarea autorităţii părinteşti; stabilire domiciliu 
minor; pensie de întreţinere”, în contradic-
toriu cu reclamantul Preda Costică.

Numitul Baciu Eugen este citat, cu menţiunea 
personal la interogatoriu, să se prezinte în 
fața Judecătoriei Iaşi la data de 10.09.2015, 
ora 08:30, la Completul C02 M, în calitate de 
pârât în dosar nr. 36460/245/2014 care are ca 
obiect „divorţ cu minori; exercitarea autori-
tăţii părinteşti; stabilire domiciliu minor; 
pensie de întreţinere”, în contradictoriu 
cu reclamanta Baciu Maria-Emanuela.

Volintir Cornel se citează în calitate de moşte-
nitor 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 moşte-
nitoare legală (fiică) a defunctei Nan Ani, în 
data de 25.08.2015, ora 10.00, la Biroul Indi-
vidual Notarial Ionaş Alexandru Mihai, la 
sediul din Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiem-
brie, nr. 76, judeţul Braşov- dezbatere succeso-
rală, dosar succesoral nr. 29/2015.

Citaţie pentru Carmen Beatrice Şunda (fostă 
Orăşanu) şi Silviu Eduard Orăşanu, cu domi-
ciliul necunoscut în SUA/România. Vă înşti-
inţăm că sunteţi citaţi conform dispoziţiilor 
Codului de Procedură Civilă pentru a vă 
prezenta la cam. 247,  ora 8.30,  data 
16.09.2015, la Tribunalul Bucureşti secţia a 
IV-a civilă, în proces cu apelantul reclamant 
Orăşanu Aron având ca obiect succesiu-
ne-anulare certificat de moştenitor, dosar 
instanţă 7007/4/2013. Sunteţi obligat ca, până 
la termenul stabilit pentru judecată să indi-
caţi: a)un mandatar care să vă reprezinte şi să 
primească actele de procedură; b)adresa 
domiciliului/sediului acestuia; c)să depuneţi 
dovada mandatului; d)să vă alegeţi domiciliul 
de notificare în România, cu indicarea 
persoanei însărcinate cu primirea actelor de 
procedură. Potrivit legii române, neprezen-
tarea în proces a părţilor legal citate nu 
împiedică judecarea cauzei, atunci când 
reclamantul sau pârâtul au solicitat continu-
area judecăţii acesteia, în lipsă.

Hermeniuc Lionora este citată pentru arbitraj 
la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe 
lângă Camera de Arbitraj şi Mediere, din 
Mun. Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2, 
bl. B2, colț, tr. 1, jud. Iaşi, în calitate de 
pârâtă, la data de 03.09.2015, ora 12.00, în 
dosarul nr. 1/2015, avand ca obiect ”preten-
ți i-daune contractuale”,  în proces cu 
FI.D.ELIA CASA S.R.L., în calitate de recla-
mantă.

DIVERSE
Anunțăm că se află în procedura de înregis-
trare în Registrul Partidelor, la Tribunalul 
Bucureşti, partidul „Vâlcea Turistică”, cu 
sediul în Rm. Vâlcea, Str. Calea lui Traian Nr. 
190, județul Vâlcea.

Dosar nr. 22487/302/2010. România. Judecă-
toria Sectorului 5 Bucureşti. Secţia a II-a 
civilă. Sentinţa civilă Nr. 6958. Şedinţa 
publică de la 12 septembrie 2011. Completul 
compus din: preşedinte Iuliana Corcoveanu. 
Grefier Carmen Bardas. Pe rol judecarea 
cauzei civile privind pe reclamnt Coroi 
Mariana Doina şi pe pârât Sherin Gounce-
renco, având ca obiect evacuare. La apelul 
nominal făcut în şedinţa publică a răspuns 
reclamanta personal şi asistată de apărător cu 
delegaţie la dosar lipsind pârâtul. Procedura 
legală îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei 
de către grefier care învederează că la dosarul 
cauzei au fost furnizate relaţii INEP. Recla-
manta prin apărător depune la dosarul cauzei 
dovada citării pârâtului prin mica publicitate 
şi interogatoriul spre a fi administrat pârâ-
tului. La interogatoriul luat din oficiu recla-
mantei aceasta arată că: - pârâtă a locuit timp 
de 13 luni în spaţial său, până în luna decem-
brie 2008, - în prezent pârâtă nu mai locuieşte 
la ea, şi nici nu mai ştie nimic despre aceasta. 
– a formulat acţiunea de faţă pentru că îi 
soseşte corespondenţa pârâtei la domiciliul 
său, iar pe pârâtă nu a mai găsit-o. Susţine 
reclamanta că a luat-o în spaţiu pe pârâtă, 
însă nu are copia buletinului de identitate al 
alcesteia. Instanţa procedează la legitimarea 
r e c l a m a n t e i  c a r e  p r e z i n t ă  C N P 
2600403374074 elib SPCEP S5, bir nr. 3. 

Instanţa din oficiu pune în discuţie excepţia 
lipsei de interes a acţiunii şi acordă recla-
mantei cuvântul asupra excepţiei invocate. 
Reclamanta prin apărător arată că recla-
manta este deranjată de diverse persaone care 
o caută pe pârâtă la domiciliul său, a fost la 
poliţie pentru a arăta că nu mai doreşte ca 
pârâtă să aibă domiciliul la ea. Mai arată că 
reclamanta este medic şi nu doreşte să fie 
prejudiciată de pârâtă prin eventualele activi-
lati ilegale pe care le presupune, din moment 
ce la domiciliul sau pârâtă a fost căutată de 
poliţişti. Pe fondul cauzei, reclamanta prin 
apărător solicită admiterea acţiunii formu-
late, deşi pârâtă nu mai locuieşte la adresa 
acesteia; solicită evacuarea pârâtului din 
domiciliul reclamantei, fără cheltuieli de 
judecată. Instanţa reţine cauza spre soluţio-
nare. Pentru considerentele expuse, instanţa 
va admite excepţia lipsei de interes în promo-
varea acţiunii, pe care o va respinge ca atare. 
Pentru aceste motive, în numele legii hotă-
răşte: Admite excepţia lipsei de interes invo-
cate din oficiu, şi în consecinţă: respinge, ca 
lipsită de interes acţiunea formulata de recla-
manta Coroi Mariana Doina domiciliată în 
Bucureşti, Str. Sold Candea Ion nr. 11, bl. 22, 
sc. 2, et, 4, ap. 34, Sector 5 împotriva pârâtei 
Sherin Gouncerenco, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, Str. Sold Cândea Ion nr. 11, bl. 22, 
sc. 2, et. 4, ap. 34, Sector 5, citată şi prin mica 
publicitate, obligaţie stabilită în sarcina recla-
mantei. Cu apel în 15 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică azi, 12.09.2011.

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului 
„Echipare si conducte de amestec sondele H2, 
H6, H7 Independenţa, în comuna Indepen-
denţa, judeţul Galaţi”, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Galaţi fara evaluarea impac-
tului asupra mediului în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Echipare si conducte de 
amestec sondele H2, H6, H7 Independenţa în 
comuna Independenţa, judeţul Galaţi”, 
propus a fi realizat în extravilan com. Inde-
pendenţa, T16, P161, P167, P168, jud. Galaţi. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, 
nr.2, în zilele de luni - joi între orele 8.30 – 
16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.30 
precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmgl.anpm.ro – reglementari – 
acordul de mediu – proiect decizie etapa de 
incadrare. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la data de 
26.08.2015.

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului 
„Echipare si conducta de amestec sonda H5 
Independenţa, în comunele Branistea, Inde-
pendenţa, judeţul Galaţi”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către A.P.M. Galaţi fara evaluarea 
impactului asupra mediului în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Echipare si 
conducta de amestec sonda H5 Independenţa 
în comunele Branistea, Independenţa, judeţul 
Galaţi”, propus a fi realizat în extravilan com. 
Independenţa, T16, P12, P11 si extravilan 
comuna Branistea T3/3, P2, P3, P4, P5, P6, 
P8, T3/2, P3 si De, T3/1, P3 si De, jud. Galaţi. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, 
nr.2, în zilele de luni -joi între orele 8.30 – 
16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.30 
precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmgl.anpm.ro – reglementari – 
acordul de mediu – proiect decizie etapa de 
incadrare. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la data de 
26.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. 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: SC 
Global Very & Ady SRL - Suici după cum urmează: Denumire, Valoare (ron, fără 
TVA): Autoutilitară Iveco ML 75 E 14, culoare roșu, an fabricație 2000, nr. 
Înmatriculare AG 72 ADE, 8.250 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 ca 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 08/09/2015. Licitația va avea 
loc în data de 09/09/2015, 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, tel. 0248722159.
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NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL – administrator judiciar 
notifică deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei privind pe SC Air Fresh Term 
Construct SRL, cu sediul în Câmpina str. 
Petrolistului nr.8, jud. Prahova, dosar 
2810/105/2015 Tribunalul Prahova. Termenul 
pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de la 
primirea notificării, depunere declaraţii de 
creanţă 02.10.2015, întocmire tabel preliminar 
23.10.2015, soluţionare contestaţii şi depunere 
tabel definitiv 17.11.2015, adunarea credito-
rilor 28.10.2015 ora 14:00 la sediul lichidato-
rului. Relaţii la tel. 0723880617. 

Leavis Cont IPURL – administrator judiciar 
notifică deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei privind pe SC Kaso Wood Impex 
SRL, cu sediul în Ploieşti str. Bobâlna nr. 103, 
Bl. A5, Et.4, AP. 29, jud. Prahova, dosar 
2909/105/2015 Tribunalul Prahova. Termenul 
pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de la 
primirea notificării, depunere declaraţii de 
creanţă 21.09.2015, întocmire tabel preliminar 
12.10.2015, soluţionare contestaţii şi depunere 
tabel definitiv 06.11.2015, adunarea credito-
rilor 28.09.2015 ora 14:00 la sediul lichidato-
rului. Relaţii la tel. 0723880617.

LICITAȚII
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Cometex SA din Urlaţi jud. Prahova, organi-
zează în fiecare zi de vineri începând cu data 
de 21.08.2015 ora 11:30 la sediul lichidato-
rului licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor debitoarei constând în 
clădiri şi teren intravilan 7730 mp la preţul 
total de 632.094 lei. Licitaţia este publicată şi 
pe UNPIR .RO – licitaţii practicieni. Relaţii 
la telefon 0723880617 sau 0722683956. 

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Savtrans SRL, organizează începând cu data 
de 04.09.2015 ora 12:00 din două în două 
săptămâni până la data de 03.11.2015 inclusiv 
la sediul lichidatorului licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea în bloc a bunurilor 
debitoarei situate în jud. Vâlcea, com. Budeşti, 
sat Racoviţă, Punct Poligon, constând în 
clădire (restaurant+ microhotel) şi teren 
construcţii 2200 mp. Relaţii la telefon 
0723880617. 

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Anvelos SRL din Ploieşti jud. Prahova, orga-
nizează la ora 12 în data de 25.08.2015 la 
sediul lichidatorului licitaţie publică cu stri-
gare pentru vânzarea bunurilor debitoarei 
constând în imobil situat în Ploieşti str. 
Eroilor nr. 29 cu 259 mp teren = 53.700 Euro 
fără TVA, Depozit Frigorific la aceeaşi adresă 
= 2.930 Euro, Autospecială Mitsubishi = 1.000 

euro. Dacă bunurile nu se vând se vor orga-
niza licitaţii la acelaşi preţ la ora 12 în data de 
04 .09 .2015 ;  11 .09 .2015 ;  18 .09 .2015 ; 
25 .09 .2015 ;  02 .10 .2015 ;  09 .10 .2015 ; 
16.10.2015; 23.10.2015; 30.10.2015. Pentru 
depunere oferte relaţii la telefon 0723880617, 
pentru vizionare şi detalii tehnice la telefon 
0723281559.

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL 
organizează licitaţie publică la data de 
01.09.2015 orele 13:00, la sediul din Bucureşti 
– sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru 
vânzarea bunurilor mobile proprietatea debi-
toarei SC Areca Pro Trading SRL, (echipa-
mente şi accesorii ţesătorie/croitorie) la preţul 
de pornire de 5.825 euro +TVA. Descrierea 
bunurilor şi preţul de pornire sunt conţinute 
în dosarul de prezentare. Contravaloarea 
dosarului de prezentare este de 100 RON + 
TVA şi va putea fi plătită la sediul lichidato-
rului judiciar. Garanţia de participare este de 
10% şi va putea fi plătită fie în numerar, fie în 
contul R008 BTRL 0410 1202 G285 12 XX 
deschis la Banca Transilvania - Rosetti - 
titular SC Areca Pro Trading SRL - în fali-
ment. În caz de neadjudecare se vor organiza 
alte şedinţe de licitaţie la următoarele date: 
07.09.2015, 14.09.2015 şi 22.09.2015, la acelaşi 
sediu, la aceeaşi ora şi având acelaşi preţ de 
pornire. Alte relaţii privind bunurile - la 
telefon (021) 317.53.48. Vizionarea bunurilor 
se poate face până în ziua lucrătoare anteri-
oară ţinerii licitaţiei.

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL 
organizează licitaţie publică la data de 
20.05.2015 orele 14:00, în Bucureşti – sector 3, 
Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru vânzarea în bloc 
a bunurilor proprietatea debitoarei SC GRB 
Car Tunning SRL în faliment, constând din 
bunuri mobile. Preţul de pornire este de 1.743 
Euro. Descrierea bunurilor, preţul şi condiţiile 
de vânzare sunt conţinute în dosarul de prezen-
tare.  Contravaloarea dosarului de prezentare 
este de 200 RON + TVA şi poate fi plătită la 
sediul lichidatorului judiciar. Garanţia de parti-
cipare este de 10 % din valoarea bunurilor şi va 
putea fi plătită la sediul lichidatorului judiciar. 
Alte relaţii privind bunurile - la telefon (021) 
317.53.47. Vizionarea bunurilor se poate face 
până în ziua anterioară ţinerii licitaţiei. Dacă la 
data de mai sus bunurile nu se adjudeca, se va 
ţine o nouă licitaţie la data de 27.05.2015, 
respectiv 03.06.2015 la acelaşi loc şi oră cu 
preţul de pornire stabilit conform hotărârii 
adunării creditorilor de aprobare a raportului 
de vânzare.

A&A Consultants  IPURL organizeaza lici-
tatie publica la data de 03.09.2015, orele 
14:00, la sediul din  Bucuresti-Sector 3, Bd. 
Carol I nr. 12,  et. 1, pentru  vanzarea in bloc 
a imobilelor – terenuri intravilane situate in 
localitatea Strejnic, comuna Targusoru Vechi, 

judet Prahova: - 684 mp- nr cadastral 10.599, 
CF 3581, - 684 mp –nr. cadastral 10.600, CF 
3582 si 130,17 mp indiviz drum de acces – nr. 
cadastral 10.075 , CF 2605  proprietatea debi-
toarei SC Egemen Consulting  SRL. Pretul de 
pornire  –12.720 Euro. Pasul de licitatie - 700 
Euro. Garantia de participare este de 10 % 
din suma reprezentand pretul de pornire si va 
putea fi  platita in contul RO19BTR-
L04101202E02868XX deschis la Banca Tran-
silvania – Rosetti - titular  A&A Consultants  
IPURL. In cazul in care imobilul nu se adju-
deca la termenul fixat, se vor organiza alte 
doua  licitatii  in datele 10.09.2015 si 
17.09.2015 orele 14:00, in acelasi loc si la 
acelasi pret de pornire.  Descrierea imobilului 
si conditiile de licitatie  sunt continute in 
dosarul de prezentare. Contravaloarea dosa-
rului de prezentare este de 1000 lei + TVA. 
Alte relatii - la telefon 021312.99.56.

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL 
organizeaza licitatie publica la data de 
03.09.2015 orele 15:00, in  Bucuresti – sector 3, 
Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru vanzare apar-
tament din Bucuresti, str. Drumul Valea 
Danului nr. 42, et. 6, sector 6, cu suprafata 
totala 161 mp construiti proprietatea SC Elgi 
Com Cof SRL in faliment. Pretul de pornire al 
licitatiei - 91.000 euro + TVA. Pasul de licitatie 
-500 euro. Evaluarea, descrierea bunurilor si 
conditiile de vanzare sunt continute in dosarul 
de prezentare, cu contravaloarea de  400 lei + 
TVA. In caz de neadjudecare la prima sedinta 
de licitatie se vor organiza alte sedinte  la data 
de 10.09.2015, 17.09.2015, 24.09.2015 aceeasi 
locatie, ora si pret de pornire. Alte relatii la 
telefon (021) 317.53.47. sau email: office@
aaconsultants.ro.

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL 
organizeaza licitatie publica la data de 
03.09.2015 orele 15:30, in Bucuresti – sector 3, 
Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru  vanzare teren 
in suprafata totala de 1255,85 mp (format din 
teren intravilan 955,95 mp si coproprietate 
drum de servitute 599.81 mp) situat in bucu-
reşti, Sector 6, Drumul Valea Cricovului  Nr. 
128, nr. cadastral 5283/1, proprietatea SC Elgi 
Com Cof SRL in faliment. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 103 euro + TVA/mp teren. 
Descrierea bunului si conditiile de vanzare 
sunt continute in dosarul de prezentare cu 
contravaloarea de 1000 RON + TVA. In caz 
de neadjudecare la prima sedinta de licitatie 
se vor organiza alte sedinte la 10.09.2015, 
14.09.2015, 24.09.2015 in aceleasi conditii. 
Alte relatii la telefon (021) 317.53.47. sau 
email: office@aaconsultants.ro.

Lichidator judiciar, A&A Consultants 
IPURL organizeaza licitatie publica la data 
de 03.09.2015 orele 14:30, in Bucuresti – 
sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru  
vanzarea de apartamente cu una/doua 

camere   in Bucureşti, Sector 6, Str. Valea 
Lunga nr. 49 proprietatea SC Elgi Com COF 
SRL in faliment: - 16 ap.- Demisol; 8 ap.- 
Parter; 4 ap. - Et. 1; 6 ap- Et. 2; 10 ap.- Et 
3 cu suprafate intre 22.82 mp si 66.98 mp 
construiti  la pret de pornire in bloc 1.837.205 
Euro. Pasul de licitatie este 500 euro. - 19 
ap- Et. 4 cu suprafate intre 30.69 mp si 
165.64 mp construiti  la pret de pornire in 
bloc 686.000 Euro. Pasul de licitatie este 500 
euro. Evaluarea, descrierea bunurilor, si 
conditiile de vanzare sunt continute in 
dosarul de prezentare, cu contravaloarea de 
350 lei+TVA/apartament, 300 lei +TVA /
garsoniera si 5000 RON + TVA /toate aparta-
mentele. In caz de neadjudecare la prima 
sedinta de licitatie se vor organiza alte 
sedinte  10.09.2015, 14.09.2015, 24.09.2015 in 
aceleasi conditii. Alte relatii la telefon (021) 
317.53.47. sau email: office@aaconsultants.ro.

Lichidatorul judiciar, A&A Consultants 
IPURL organizeaza licitatie publica la data 
de 04.09.2015 orele 15:00, in Bucuresti, 
Sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, camera 5, 
pentru vanzarea individuala a bunurilor 
mobile proprietatea debitoarei SC Antheus 
Trading Group SRL in faliment. Valoarea de 
piata totala este de 1356.30 lei exclusiv TVA. 
Descrierea bunului, pretul si conditiile de 
vanzare sunt continute in dosarul de prezen-
tare. Contravaloarea dosarului de prezen-
tare  este de 50 RON + TVA si poate fi 
platita la sediul lichidatorului judiciar. 
Garantia de participare este de 10 % din 
valoarea bunului si va putea fi platita la in 
contul RO33BTRLRONCRT0231620901 
deschis la Banca Transilvania – Agentia 
Rosetti  -  titular  SC Antheus Tranding 
Group SRL. Alte relatii privind bunurile - la 
telefon (021) 317.53.47. Vizionarea bunu-
rilor se poate face pana in ziua anterioara 
tinerii licitatiei. Daca la data  de mai sus 
bunurile mobile nu se adjudeca, se vor orga-
niza  l ic i tat i i  la  data  de  11 .09 .2015, 
18.09.2015 si 25.09.2014 la acelasi loc, ora si 
pret de pornire.

Lichidator judiciar, A&A Consultants 
IPURL, organizeaza licitatie publica la data 
de 02.09.2015, orele 16:00, la sediul din  Bucu-
resti-Sector 3,  Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam. 5, 
pentru vanzarea bunurilor mobile proprie-
tatea debitoarei SC Ionescu Prod Mobila SRL, 
in faliment, respectiv echipamente, utilaje si 
accesorii pentru fabricarea mobilei. Pretul de 
pornire – 306 lei + TVA. Pasul de licitatie este 
de 50 lei. Garantia de participare este de 10 % 
din suma reprezentand pretul de pornire si va 
putea fi platita in contul RO19 BTRL 0410 
1202 E028 68XX  deschis la Banca Transil-
vania – Agentia Rosetti -  titular A&A 
CONSULTANTS IPURL, sau in numerar la 
sediul lichidatorului. Descrierea bunurilor si 
conditiile de licitatie  sunt continute in 

Ministerul Finanțelor Publice. 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: SC 
Ecolact Production SRL - Ciofringeni după cum urmează: Denumire, Valoare (ron, 
fără TVA): Tractor CK 35M, 21.325 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 (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației 
suma să poată fi confirmată ca 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 09/09/2015. Licitația va avea 
loc în data de 10/09/2015 ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea 
de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Garanție bancară CEC Bank SA. 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, tel. 0248722159.

Ministerul Finanțelor Publice. 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: SC M. 
O. V. Expres Construct SRL - Curtea de Argeș după cum urmează: Denumire, 
Valoare (ron, fără TVA): Teren Intravilan în suprafață de 500 mp, situat în mun. 
Curtea de Argeș, str. Daniel Sterescu, 23.850 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 (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 
licitației suma să poată fi confirmată ca 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 09/09/2015. Licitația va avea 
loc în data de 10/09/2015, ora 13:00:00, 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, tel. 0248722159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația I-a. Anul 2015, luna 09, ziua 03, ora 11. În 
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 03, luna 09, anul 2015, ora 11, în localitatea Bolintin Vale, str. 
Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică 
deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.A. Dimbovnicul, cu 
domiciliul fiscal în Com. Mârșa, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 3587946. 
Denumirea bunului imobil, descriere sumară:, Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA*): - Magazie cereale din cărămidă Nr. 1 suprafața 
114,9 m/p, 16000 lei, 24%; - Magazie cereale din cărămidă Nr. 2 suprafața 369,3 
m/p, 51400 lei, 24%; - Pistă betonată suprafața 200 m/p, 8700 lei, 24%. Total: 
76100 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 
este 24% în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 23 alin. (1) din normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de 
drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul 
fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod 
IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă participare licitație 
10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul 
local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire 
la faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 0246/270520, persoana de contact: Vlad Marian.

dosarul de prezentare. Contravaloarea dosa-
rului de prezentare este de 50 lei + TVA si va 
putea fi platita fie in contul de mai sus, fie in 
numerar la sediul lichidatorului. In caz de 
neadjudecare, se vor organiza alte trei licitatii 
la datele 09.09.2015, 16.09.2015 si 23.09.2015, 
la aceeasi ora, aceeasi adresa, avand acelasi 
pret de pornire. Alte relatii - la telefon (021) 
317.53.47. 

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL, 
organizeaza licitatie publica la data de 
08.09.2015, orele 13:00, la sediul din Bucures-
ti-Sector 3,  Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam. 5, 
pentru vanzarea imobilelor proprietatea debi-
toarei SC KBC Imobiliar Expert SRL, in fali-
ment: teren intravilan liber in suprafata de 
16140 mp nr. cadstral 1732/1/11 CF 6636 si 
teren intravilan liber in suprafata de 722 mp 
– nr cadastral 1732/1/10 CF 6635 – comuna 
Balotesti Ilfov , pret de pornire - 202.320 euro 
, exclusiv TVA. Dosarul de prezentare de 
contine descrierea bunurilor si conditiile de 
licitatie - 1000 lei + TVA. In caz de neadjude-
care la prima sedinta de licitatie se vor orga-
niza alte sedinte de licitatie la 15.09.2015, 
22.09.2015 si 29.09.2015, in aceleasi conditii. 
Alte relatii - la telefon (021) 317.53.47. 

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL 
organizeaza licitatie publica la data de 
08.07.2015 orele 16:00, in Bucuresti – sector 3, 
Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru vanzarea 
imobilului proprietatea debitoarei SC Total 
Instal Solutions SRL in faliment, constand in 
constructie si teren in suprafata de 1.124,47 
mp situat in jud. Ilfov, oras Pantelimon, str. 
Sf. Pantelimon nr. 24. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 67.300 euro. Pasul de licitatie 
este 1000 euro. Descrierea bunului, pretul de 
pornire si conditiile de vanzare sunt continute 
in dosarul de prezentare. Contravaloarea 
dosarului de prezentare  este de 1000  RON + 

TVA si poate fi platita la sediul lichidatorului 
judiciar. In caz de neadjudecare la prima 
sedinta de licitatie se va organiza licitatii la 
data de 31.08.2015, 07.09.2015 si 14.09.2015 
aceeasi locatie, aceeasi ora , cu acelasi pret de 
pornire. Vizionarea bunului  se poate face 
pana in ziua anterioara tinerii licitatiei. Alte 
relatii privind bunurile - la telefon (021) 
317.53.47. sau email: office@aaconsultants.ro.

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL, 
l ichidator judiciar al  debitorului  SC 
Ioan&Lewis Properties SRL, organizeaza lici-
tatie publica la data de 15.09.2015, orele 14:00, 
la sediul din  Bucuresti-Sector 3, Bd. Carol I 
nr. 12, et. 1, cam. 5, pentru imobile proprie-
tatea debitoarei SC Ioan&Lewis Properties 
SRL, respectiv un apartament cu suprafata 
utila totala de 93,25 mp la pret de pornire de 
109.700 euro, un apartament cu suprafata 
totala de 199,61 mp la pret de pornire de 
233.600 euro si patru locuri de parcare la pret 
de pornire de 7.600 euro/loc de parcare, situa-
tein Str. Martisor nr. 70, Sector 4, Bucuresti. 
Bunurile se pot adjudeca numai in bloc. 
Garantia de participare este de 10% din suma 
reprezentand pretul de pornire si va putea fi 
platita in contul societatii debitoare SC 
Ioan&Lewis Properties SRL. In caz de neadju-
decare, se vor organiza alte trei licitatii la 
datele 22.09.2015, 29.09.2015 si 06.10.2015, la 
aceeasi ora, aceeasi adresa, avand acelasi pret 
de pornire. Descrierea imobilului si conditiile 
de licitatie sunt constituite in dosarul de 
prezentare. Contavaloarea dosarului de 
prezentare este de 2000 lei + TVA. Alte relatii 
- la telefon (021) 317.53.48. 0722.530.521 sau 
email: office@aaconsultants.ro. 

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL 
organizeaza licitatie publica incepand cu data 
de 03.09.2015 orele 14:00, in Bucuresti – sector 
3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru vanzare 

teren in suprafata de 2500 mp (din masuratori 
2504 ,91 mp) situat in Bucureşti, Sector 6, 
Drumul Valea Cricovului  Nr. 122-124, nr. 
cadastral 6576, proprietatea SC Elgi Com Cof 
SRL in faliment. Pretul de pornire al licitatiei 
– 203.633 euro + TVA. Pasul de licitatie - 500 
euro. Descrierea bunului si conditiile de 
vanzare sunt continute in dosarul de prezen-
tare cu contravaloarea de 1000  RON + TVA. 
In caz de neadjudecare la prima sedinta de 
licitatie se vor organiza alte sedinte la data de 
10.09.2015, 14.09.2015, 24.09.2015 aceeasi 
locatie, ora si pret de pornire. Alte relatii la 
telefon (021) 317.53.47. sau email: office@
aaconsultants.ro.

Lichidator judiciar, A&A Consultants IPURL 
organizeaza licitatie publica la data de 
24.08.2015 orele 16:00, la sediul din  Bucuresti 
– sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru 
vanzarea  parcului de masini proprietatea 
debitoarei SC Florance Alberto Exim SRL, 
compus din 4 autoturisme, respectiv 3 Dacia 
Solenza si un Daewoo Cielo. Descrierea bunu-
rilor, pretul pe fiecare autoturism si conditiile 
de vanzare sunt continute in dosarul de 
prezentare. Contravaloarea dosarului de 
prezentare este de 50 RON + TVA si va putea 
fi platita la sediul lichidatorului judiciar. 
Garantia de participare este de 10% din 
valoarea bunurilor si va putea fi platita fie in 
n u m e r a r ,  f i e  i n  c o n t u l  
R095BPOS81002698031ROL01 deschis la 
Bancpost – Agentia Cosbuc - titular SC 
Florance Alberto SRL. In caz de neadjudecare 
se vor organiza  alte  sedinte de licitatie la 
urmatoarele date:  31.08.2015 si  07.09.2015, in 
aceeasi locatie, la aceeasi ora si avand acelasi 
pret de pornire. Alte relatii privind bunurile - 
la telefon (021) 317.53.47. 

A&A Consultants IPURL organizeaza licitatie 
publica  la data de 02.09.2015, orele 14:00 la 
sediul din  Bucuresti-Sector 3, Bd. Carol I 
nr.12, et. 1, pentru vanzarea imobilului situat 
in Constanta, jud. Constanta, parcela A 641/6, 
lot 3, sola 68, compus din suprafata de teren 

de 2.000 m.p., proprietate exclusiva, impreuna 
cu cota indiviza de 7,75% (reprezentand 
suprafata indiviza de 108,67 mp ) – lotul 4, 
din aleea de acces in suprafata totala de 1.402 
m.p. proprietatea debitoarei SC Cleo Expert 
Consulting SRL. Pretul de pornire – 2.000 
euro  + TVA. Pasul de licitatie - 500 Euro. 
Garantia de participare este de 10% din suma 
reprezentand pretul de pornire si va putea fi 
p l a t i t a  i n  c o n t u l  R O 1 9 B T R -
L04101202E02868XX deschis la Banca Tran-
silvania – Rosetti - titular A&A Consultants 
IPURL. In caz de neadjudecare se vor orga-
niza alte sedinte de licitatie in data de 
09.09.2015, 16.09.2015 si 23.09.2015 orele 
14 :00, aceeasi adresa, avand acelasi prêt de 
pornire. Descrierea imobilului si conditiile de 
licitatie sunt continute in dosarul de prezen-
tare. Contravaloarea dosarului de prezentare 
este de 500 lei + TVA. Alte relatii - la telefon 
(021) 312.99.56, 021.312.99.57. 

Lichidator judiciar, A&A Consultants 
IPURL organizeaza licitatie publica la data 
de 10.09.2015, orele 14:30, in Bucuresti – 
sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, pentru 
vanzarea in bloc, pe loturi si  individual, a 
bunurilor  proprietatea debitoarei SC Prima 
Media Consulting  in faliment, constand in 1 
panouri publicitare video, 18 panouri publici-
tare din structura metalica si diverse mijloace 
fixe. Valoarea de piata  totala este de 29.316 
euro (pretul nu include TVA). Descrierea 
bunurilor, pretul de pornire si conditiile de 
vanzare sunt continute in dosarul de prezen-
tare. Contravaloarea dosarului de prezentare  
este de 1000  RON + TVA si poate fi platita la 
sediul lichidatorului judiciar. Garantia de 
participare este de 10 % din valoarea bunu-
rilor si va putea fi platita in contul RO84 
RZBR 0000  0600  1298  3689  Banca : 
Raiffeisen Bank ag. Mall Vitan, titular SC 
Prima Media Consulting SRL, in faliment. In 
caz de neadjudecare se vor organiza alte lici-
tatii publice la data de 17.09.2015, si 
24.09.2015 la aceeasi ora, aceeasi locatie, 
acelasi pret de pornire. Alte relatii privind 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul colectare și executare silită persoane 
juridice. Dosar de executare nr. 306. Nr. 102238 din 17.08.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna septembrie, ziua 02. În temeiul art. 
162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 02, luna septembrie, anul 2015, ora 14, în localitatea Târgovişte, str. Calea 
Domnească nr. 166, se vor vinde prin Licitaţie Publică (şedinţa a-I-a), următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Cina SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgovişte, bdl. Independenţei, bl. 3, sc. D, et. 1, ap. 10, cod de identifi-
care fiscală 917276. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 
drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţul de 
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA: Autoturism Peugeot 206, DB 51 STF, nr. 
id. VF32A8HZF44737099, nr. loc 5, an fab. 2005, cap. cil. 1398 cmc, motorină, 
albastru, stare tehnică în funcţiune. 15930 lei, 24%. Total: 15930 lei. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei, inclusiv TVA; împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0245616779, int. 343; persoană de contact Alexandru 
Gheorghe, cam. 16. Data afişării: 21.08.2015.
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bunurile - la telefon (021) 317.53.47. Vizio-
narea bunurilor se poate face pana in ziua 
anterioara tinerii licitatiei.

Partium Insolvency IPURL numit lichidator 
în dosarul nr. 11815/111/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C 
E.M.C. S.R.L., J05/488/2006, CUI: 18457480 
scoate la vânzare prin licitație publică aparat 
de producţie gheaţă carbonică la preț de 
pornire 5.700,00 RON + TVA. Persoanele 
interesate trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile scoase la licitație, 
contra sumei de 50 RON +TVA, ce cuprinde 
regulamentul de vânzare. Licitantul va 
depune la sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație cu cel puțin 24 
ore înainte de termenul licitației stabilit prin 
anunțul public. Licitația va avea loc în data de 
27.08.2015 ora 11:00 la adresa din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită 
licitația se va relua în data de 03.09.2015, 
10.09.2015, 17.09.2015 respectiv 24.09.2015 la 
aceeași oră și adresă. Informații suplimentare 
se pot obține de la lichidator: Tel: 0359/463661 
Fax: 0359/463662.

S.C. Dumob Design S.R.L., societate în fali-
ment, prin lichidator, cu sediul în Ploiești, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la 
vânzare prin licitaţie, autoutilitară marca 
Dacia 1305, an fabricaţie 2002, nefuncţională, 
descompletată, la preţ de material recuperabil, 
respectiv 640 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se 
va ţine în data de 24.08.2015 ora 14:30, la 
sediul lichidatorului din Ploiești, iar în cazul 
în care bunul nu va fi adjudicat, licitaţia se va 
ţine în data de 26.08.2015, 28.08.2015, 
31.08.2015, 02.09.2015, 04.09.2015, 07.09.2015, 
09.09.2015, 11.09.2015, 14.09.2015, 16.09.2015, 
18.09.2015, 21.09.2015, 23.09.2015, 25.09.2015, 
28.09.2015, 30.09.2015, 02.10.2015, 05.10.2015, 
07.10.2015 la aceeași oră și aceeași adresă. 
Dosarul de prezentare și condiţiile de partici-
pare se pot obţine numai de la sediul lichida-
torului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro. 

S.C. Galuza Best Prod S.R.L., societate în 
faliment, prin lichidator, cu sediul în Ploiești, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la 
vânzare prin licitaţie, în bloc, următoarele 
bunuri: linie inox, nr. inventar 159, la preţul de 
1.342 lei; linie inox carcase, nr. inventar 160, la 
preţul de 1.097 lei și sistem televiziune cu 
circuit închis, nr. inventar 161, la preţul de 480 
lei. Preţurile afișate nu includ TVA. Licitaţia 
se va ţine în data de 24.08.2015 ora 11:00, la 
sediul lichidatorului din Ploiești, iar în cazul 
în care bunurile nu vor fi adjudecate, licitaţia 
se va ţine în data de 26.08.2015, 28.08.2015, 
31.08.2015, 02.09.2015, 04.09.2015, 07.09.2015, 
09.09.2015, 11.09.2015, 14.09.2015, 16.09.2015, 
18.09.2015, 21.09.2015, 23.09.2015, 25.09.2015, 
28.09.2015, 30.09.2015, 02.10.2015, 05.10.2015, 
07.10.2015 la aceeași oră și aceeași adresă. 
Dosarul de prezentare și condiţiile de partici-
pare se pot obţine numai de la sediul lichida-
torului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro. 

Private Liquidation Group IPURL numit 
lichidator în dosarul nr. 6629/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea SC Mirmara Exim SRL, J05/2204/1993, 
CUI: RO4188226 scoate la vânzare prin lici-
tatie publică următoarele bunuri mobile: 
Autoturism Suzuki, tipul x51s Ignis, an fabri-
cație 2006 la un preț de strigare de 8.910,00 lei 
+ TVA și Autoturism Fiat, tipul Doblo, an 
fabricație 2007 la un preț de 13.320,00 lei + 
TVA. Licitația va avea loc în 27.08.2015 ora 
11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de 
vânzare se poate obtine de la lichidator. 
Persoanele interesate de participare la licitație 
vor achiziționa un caiet de sarcini privind 
bunurile supuse licitației contra sumei de 500 
RON + TVA. Ofertele se pot depune cu cel 
puțin 3 zile înaintea termenului de licitație la 
sediul lichidatorului judiciar sau prin e-mail: 
plginsolv@gmail.com / fax: 0359463662. În 
cazul în care bunurile nu se vor vinde licitația 
se reia săptămânal, timp de încă 4 săptămâni 
la aceeași oră.

SC M.D.M. Det Euroconsult SRL, prin lichi-
dator, cu sediul în Ploiești, Str. Gheorghe Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitaţie 
publică, imobil situat în Comuna Bănești, 
Punct Ciuperceasca, Judeţul Prahova, compus 
din: C1 – Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, suprafaţă utilă 
360,60 mp, data construcţiei 1970, reabilitată 
în anul 2006; teren extravilan curţi construcţii, 
în suprafaţă măsurată de 7.740 mp; C 2 – 
Terasă cu copertină de lemn, în suprafaţă de 
122,85 mp; platformă dale colorate, în supra-
faţă de 148,82 mp; C3 – Construcţie deschisă 
cu destinaţia discotecă, în suprafaţă de 295 
mp; C4 – Construcţie cu destinaţia WC, în 
suprafaţă construită de 42 mp, suprafaţă utilă 
de 27,97 mp, la preţul total de 878.214 lei (preţ 
fără TVA). Licitaţia se va ţine la sediul lichi-
datorului în data de 03.09.2015, ora 13:00, iar 
în cazul în care proprietatea imobiliară nu se 
va vinde, licitaţia se va ţine în data de 
24.09.2015, 08.10.2015, 29.10.2015, 05.11.2015, 
26.11.2015, 03.12.2015, 17.12.2015, la aceeași 
oră și aceeași adresă. Cererile de înscriere la 
licitaţie se depun în original la sediul lichida-
torului judiciar însoţite de toate documentele 
prevăzute în regulamentul de vânzare. 
Înscrierea la licitaţie se poate efectua cu 48 de 
ore înaintea datei ţinerii licitaţiei, mai multe 
relaţii precum și achiziţionarea regulamen-
tului de vânzare se pot obţine de la lichidato-
rulul judiciar, la adresa mai sus menţionată, la 
numerele de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
Organizarea licitaţiei publice deschise în 
vederea: Vânzării bunului imobil –  terenul 

intravilan, proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 2332 mp, situat 
în str. G-ral Dascalescu, nr.1. Preţul de pornire 
la licitaţie este de 1.046.030,26 lei conform   
HCL nr. 238 din 30.07.2015; Licitaţia va avea 
loc în data de 25 septembrie 2015, ora 14,00, la 
sala de ședinţe a Primăriei municipiului Piatra 
Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-8. 
Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până 
la data de 24  septembrie 2015, ora 16.30. 
inclusiv, la Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8 , Biroul 
Relaţii cu Publicul, Ghișeul Serviciului Patri-
moniu, Autorizări și Transport zilnic între 
orele 8,00 – 16,30, unde se poate achiziţiona și 
documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon 0233/218991, interior 207, zilnic între 
orele 8,00 – 16,30.

PIERDERI
Istrate Ştefania Ramona pierdut atestat marfă 
seria 0282724000 și atestat ADR seria 031878. 
Le declar nule.

Pierdut atestat transport agabaritic nr. 266286 
și atestat manager transport marfă nr. 51959, 
emise de A.R.R. Argeș, pe numele ŞERBAN 
DANIEL, domiciliat în Mioveni - Argeș. Se 
declară nule.

Societatea Comercială PRAS IT Solution 
S.R.L., J40/5408/31.03.2006, C.U.I. 18540887, 
declară pierdut certificatul constatator emis 
pentru suspendarea activităţii în 2010.

Lite Computer S.R.L., C.U.I. 18141185, 
J23/2101/2005, declarăm pierdut (nul) Certifi-
catul constatator nr. 20015 din 13.04.2009.

Societatea CONPET S.A. Ploiești achiziţionează bunuri/servicii/lucrări confom Normelor 
procedurale interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada 14.08.2015-20.08.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: „Proiectarea și execuţia lucrărilor de desfiinţare BAZA DE 
RECUPERARE CARDIO-VASCULARĂ BREAZA”; “Servicii de elaborare studiu de soluţie 
și de proiectare pentru execuţia lucrărilor de înlocuire conductă de transport gazolină 6 5/8” 
Ticleni-Ploiești, în zona D.J. 643 Balș- Zatreni (sat Diculesti) - subtraversare proprietăţi 
particulare, în lungime de cca. 300 m”; “Servicii de elaborare studiu de soluţie și servicii de 
proiectare pentru execuţia lucrărilor de înlocuire conducta de transport ţiţei Ø 65/8” Rafi-
nărie Câmpina-Băicoi Centru (tronson gara de godevil Bănești - Băicoi Centru), în zona 
supratraversare mal stâng Doftana - monument Aurel Vlaicu, lungime cca. 2500 m”; 
“Servicii de elaborare studiu de soluţie și servicii de proiectare pentru execuţia lucrărilor de 
înlocuire conducta de transport ţiţei Ø 6 5/8” Teis-Moreni, în zona traversare CF Aninoasa 
- pod rutier DN 71 Târgoviște, lungime cca. 1250 m și refacere instalaţie lansare curăţitoare 
staţia Teis”; “Servicii de proiectare pentru execuţia lucrărilor de înlocuire conducta de trans-
port ţiţei Ø 65/8” Ochiuri-Moreni, în zona staţie Ochiuri-traversare pârâu Slănic, în lungime 
de cca. 600 m și în zona islaz Ocnita în lungime de cca. 3000 m (total cca. 3600 m) și refacere 
instalaţie de lansare curăţitoare din incinta Staţiei Ochiuri” “Furnizare produse de papetărie 
rechizite și birotică”; “Servicii de proiectare pentru execuţia lucrărilor de punere în siguranţă 
traversare rău Argeș zona Căteasca, judeţul Argeș, etapă ÎI -reluare”; “Furnizare formulare 
și imprimate tipizate”; “Furnizare, montaj, punere în funcţiune și autorizare funcţionare 
(A.F.) - centrală termică în condensatie, cu puterea termică în gama 32- 36 kW, pentru încăl-
zirea clădirii de birouri din Staţia de ţiţei Cartojani, jud. Giurgiu”; “Servicii de verificare a 
documentaţiei tehnico-economică pentru lucrarea de proiectare - înlocuire conducta de 
transport ţiţei Ø 5 9/16” Staţia Ghelinţa-Rampă Imeci pe tronsonul pârâu Sohotol-Depozit 
vechi Ghelinţa, în lungime de cca. 4800 m”; “Servicii de proiectare pentru „Modernizare 
alimentare cu energie electrică Rampă încărcare ţiţei Imeci, jud. Covasna”’ “Furnizare 6 
bucăţi licenţe Microsoft Step-up Windows Server Datacenter”; ‘Lucrări de înlocuire gresie cu 
pavele și borduri la intrarea în Clădirea Dispecerat Central CONPET S.A. Ploiești, str, Anul 
1848, nr. 1-3”; “Servicii de cadastru și topografie (documentaţie cadastrală și intabulare) 
pentru reîncadrarea terenurilor proprietate Conpet S.A. Ploiești în conformitate cu noile 
planuri de urbanism general aprobate prin Hotărârile Consiliilor Locale precum și intabu-
larea construcţiilor aparţinând patrimoniului societăţii și domeniului public al statului 
concesionate Conpet S.A. Ploiești – lotizat”; “Servicii pentru mentenanţă mijloacelor auto de 
tip Volkswagen din flota auto a CONPET S.A.”; “Servicii pentru mentenanţă mijloacelor 
auto de tip Dacia din flota auto a CONPET S.A.”. Invitaţiile de participare însoţite de docu-
mentele care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina proprie de internet (www.
conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice. Director Departament Managementul Achiziţiilor 
și Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef Serviciu Achiziţii Jr. Agripina Tircavu




