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OFERTE SERVICIU
l Caut bonă internă pt copil de 1
an în Sat Chisoda, jud. Timiş. 2
weekenduri libere pe lună. Ofer
cazare, masă şi 1800 lei.
0722.199.554.
l Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str.
Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul său, in data de 25
februarie 2016, ora 11,00 (proba
scrisa) concurs pentru ocuparea a
4 funcţii publice de execuţie
vacante din cadrul Directiei generale de informaţii fiscale la Serviciul analiză de risc, astfel: 1 post de
consilier clasa I gradul profesional
superior, 1 post de consilier clasa I
gradul profesional principal şi 2
posturi de consilier clasa I gradul
profesional debutant. Conditiile de
desfasurare, conditiile de participare la concurs si bibliografía
stabilita sunt afisate la sediul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si pe site-ul ANAF.
Dosarele de inscriere la concurs se
depun in termen de 20 zile de la
data publicarii la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
mezanin camera 204. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia
generală de organizare şi resurse
umane, telefon 319.97.59 /int. 2059,
1342.
l Penitenciarul Tg. Mureş, cu
sediul în Tg. Mureş, str. Retezatului, nr. 7, jud. Mureş, cod fiscal
4323144, telefon 0265.261.565, fax
0265.221.797, organizează în data
03.02.2016, ora 1400, licitaţie
publică cu strigare pentru închirierea spaţiului destinat unui distribuitor de băuturi calde, cu o
suprafaţă de 1.00 mp. Preţul iniţial
de strigare este de 48 lei/mp/lună,
saltul de supralicitare fiind de 5lei.
Garanţia de participare la licitaţie
este de 11.50 lei. Documentaţia
descriptiva se poate procura gratuit
de la sediul Penitenciarului Tg.
Mureş. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.02.2016,ora
12.00. Plicurile cu documentele de
calificare se depun la sediul Penitenciarului Tg. Mureş până la data
de 03.02.2016 ora 09.00, urmând a
fi deschise în şedinţă publică în
data de 03.02.2016, ora 14:00.
Locul de desfăşurare a şedinţei de
licitaţie publică cu strigare este
sediul Penitenciarului Tg.Mureş,
str. Retezatului, nr. 7, loc. Tg.
Mureş, jud. Mureş.
l Municipiul Sighetu Marmaţiei
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant din cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare a
Turismului, cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011. Postul
vacant este: -1 (unu) post de conducere -director CIT. Data desfăşurării concursului: -proba scrisă în
data 17.02.2016, ora 09.00 şi interviul în data de 19.02.2016, ora
13.00. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei cam.6, în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Concursul va avea loc la
sediul instituţiei în Sighetu Marmaţiei, str.Bogdan Vodă, nr. 14.
Condiţii de participare generale:
-prevăzute de HG nr.286/2011 şi
condiţii specifice de ocupare pentru
postul de Director: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei de
minimum 3 ani; -absolvent al unui

ANUNȚURI
curs de agent de turism absolvit cu
Certificat de calificare profesională
recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi
M.E.N.; -cunoştinţe de operare pe
calculator; -cunoştinţe de limba
engleză/franceză nivel avansat.
Relaţii suplimentare la nr.de
telefon: 0262.311.001, int.138.
l Municipiul Sighetu Marmaţiei
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual de
execuţie vacant de inspector debutant din cadrul Compartimentului
strategii de dezvoltare al aparatului
de specialitate al primarului.
Concursul se desfăşoară cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011
şi ale HCL nr. 14/2015. Data desfăşurării concursului: -proba scrisă în
data 18.02.2016, ora 10.00; -interviul în data de 22.02.2016, ora
13.00. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei cam.6, în
termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Concursul va avea loc la
sediul instituţiei în Sighetu-Marmaţiei, str.Bogdan Vodă, nr.14.
Condiţii de participare generale:
-prevăzute de HG nr. 286/2011 şi
specifice: Inspector debutant:
-studii superioare de lungă durată
cu diplomă de licenţă, specialităţile:
administraţie publică, economie,
juridică; -fără condiţii de vechime
în specialitatea studiilor. Relaţii
suplimentare la nr.de telefon:
0262.311.001, int.138.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează concurs în data de
17.02.2016 orele 10.00 pentru
ocuparea funcției contractuale de
conducere: - Director la Centrul
pentru informare şi promovare
turistică. Condițiile principale de
participare sunt: -studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diploma de licență sau similar,
Facultatea de :geografie, turism,
comunicare şi relații internaționale,
marketing. -vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi, la tel. 0231/610133, interior 114 sau pe site-ul instituţiei
www.primariadorohoi.ro. Tematica
de concurs si conditiile de concurs
sunt afisate la sediul institutiei.

PRESTĂRI SERVICII
l Pentru sudare, taierea cu
plasma, comercializam: pistolete,
piesele de schimb, consumabile,
diverse accesorii: durofil.ro.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpărăm cărți vechi şi noi,
autografe, tablouri, icoane vechi,
grafică, argintărie, sfeşnice,
statuete, diverse obiecte vechi,
vederi vechi, deplasare la domiciliu.
0751.221.166.

CITAȚII
l Numiţii Brânzei Angela, Brânzei
Marian şi Brânzei Mariana, toţi
domiciliaţi în com. Broscăuţi, jud.
Botoşani, sunt citaţi pentru
termenul din 15.02.2016, dosar
3975/222/2015 al Judecătorie
Dorohoi.
l Numitul Mihai Valentin Ilie,
CNP1810719160031, cu domiciliul
în Craiova, Str. Lăcrămioarei,
nr.11A (Bariera Vâlcii) este citat în
calitate de pârât la Judecătoria
Craiova în dosarul civil nr.
5885/215/2015, având ca obiect
divorţ cu minori, cu termen la
02.02.2016, ora 8.30 la complet
CMF4, în contradictoriu cu recla-

manta Mihai Liana Rosana.
l Moiceanu Bortă Mihai, cu domiciliul în com. Pomârla, jud. Botoşani, în calitate de reclamant în
dosar nr. 3483/222/2015 având ca
obiect ,,divorţ”, citează la Judecătoria Dorohoi în data de 10.02.2016
pe Moiceanu Bortă Claudia, în
calitate de pârât, cu reşedinţa în
Spania.
l Pârâţii Alexa Mitriţă şi Alexa
Lidia cu ultimul domiciliu cunoscut
în Iaşi, str. Sf. Sava nr. 6, sunt citaţi
la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie
Panu nr. 25, la C 16 F, în dosarul nr.
24298/245/2013, cu termen de judecată la 24.02.2016, ora 8.30, în
proces cu Cocuz Ana, Cocuz
Constantin, şi Tenea Daniela Petronela, cauza avand ca obiect succesiune partaj; iesire din indiviziune,
fiind chemati si la interogatoriu.
l Se citează Mihai Bogdan Sebastian, Mihai Luminița Erica, Mihai
Emil Cosmin, Mihai Despina Cristina, Luca Simona şi Luca Georgeta în calitate de pârâți în dosar
nr. 4058/190/2006* al Judecătoriei
Bistrița, în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect validare
contracte pentru termenul de judecată din data de 03.02.2016
l Juvină Clemenţa Mihaela
cheamă în judecată pe pârâtul
Ştefan Fănel la Judecătoria Turnu
Măgurele, pe data de 19.02.2016,
o r a 8 : 3 0 î n d o s a r u l n r.
1962/329/2015, având ca obiect
stabilire locuinţă minor.
l Aluas Dorel, cu ultimul domiciliu în Mureşenii Bârgăului, este
chemat la Tribunalul Prahova, str.
Văleni, nr. 44, Sala 1 – Parter,
Ploieşti, în ziua de 25.01.2016,
Completul 8FCIV, ora 09:00, în
dosarul 1985/105/2015, în calitate
de Parat, în proces cu SC Kraftanlagen România SRL, în calitate de
Reclamant, acţiune în răspundere
patrimonială.
l Sabina Patriciu cu ultimul domiciliu cunoscut în:-Canada,
Montreal, 501 Saint-Paul West, Qc,
este citată la 15.02.2016, ora 14.00,
la Judecătoria Buftea-Secția Civilă,
complet C1-Civil, Minori şi
Familie, Sala Mică 2, în calitate de
moştenitor-acceptant al pârâtului-Dan Costache Patriciu în dosar
nr.1413/94/2014* având ca obiect
partaj bunuri comune/lichidarea
regimului matrimonial.

DIVERSE
l WWW.USA-TELECOM.RO
ofera: laptopuri, tablete, componente IT si servicii Web Design.
0369.809.029.
l Activ Insolv SPRL Rm. Vâlcea,
str. Ferdinand nr. 34, lichidator
judiciar, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva debitoarei SC Sam
Colect SRL, CIF 32904394, număr
ORC J03/1399/2015 cu sediul în
Răchitele de Sus nr. 186, jud. Argeş,
prin sentinţa 243/CC/21.12.2015
pronunţată de Tribunalul Special i za t Arg eş, î n d o sa ru l n r.
4 4 7 / 1 2 5 9 / 2 0 1 5 . Te r m e n e :
01.02.2016 termenul pentru înregistrarea creanţelor; 09.02.2016
termenul de întocmire şi comunicare a tabelului preliminar de
creanţe; 04.03.2016 termenul
pentru întocmirea tabelului definitiv de creanţe. Prima adunare a
creditorilor va avea loc în data de
12.02.016 ora 13:00 la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă
creditorii. Informaţii suplimentare
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la tel. 0350414880, 0743050727,
0742307351.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al C&K
Software Consulting SRL
desemnat prin sentinţa civilă din
data de 20.01.2016, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti, Secţia a
VII-a Civilă în dosar
nr.19734/3/2015, notificã deschiderea falimentului prin procedura
simplificată prevăzută de Legea
n r. 8 5 / 2 0 1 4 î m p o t r i v a C & K
Software Consulting SRL, cu
sediul în Loc. Otopeni, Oraş
Otopeni, Str. Drumul Odăi, Nr. 9A,
Etaj 1, Judeţ Ilfov, CUI 21166260,
nr. de ordine în registrul comerţului J23/483/2007. Persoanele
fizice şi juridice care înregistrează
un drept de creanţa născut după
data deschiderii procedurii insolventei împotriva C&K Software
Consulting SRL vor formula
declaraţie de creanţa care va fi
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înregistrată la grefa Tribunalului
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
19734/3/2015, în următoarele
condiţii : a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul suplimentar
al creanţelor 17.02.2016; b)
termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 02.03.2016; c)
termenul pentru depunerea
contestaţiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru
întocmirea şi afişarea tabelului
definitiv consolidat 31.03.2016.

LICITAȚII
l SC Civind Condexpert SA prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile mobile ale
debitoarei la prețul de 96.144,75 lei
fara TVA (obiecte de inventar,

mobilier, birotica, mijloace fixe,
cofraje dale beton, stoc materiale,
griblura, reducții, izolații, flanşe,
etc). Licitaţia va avea loc în
29.01.2016, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua
de 01.02.2016, 03.02.2016,
05.02.2016, 08.02.2016 aceeaşi oră,
în acelaşi loc.
l Debitorul SC RUPS SA societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse şi Asociații
SPRL, scoate la vânzare: Proprietăți imobiliare (terenuri şi
construcții de tip industrial) situate
în incinta Platformei Industriale
O M V- P e t r o m ( P e t r o b r a z i ) ,
Comuna Brazi, Str. Trandafirilor
Nr. 77, Județ Prahova, aflate în
proprietatea SC RUPS SA. Prețul
de pornire licitație este de
1.309.438,00 Euro exclusiv TVA.
Prețul de pornire reprezintă 100%
din valoarea de piață exclusiv TVA

din Raportul de evaluare aprobat
prin Adunarea Creditorilor din
data de 22.01.2016. Prețul caietului
de sarcini pentru proprietățile
imobiliare situate în incinta Platformei Industriale OMV-Petrom
(Petrobrazi), este de 5.000,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO53BITRPH1RON038212CC01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, până la orele 14
am din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeasi dată a Caietului de
sarcini pentru proprietățile imobiliare, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietățile
imobiliare prima şedință de licitație a fost stabilită în data de
08.02.2016, ora 15.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele şedințe de licitații vor fi în data de 15.02.2016,
22.02.2016, ora 15.00. Toate şedin-

țele de licitații se vor desfăşura la
sediul lichidatorului judiciar din
Mun. Bucureşti, Sector 1, Str.
Buzeşti Nr. 71, Et. 2, Camera 203.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat
şi pe site www.dinu-urse.ro.
l Cabinet Individual de Insolventa Misu Anca Margareta, cu
sediul în Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, desemnat
lichidator al SC Bogman Edo
Center SRL, societate în faliment,
cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 228A, bl. 129D,
sc. A, ap. 9, Jud. Prahova, în
d o s a r u l d e f a l i m e n t n r.
2568/105/2014 al Tribunalului
Prahova, anunţa scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică cu
strigare a următoarelor bunuri: 1.
Autoturism Volkswagen Lupo, an
de fabricaţiei 2003, preţ plecare

diminuat cu 50% - 1.768,5 lei,
valoarea nu include TVA; 2. Două
parcele de teren intravilan situate
în Băicoi, cartier Tufeni, tarla 6,
Parcela A 271, Jud. Prahova, preţ
plecare diminuat cu 20% - 41.600
lei valoarea nu include TVA; Licitaţiile se vor desfăşura în zilele de
26, 27, 28, 29, ianuarie 2016, 01,
02, 03, 04, 05, 08 februarie 2016,
începând cu ora 9:00, la adresa:
Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2,
judeţul Prahova. Termenul limită
de depunere a garanţiei de participare la licitaţie, reprezentând 10%
din preţul de pornire, este ziua
lucrătoare anterioară tinerii licitaţiei publice. Descrierea bunurilor
ce fac obiectul licitaţiei şi condiţiile
de participare la licitaţie se regăsesc în "Caietul de sarcini" ce se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar Cabinet Individual
de Insolventa Misu Anca Margareta contra sumei de 100 lei,
exclusiv TVA. Relaţii suplimentare
pot fi solicitate la telefon:
0736.419.826 sau 0244.570.635.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc
Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 165111/25.01.2016. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 10 februarie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str.
Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Steragro Busu S.R.L., C.U.I. 29526411 cu sediul social declarat în localitatea Poienarii
Burchii, sat Cărbunari nr. 27, Prahova: - Autoturism marca Lada-Vaz, nr. de identiﬁcare XTA21214C81892885, nr. înmatriculare PH-38-STR, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1690 cmc, benzină, preț
pornire licitație 11.760 lei, exclusiv TVA. 2. În ziua de 11 februarie 2015, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate
a debitorului Gudrani Stef Impex S.R.L., C.U.I. 30687411, cu sediul social declarat în localitatea Albești Paleologu nr. 130. Echipamente tehnologice de măsura și control: - Program gestiune complet (echipament
IT și licență), preț pornire licitație 13.103 lei, exclusiv TVA; - Debitmetru 3 seria 700, 2 bucăți, preț pornire licitație 23.274 lei, exclusiv TVA; - Supapă electrică de presetare Atez 3,24 VDC, preț pornire licitație
4.559 lei, exclusiv TVA; - Cap de aﬁșare cu volum și compensator de temperatură și monedă EMR, 2 bucăți, preț pornire licitație 4.340 lei, exclusiv TVA; - Cutie interconectare ATX 12-24 VDC, 2 bucăți, preț
pornire licitație 9.459 lei, exclusiv TVA; - Sursă alimentare 12 V, 2 bucăți, preț pornire licitație 809 lei, exclusiv TVA; - UPS ME 650 Linie interactivă 650 VA, 2 bucăți, preț pornire licitație 408 lei, exclusiv TVA;Robinet cu bilă, corp oțel A 2 16WCB, 15 bucăți, preț pornire licitație 7.340 lei, exclusiv TVA. 3. În ziua de 16 februarie 2016, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde
prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Matru Trust SRL, C.U.I. 14805868, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, str. Piața Mihai Viteazu, nr. 2, bl. 37F, et. 7, ap. 25, jud. Prahova. Teren extravilan în suprafață de 1.800 mp, situat în localitatea Tinosu, jud. Prahova, nr. cadastral 118, nr. carte funciară 748, preț de pornire a licitației 1.650 lei, exclusiv TVA; - Teren extravilan în suprafață de
2.500 mp, situat în localitatea Tinosu, jud. Prahova, nr. cadastral 290, nr. carte funciară 569, preț de pornire a licitației 2.325 lei, exclusiv TVA. 4. În ziua de 17 februarie 2016, orele 12:00, în localitatea Ploiești,
str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Dinatron Grup SRL C.U.I. 14806081, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, str. Spătar
Milescu nr. 19A, bl. 109C, sc. C, et. 3, ap. 13, jud. Prahova. - Teren arabil, în suprafață de 1178 mp, situat în localitatea Păulești, sat Păulești, tarla 34, parcela nr. A773/25/1. Terenul are nr. cadastral 23002 și este
înscris in Cartea funciară nr. 23002 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 880) a localității Păulești. Prețul de pornire a licitației este de 69.400 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 18.02.2016, orele 12.00, în
localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 9, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Volintiru Meceanu Roxana Nicoleta, C.N.P. 2780928451524, cu domiciliul
în sat Palanca, nr. 153, com. Rifov, jud. Prahova. - Teren extravilan în suprafață de 5000 mp, situat în com. Rifov, jud. Prahova, tarla 108, parcelele 638/27, preț de pornire a licitației 5325 lei, exclusiv TVA; Terenul extravilan în suprafață de 4400 mp, situat în com. Rifov, jud. Prahova, tarla 108, parcela 638/19, preț de pornire a licitației 4057 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 23 februarie 2016, orele 11:00, în localitatea
Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Soho Business SRL, C.U.I. 25354330, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, Bdul. București nr. 15, bl. 9F, et. 1, ap. 1, jud. Prahova: - Teren arabil extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/56, jud. Prahova. Prețul de pornire a
licitației este de 4.645 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/55, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de
4.645 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan, în suprafață de 4498 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/54, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 8.545 lei, exclusiv
TVA. 7. în ziua de 24 februarie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Andrei Tatiana, CNP
2630122290466, cu domiciliul în comuna Lipănești, sat Șipotu, nr. 41, județul Prahova: - 2500 mp, situat în extravilanul comunei Lipănești, sat Șipotu, județul Prahova, tarlaua 28, parcela 320/4, între vecinii:
drum pe două laturi, Parcela A320/5 și sondă, deținut în baza contractului de donație nr. 2322 din 23.04.1997, emis de Biroul Notarial Equitas. Prețul de pornire a licitației este de 18.243 lei. 8. În ziua de 25
februarie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cucu Georgiana, CNP 2830503297302, cu
domiciliul în localitatea Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 3, bl. 11 C, sc. A, ap. 11, et. 2, județul Prahova: - Teren în suprafață de 2235 mp, (din care 940 mp în intravilanul orașului și 1295 mp în extravilan),
situat în localitatea Boldești Scăeni, tarlaua 50, parcela A 2575/62, județul Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 34.707 lei (exclusiv TVA). 9. În ziua de 26 februarie 2016, orele 12.00, în localitatea
Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr., se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Artimescu Dragos, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești strada Popa Farcaș nr. 5,
jud Prahova. - Teren intravilan în suprafață de 2249 mp, situat, în comuna Brazi, sat Bătești nr. 6, înscris în Cartea funciară nr. 158/(e158), nr. cadastral 354; - Clădire în suprafață de 132,48 mp, compusă din
parter în suprafață de 82,92 mp și mansardă în suprafață de 78,64 mp, situată în localitatea Brazi, sat Bătești nr. 6, deținută în baza autorizației nr. 24/16.03.2001, înscrisă în Cartea funciară nr. 158 (e158), nr.
cadastral 354C1. Prețul de pornire a licitației este de 132.180 (exclusiv TVA). 10. În ziua de 26 februarie 2016, orele 13.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Onea Lucia, CNP 2640607293145, cu domiciliul în localitatea Comarnic, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 186, bl. 1D, ap. 28, județul Prahova. - Teren extravilan în
suprafață de 15.584 mp, tarla 35, parcelele F1448/1, F 1452, carte funciară nr. 3956, UAT Boldești Scăeni, nr. cadastral 10917. Prețul de pornire a licitație este de 308.558 lei (exclusiv TVA); - Teren extravilan în
suprafață de 1.445 mp, tarla 36, parcelele F1456, P 1455/5, carte funciară nr. 3962, UAT Boldești Scăeni, nr. cadastral 10918. Prețul de pornire a licitației este de 28.192 (exclusiv TVA). 11. În ziua de 02.03.2016,
orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Tudor Cirnei Razvan Catalin, C.N.P. 1790331090022, cu
domiciliul în loc. Ploiești, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 11, jud. Prahova. - Teren intravilan (curți construcții) în suprafață de 415 mp, situat în com. Bucov, jud. Prahova, nr. cadastral 10964, înscris în
Cartea funciară nr. 21210 a localității Bucov, preț de pornire 64770 lei, exclusiv TVA; - Construcții de locuințe în suprafață de 121 mp, situat în comuna Bucov, sat Bucov, nr. 10964, înscris în Cartea funciară nr.
21210-C1 a localității Bucov, preț de pornire 314480 lei, exclusiv TVA. 12. în ziua de 03 martie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Tache Constantin – Lucian, CNP 1551003293143 și Tache Cornelia Cleopatra, CNP – 2530202293214, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Doja,
nr. 29, bl. 34 D2, ap. 22, et. 5, județul Prahova: Denumirea bunului imobil, Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Clădire C 1 – Cramă, compusă din 5 încăperi, cu suprafață de 515,52 mp, 317411 lei; - Clădire
C 2 – Distilare, compusă din 3 încăperi, cu suprafață de 139,80 mp, 133868 lei; - Clădire C 3 – Cramă, compusă din 2 încăperi, cu suprafață de 475,70 mp, 175992 lei; - Clădire C 4 - Magazie din lemn, cu suprafață
de 68,20 mp, 34661 lei; - Clădire C 5 – Hală viniﬁcație, cu suprafață de 146,64 mp, 54251 lei; - Clădire C 6 – Magazie, compusă din 5 încăperi, cu suprafață de 155,20 mp, 83763 lei; - Clădire C 7 – Cântar, cu
suprafață de 29,45 mp, 19710 lei; - Clădire C 8 – Bazin, cu suprafață de 56,49 mp, 33439 lei; - Clădire C 9 – WC, compusă din 2 încăperi, cu suprafață de 4,12 mp, 836 lei; - Clădire C10 - Vase din beton, cu
suprafață de 76,25 mp, 18859 lei; - Clădire C11 - Vase din beton, cu suprafață de 76,25 mp, 18859 lei; - Clădire C12 - Vase din beton, cu suprafață de 26,40 mp, 6530 lei; - Clădire C13 - Vase din beton, cu
suprafață de 26,40 mp, 6530 lei; - Clădire C14 – Birouri, compuse din 2 încăperi, cu suprafață de 129,53 mp, 85507 lei; - Clădire C15 - Vase din beton, cu suprafață de 14,52 mp, 809 lei; - Teren T1 – cu suprafață
de 7.777,77 mp, 777209 lei. Valoare Totală: 1768230 lei. 13. În ziua de 04 martie 2016, orele 11.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului Ecoterra Consulting S.R.L., C.U.I. 22507706 cu sediul social declarat în localitatea Boldești-Scăeni, str. Falansterului nr. 53. - Autoturism marca Fiat FY/B21S/ Sedici, nr.
identiﬁcare TSMFYB21S00327203, nr. înmatriculare PH-88-FFP, culoare – negru, an fabricație 2008, cilindree 1586 cmc, combustibil benzină, preț pornire licitație – 19.094 lei, exclusiv TVA. 14. În ziua de 08
martie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Dumitru Ion, CNP 1510827330015, cu
domiciliul în localitatea Bărcănești, sat Tătărani, nr. 606, județul Prahova. - Teren extravilan în suprafață de 2000 mp, situat în comuna Bărcănești, sat Tătărani, tarlaua 2, parcela 4/71/1, preț pornire licitație
5.250 lei, exclusiv TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară,
reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a licitației pentru bunurile descris mai sus, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 – SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe
documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 și certiﬁcatul constatator eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea ofertantului, sediul social, capitalul
social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aﬂate sub incidența art. 21 din Legea nr. 26/1990, (R); 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 cã nu au obligații ﬁscale restante față de acestea: certiﬁcatul de
atestare ﬁscală/ adeverință și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunului ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la
Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele înscrise
la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele
solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștintă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, 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 0244.512879. Data aﬁșării: 26.01.2016.
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l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică bunurile imobile
absolut indispensabile exploatării,
aparţinând debitoarei Moldomin
SA, împreună cu transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor
asumate prin Licenţa de concesiune
pentru exploatarea minereului
cuprifer nr. 2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare
sunt cuprinse în Caietul de sarcini
care poate fi achiziţionat la adresa:
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, jud. Cluj, Romania, tel.
0040-364-412631, fax: 0040-364412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 8
Februarie 2016, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar. În
condițiile în care licitația publică
din data de 8 Februarie 2016 nu se
va finaliza cu adjudecare, următoarele şedințe de licitație vor avea
loc în a doua zi de luni a fiecărei
luni din an. În condițiile în care a
doua zi de luni din lună este declarată conform legii zi nelucrătoare,
licitația se va organiza în ziua de
luni a următoarei săptămâni din
aceeaşi lună.
l Lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str.
Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud.
Prahova, scoate la vânzare prin
licitaţie publică următoarele bunuri
ce aparţin debitoarei SC Universalmontaj Darzeu SRL, după cum
urmează: Renault Master DCI 90
2,5 Diesel, 14+1 locuri
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei;
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel,
14+1 locuri PH-52-UMD 2003 6.305,75 lei; Renault Master DCI
90 2,5 Diesel, 14+1 locuri
PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei;
Sediu managerial situat în Comuna
Drajna, Sat Drajna de Sus, Judeţul
Prahova - 84.303 lei. Licitaţiile se

vor organiza în data de 29.01.2016
ora 15:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramată pentru data de
02.02.2016, 05.02.2016, 09.02.2016,
12.02.2016, 16.02.2016, 19.02.2016,
23.02.2016, 26.02.2016, 01.03.2016,
04.03.2016, 08.03.2016, 11.03.2016,
15.03.2016, 18.03.2016, 22.03.2016,
25.03.2016, 29.03.2016, 01.04.2016,
05.04.2016, la aceeaşi oră şi aceeaşi
adresă. Dosarul de prezentare şi
condiţiile de participare se pot
obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0761132931/0723357858;
www.andreiioan.ro.
l Seltin Grup SRL, societate în
reorganizare, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vânzare autoturism Ford
Focus PH-13-SLT, an fabricaţie
2007, la preţul de 11.160 lei. Preţul
bunului nu include TVA. Licitaţiile
se vor organiza în data de
29.01.2016 ora 11:30, iar în cazul în
care bunul nu va fi valorificat,
aceasta este reprogramată pentru
data de 09.02.2016, 12.02.2016,
16.02.2016, 19.02.2016, 23.02.2016,
26.02.2016, 01.03.2016, 04.03.2016,
08.03.2016, 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: 0761132931,
0740167187 sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.
l Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, vinde prin licitaţie publică, stoc
marfa (camera stingere, transformatoare, motoare electrice, ampermetre, kilovoltmetru, contactori,

izolatori, doze, releu termic, reductoare, perii colectoare, rulmenţi,
semeringuri, prese, aparat sudura,
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, balanta
semiautomată, detector tensiune,
etc.) la preţul total de 12.859,69 lei
şi maşini şi utilaje (strung, polizor
fix cu 2 pietre, maşina 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
29.01.2016, 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 data de
09.02.2016, 12.02.2016, 16.02.2016,
19.02.2016, 23.02.2016, 26.02.2016,
01.03.2016, 04.03.2016, 08.03.2016
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.
l Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde prin licitaţie publică teren
curţi construcţii, în suprafaţa 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 29.01.2016,
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 09.02.2016,
12.02.2016, 16.02.2016, 19.02.2016,
23.02.2016, 26.02.2016, 01.03.2016,
04.03.2016, 08.03.2016, 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.
l Anunţ de licitaţie privind
concesionarea prin licitaţie
publică a imobilului aferent
Cabanei Podu cu Florile. Consiliul
Judeţean Dâmboviţa cu sediul în
Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr.1,
cod fiscal 4280205, telefon
0245/207600, fax 0245/212230,
e-mail: consjdb@cjd.ro organizează licitaţie publică pentru
concesionarea prin licitaţie
publică a imobilului aferent
Cabanei Podu cu Florile. Nr. crt. /
Datele de identificare ale imobilului ce face obiectul concesiunii
prin licitaţie publică / Adresa /
Redevenţa minimă pentru primul
an de activitate lei/an / Data şi ora
limită de depunere a documentelor de participare / Data şi ora

deschiderii ofertelor / Preţul documentaţiei de atribuire -lei- /
Valoarea garanţiei de participare
-lei- 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7. 1 /
Cabana Podu cu Florile. Teren
curţi construcţii, comuna
Moroeni. Suprafaţă – 800 mp.
Construcţie D+P+2, capacitate de
cazare 24 locuri, suprafaţă
construită – 161,51 mp, suprafaţă
desfăşurată – 439,13 mp. Bunuri
mobile aferente imobilului /
Comuna Moroeni / 29.600 lei /
16.02.2016; Ora 15.00 / 17.02.2016;
Ora 11.00 / 300 / 3.000. Documentaţia de atribuire poate fi ridicată
de către solicitanţii interesaţi de
participarea la licitaţie, contracost, de la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, etaj VII camera
126. La licitaţie poate participa
orice persoană fizică sau juridică,
care îndeplineşte condiţiile
impuse prin caietul de sarcini şi
instrucţiunile pentru ofertanţi şi
face dovada achitării la casieria
instituţiei etaj II cam. 48 sau în
contul RO15TREZ2715006XXX000252
deschis la Trezoreria Târgovişte a
preţului documentaţiei de atribuire, respectiv a garanţiei de
participare. Răspunsul la clarificările solicitate se vor efectua
într-o perioadă care nu trebuie să
depăşească 2 zile lucrătoare de la
primirea acestora. Ofertele se
depun într-un singur exemplar la
Registratura Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, parter cam. 24 şi vor
respecta prevederile pct. 4 din
d ocu men t aţ ia d e at r ibuire .
Şedinţa de licitaţie publică
deschisă va avea loc la sediul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
sala de şedinţe de la parter.
Instanţa competentă de soluţionare a litigiilor este Tribunalul
Dâmboviţa – Secţia Contencios
Administrativ din Târgovişte,
Calea Bucureşti nr. 3, telefon
0245/612334, fax 0245/611893.
Anunţul de licitaţie se transmite
în ziua de marţi 26.01.2016 către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării în Monitorul Oficial al
României Partea a VI-a , Jurnalul
Naţional şi Jurnal de Dâmboviţa.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0744/337557 sau
la 0245/207627, persoană de
contact domnul Măţăoanu
Nicolae. Preşedinte, conf. univ. dr.
Adrian Ţuţuianu
l SC Energy B.V. SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: activul nr.1: parcela
de teren curți-construcții situată în
intravilanul oraşului Broşteni,
județul Suceava, în suprafață de
2.595mp şi construcțiile: C1 –
cabină poartă, C2 – pavilion I(P),
C3 – pavilion (P+E), C4 – pavilion
II (P+2E), C5 – baracă metalică
zincată, C6 – centrală termică şi
C7 – centrală termică cu rezervor,
imobil identificat cu număr cadas-

tral 113, înscris în CF 30560 a
comunei Broşteni (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr. 44).
Terenul de sub construcții este în
suprafață de 1.152mp, iar cel din
afara construcțiilor este în suprafață de 1.443mp. vânzarea se va
face prin licitatie publica cu strigare, cu preţul de pornire de 100%,
de 333.000,00lei (fara TVA).
Activul nr.2. teren curți-construcții
situat în oraşul Broşteni, sat
Neagra, județul Suceava, în suprafață de 1.120mp, imobil identificat
cu număr cadastral 30189, înscris
în CF 30189 a comunei Broşteni.
Terenul se învecinează la nord şi
est cu oraşul Broşteni, la sud cu
drumul de acces şi la vest cu râul
Neagra. vânzarea se va face prin
licitatie publica cu strigare, cu
preţul de pornire de 100%, de
44.700,00 lei (fara TVA). Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt cu 5 zile
înainte de data licitației, 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, in data de
29.01.2016 ora 16:30, 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 20.11.2015.
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
29.01.2016 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232/240.890
; 0742/109890, Fax 0232/240890

PIERDERI
Pierdut carnet de studentProfir Monica, UMF Carol
Davila, Bucureşti.
l Certificat de Înregistrare (CUI)
şi certificate constatatoare pentru
ale societăţii SC CDS COMP
IMPEX SRL, CUI: RO19284264,
REG.COM.:J06/804/2006. Le
declar nule.
l Pierdute (nule) card de sănătate
C.N.A.S., card serviciu R.A.T.B.
emise pe numele Drăgoianu Costel.
l SC R & D Com SRL sediul în
Bucureşti, Sector 3, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu 13, J40/4311/1992,
C.U.I. 354857, declar pierdut Certif i c a t C o n s t a t a t o r n r. 4 5 8 1 7
/07.02.2008 punct lucru Str. Barajul
Dunării nr.2 Piaţa Titan II (Miniş),
Sector 3, Bucureşti. Îl declar nul.
l SC City Gate SRL,
J40/10443/2006, C.U.I. RO
18799564, declară pierderea
Registrului unic de control seria
A, nr. 1015490 din 10.10.2006
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–D.G.F.P.- Mun. Bucureşti, de la
sediul societăţii.
l SC Banca Comercială Română
SA Bucureşti Sucursala Bicaz cu
sediul în Bicaz, Str.Barajului,
Nr.2A, judeţul Neamţ, număr
Registrul Comerţului
J27/395/25.09.2001, cod de identificare fiscală 9555749, declară
pierdut şi nul certificatul de înregistrare şi anexa la acesta.

