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OFERTE SERVICIU
Diamond Car SPA angajează spălători auto.
Pachet salarial atractiv. Deţinerea permisului
de conducere constituie avantaj. Interviurile
au loc zilnic, de luni până vineri, la orice
locaţie Diamond Car SPA între orele 11.00–
17.00. Telefon:-0737.512.744, 0737.512.745.
Fundatia Motivation Romania angajeaza doi
ingrijitori la unitati de ocrotire sociala si sanitara pentru un tanar cu dizabilitati. Activitatea implica mutarea in casa de tip familial a
fundatiei si presupune ingrijirea tanarului,
ajutor in sarcinile cotidiene, dezvoltarea abilitatilor de autogospodarire si independenta,
organizarea de activitati recreative, insotirea
la doctor, la centrul de zi al fundatiei si
oriunde e cazul. Constituie un avantaj daca
cei doi ingrijitori formeaza o familie care are
sau a avut cel putin un copil in ingrijire.
CV-urile pot fi trimise pana la data de 26
octombrie la d.ilea@motivation.ro sau fax: 021
448 11 07.
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează
concurs pentru ocuparea funcției de execuție
contractuală, vacante, de expert I cu studii
superioare finalizate cu diplomă de licenţă si
minimum 3 ani de experiență în muncă.
Concursul se va desfașura în data de 12
noiembrie 2015, ora 9,00 –proba scrisă și ora
14,00 –interviul, la sediul A.N.P.C.D.E.F.P.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până
pe data de 05 noiembrie 2015 la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul agenției la
adresa www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 021/2010700.
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 a trei posturi
de secretar, vacante pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării. Condiţii de
participare: - studii superioare în domeniul
ştiinţelor sociale; -experienţă în activitatea de
secretariat în învăţământul superior minim 3
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
12.11.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data
de 19.11.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs
se pot depune până la data de 04.11.2015, ora
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C.
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau la telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
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 Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. 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.
Avantaj: - cunoaşterea sistemului de operare
în biblioteci – Aleph. Concursul va consta
într-o probă scrisă (în data de 12.11.2015, ora
10.00), o probă practică (în data de 19.11.2015,
ora 10.00) şi un interviu (în data de
25.11.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se
pot depune până la data de 04.11.2015, ora

16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C.
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Bihor, cu sediul în Oradea, Str. Transilvaniei, nr.2, scoate la concurs, în zilele de
03.11.2015 (proba scrisă) şi 05.11.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior –Compartiment Medierea
muncii, Consiliere, Orientare, Formare profesională şi Relaţii cu angajatorii; Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Programul concursului: 03.11.2015 – ora 09:00
– proba scrisă 05.11.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Bihor.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str.
Grigore Antipa, nr.10, scoate la concurs, în
zilele de 03.11.2015 (proba scrisă) şi
05.11.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant: Consilier clasa I,
grad profesional superior –Compartimentul
Monitorizare proiecte Finanţate din FSE;
Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Programul concursului: 03.11.2015 – ora 900
– proba scrisă 05.11.2015 – ora 1200 – interviul;Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Tulcea.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str.
Nicolae Titulescu, nr.10B, bloc Columna,
scoate la concurs, în zilele de 03.11.2015
(proba scrisă) şi 05.11.2015 (interviul), la
sediul agenţiei următorul post temporar
vacant: Expert clasa I, grad profesional superior –Compartiment Analiza pieţei muncii,
programe de ocupare şi implementare măsuri
active; Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Programul concursului: 03.11.2015 – ora 09:00
– proba scrisă 05.11.2015 – ora 12:00 – interviul;Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Alba.
În conformitate cu prevederile art. 3 din
O.U.G. nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.

15-17, sectorul 1, organizează în data de 02
noiembrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă),
concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: Denumirea
funcţiei publice vacante: I. consilier, clasa I,
grad profesional superior– Compartimentul
Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de Management Financiar, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă sau studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă; vechime minimă de 9
ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; II. consilier, clasa I, grad
profesional principal– Compartimentul Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de Management Financiar, Direcţia Generală Programe
Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării
postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe economice/
ştiinţe administrative/ ştiinţe politice, vechime
minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; III. consilier,
clasa I, grad profesional superior– Compartimentul Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de
Management Financiar, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă sau studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, vechime minimă de 9
ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; IV. consilier, clasa I, grad
profesional superior– Serviciul Monitorizare
Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare
Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării
postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite, vechime minimă de 9 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
V. consilier, clasa I, grad profesional superiorCompartimentul Coordonarea şi Monitorizarea Capacităţii Administrative, Serviciul de
Coordonare Sistem pentru Programe Competitivitate şi Evaluare Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile
necesare ocupării postului: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul
ştiinţe economice, vechime minimă de 9 ani în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. Condiţiile de participare şi de
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desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte
informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de
la data publicării prezentului anunţ, la sediul
ministerului.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
în Silvicultură Marin Drăcea (INCDS), în
conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003Codul muncii, organizează în data de
04.11.2015 orele 09,00 concurs pentru
ocuparea unui post vacant de subinginer-act.
achiziții publice în centrala INCDS și a unui
post vacant de economist la Stațiunea
Brașov-Baza experimentală Săcele. Condiţii
de participare:- absolvent al învăţămîntului
superior de specialitate silvic (colegiul
tehnic)-minim 3 ani vechime (achiziții);absolvent al învăţămîntului superior de
specialitate silvic-Baza exp. Săcele (economist); Dosarul de concurs va cuprinde
:-cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea organizată pentru ocuparea postului
vacant anunţat;- curriculum vitae;- diploma
ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de
participare (original şi copie);- adeverinţă
privind vechimea în muncă;- certificat de
cazier judiciar;- buletin/carte de identitate
(original şi copie);- adeverinţă medicală,
eliberată de medicul de familie, care să ateste
starea de sănătate, respectiv că este apt
pentru angajare;- recomandare de la ultimul
loc de muncă din care să rezulte profilul
profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare
de la unitatea de învăţămînt absolvită).
Probele de concurs: - lucrare scrisă şi
interviu. Concursul se va desfăşura la sediul
INCDS Marin Drăcea, loc. Voluntari, Bdul.
Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov. Termenul pentru
depunerea contestaţiilor, după afişarea rezultatelor este de trei zile. Relaţii suplimentare,
înscrieri şi depunerea dosarelor la sediul
INCDS Marin Drăcea, tel. 0213503238int.138; 0744362439; 0745178926; fax
0318157873, e-mail budicawaly@yahoo.com,
pînă la data de 28.10.2015, orele 16,00.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii Poporului Român” reprezintă
puntea de suf let cu
Românii de pretutindeni.
Te l . 0 7 6 1 . 6 7 4 . 2 7 6 ;
0733.940.772.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Mondo Strong Building SRL - Pitești, jud. Arges, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară N1 Peugeot GCWJYB/ Partner, nr.
identiﬁcare VF3GCWJYB96230187, nr. înmatriculare AG 10 SWF, 7.760 lei;
Autoturism Skoda, 5J/AFBZGXO1/ Roomster, nr. identiﬁcare TMBMH
25J285028436, nr. înmatriculare AG 12 MSB, 13.650 lei; Autoutilitară Mercedes
Benz Sprinter, 313 CDI4025, nr. identiﬁcare WDB9036631R157877, nr.
înmatriculare AG 20 MSB, 15.400 lei; Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, 313
CDI4025, nr. identiﬁcare WDB9036631R264156, nr. înmatriculare AG 30 MSB,
16.210 lei; Autoturism BMW, 390X/VD91/330XDNR, nr. identiﬁcare
WBAVD91020A082088, nr. înmatriculare B 06 KXE, 34.470 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind primă
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești - beneﬁciar AJFP
Argeș, cod ﬁscal 4469213, 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 06/11/2015. Licitația va avea loc în data de 09/11/2015,
ora 13:00:00, la sediul AJFP Argeș, Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7,
Pitești. 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 AJFP Argeș, tel. 0248.211511, interior 3340.
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Slot Machine originale Novomatic FV623,
Gaminator, Cobra, Ultimate, Sizzling, preţuri
750-1250Eur/buc, negociabil funcţie nr.buc,
factură, nu se aplică TVA. 0752.106.666.

CITAȚII
Pârâta Consferent Cristina este citată la Judecătoria Moineşti termen 22.10.2015 ora 12:00
dosar 3605/260/2015 obiect suplinire consimţământ.
Numitul Dîrloşan Sorin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Reşiţa, str Poiana Golului, nr 18,
este citat pentru data de 06.11.2015, ora 9,
complet C8, camera 15, în calitate de pârât la
Judecătoria Reşiţa, în dosarul nr 1986/290/2015
având ca obiect reziliere contract, pretenţii în
process cu Serviciul Public – “Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Reşiţa.
Călin Elena, internată la Spitalul de Psihiatrie
și Măsuri de Siguranță - Jebel, județul Timiș,
este citată în calitate de intimată în dosarul
civil nr. 3266/90/2015, cu termen de judecată
în data de 23.10.2015, având ca obiect înlocuire măsura de plasament, dosar aflat pe rol
la Tribunalul Vâlcea.
Numitul Munteanu Adrian Paul, domiciliat în
sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași este citat
în calitate de pârât, în ziua de 8 decembrie
2015, ora 8.30, la Judecătoria Iași, complet C
22 M, în dosar nr. 30445/245/2014 având ca
obiect Divor] cu minori, reclamanta fiind
Munteanu Andreea.

MIERCURI / 21 OCTOMBRIE 2015
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numiții Cristea Gheorghe, domiciliat în
comuna Bujoreni, sat Bogdănești, jud. Vâlcea
și Cristea Daniela cu domiciliul în comuna
Bujoreni, sat Bogdănești, jud. Vâlcea, în calit a t e d e i n t i m a ț i î n d o s a r u l c i v i l n r.
3328/90/2015, cu termen de judecată în data
de 23.10.2015, având ca obiect înlocuire
măsura de protecție specială.
Domnul Vede Florin, este citat in data de 4
noiembrie 2015 la Judecătoria Novaci, judeţul
Gorj în calitate de pârât în dosarul nr.
642/267/2015 aflat pe rolul acestei instanţe,
complet 3 Civil, în proces cu Spitalul Orăşenesc Horezu, având ca obiect: pretenţii.
Sandu Marian, CNP 1670114423014, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Mun. Bucureşti,
Bld. Ferdinand I, nr. 31, sector 2, este chemat la
Judecătoria Cornetu, Şos.Alexandriei, nr.138,
Com.Cornetu, Judeţ Ilfov, complet 1, la data de
07.12.2015, în calitate de pârât în dosar nr.
3894/1748/2013 în proces cu Radu Velica având
ca obiect succesiune şi ieşire din indiviziune.
Dumbrava Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul Botosani, str. Octav
Bancila , nr. 9, sc. A, et. 2, ap. 12 , judetul
Botosani, este chemat la Curtea de Apel Iaşi Secţia Civilă camera Sala nr. VI „Dimitrie
Alexandresco” - Etajul II, Completul
Civil-Recurs_01, Mun. Iaşi, Str. Elena
Doamna, nr. 1A, Jud. Iasi, în ziua de 10, luna
11 anul 2015, ora 11,00, în calitate de intimat
in dosar nr. 6552/99/2012*/a1, în proces cu

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr.
32660/19.10.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Licitația – III-a. Anul – 2015 - luna – Octombrie - ziua – 30. În
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 30, luna 10, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Oltenița, str.
Bulevardul Republici Tronson 1, Bloc Republici, se vor vinde prin licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Septimiu Sever Design
SRL, cu domiciliul ﬁscal în București, B-dul. Camil Ressu, nr. 3, bloc 13 a, scara C,
etaj 10, ap. 131, sector 3, cod ﬁscal 12754504: a) construcție grajd, în suprafață de
372 mp, situată în localitatea Chirnogi, jud. Călărași, preț de evaluare/ de pornire al
licitației 29992 lei (exclusiv TVA*)); b) teren, în suprafață de 1010 mp, situat în
localitatea Chirnogi, județul Călărași, preț de evaluare/ de pornire al licitației 10675
lei (exclusiv TVA**)). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este/ scutit
de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea
adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare este/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit.
g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele:
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, 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 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 numărul de telefon 0242.513166. Data
aﬁșării: 19.10.2015.

Cabinet Individual de Insolvenţă Apetrei
Mărioara, în cauza privind debitorul SC
Bumerang Term SRL, J22/984/2009, CUI
25579790 pentru angajarea răspunderii personale conform art. 138 din Legea 85/2006.

DIVERSE
Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea
procedurii generale de insolvenţă privind pe
Aqunya Floor SRL, cu sediul în Ploieşti, str.
Lacul Bâlea, nr.3, bl.87, sc.C, et.4, ap.44, jud.
Prahova, J29/2571/2008, RO 24483417, dosar
nr. 5731/105/2015 la Tribunalul Prahova.
Termenul limita pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor 20.11.2015, termenul
tabel preliminar 10.12.2015, termen tabel
definitiv 30.12.2015, adunarea creditorilor va
avea loc la 15.12.2015 ora 10 la sediul administratorului judiciar.
Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea
procedurii generale de insolvenţă privind pe
Coroaba S Bogdan PFA, cu sediul în comuna
Ceptura de Jos, nr. 594, jud.Prahova),
F29/1667/2010, având RO 27363431, dosar
nr.4152/105/2015 la Tribunalul Prahova.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor 20.11.2015, termenul
tabel preliminar 10.12.2015, termen tabel
definitiv 30.12.2015, adunarea creditorilor va
avea loc la 18.12.2015 ora 10 la sediul administratorului judiciar.
România, Judecătoria Turnu Măgurele,
Judeţul Teleorman. Dosar nr. 2917/329/2014.
Şedinţa Civilă nr. 200, Şedinţa publică de la 18
martie 2015. Instanţa compusă din Preşedinte
- Neagu Floarea, Grefier - Monica Izabela
Fieraru. Pentru aceste motive În numele legii,
hotărăşte Admite acţiunea civilă pentru stabilire locuinţă minori şi exercitarea autorităţii
părinteşti formulată de reclamantul Sandu
Ionuţ, domiciliat în Turnu Măgurele, strada
Fraţii Goleşti, nr. 10, judeţul Teleorman, cu
domiciliul procesul ales la Cabinet avocat
Hainagiu Vasile Luşu, cu sediul în Turnu
Măgurele, str. Castanilor, nr. 9B, jud. Teleorman
împotriva pârâtei Rupiţă Elena, cu ultimul
domiciliu în Turnu Măgurele, strada Fraţii
Goleşti, nr. 10, jud. Teleorman. Stabileşte locuinţa minorei Sandu Cristina, născută la data de
26.09.2007, la locuinţa tatălui, iar locuinţa
minorului Sandu Ionuţ, născut la data de
30.05.2011 la locuinţa mamei - pârâte. Dispune
ca exercitarea autorităţii părinteşti să fie efectuată numai de către tată pentru minora Sandu
Cristina şi numai de către mamă pentru
minorul Sandu Ionuţ, fiecare părinte păstrându-şi dreptul de a veghea asupra modului de
creştere şi educare pentru copilul a cărei autoritate părintească este exercitată de către celălalt părinte. Se ia act că reclamantul nu solicită
cheltuiei de judecată. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.03.2015.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform sentinţei nr.
900/07.10.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova
în dosarul 2989/105/2015, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a falimentului SC Kalimera Intercom SRL sat Românești, com. Bărcănești, nr. 3, construcția C1, parter, jud. Prahova,
cod de identificare fiscală 9882716, număr de
ordine în registrul comerţului J29/1252/1997.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 17.11.2015. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 15.12.2015. Termenul pentru
intocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 11.01.2016.

SOMAȚII
România, Judecătoria Vălenii de Munte,
Judeţul Prahova, dosar nr 1619/331/2015, data

07.10.2015, OP 5041 Faţă de dispoziţiile încheierii de şedinţă din 30.09.2015 din dosarul nr
1619/331/2015, prin care se invocă de către
reclamantul Ene Constantin, domiciliat în
comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei, nr.
202, jud. Prahova, dobândirea dreptului de
proprietate ca urmare a efectului prescripţiei
achizitive de lungă durată pentru imobilul
teren în suprafaţa de 1551 mp, situat în
comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei, nr.
202, teren intravilan, jud. Prahova, se emite
SOMAŢIE Prin care toţi cei interesaţi pot face
opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urma publicaţii, în lipsa opoziţiei
formulată în termen procedural, se va trece la
judecarea cererii. Menţionăm că imobilul este
deţinut de către reclamantul Ene Constantin,
domiciliat în comuna Gura Vitioarei, sat Gura
Vitioarei, nr. 202, jud. Prahova.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iași, organizează
licitație publică deschisă în data de
11.11.2015- concesionare: -Teren în suprafață
de 392mp situat în cvartalul 11, P370/1/10, sat
Brătuleni, com. Miroslava, ora 9.00; -Teren în
suprafață de 207mp situat în Valea Adâncă nr.
cadastral 79317, orele 10.00. Caietul de sarcini
poate fi obținut de la Biroul Achiziții Publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
județul Iași. Costul caietului de sarcini este de
50 lei. Data limită pentru depunerea ofertelor:
10.11.2015, orele 16.00.
Debitorul SC Arietis Impex SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace
fixe și obiecte de inventar, aparținând SC
Arietis Impex SRL în valoare de 2.631,42 Lei
exclusiv TVA; 2.Stoc de marfă, aparținând SC
Arietis Impex SRL în valoare de 44.075,23 Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitaților
pentru mijloacele fixe, obiectele de inventar și
stocul de marfă aparținând SC Arietis Impex
SRL reprezintă 30% 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. RO15BI TR003010063364RO01 deschis la Veneto
Banca s.p.c.a Ag. Ploiești până la orele 14 am
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției 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 30.10.32015, ora 10.00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 06.11.2015, 13.11.2015, 20.11.2015,
27.11.2015 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.
SC Basarab Group SRL București, str.
Washington, nr. 24, et. 1, ap. 2, camera 1,
sector 1, cod de identificare fiscală 10363500,
număr de ordine în registrul comerţului
J40/2719/1998, prin lichidator judiciar VIA
INSOLV SPRL cu sediul in Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Prahova,
dosarul nr. 9152/3/2014, Tribunalul București,
Secția a VII Civilă, scoate la vânzare prin
licitaţie publică la pretul de evaluare redus cu
50%: 21.474 actiuni, reprezentand 17,68 % din
capitalul social al SC Basarab Mehedinti
Imobiliar SA Bucuresti, S. 1, Sos. Chitila, nr.

ANUNȚURI
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88, J40/17375/2008, CUI 24593525, la
valoarea de 6,70 lei/actiune; 292.927 actiuni,
reprezentand 40,88 % din capitalul social al
SC Primus Construct SA Bucuresti, S. 1, Sos.
Nicolae Titulescu, nr. 171, J40/1639/1994, CUI
5259171, la valoarea de 5,10 lei/actiune;
1.258.020 actiuni, reprezentand 14,13 % din
capitalul social al SC Sisteme de Echipamente
de Comunicatii ICRET SA Bucuresti, S. 1,
Sos. Chitila, nr. 88, Biroul nr. 3, et. 4,
J40/3418/2010, CUI 1566165, la valoarea de
1,17 lei/actiune. Persoanele interesate sunt
obligate sa achizitioneze caietul de prezentare
de la sediul lichidatorului şi sa depuna oferta
impreuna cu taxa de garanţie de 10 % din
valoarea stabilită pentru bunul scos la vânzare
până cel mai târziu în preziua organizării licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 28.10.2015, ora
13/30 la sediul lichidatorului judiciar, tel/fax
0244 519800.
Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M.
02497 Piteşti, organizează licitaţie publică cu
strigare în vederea închirierii imobilului
situat în Piteşti, str. Negru Vodă nr. 47,
compus din suprafaţa de 30 mp teren, pentru
amplasarea unui chioşc. Licitaţia are loc în
ziua de 9 noiembrie 2015, ora 11,00, la sediul
U.M. 02497 din str. Negru Vodă nr. 47, loc.
Piteşti. În caz de neadjudecare, licitaţia se
repetă în ziua de 18 noiembrie 2015, ora
11,00, şi în ziua de 27 noiembrie 2015, ora
11,00, la aceeaşi adresă. Condiţiile privind
participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în
caietul de sarcini, care se achiziţionează de la
sediul U.M. 02497, Piteşti, începând cu ziua
de 26 octombrie 2015, contra sumei de 20 lei,
care se depune la casieria unităţii militare.
Ofertele, împreună cu celelalte documente
indicate în caietul de sarcini, se depun la
Registratura unităţii militare, până la data
de 9 noiembrie 2015, ora 9,00. În caz de repetare a licitaţiei, acestea se depun, în aceleaşi
condiţii, până la data de 18 noiembrie 2015,
ora 9,00, respectiv până la data de 27 noiembrie 2015, ora 9,00. Garanţia de participare
se exprimă în lei şi se constituie prin scrisoare
de garanţie bancară, care se prezintă în
original, sau prin depunerea în numerar la
casieria unităţii militare, până la data şi ora
depunerii ofertei. Informaţii suplimentare se
obţin de la sediul unităţii militare sau la tel.
0248218090, int. 116 sau 124.
Debitorul SC Sangria Com SRL -în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
S.P.R.L., scoate la vânzare: 1. Terenuri arabile
situate în extravilanul comunei 1 Decembrie
1918, satul 1 Decembrie 1918, județul Ilfov,
formate din: -Teren în suprafață de 1.190 mp,
amplasat în tarlaua 3, parcela 6/17/45; Prețul
de pornire al licitației este de 4.267,4 Euro
exclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini este
de 1.500 lei exclusiv TVA. -Teren în suprafață
de 1.260 mp amplasat în tarlaua 3/9, parcela
6/17/44. Prețul de pornire al licitației este
de 4.515,85 Euro exclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA.
2. Mijloace fixe (carmangerie) aparținând SC
Sangria Com SRL -în faliment, prețul de
pornire al licitației este reprezentat de
valoarea de vânzare forțată din Raportul de
evaluare, exclusiv TVA, diminuată cu 50%,
pentru fiecare bun în parte, iar lista cu aceste
bunuri poate fi obținută de la lichidatorul
judiciar. Prețul Caietului de sarcini este de 500
lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în contul nr.
RO77PIRB4211727014001000, deschis la
Piraeus Bank Romania, Sucursala Panduri,
până la data și ora stabilită pentru ședința de
licitație, a garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației, de achiziționarea până la
aceeași dată a Caietelor de sarcini pentru
terenuri și pentru mijloacele fixe. Prima
ședință de licitație a fost fixată în data de
03.11.2015 iar dacă acestea nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de licitații
vor fi în data de: 17.11.2015, 03.12.2015,

17.12.2015 și 07.01.2016 ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din București, Str.
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru
relații suplimentare sunați la 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
1.Informaţii generale privind proprietarul:
Oraşul Boldeşti - Scaeni, Calea Unirii nr. 67,
Judeţul Prahova, cod fiscal: 2842943, telefon:
0244/211363, fax: 0244/211287 e-mail: pbs@
opticnet.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul licitaţiei: 2.1. procedura aplicată
pentru constituirea dreptului de superficie,
cu titlu oneros asupra terenului: licitaţie
publică. 2.2. tipul contractului: contract de
superficie. 2.3. obiectul contractului: teren în
suprafaţă de 46 mp situat pe Intrarea Pieţii,
FN, pentru amplasarea unor spaţii pentru
comercializarea produselor agroalimentare.
2.4. durata contractului de superficie: 20 ani,
cu posibilitatea prelungirii conform legii. 3.
Informaţii rivind documentaţia de atribuire:
3.1. documentaţia de atribuire şi alte informaţii: se pot obţine de la primăria oraşului
Boldeşti-Scaeni, Biroul tehnic. 3.2. documentaţia de atribuire se poate procura contra
cost, de la Biroul tehnic, pentru suma de 50
lei, plătiţi numerar, la casieria instituţiei.
3.3.garanţia de participare este de 100 lei şi
se poate plăti prin OP în contul RO 04TREZ
539 5006 XXX 001682, deschis la Trezoreria
Boldeşti-Scaeni sau numerar, la casieria instituţiei. 3.3. documentaţia de atribuire se poate
obţine începând cu data de 28.10.2015. 3.4.
preţul minim de pornire a licitaţiei: 1,10
euro/mp/luna. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. data limită de depunere a ofertelor:
09.11.2015, ora 16.00. 4.2. adresa la care se
depun ofertele: primăria oraşului BoldeştiScaeni, Calea Unirii, nr. 67, judeţul Prahova,
Biroul tehnic. 4.3.numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare oferta: 1 exemplar. 4.4.data şi locul deschiderii ofertelor:
ofertele se deschid în data de 10.11.2015, ora
12.00, la sediul primăriei.
Administratori judiciari asociaţi YNA
CONSULTING SPRL şi CONSULTANT
INSOLVENŢĂ SPRL, cu sediul procesual ales
în Drobeta-Turnu-Severin, Str.Mărăşeşti,
nr.18, Jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie publică
cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile
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, aflată 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=208 mp, situată în Loc.Timişoara, Str.
Iuliu Maniu, nr.24, Județul Timiş, CF 420970,
nr. topografic 16998/2, la preţul de pornire a
licitaţiei de 54.360,00 Euro, valoarea nu
include TVA; 2.proprietate imobiliarăconstrucţii 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 1.055.160,00Euro,
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 licitatiei de
618.360,00Euro, valoarea nu include TVA.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul 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
Baader, nr.13, Jud.Timiş, la data de
27.10.2015, ora 14.00, în cazul în care bunurile
nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în
aceleaşi condiţii, în fiecare zi de marţi a săptămânii ora 14.00, până la valorificarea tuturor
bunurilor imobile descrise mai sus. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini şi consemnarea
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul
unic de insolvenţă deschis la Banca Comercială Carpatica, sub nr. RO98 CARP 0360
0076 6158 RO01. Invităm pe toţi cei care vor
să se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până
la acel termen să depună oferte de cumpărare.
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor să anunţe administratorul
judiciar înainte de data stabilită pentru
vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută
de lege. Informaţii suplimentare, privind
bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele:
0252/328.293, 0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827 sau 0745.267.676
şi pe site-urile: www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro
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PIERDERI
Pierdut Certificat CPTX – 78988 emis de ARR,
pe numele Măgureanu Ionel.
Pierdut atestat transport personae taxi, sr.CPTX
nr. 20507, eliberat pe numele Popescu Ştefan
Sergiu. Îl declară nul.
Declar pierdut (nul) procesul verbal ian. 1995
aferent contractului de vânzare- cumpărare
38359/1995 pe numele Ciucur Constantin.
Declar pierdute (nule) procesele verbale aferente
Titlului de proprietate N.100504 eliberat de
Primăria Sector 3 pe numele Andrei St. Elena,
Mihailoiu St. Nedelia, Strîmbu St. Ana.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Delta Construcţii
Management SRL cu sediul în Sat C.A. Rosetti,
Com. C.A. Rosetti Nr. 169A, Judeţul Tulcea,
J36/211/2008, CUI 23719448, declară certificatul
de înmatriculare şi statutul/ anexele pierdute/nule.
SC Vanirotrans SRL, declar pierdut Certificat
Constatator de Autorizare pentru activităţi la
terţi/beneficiari.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Gieffe Serv SRL
cu sediul în Arad, Str. Babici Margareta Nr. 5,
Ap. 2, Judeţul Arad, J02/153/2006, CUI
18332726, declara certificatul de înmatriculare şi
statutul/ anexele pierdute/ nule.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Sandor Contabilitate SRL cu sediul în Arad, Piaţa Avram Iancu
Nr. 12, Ap. 15, Judeţul Arad, J02/1082/2008,
CUI 24051885, declară certificatul de înmatriculare şi statutul/ anexele pierdute/ nule.
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