ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
Eşti în căutarea unui loc de muncă pe postul
de conducător auto profesionist cat.C+E? Noi
îţi oferim posibilitatea de aţi găsi un post,
pentru mai multe detalii tel.: 0755.118.820,
adresa de e-mail: veronica.stradamea@yahoo.
com. Cerinţe: limba italiană conversaţional,
experienţă minim 6 luni, seriozitate.
Compania WALTER TOSTO WTB angajează 60 de proaspăt absolvenţi ai şcolilor
profesionale care şi-au finalizat studiile în
ultimii trei ani, pentru meseriile de „Sudor” şi
„Lăcătuş mecanic”, excelenţi cunoscători ai
limbii române şi ai limbii ruse, în scopul integrării profesionale în companie şi al desfăşurării activităţii în cadrul proiectelor speciale
pentru clienţii internaţionali. CV-urile se
trimit prin fax la: 031.420.10.60 sau e-mail la:
job@wtb.ro
Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” Bucureşti anunţă: Liceul Tehnologic „Theodor
Pallady”organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant (pe perioadă nedeterminată): -1 post Administrator Financiar
cu indemnizaţie de conducere (Contabil şef).
Condiţii de participare: -studii superioare;
-vechimea în specialitatea postului: minim 3
ani. Concursul se organizează la sediul Liceului Tehnologic „Theodor Pallady”, din
Bulevardul Theodor Pallady”, nr. 250, sector
3, Bucureşti. Data concursului: 15.10.2015,
ora 09.00- proba scrisă, ora 12.00- proba practică, 16.10.2015, ora 09.00- interviul. Depunerea dosarelor se va face în ziua de
12.10.2015, în intervalul orar 10.00-14.00 la
secretariatul unităţii şcolare Relaţii suplimentare la: secretariatul unităţii şcolare, telefon:
0123453080- persoană de contact Sebe
Mignola (telefon: 0759992896)
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, B-dul 1907, nr.
1, sc. B, Jud. Giurgiu, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de consilier gradul debutant– 1 post
în cadrul Biroului Resurse Umane şi Interogare Baze de Date conform H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014. Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 15.10.2015 ora 10,00;
Proba interviu în data de 21.10.2015 ora
10,00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, specializarea, administraţie
publică, juridică, economică, tehnică, management, etc; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este
necesară; Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
07.10.2015, ora 16.00, la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu.
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei,
Giurgiu, B-dul 1907, nr. 1, sc. B, Jud. Giurgiu,
persoana de contact: Chireceanu Marinela,
tel. 0246216444, e-mail gr@ancpi.ro.
În conformitate cu prevederile art.1-4 şi art.7
din anexa la H.G.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului -Cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, Centrul Cultural “Aurel Stroe”
Buşteni organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării următoarelor funcţii
contractuale de execuţie vacante: -Referent
cultural; -Bibliotecar. Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 15.10.2015, la
sediul Centrului Cultural “Aurel Stroe”
Buşteni, ora 10.00, iar interviul va avea loc în
data de 19.10.2015, ora 10.00, la acelaşi sediu.
Dosarele de înscriere se depun până la data
de 07.10.2015, la sediul Centrului Cultural
“Aurel Stroe” Buşteni, b-dul Libertăţii, nr.93,

judeţul Prahova. Condiţiile de participare la
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de referent cultural sunt
următoarele: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor -minim 5 ani; -experienţă în
domeniul cultural minim 5 ani; -cunoştinţe
operare calculator. Condiţiile de participare
la concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de bibliotecar sunt următoarele: -studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor -minim 5 ani; -curs bibliotecar absolvit cu
diplomă recunoscută de Ministerul Culturii;
-experienţă în domeniul cultural minim 5 ani;
-cunoştinţe operare calculator. Condiţiile de
desfăşurare a concursului, bibliografia şi
actele necesare înscrierii sunt afişate la sediul
instituţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine
la Centrul cultural “Aurel Stroe” Buşteni şi la
telefon: 0244.322.692.
Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Ilfov organizează în data
de 26.10.2015, ora 10.00 la sediul instituţiei
din Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari, nr.
94-96, Județ Ilfov, concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de: l Şef
Centru (S)- Centrul de Recupareare și Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca; l Medic
Psihiatru (S)- Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca; l
Administrator (M)- Centrul de Plasament Nr.
6 Voluntari; l Asistent Medical (PL)- Centrul
de Plasament Piticot- Domnești; l Asistent
Maternal Profesionist (M)- Serviciul
Evaluare, Consiliere și Sprijin Pentru Asistenții Maternali. Condiţii de desfăşurare a
concursului sunt: -proba scrisă în data de
26.10.2015, ora 10.00; -interviul în data de
29.10.2015, ora 10.00. Pentru participare la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: -absolvent
studii universitare absolvite cu diplomă de
licenţă, studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă; -absolvent liceu, şcoală profesională;
-vechime în specialitatea studiilor necesar
ocupării posturilor între 1-3 ani; -cunoştinţe
de operare calculator- nivel mediu. Candidaţii vor depune dosarele de participare
concurs până la data de 06.10.2015 ora 16.30,
la sediul din Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari,
Nr. 94-96, Judeș Ilfov. Relații suplimentare se
obţin la tel. 021/369.58.87; 021/369.58.89;
021/369.58.90 Interior 104 Compartimentul
Resurse Umane.

CITAȚII
D-l Oniga Ovidiu este chemat în instanță de
către d-na Oniga Alina în proces de divorț, pe
data de 15.10.2015, ora 9.00, la Judecătoria
orașului Podu– Turcului, județul Bacău.
Mandache Lenuţa, domiciliată în Dorohoi,
jud. Botoşani, în calitate de reclamant în
dosar 1954/222/2015 având ca obiect ,,divorţ”,
citează la Judecătoria Dorohoi în data de
21.10.2015 pe Mandache Petru Valentin în
calitate de pârât, cu reşedinţa în Italia.
Se citează numiții Cîrdan Alexandru, Luci
Iftinia, Bantos Marina, Mihali Ioan și Sot
Maria în calitate de pârâți în dosar nr.
702/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, în
proces cu Sas Floarea, având ca obiect succesiune și partaj, cu termen la 29.10.2015.
Se citează numiții Morari Mihăilă, Mihaiu
Gergely, Pop Ana născ. Zăgrean, Mihoiu
Grigore, Zăgrean Anastasia, Dale Ana născ.
Onigoaie, Morar George, Bartoș Grigore,
Bartoș Silvia, Bartoș Veronica, Bartoș Victoria,
Bartoș Silvia în calitate de pârâți în dosar nr.
807/265/2012 al Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Morar Domnica, având ca obiect succesiune
și partaj, cu termen la 15.10.2015.
Numitul Oprea Lucian Tudorel, este chemat
în data de 28.09.2015, ora 9.00 la Judecătoria

Buzău în dosar nr. 5956/200/2014 având ca
obiect pretenţii în contradictoriu cu Neculai
Marian, în calitate de intervenient forţat.
Mălăncioiu Daniela Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, str. Alexandru
Odobescu nr. 7, judeţul Argeş, este citată în
data de 22.10.2015, ora 10,00, la Judecătoria
Piteşti, complet C4-3, Camera 2, din Piteşti,
Bdul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de
pârâtă, în dosarul nr. 24640/280/2012, în
contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica Emil
Sorin.
Angelescu Maria, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piteşti, str. Trivale nr. 49, judeţul
Argeş, este citată în data de 22.10.2015, ora
10,00, la Judecătoria Piteşti, complet C4-3,
Camera 2, din Piteşti, Bdul Eroilor nr. 5, jud.
Argeş, în calitate de pârâtă, în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma
Elena şi Stoica Emil Sorin.
Enache Simona este chemată în data de 14
octombrie 2015, ora 8,30 la Judecătoria
Roşiori de Vede în calitate de pârât în dosar
nr. 147/292/2015, având ca obiect divorţ.
România. Judecătoria Sânnicolau Mare.
Timiş. Dosar nr. 147/295/2015. Citaţie nr.
147/295/2015. Intervenientul forţat Păltinean
Flaviu-Otniel, domiciliat în Italia, loc
Carciano (Perugia) Vis D. Di Santarosa nr.
12, este citat la Judecătoria Sânnicolau Mare,
la data de 17.11.2015, ora 09:00, în proces cu
Magda Iosif – CNP 1520817353958, domiciliat Sânnicolau Mare, Str. Comloşului nr. 4,
jud. Timiş, în calitate de reclamant, cauza
având că obiect: „despăgubiri decurgând din
contractul de asigurare”.
Citaţie privindu-i pe toţi succesibilii legali/
testamentari cu nume şi domicilii necunos-
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cute pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului Caraivan
Gavrila, decedat la data de 24.09.2013, cu
ultimul domiciliu în Oraș Țăndărei, Bucureşti, Bl.125, sc.E, ap.18, Jud.Ialomiţa.
Dezbaterea procedurii succesorale va avea loc
în data de 26.10.2015, ora 11.00, la sediul
BNPA Stuparu Ion şi Moraru Raluca-Ana.
Paliciuc Eugen, CNP 1590417227791, domiciliat în municipiul Iaşi, Aleea Tudor Neculai
nr. 67, bl. 973, sc. B, et. 4, ap. 18, judeţul Iaşi,
este chemat în data de 13.10.2015, ora 08:30,
la Judecătoria Iaşi – Secţia Civilă, în municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25, sala 3,
complet C22m, în calitate de pârât în dosarul
nr. 38847/245/2014, în proces cu Paliciuc
Crăiţa, în calitate de reclamantă, pentru
divorţ.

NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL – administrator judiciar
notifica deschiderea procedurii generale a
insolvenţei privind pe SC Rotter Solutions
SRL, cu sediul în Com. Gorgota, Sat Crivina
nr. 172 jud.Prahova, dosar 5857/105/2015
Tribunalul Prahova. Termenul pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de la primirea notificării, depunere declaraţii de creanţă
29.10.2015, întocmire tabel preliminar
17.11.2015, soluţionare contestaţii şi depunere
tabel definitiv 11.12.2015, adunarea creditorilor 23.11.2015 ora 14:00 la sediul administratorului judiciar. Relaţii la tel. 0723880617.

SOMAȚII
Dosar nr. 992/292/2015 din 11.09.2015.
Somaţie emisă în temeiul încheierii de şedinţă
din 10.09.2015. Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Roşiori de Vede, sub nr.
775/292/2015, posesorul Momaicină Florea,

publicitate
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având domiciliul în comuna Troianul, jud.
Teleorman, a invocat dobândirea prin Uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului teren intravilan în suprafaţă de
710 mp, situat în comuna Troianul, judeţul
Teleorman cu vecinii N - Drahe Marin, S drum comunal, E - Priţă Maria, V - Momaicină Viorel şi Burtan Ioana. Toţi cei interesaţi
sunt somaţi să formuleze opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urmă publicaţii.
J u d e c ă t o r i a N ă s ă u d – D o s a r n r.
3012/265/2014. Somație de uzucapiune –
Emisă în baza Încheierii pronunțată în
camera de consiliu la data de 09.09.2015. Prin
acțiunea civilă ce face obiectul dosarului nr.
3012/265/2014 al Judecătoriei Năsăud reclamantul reconvențional Burduhos Macedon –
cu domiciliul în loc. Rebrișoara, nr. 171, jud.
Bistrița-Năsăud, a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune de către defuncta Burduhos
Floarea din imobilele terenuri înscrise în CF
26018 Rebrișoara, nr. top. 1093/2, 1094/2,
1095/2, 1096/2, 1097/2 și 1115/2, în suprafață
de aproximativ 7 arii. Aducem la cunoștința
tuturor persoanelor interesate faptul că au
posibilitatea de a formula opoziție în cauză,
în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urmă publicații, în caz contrar, instanța
urmând a trece la judecarea cererii de uzucapiune.
J u d e c ă t o r i a N ă s ă u d – D o s a r n r.
1596/265/2014 - Somație de uzucapiune. Prin
acțiunea ce face obiectul dosarului nr.
1596/265/2014, reclamanții Luci Maxim
(Sîngeorz-Băi, str. Mierlei, nr. 12/A) și Luci
Ioana, (Sîngeorz-Băi, str. Mierlei, nr. 16), au
solicitat constatarea dobândirii dreptului de
proprietate, prin uzucapiune de către def.
Luci Teofil (decedat în 1990) împreună cu
pârâta Luci Ioana (Sîngeorz-Băi, str. Mierlei,
nr. 12/A) asupra unei suprafețe de teren de
cca. 1.500 mp. din teren înscris în CF 28010
Sîngeorz-Băi, nr. top. 1070/2/1, intravilan
între vecinii: Pop Florin, Utalia Maria,
Lupșor Cătălina și str. Mierlei. Potrivit susținerilor reclamanților, cu mult înaintea celui
de-al doilea război mondial, antecesorii
defunctului Luci Teofil au intrat în posesia
terenului identificat anterior, pe care i l-au
transmis cu titlu de zestre la căsătoria acestuia cu pârâta Luci Ioana, fiind folosit în mod
public, pașnic și neconturbat timp de peste 30
de ani (temei de drept -art. 1452 și urm. Cod
civil austriac, joncțiune posesii). În prezent
terenul este folosit de reclamanți, cu titlu de
succesiune. Prin încheierea de ședință din
data de 04.09.2015, în temeiul art. 1051 Cod
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pr. civ., instanța a dispus emiterea prezentei
somații prin care se aduce la cunoștința
tuturor persoanelor interesate dreptul de a
face opoziție și de a o înainta Judecătoriei
Năsăud, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la publicarea prezentei, instanța urmând a
trece la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Adunarea Generală a Acţionarilor SOCET-S.A. în data de 27.10.2015 -ora
10: În temeiul art. 111 112, din Legea 31/1991
republicată, Administratorul Unic al S.C.
SOCET –S.A. cu sediul în Bucureşti, Calea 13
Septembrie nr. 168-184, sect 5, convoacă
Adunarea Generală Acţionarilor în data de
27.10.2015, ora 11, la punctul de lucru
„Complex Com. Chirigii din Bucureşti, Calea
Rahovei nr.224-226, sector 5, cu următoarea
ordine de zi: 1. Revocarea cenzorilor actuali,
numirea unui auditor financiar, stabilirea
mandatului acestuia. 2. Numirea unui
consiliu de administraţie şi fixarea remuneraţiei acestora. 3. Diverse. În caz de neîntrunire
a cvorumului stabilit de statutul societăţii,
Adunarea Generală a Acţionarilor, se va ţine
în data de 28.10.2015, la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc. Documentele şi lista propunerilor
pentru administratori/ cenzori, pot fi consultate la sediul societăţii. Administrator Unic,
Vasile Ardelean.
Convocare: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SOCET-S.A. în data de
27.10.2015 -ora 11: În temeiul art. 117/Legea
31/1990, Administratorul Unic al S.C.
SOCET-S.A. cu sediul în Bucureşti, Calea 13
Septembrie nr. 168-184, sect. 5, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, în data de 27.10.2015, ora 11,
la punctul de lucru „Complex Com. Chirigii”
din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 224-226,
sector 5, cu următoarea ordine de zi: 1.
Schimbarea domeniului şi obiectului principal de activitate, în CAEN 682/6820,
precum şi completarea obiectului de activitate
secundar al societăţii cu codurile CAEN 3700,
3811, 3530, etc.; 2. Modificarea statutului
societăţii, astfel: -la art 11, alin. 2, teza I:
Transmiterea acţiunilor între acţionari se face
liber, prin contract de cesiune şi prin
înscrierea cesiunii în Registrul de acţionari,
sau prin declaraţie făcută în Registrul de
acţionari, semnată de cedent şi de cesionar.
Teza II: Transmiterea acţiunilor către terţi se
va face numai după îndeplinirea procedurii
de notificare a tuturor acţionarilor, transmitându-se oferta de vânzare cumulativ prin
scrisoare recomandată, prin anunţ făcut la
sediul societăţii, precum şi într-un ziar de
largă circulaţie. În ofertă va trebui indicată

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Baciu Ion - Tigveni, după cum
urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Teren - livezi pomi în suprafață de 27
000 mp, 47.700 lei; Teren - livezi pomi și fânețe în suprafață de 7500 mp, 16.600 lei;
Teren în suprafață de 0,50 ha arabil, punctul Drăghicioaia, 6.600 lei; Teren în
suprafață de 0,45 ha pomi, punctul Peste Vale, 6.200 lei; Teren în suprafață de 0,57
ha livezi, punctul Spinete, 10.200 lei; Teren în suprafață de 0,15 ha livezi, punctul
Ghionoaia, 2.600 lei; Teren în suprafață de 0,44 ha arabil, punctul Ghionoaia, 5.700
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind prima 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 16/10/2015. Licitația va avea loc în data de 19/10/2015, ora 11:00:00 la
SFM Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248722159.

persoana căreia se doreşte a se face transmiterea, precum şi preţul. Transmiterea poate fi
efectuată numai după trecerea unui termen
de 30 de zile de la data primirii ofertei de
fiecare dintre acţionari, înlăuntrul căruia
acţionarii au drept de preempţiune. -la art. 18
teza I: societatea este administrată de un
consiliu de administraţie format din 5
membri, numit de AGA. -La art. 20 se elimină
condiţiile impuse membrilor consiliului de
administraţie. -La art. 21 titlul se va numi
„Atribuţiile consiliului de administraţie”.
-Art. 24 se va numi auditul financiar, iar la
teza a doua, se înlocuieşte sintagma „comisia
de cenzori”, cu „auditorul societăţii”. 3.
Modificarea Art. 7 din Contractul de societate, în sensul că sintagma „administrator
unic” se va înlocui cu „consiliu de administraţie” şi eliminarea prevederii conform
căreia administratorul unic este şi director
general. 4. Actualizarea statutului precum şi
a contractului de societate referitor la conducerea societăţii şi la auditor. Astfel în tot
cuprinsul lor sintagma „administrator unic”
se va înlocui cu „consiliu de administraţie”, şi
„comisia de cenzori”, cu „auditorul societăţii”. Unificarea acestora într-un singur act
constitutiv şi prin includerea acţionarilor
principali; Actualizare listă acţionari şi depunere la R.C.; 5. Delegarea de atribuţii către
Consiliul de Administraţie referitor completări obiect de activitate, schimbare sediu,
înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de
lucru, închirieri ale imobilelor societăţii, cu
stabilire valoare contracte, cuantum maxim
plăţi terţi, efectuarea procedurii de majorare
capital social, sens în care vor ţine evidenţa
subscripţiilor şi vor face constatările privind
majorarea capitalului, etc; 6. Propunerea ca
Administratorii să nu aibă dreptul să vândă
imobile din patrimoniul societăţii, indiferent
de preţ, fără aprobarea adunării generale
extraordinare. 7. Majorarea capitalului social,
prin emiterea de noi acţiuni, la valoarea
nominală, care vor fi subscrise de ceilalţi acţionari, într-un termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii în M.Of. Valoarea majorării se
propune a fi 904717,50 lei; În cazul în care
după trecerea termenului de 30 de zile nu toţi
acţionarii au dorit subscrierea de noi acţiuni,
ceilalţi pot decide achiziţia acţiunilor rămase
nesubscrise. 8. Înfiinţarea de noi societăţi, la
care să se aducă ca aport, în baza unei
evaluări, imobile deţinute de societate (în
special imobilul din Chitila), precum şi delegare Consiliu de Administraţie pentru
semnarea actelor constitutive ale acestor
societăţi. 9. Efectuarea unui audit financiar
pentru activitatea societăţii până la
30.09.2015. 10. Diverse. În caz de neîntrunire
a cvorumului stabilit de statutul societăţii,
Adunarea Generală a Acţionarilor, se va ţine
a doua convocare în data de 28.10.2015, la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Administrator
Unic, Vasile Ardelean.

Convocare: Consiliul de Administraţie al
S.C. ”COMNORD” S.A., persoană juridică
română, având Cod Unic de Înregistrare
1590368, atribut fiscal RO şi număr de
Ordine la Registrul Comerţului J40/493/1991,
cu sediul în Bucuresti, Calea Griviţei nr.136,
sector 1, în temeiul prevederilor Actului
constitutiv al societăţii şi prevederilor Legii
nr. 31/1990 republicată, Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii
pentru data de 28.10.2015, ora 12.00. Şedinţa
Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor
va avea loc la sediul societăţii din Bucureşti,
Calea Griviţei nr.136, sector 1. La Adunarea
Generală Ordinară sunt invitaţi să participe
toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului
Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni la data
de 19.10.2015. Pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare, sunt înscrise următoarele
probleme: 1. Alegerea a doi membrii în
Consiliul de Administraţie al S.C. Comnord
S.A., în considerarea faptului că mandatele
de administrator ale d-nilor. Cirjan Bogdan
Mircea expiră la data de 22.09.2015 şi
respectiv Lemnaru Dan Alexandru expiră la
data de 19.11.2015. 2. Stabilirea duratei
mandatului administratorilor, a puterilor
acestora, precum şi a remuneraţiei cuvenite.
3. Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se află la dispoziţia
acţionarilor începând cu data de 21.09.2015,
putând fi consultată şi completată de către
aceştia la sediul societăţii din Bucureşti,
Calea Griviţei nr.136, sector 1 conform art.
117 indice 1 din Legea 31/1990. 4. Aprobarea
datei de 13.11.2015, ca dată de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. În
situaţia în care Adunarea Generală nu va
putea delibera şi vota în mod valabil o a doua
Adunare Generală Ordinară este convocată
pentru ziua de 29.10.2015, la ora 12.00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. După
publicarea convocării, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social are/au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării convocării, cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; şi b) de a
prezenta proiecte de hotărâre, în termen de
15 zile de la data publicării convocării,
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Se precizează că
acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite
împrejurări să participe la Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu
art. 125 din Legea 31/1990 republicată si
Regulamentul CNVM 1/2006 si 6/2009, prin-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Dumitrescu Maria - Mălureni, după cum
urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Teren intravilan în suprafață de 733
mp situat în localitatea Mălureni, județul Argeș, punctul Lunca, 7.068 lei; Teren
intravilan în suprafață de 2083 mp situat în localitatea Mălureni, județul Argeș,
punctul Lunca Zărnești, 25.620 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele
de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima 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 19/10/2015. Licitația va avea
loc în data de 20/10/2015, 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
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248722159.
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tr-o procură specială o terţă persoană care să
participe şi să voteze în numele lor şi pentru
ei, în Adunarile Generale, în condiţiile legii.
Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul
societatii sau de pe web site-ul www.
comnord.ro, începând cu data convocării si
vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul
a d ună rii pa n a c e l t â rz iu la data d e
26.10.2015. Procurile speciale vor putea fi
transmise spre înregistrare şi pe fax sau
email în format pdf., reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original.
Acționarii înregistrați la data de referință au
posibilitatea de a vota prin corespondență
înainte de adunarea generală utilizând
formularul de vot prin corespondență existent şi pe site-ul societăţii. Formularele de
vot prin corespondență completate și
semnate se vor expedia la sediul societății, cu
confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48
ore înainte de adunare. Formularele primite
ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului și
majorității în adunarea generală. Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie
prezentate adunării generale, proiectul de
hotărâre, formularele de procură specială
care urmează să fie utilizate pentru votul
prin reprezentare, precum și formularele care
urmează să fie utilizate pentru votul prin
corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății (www.
comnord.ro) sau la sediul societății în zilele
lucrătoare, între orele 9.00–17.30. Acţionarii
au dreptul să formuleze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor
Generale în condiţiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acţionarii vor
fi identificaţi sau dacă buna desfăşurare şi
pregătire a adunărilor generale precum şi
protejarea confidenţialităţii şi a intereselor
comerciale a societăţii, permite acest lucru.
Documentele privind problemele incluse în
ordinea de zi a Adunările Generale pot fi
consultate la sediul societăţii sau pe pagina
de internet www.comnord.ro, începând cu
data convocării. Documentele aferente şedinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre şi
procurile speciale pot fi obţinute de la dna.
Stefan Alina– tel. 021/2066800. Se propune
ca dată de înregistrare, conform art. 238 din
Legea nr. 297/2004, data de 13.11.2015.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, al
S.C. COMNORD S.A. Oleana Negoita.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează
licitaţie publică deschisă, în data de
15.10.2015 concesionare: -teren în suprafaţa
de 956mp situat în T54, P Cc 2538/10 sat
Miroslava, comuna Miroslava- orele 9.00;
-teren în suprafaţă de 704mp situat în T54,
P2536/1/100/1, nr. Cadastral 76205 -orele
10.00; -clădire cu destinaţie dispensar umancabinet în suprafaţă de 11.92mp şi suprafaţă
folosinţă comună în suprafaţă de 24.90mp sat
Miroslava, comuna Miroslava- orele 11.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limită
pentru depunerea ofertelor: 14.10.2015, orele
16.00.
SC Control Trading SRL, societate în insolvenţă, prin administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vânzare următoarele bunuri mobile:
Autoutilitară FORD TRANSIT PH-09-CTR,
an fabricaţie 2004, 290.000 km - 13.860 lei;
Autoutilitară Iveco Eurocargo PH-16-CTR,
an fabricaţie 2007, km - 57.960 lei. Preţul
bunurilor sunt cu TVA inclus. Licitaţiile se
vor organiza în data de 28.09.2015 ora 13:30,
iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramată pentru data

de 02.10.2015, 05.10.2015, 09.10.2015,
12.10.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă.
Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0744425340 sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu
sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, vinde prin licitaţie publică teren
curţi construcţii, în suprafaţă de 8.312 mp,
situat în Băicoi, Str. 23 August, nr. 84, Judeţul
Prahova la preţul total 205.475 lei, preţ fără
TVA. Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în data de 28.09.2015, ora 14.00; regulamentul de vânzare se poate obţine de la
lichidator. În cazul în care nu se va vinde,
licitaţia se va ţine în data de 02.10.2015,
05.10.2015, 09.10.2015, 12.10.2015,
16.10.2015, 19.10.2015, 23.10.2015,
26.10.2015, 30.10.2015, 02.11.2015,
06.11.2015, 09.11.2015, 13.11.2015,
16.11.2015, 20.11.2015, 23.11.2015,
27.11.2015, 30.11.2015, 04.12.2015, la aceeaşi
oră, aceeaşi adresă. Termenul limită pentru
înscrierea la licitaţie fiind 48 ore înainte de
data începerii licitaţiei. Relaţii la telefon:
0723357858/0761132931; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro.
SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu
sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, vinde prin licitaţie publică, stoc
marfă (camera stingere, transformatoare,
motoare electrice, ampermetre, kilovoltmetru,
contactori, izolatori, doze, releu termic,
reductoare, perii colectoare, rulmenţi, semeringuri, prese, aparat sudură, compresoare,
micrometru, voltmetru, aparat măsurat prize,
cuptor electric, tuburi PVC, trusa reglat
tensiune, inductor tensiune, trusa Pram,
megaohmetru digital, unitate centrală calculator, cronometru electric, osciloscop, balanţă
semiautomată, detector tensiune, etc.) la
preţul total de 15.717,41 lei şi maşini şi utilaje
(strung, polizor fix cu 2 pietre, maşină de
găurit, transpalet), defecte, deteriorate şi
descompletate, la preţ de materiale recuperabile respectiv 0,8 lei/kg. Preţurile nu conţin
TVA. Toate bunurile urmează a se valorifica
numai în bloc. Licitaţia se va ţine la sediul
lichidatorului în data de 28.09.2015, ora
14.30; regulamentul de vânzare se poate
obţine de la lichidator. În cazul în care nu se
va vinde, licitaţia se va ţine în dată de
02.10.2015, 05.10.2015, 09.10.2015,
12.10.2015, 16.10.2015, 19.10.2015,
23.10.2015, 26.10.2015, 30.10.2015 la aceeaşi
oră, aceeaşi adresă. Termenul limită pentru
înscrierea la licitaţie fiind 48 ore înainte de
data începerii licitaţiei. Relaţii la telefon:
0761132931; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro.
Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6,
Bucureşti, scoate la vânzare prin licitaţie cu
depunere de ofertă în plic închis, următoarele
utilaje-maşini tipografice: - Hercules Elite,
Stanta Bacher RIP Delta Tower HQS, Delta
WS-2000, multilink-Hercules + accesorii -preţ
de pornire 5.453 euro fără T.V.A.; - Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print -preţ de
pornire 1.398 euro fără T.V.A.; - Rama automată de copiat plăci, model Lastra EM II
110- preţ de pornire 1.059 euro fără T.V.A.
Oferta se va depune până la data de
05.10.2015 orele 900, prin poştă sau direct la
punctul de lucru al companiei situat în b-dul
Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucureşti.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
05.10.2015 orele 09:30 la sediul C.N. “Imprimeria Naţională” – S.A. Documentaţia de
atribuire se poate obţine de la sediul C.N.“Imprimeria Naţională” – S.A, începând cu data
de 22.09-02.10.2015, de luni până joi (orele
8.00-16.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub
condiţia prezentării B.I./C.I. (original şi
copie) şi a unei împuterniciri acordate de

către reprezentantul legal în acest scop. Informaţii suplimentare: Adrian Achim/ Adrian
Vlad - telefon 021/434.88.05-09.
Primaria Orasului Petrila organizeaza licitatie publica in data de 14.10.2015, ora 10:00.
1. Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Primaria
Orasului Petrila – Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala,
Managementul Calitatii - cu sediul in orasul
Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal
4375097, e-mail: primaria.petrila2008@
yahoo.com, Persoana de contact - Ing.Jr.
Lang Mihaela. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Obiectul licitatiei publice il
constituie concesionarea cladirii fostei “Popicarii” cu suprafata construita de 409 mp, a
terenului aferent acesteia in suprafata de 728
mp, evidentiate in CF nr. 61524 si a terenului
de sport in suprafata de 924 mp, evidentiat in
CF nr. 62976, situate in intravilanul orasului
Petrila, str. Trandafirilor, Parcul Tineretului,
in vederea intretinerii acestora, desfasurarea
de activitati culturale, de agrement si activitati economice. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va obtine contra-cost, de la Serviciul
Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare
Internationala, Managementul Calitatii,
camera 7. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Documentatia
de atribuire se va obtine contra-cost, de la
sediul Primariei orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achizitii, Investitii,
Proiecte cu Finantare Internationala, Managementul Calitatii, camera 7. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
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rilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
54/2006: Valoarea documentatiei 10 lei, se va
achita la caseria unitatii. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 09.10.2015. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 14.10.2015, ora 0900.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria Petrila cu sediul in orasul Petrila,
str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara,
Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu
Finantare Internationala, Managementul
Calitatii, camera 7. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
14.10.2015 ora 1000 Primaria Petrila str.
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul
Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare
Internationala, Managementul Calitatii,
camera 7. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35, judetul Hunedoara, cod postal
330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574,
fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro.
Termenele pentru sesizarea instantei sunt
mentionate in documentatia de atribuire. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
22.09.2015
Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă
organizarea licitaţiei publice deschise în
vederea: Vânzării bunului imobil – construcție
(fosta centrala termică nr.33 - dezafectată) în
suprafață de 348 mp. cu terenul aferent în
suprafață de 348 mp. aparținând domeniului
privat al municipalității situată în str. Dărmănești fn. Preţul de pornire la licitaţie este de
437.755 lei conform HCL nr. 267 din
27.08.2015; Vânzării bunului imobil –
construcție (fosta centrala termică nr.27 dezafectată) în suprafață de 360 mp. cu
terenul aferent în suprafață de 360 mp.
aparținând domeniului privat al municipalității situată în str. Dărmănești fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 447.316 lei conform

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile ale SC G.F.I. Market SRL-D
(licitația II-a). 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 07, luna Octombrie 2015, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC G.F.I. Market SRL-D, CUI
31391758, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Izvoarele, sat Chiriacu. Denumire
bunuri imobile – descriere sumară: Teren intravilan, S = 814 mp. Prețul de evaluare
sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 16.425 lei. TVA: 24%. Bunurile imobile nu
sunt grevate de sarcini. *) 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 24%
conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. 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. 172-173 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
0246.212.830, interior 415, la domnul Miu Adrian.
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HCL nr. 267 din 27.08.2015; Vânzării bunului
imobil – construcție (fosta centrala termică
nr.28 - dezafectată) în suprafață de 351 mp.
cu terenul aferent în suprafață de 351 mp.
aparținând domeniului privat al municipalității situată în str. Dărmănești fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 440.919 lei conform
HCL nr. 267 din 27.08.2015; Vânzării bunului
imobil – construcție (fosta centrala termică
nr.10 - dezafectată) în suprafață de 393 mp.
cu terenul aferent în suprafață de 393 mp.
aparținând domeniului privat al municipalității situată în str. Pictor Grigorescu fn.
Preţul de pornire la licitaţie este de 498.220
lei conform HCL nr. 267 din 27.08.2015;
Vânzării bunului imobil – construcție (fosta
centrala termică nr.19 - dezafectată) în suprafață de 311 mp. cu terenul aferent în suprafață de 311 mp. aparținând domeniului privat
al municipalității situată în str. Constantin
Mătase fn. Preţul de pornire la licitaţie este
de 535.728,38 lei conform HCL nr. 267 din
27.08.2015; Vânzării bunului imobil –
construcție (fosta centrala termică nr.20 dezafectată) în suprafață de 350 mp. cu
terenul aferent în suprafață de 350 mp.
aparținând domeniului privat al municipalității situată în Aleea Ulmilor fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 443.845 lei conform
HCL nr. 267 din 27.08.2015; Vânzării bunului
imobil – construcție (fosta centrala termică
nr.21 - dezafectată) în suprafață de 350 mp.
cu terenul aferent în suprafață de 350 mp.
aparținând domeniului privat al municipalității situată în str. Nicolae Iorga fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 443.845 lei conform
HCL nr. 267 din 27.08.2015; Licitaţia va avea
loc în data de 16 octombrie 2015, ora 14,00 la
sala de şedinţe 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 15 octombrie 2015, ora
16,30 inclusiv, la Primăria municipiului
Piatra Neamţ , str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8,
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului
Patrimoniu, Autorizări și Transport zilnic
între orele 8,00 – 16,30, unde se poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon 218991, interior 122, zilnic
între orele 8,00 – 16,30.
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 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

MIERCURI / 23 SEPTEMBRIE 2015
Mehedinţi, după cum urmează: 1.proprietate
imobiliară- teren cu construcţii industrialesituată în Timişoara, Str.A.Bacalbaşa, nr.2/C,
Jud.Timiş, zona Fridorf-Calea Şagului,
formată din teren în suprafaţă de 6.000mp şi
construcţii industriale după cum urmează:
imobil situat în Timişoara, Str.Bacalbaşa,
nr.2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în CF
421157 Timişoara, nr. cad. 649/b/1/3/2,
constând în teren intravilan cu suprafaţa de
1.083mp; imobil situat în Timişoara, Str.
Bacalbaşa, nr.2/C, zona Freidorf Timişoara,
înscris în CF 421160 Timişoara, nr. cad.
649/a/2/3/2, constând în teren intravilan cu
suprafaţa de 1.917mp; imobil situat în Timişoara, Str.Bacalbaşa, nr.2/C, zona Freidorf
Timişoara, înscris în CF 421211 Timişoara,
nr. cad. 649/b/1/4, 649/b/2/4, 650/a/4/2,
constând în teren intravilan cu suprafaţa de
3.000mp, respectiv nr. cad. C1, 650/a/4/2,
constând în construcţii depozitare-utilaje
tipografice, la preţul de pornire a licitaţiei de
275.700,00Euro, valoarea nu include TVA;
2.proprietate imobiliară de tip- magazin, CF
410222-C1-U1- Timişoara; compartimentul
I-magazin, CF 402207-C1-U1-Moşniţa Nouă;
incinta I, CF 409541-Moşniţa Nouă;
construcţii incinta I, CF 411367- Moşniţa
Nouă; incinta I cu spaţii showroom la parter
şi etaj I, etaj II birouri situate în Localitatea
Timişoara, Str.Calea Buziaşului, nr.11,
Judeţul Timiş, la preţul de pornire a licitaţiei
de 1.871.000,00Euro, valoarea nu include
TVA; 3.proprietate imobiliară- teren şi casăsituată în Loc.Timişoara, Str.Albinelor,
nr.110/A, Județul Timiş, CF 419597 Timişoara, formată din teren în suprafaţă de
1.820mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1,
î n s c r i s î n C F 4 1 9 5 9 7 Ti m i ş o a r a , c u
construcţia C1 care constă din Corpul”A”casă în regim de înălţime S+P+M- aria
construită la sol 259mp, Corpul”B”- garaj cu
2 garsoniere în regim de înălţime P- aria
construită la sol 131,67mp şi corpul”C”anexa lemne- aria construită la sol 44,64mp.
Total Construcţia C1 aria construită la sol =
435,31mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1-C1,
înscris în CF 419597 Timişoara, la preţul de
pornire a licitaţiei de 317.000,00Euro,
valoarea nu include TVA. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor imobile îl reprezintă
Sentinţa nr.306/2015 din şedinţa publică din
data de 08.06.2015 pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi în dosarul nr.6902/101/2012/a109,
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
01.10.2015, ora 14.00, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi
reluată în aceleaşi condiţii la data de
09.10.2015, ora 14.00, la data de 16.10.2015,
ora 14.00, la data de 23.10.2015, ora 14.00,
respectiv la data de 30.10.2015, ora 14.00.
Participarea la licitaţie este condiţionată de

achiziţionarea caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei
în contul unic de insolvenţă deschis la Banca
C o m e r c i a l ă C a r p a t i c a , s u b n r.
RO98CARP036000766158RO01. Invităm pe
toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi până la acel termen să depună
oferte de cumpărare. Somăm pe toţi cei care
pretind vreun drept asupra imobilelor să
anunţe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevăzută 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.ynaconsuting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.
S.C. INASIN SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: ACTIVUL NR.1: spatiu
comercial situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu aria
construita de 187,28 mp. si aria utila de
173,23 mp., inscris in Cartea Funciară sub
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si
Cartea Funciara nr.23405 cu nr. cadastral
1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei este de
470.242,50 lei ( fara TVA)( 50% din valoarea
de evaluare). Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data
de 24.09.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul Lichidatorului Judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu
Nr. 43, Jud. Iaşi, ÎN data de 25 septembrie
15.00, şi se va desfăşura în conformitate cu
PREVEDERILE Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea creditorilor
din data de 29.04.2015. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana
la termenul de vanzare, o garantie de participare la licitatie in procent de 10% din pretul
de incepere a licitatiei. Garantia se va depune
in numerar, prin plata in contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la data
de 24.09.2015 ora 15.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890.

PIERDERI
Pierdut Atestat profesional transport marfă,
nr. 0269036000, pe numele Muşat Dănuţ, din
Piteşti, eliberat de ARR Argeş. Se declară nul.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de
lichidator judiciar a debitoarei SC Iglu
Construct SRL cu sediul în Municipiul Timişoara, Zona Steau, Str. Bujorilor, Bl. 9, Sc. B,
Et. 7, Ap. 30, Judeţul Timiş, J35/696/2000,
CUI 13212706, declară certificatul de înmatriculare şi statutul/anexele pierdute /nule.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de
lichidator judiciar a debitoarei SC Pet
Construct SRL cu sediul în Sat Frumuşiţa,
Comuna Frumuşiţa Nr.339, Judeţul Galaţi,
J17/123/2007, CUI 20797930, declară certificatul de înmatriculare şi statutul/anexele
pierdute/nule.
SC Leordor Impex SRL cu sediul în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Alion, nr. 64, bnl. P2,
sc. 3, ap. 13, judeţul Mehedinţi anunţă pierderea certificatului de înmatriculare şi a cărţii
autoturismului Dacia 1300 cu număr de
înamtriculare MH02EOI. Se declară nule. Tel.
0756482035
Subscrisa DENT CLASS S.R.L., cu sediul
social în Bucureşti, str. Cpt. Av. Niculae
Drossu nr. 13, sector 1, înregistrată la O.N.R.C.
Bucureşti sub nr. J40/20745/2004, având C.U.I.
17035224, declară pierdut certificatul constatator emis pentru sediul social, precum şi
certificatul constatator emis pentru punctul de
lucru din Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 192,
ap. 1, sector 2. Declar actele nule.
Pierdut Atestat Profesional Transport Marfă
pe numele MIHAI CONSTANTIN SORIN. Îl
declar nul.
Bălţatu Marius Ionuţ pierdut certificat profesional nr. 51382 pentru conducător auto care
efectuează transport rutier în regim de taxi. Îl
declar nul.
Subsemnatul Miron Tiberiu Constantin, CNP
1760412221250, CI seria MZ 437906, pierdut
certificat ADR colet şi cisterne nr. 46067,
valabil 11.10.2014-10.10.2019. Îl declar nul.
Subsemnatul Miron Tiberiu Constantin, CNP
1760412221250, CI seria MZ 437906, pierdut
certificat profesional CPC marfă valabilitate
11.10.2014-10.10.2019. Îl declar nul.
Declar pierdute proces verbal, contract
vânzare- cumpărare cu S.C. Orizont S.A. nr.
13041/1992 şi schiţă, pe numele Gouvitsas
Georgeta. Le declar nule.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Boian Daniel Vasile - Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): - Teren intravilan în
suprafață de 1212 și clădire în suprafață de 105 mp, 31300 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
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
19/10/2015. Licitația va avea loc în data de 20/10/2015, ora 11:00:00 la Sediul
Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt:
Ipotecă Tulea Marioara. 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 Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248722159.

