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OFERTE SERVICIU
l Angajam promoteri pentru 
strangerea de semnaturi si distri-
buire de flayere in Bucuresti. 
Alex -0756.195.919 

l Fată pentru contabilitate 
primară cu experienţă, Dragonul 
Roşu. Tel. 0767.600.088

l Firma Business Work and 
Coaching, din Germania, anga-
jează şoferi profesionişti. 
CV-urile se pot depune la adresa 
de email: simona.b_w_c@yahoo.
com. Tel: 0049.1722.139.258.

l Romprest Security angajeaza 
agent paza in Otopeni.Salariul 
brut 1.250lei, plata orelor de 
noapte si tichete de masa 
aferente zilelor lucrate.Program 
de lucru 12/24, 12/48. Telefon 
021.204.19.90

l Angajam bucatari si ajutor 
bucatari,cu experienta.Oferim: 
salariu fix+bonusuri saptama-
nale, masa zilnic.0735869001

l C.S. OLIMPIA organizeaza 
concurs in data de 18.10.2016 
pentru ocuparea a doua posturi 
vacante de economist IA. Detalii 
la tel: 021.250.51.55

l Cautam fete tinere simpatice 
si serioase cu varsta intre 18 si 30 
ani. Va puteti imagina ca in 
Elvetia intr-un club puteti 
castiga pana la 300 euro/ora? 
Cine este interesata de oferta ma 
p o a t e  c o n t a c t a  l a 
tel.+41786732226, sau pe What-
sApp, intre orele:-12:00-00:00! 
Va rog sa imi trimiteti cateva 
poze normale cu intreg corpul, 
impreuna cu numele, varsta si 
nr.de telefon. Castigurile sunt 
intre 5000 euro-10.000 euro/
luna! Oricine are sansa sa 
munceasca aici! Ma bucur de 
colaborare, Joana!

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr.4 bis, etaj 2, camera 
23, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante de execuţie, pe 
perioadă determinată de 36 luni, 
din cadrul Biroului de Înregis-
trare Sistematică– Serviciul 
Cadastru al  Oficiului  de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Teleorman, pentru imple-
mentarea Programului Naţional 
de Cadastru şi Carte Funciară: 
-consilier cadastru debutant– 4 
posturi; -referent treapta II– 1 
post; Concursul se va desfăşura 
în perioada 19-25.10.2016, orele 
10.00. Perioada de depunerea a 
dosarelor este 29.09.2016- 
12.10.2016 2016, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date supli-
mentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l În conformitate cu prevederile 
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 45/2008, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion 
Mihalache nr. 15-17, sector 1, 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
10.10.2016, ora 10,00 (proba 

scrisă) concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarei 
funcții publice vacantă: consilier, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal la Compartimentul Verifi-
care Financiară, Direcția 
Regională Infrastructură Sibiu, 
Direcția Generală Programe 
Infrastructură Mare. Condiţii 
necesare ocupării postului: studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă/ studii universi-
tare de licenţă aboslvite cu 
diplomă în domeniul ştiințe 
economice, vechime în speciali-
tatea studiilor mimim 5 ani. 
Condițiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi alte informații necesare 
sunt afişate la sediul instituției şi 
pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, la sediul 
Direcției Regionale Infrastruc-
tură Sibiu.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuție vacante de auditor, clasa 
I, grad profesional asistent şi 
auditor, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Secto-
rului 1, Bucureşti. Concursul se 
organizează la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor 
Publici, în data de 28 octombrie 
2016, ora 10.00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  d e  H . G .  n r. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la 
nr. de telefon: 0374.112.726.

l Primăria Oraşului Panciu 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții contrac-
tuale vacante, conform HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Denu-
mirea funcției contractuale: 
funcție vacantă, magaziner, 
perioadă nedeterminată -Servi-
ciul Public de Infrastructură şi 
Dezvoltare Urbană. Data, ora şi 
locul desfăşurării concursului: 
-20 octombrie 2016, ora 8.00, 
proba scrisă, la sediul Primăriei 
Oraşului Panciu; -proba interviu 
se va desfăşura la sediul Primă-
r i e i  Oraşu lu i  Panc iu  în 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise, data 
şi ora vor fi afişate odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Depu-
nere dosare: În termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului la Compartimentul de 
resurse umane din cadrul Primă-
riei Oraşului Panciu (persoană 
de contact: Drimba Mihaela, 
consilier, telefon: 0237.275.811). 

Condiții de participare la 
concurs:  -studii  generale; 
-vechime în muncă minimum 5 
ani ca magaziner sau adminis-
trator. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei Oraşului 
Panciu, județul Vrancea, str.Titu 
M a i o r e s c u ,  n r. 1 5 ,  t e l . : 
0237.275.811, fax: 0237.276.137.

l Primăria Oraşului Panciu 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții contrac-
tuale vacante, conform HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Denu-
mirea funcției contractuale: 
funcție vacantă, muncitor necali-
ficat, perioadă nedeterminată 
-Serviciul Public de Infrastruc-
tură şi Dezvoltare Urbană. Data, 
ora şi locul desfăşurării concur-
sului: -20 octombrie 2016, ora 
10.00, proba practică, la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu; 
-Proba interviu se va desfăşura 
la sediul Primăriei Oraşului 
Panciu în maximum 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
practice, data şi ora vor fi afişate 
odată cu rezultatele la proba 
practică. Depunere dosare: În 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului la 
Compartimentul de resurse 
umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Panciu (persoană de 
contact: Drimba Mihaela, consi-
lier, telefon: 0237.275.811). 
Condiții de participare la 
concurs:  -studii  generale; 
-vechime în muncă minimum 1 
an. Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, 
județul Vrancea, str.Titu Maio-
rescu, nr.15, tel.: 0237.275.811, 
fax: 0237.276.137.

l Primăria oraşului Petrila 
anunță concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contrac-
tuale vacante:
-1 muncitor calificat (electri-
cian), treapta I, studii generale, 
şcoală profesională, liceu de 
profil sau curs de calificare în 
meseria de electrician, vechime 
în specialitatea studiilor 9 ani; - 
1 muncitor calificat (electrician), 
treapta III, studii generale, 
şcoală profesională, liceu de 
profil sau curs de calificare în 
meseria de electrician, vechime 
în specialitatea studiilor 3 ani; 
Proba scrisă a concursului va 
avea loc în data de 17.10.2016 
iar interviul în 19.10.2016; 
ambele probe se vor desfăşura 
începând cu ora 10.00 la sediul 
Primăriei oraşului Petrila din 
strada Republicii nr 196. Dosa-
rele de înscriere pentru partici-
parea la concurs se depun la 
Primăria oraşului Petrila, la 
secretarul comisiei de concurs, 
te lefon 0254.550.977 sau 
0254.550.760 până la data de 
10.10.2016, ora 15.00.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Sector 6 din Str. Cernişoara 
nr. 38-40, sector 6, Bucureşti, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă  
nedeterminată a funcţiilor 
contractuale de execuţie vacante, 
în data de 25.10.2016 ora 10,00  
proba scrisă/ proba practică şi 
interviul pe data de 31.10.2016 
ora 10,00, în sediul D.G.A.S.P.C. 

din Str. Floare Roşie nr.7A, 
Bucureşti, după cum urmează: 
-3 posturi muncitor calificat 
(infirmieră). Condiţii de partici-
pare la concurs: Studii generale/ 
medii; Vechime: nu este cazul; 
Certificat calificare infirmieră 
sau adeverință prin care să dove-
dească faptul că urmează cursuri 
de infirmieră; Se lucrează în 
ture.-1 post asistent medical. 
Condiţii de participare la 
concurs: Studii postliceale de 
asistent medical absolvite cu 
diplomă; Vechime: nu este cazul; 
Aviz de liberă practică; Se 
lucrează în ture. -2 posturi asis-
tent social. Condiţii de partici-
p a r e  l a  c o n c u r s :  S t u d i i 
superioare absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul asistenţă 
socială; Vechime: nu este cazul; 
Aviz de exercitare a profesiei de 
asistent social. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -12 octombrie 2016 ora 
16,00- data limită pentru depu-
nerea dosarelor; -17 octombrie 
2016– afişare rezultatelor selec-
ției dosarelor; -25 octombrie 2016 
ora 10.00- proba scrisă/ practică; 
-31 octombrie 2016 ora 10.00- 
interviul. Documentele necesare 
pentru înscrierea la concurs sunt 
menţionate la art.6 al Regula-
mentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice şi sunt afişate la 
sediul instituţii şi pe site-ul www.
asistentasociala6.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tel. 
021/745.72.37, int.133.

l Primăria comunei Lipovu, cu 
sediul în localitatea Lipovu, 
nr.630, judeţul Dolj, organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante, 
de: Consilier juridic debutant, 1 
post, pe perioadă nedeterminată. 
Concursul se va organiza astfel: 
Proba  scr i să  în  data  de 
20.10.2016, ora 10.00, Proba 
interviu în data de 21.10.2016,  
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţiile prevăzute de 
HG 286/2011 actualizata, art.3; 
Cunoştinţe operare calculator; 
Studii superioare absolvite cu 
Diplomă de Licenţă- speciali-
zarea studii juridice. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, la sediul Primăriei 
Lipovu şi vor conţine în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute la Articolul 6 din HG 
286/2011 actualizată. Relaţii 
suplimentare la sediul primăriei, 
persoana de contact: Costea 
C lau d ia  sa u  l a  t e l e fo n : 
0752.691.628.

CITAȚII  
l Se citează pârâta Mihalcea 
Monica la Judecătoria Segarcea, 
pentru data de 12.10.2016, în 
dosarul nr.1573/304/2015, având 
ca obiect acţiunea în constatare.

l Se c i tează  Tudorache 
Dumitru, în calitate de pârât în 
Dosarul nr. 6878/311/2015, de pe 
rolul Judecătoriei Slatina, jud. 
Olt, obiect partaj judiciar reexa-
minare anulare cerere, termen: 
13.10.2016, ora 9,00, complet 
CC3. 

l Tănăsoiu Mariana Eugenia, în 
calitate de pârâtă, domiciliată în 
com. Poiana Câmpina, nr. 855, 
jud. Prahova, se citează la Jude-
cătoria Câmpina pentru data de 
03.11.2016, ora 08:30, în dosarul 
nr. 6408/204/2015, având ca 
obiect acțiune în constatare, 
reclamant fiind Nițu Mircea 
Dragoş Gabriel.

l Pârâtul Ibrahim Mohamed 
Ibrahim Youssef, domiciliat în 
Egipt, Cairo, str. Aldiaa 3 Alsahl, 
bl. 3, ap. 1, cartierul Shobra, este 
citat pentru data de 11 octombrie 
2016, ora 08.30, la Judecătoria 
Ploieşti, str. Văleni, nr. 44, Secţia 
Civilă, sala 5, mun. Ploieşti, jud. 
Prahova, România, în dosarul nr. 
356/281/2015, având ca obiect 
divorţ, reclamantă fiind Ibrahim 
Elena Andreea.

l Furdui Ioana-Alexandra este 
chemată la Judecătoria Petro-
şani, ca pârâtă, pentru 13 octom-
brie 2016, orele 8:30, camera 27, 
în dosarul 3332/278/2015 – CI 
civil – succesiune cu Lupuleasa 
Maria ş.a.

l Se citează numiții Sacotă 
Floare, Chiş Petru, Sacotă 
Florian la Judecătoria Șimleu 
Silvaniei, pe data de 20.10.2016 
în calitate de pârâți în dosarul 
nr.821/309/2014, obiect –succe-
siune.

l Judecatoria Deta dos.
nr.623/220/2016 Se citeza 
numitul Hartmann Francisc, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Deta, Str.Avram Iancu, nr.40, 
jud.Timis, actualmente cu domi-
ciliul necunoscut,avand calitatea 
de parat,in dosarul mai sus-men-
tionat, cu obiect obligatia de a 
face, in contradictoriu cu 
reclamntii Hartmann Ion, Hart-
mann Maria si Hartmann 
Hortenzia-Hanelore, pentru 
termenul de judecata din 12.
oct.2016, ora 9,00 la Judecatoria 
Deta, Str.Victoriei, nr.3/A,jud.
Timis

l Nap Gavrila, sotia lui Farcas 
Constantin, Bonda Vasile Tingo, 
Vartan Simion, Vartan Maria, 
Nap Maria, Nap Veronica, 
Oarga Aurelia lui Tudor, Oarga 
Victoria lui Tudor, Farcasan 
Constantin si sotia Farcasan 
Amalia, Culada Costan lui 
Simion, Vartan Simion lui 
Simion, Vartan Maria mar.Bus 
Costan, Nap Zamfira, Nap 
Gheorghe, Varga Ana, Nap 
Vasile, Roba Victoria, Varga Ana, 
Nap Vasile, Roba Victoria, Nap 
Gheorghe sunt citati pe data de 
21.10.2016 la Judecatoria Turda 
in dos. nr.4623/328/2013 in cali-
tate de parati.

l Având în vedere cererea 
formulată de Muntean Simi-
na-Silvia, CNP: 2870413244524, 
din sat Crăciuneşti, com.Boci-
coiu Mare, nr.190, jud.Mara-

mureş, cu obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra 
imobilului reprezentând: 1)
Terenul numit “Zaharod”, anexa 
grafică 2 din Nota de Constatare, 
din Crăciuneşti, 1.141mp, înscris 
în CF 50567 Bocicoiu Mare (nr.
vechi 383 Crăciuneşti), cu 
top.734, cu nr.nou propus după 
dezmembrare 207/1; 2)Terenul 
numit “Mohelca 1”, anexa 
grafică 4 din Nota de Constatare, 
din Crăciuneşti ,  nr.44 B, 
8.447mp, înscris în CF 50448 
Bocicoiu Mare (nr.vechi 45), cu 
top.584/a/3/3/8, cu nr.nou propus 
p e n t r u  d e z m e m b r a r e 
584/a/3/3/8/1; 3)Terenul numit 
“Mohelca 2”, anexa grafică 5 din 
Nota de Constatare, din extravi-
lanul com.Bocicoiu Mare, 
1.738mp, înscris în CF 50448 
Bocicoiu Mare (nr.vechi 45), cu 
top.584/a/3/3/8, cu nr.nou propus 
p e n t r u  d e z m e m b r a r e 
584/a/3/3/8/2; 4)Terenul numit 
“Mohelca 3”, anexa grafică 4 din 
Nota de Constatare, din extravi-
lanul com.Bocicoiu Mare, 
1.913mp, înscris în CF 50448 
Bocicoiu Mare (nr.vechi 45), cu 
top.584/a/3/3/8, cu nr.nou propus 
p e n t r u  d e z m e m b r a r e 
584/a/3/3/8/3; 5)Terenul numit 
“Pasovei”, anexa grafică 3 din 
Nota de Constatare, din Crăciu-
neşti, 13.384mp, înscris în CF 
50568 Bocicoiu Mare (nr.vechi 
851), cu top.842, cu nr.nou 
propus după dezmembrare 
842/1; 6)Terenul numit “Acasă”, 
anexa grafică 1 din Nota de 
Constatare, din Crăciuneşti, 
nr.190, 1.141mp, încris în CF 
50570 Bocicoiu Mare (nr.vechi 
1091), cu top.207, cu nr.nou 
propus după dezmembrare 
207/1; 7)Și prin accesiune imobi-
liară dreptul de proprietate 
asupra casei de locuit, situată pe 
terenul de la punctul 4., având o 
suprafaţă construită la sol de 
65mp, şi asupra casei de locuit, 
situată pe terenul de la punctul 
2., având o suprafaţă construită 
la sol de 43mp, fiind identificată 
prin nota de constatare depusă 
alăturat. Pârăţii Gerlan Maria, 
Bojcsuk Laszlo, Gerlan Hafia, 
Gerlan Axenya, Maruscsak 
Fedor, Gerlan Vasile, Bojcsuk 
Ivan, Gherlan Vasile, Gherlan 
Ioan, Gherlan Maria, Ulici Ioan, 
Ulici Vasile, Ulici Tili, Ulici 
Todor, Mojszuk Ana, Mojszuk 
Vasalie, Borlean Vasile Ioan, 
Olah Aurelia, Maruscsak Fedor, 
Gerlan Nicolae, Maruscsak 
Ileana, Santa Vaszilina, Lugar 
(Luger) Sztrul, Statul Român 
prin com.Bocicoiu Mare, prin 
Primar sau alte persoane intere-
sate care pot dovedi un drept sau 
un interes legitim au dreptul a 
formula opoziţie. În cazul în care 
nu s-a formulat opoziţie, Tribu-
nalul Maramureş va proceda la 
judecarea cererii formulate de 
a p e l a n t ă  î n  d o s . n r . 
2175/307/2014, cu termen la data 
de 12.10.2016.

DIVERSE  
l Societate comercială vinde 
linie de îmbuteliere apă mine-
ra lă .  Deta l i i  l a  t e l e fon : 
0722.524.051.

l Unitatea Administrativ Teri-



16 MIERCURI / 28  SEPTEMBRIE  2016ANUNȚURI
torială Orașul Horezu, din 
județul Vâlcea, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.1, începând cu data 
de 30.09.2016, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Orașului Horezu, conform 
art.14, alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Anunt prealabil privind 
afișarea publica a documentelor 
tehnice ale cadastrului Unitatea 
administrativ-teritoriala Orasul 
Baia de Aries, din judetul Alba, 
anunta publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.3,incepand 
cu data de 01.10.2016,pe o peri-
oada de 60 de zile, la sediul 
Primariei orasului Baia de Aries, 
conform art.14 alin.(1) si (2) din 
Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr.7/1996, republica-
ta,cu modificarile si completarile 
ulterioare.Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul prima-
riei si pe site-ul Agentiei Natio-
nale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar 
în dosarul 3918/111/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Confident 
Products S.R.L. CUI 30808882 
J5/1797/2012 îi anunţă pe toţi 
creditorii societăţii sus menţio-
nate că s-a deschis procedura 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 
și, în consecinţă: 1. termenul 
limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţei 

dumneavoastră asupra averii 
debitoarei S.C. Confident 
Products  S.R.L. este data de 
08.11.2016; 2. termenul limită de 
verificare a creanţelor, întocmire 
și comunicare a tabelului preli-
minar al creanţelor va fi data de 
21.11.2016; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contes-
tații va fi data de 28.11.2016 și 
termenul pentru întocmirea 
tabelului definitiv al creanțelor 
va fi data 15.12.2016; 4. prima 
ședinţă a adunării creditorilor va 
avea loc în data de 28.11.2016, 
ora 14.00, la adresa Private 
Liquidation Group IPURL, 
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 
ap.11, județul Bihor.

NOTIFICĂRI  
l JUST INSOLV SPRL noti-
fica deschiderea procedurii 
generale de insolventa in 
Dosarul nr. 4146/105/2016, 
Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 858/14.09.2016 
privind pe SC FUERZA DEL 
MAR DISTRIBUTION SRL, 
cu termenele: depunere decla-
ratii creantă 25.10.2016, întoc-
mirea tabelului preliminar al 
creantelor 12.11.2016, întoc-
mirea tabelului  definit iv 
07.12.2016, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  
16.11.2016, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunoștinţă că pe 
rolul Judecatoriei Arad se afla 
dosarul nr.9595/55/2016, cu 
termen de judecata  data de 21 
noiembrie 2016, avand ca obiect 
cererea petentului Kruzsicz 
Rudolf-Marius  domiciliat in 
Arad,   str. Vidra   nr. 11,  ap. 1, 
jud. Arad    cu domiciliul proce-
sual  ales in com Vladimirescu, 

P-ţa Victoriei, nr. 9 jud. Arad, 
pentru constatarea dobandirii  
de catre aceasta a dreptului de 
proprietate cu titlu de  uzuca-
piune asupra  imobilului situat in 
Arad, str.Vidra, nr. 11, ap.2,  
inscris  in CF 312986-C1-U2 ,  
Arad top.6764/3983/a.1.38/11. 
Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o 
luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

l România, Judecătoria Lugoj, 
J u d e ţ u l  T i m i ș ,  D o s a r 
nr.1006/252/2016 din 19.09.2016. 
Somaţie. Aducem la cunoștinţa 
celor interesaţi cererea formulată 
de petenta Vincze Ecaterina, 
având ca obiect constatarea 
dobândirii prin prescripţie achi-
zitivă a dreptului de proprietate 
asupra imobilului teren situat în 
Lugoj, înscris în CF nr.834 
Lugojul Român, nr.top 6314/a în 
suprafaţă de 3.427mp, proprie-
tatea tabulară a numiţilor 
Hedviga Schwertner și Ladislau 
Hern, decedaţi la data de 
31.12.1980, conform Deciziei 
Tribunalului Timiș nr.2703/2014, 
pentru ca persoanele interesate 
să aibă posibilitatea înaintării 
opoziţiei Judecătoriei Lugoj, la 
dosarul nr.1006/252/2016, cu 
următorul termen de judecată la 
data de 09.11.2016, instanţa 
trecând la judecarea cauzei în 
termen de 1 lună de la afișarea 
somaţiei. Președinte, Creţ Alina 
Adriana. Grefier, Tăutu Ştefan 
Marius.

l Prezenta somatie este emisă in 
temeiul art.130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938  astfel  cum 
s-a dispus prin Încheierea de 
sedintă din data de 21.09.2016 in 
dosarul  nr.1069/246/2016 al 
Judecatoriei Ineu, formulată de 
petentii Florea Moisă Dănuţ, 
CNP; 1850520025891 si Florea 
C a m e l i a  M a r i a  C N P ; 

2920605012653, domiciliati in 
sat Voivodeni, nr.11, com. Bîrsa, 
jud.Arad . Petenţii au solicitat să 
se constate că au dobândit 
dreptul de proprietate prin 
uzucapiune prin joncţiunea 
posesiilor cu numitul Mureșan 
Dorin Iulian, asupra cotei a de 
5/8 parte din imobilul  inscris in 
CF 300751 Bîrsa , provenit din 
conversia de pe hartie a CF nr. 
50 Voivodeni,  nr. top 104, 105, 
compus din teren intravilan in 
suprafata de 2158 mp, respectiv 
asupra cotei proprietarilor tabu-
lari de sub B1 Mureșan  Petru , 
cota de 4/8 parte ,decedat in 
26.03.1948 si sub B.3  Mureșan 
Maria , cota de 1/8 parte, dece-
dată in 18.11.1979, petenţii au 
solicitat sa se dispuna  inscrierea 
dreptului lor de proprietate in 
CF asupra  imobilelor mentio-
nate. Toti cei interesati  au posi-
bilitatea sa depună DE INDATA  
opozitie  la Judecatoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna  de la ultima 
afișare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii  
petenţilor cu privire la consta-
tarea dreptului lor de proprie-
tate.

LICITAȚII  
l Valea Calugareasca, Sat Urso-
ii-lichidator judiciar, organizeaza 
licitatie publica cu strigare 
pentru valorificarea imobilu-
lui-teren  in suprafata de 728 
mp, situat in Comuna Valea 
Calugareasca, sat Ursoii, judetul 
Prahova la pretul de 23.090  lei 
cu TVA inclus. Licitatia va avea 
loc la data de 04.10.2016, ora 12, 
in Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. 
A Est, ap. 51, jud. Prahova. In 
cazul in care bunul imobil nu se 
vinde, licitatia va fi reluata in 
datele de 07.10.2016 (ora 11), 
12.10.2016 (ora 12), 17.10.2016 
(ora 12) si 20.10.2016 (ora 12). 
Informatii suplimentare la tel. 
0744920534 si   www.tempoin-
solv.ro.

l Compania Naţională De Căi 
Ferate CFR S.A, Sucursala Regi-
onala de Căi Ferate Brașov– 
Serviciul Comercial, cu sediul în 
Brașov, str. Politehnicii nr.1, 
organizează la sediul societăţii, 
licitaţie publică, deschisă, cu 
strigare, în data de 25.10.2016 de 
la ora 11 pentru închirierea de 
locaţii (spaţii și terenuri) disponi-
bile în vederea desfășurării de 
activităţi comerciale, prestări 
servicii, publicitate, depozite,  
etc., situate pe raza staţiilor c.f/
haltelor c.f/zonelor c.f. aflate în  
subordinea Sucursalei Regionala 
CF Brașov. Pentru detalii vă 
puteţi adresa la sediul Sucursalei 
Regionale CF Brașov– Serviciul 
Comercial– Biroul Contractare  
( t e l e f o n :  0 2 6 8 4 2 9 1 0 7 , 
0268410108) sau puteţi accesa 
site-ul www.cfr.ro– CFR SA- 
Licitaţii interne– nivel regional- 
închirieri. În vederea participării 
la licitaţie este necesară achiziţi-
onarea caietului de sarcini, unde 
se regăsesc criteriile de selecţie a 
ofertanţilor, preţul minim de 
pornire a licitaţiei, valoarea 
taxelor ce trebuie achitate. Docu-
mentele necesare participării la 
licitaţie se vor depune la sediul  
Sucursalei Regionale de Căi 

Ferate Brașov– Serviciul Comer-
cial, până la data de 19.10.2016.

l SC Parc Industrial Câmpia 
Turzii SA (Societate-Adminis-
trator al Parcului Industrial 
Câmpia Turzii) anunţă public 
lansarea ofertei de atribuire în 
folosinţă, prin licitaţie publică, a 
două parcele de teren disponibile 
pentru realizarea de investiţii în 
perimetrul Parcului Industrial 
Câmpia Turzii (str.Laminoriș-
tilor, nr.169), după cum urmează: 
-Parcela Lot 2 -în suprafaţă de 
8.300mp, nr.top 54427; -Parcela 
Lot 4 -în suprafaţă de 6.900mp, 
nr.top 54429. Destinaţia parce-
lelor o reprezintă Activităţi de 
producţie/servicii. Licitaţia 
publică se va desfășura în ziua 
de 18.10.2016, ora 14.00, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Câmpia Turzii, sala Europa. 
Depunerea ofertelor se va face în 
perioada 26.09.2016-17.10.2016, 
ora 16.00. Relaţii suplimentare 
referitoare la documentaţia de 
licitaţie, condiţiile de participare 
la licitaţie și calendarul licitaţiei 
pot fi obţinute la sediul SC Parc 
Industrial Câmpia Turzii SA, str.
Laminoriștilor, nr.2-4, zilnic, 
între orele 8.00-15.00, de la 
director Parc Industrial, Remus 
Matei -tel: 0757.675.519 sau 
cons i l i er  jur id ic :  Dar ius 
Şumandea -tel: 0732.161.050 ori 
accesând: www.parcindustrial-
campiaturzii.ro

l Subscrisa CII Chitu Adina 
Elena in calitate de lichidator 
judiciar, organizeaza la sediul 
sau profesional din Ploiesti, str. 
Cezar Bolliac, nr. 16, jud. 
Prahova, LICITATII PUBLICE 
in zilele de 30 septembrie, 3, 10 si 
17 octombrie 2016, ora 1500 
pentru vanzarea bunurilor 
mobile ale debitorului Rindoco 
Marketing Service SRL: autotu-
rism marca Renaul Clio LBR 7, 
an de fabricatie 2005, pretul de 
pornire fiind de 1.425 Euro 
(6.375 lei) pret fara TVA, redus 
cu 25% si vanzarea in bloc a 
bunurilor de natura stocurilor de 
marfuri la pretul de 448,22 lei 
fara TVA (tabachera cu bricheta 
1 buc, tabachera normala 4 buc, 
tuburi tigari si cartuse, aparat de 
rulat 7 buc, foite balishag 60 buc, 
tuburi  mentolate 6 buc, tuburi 
no stres 7 buc, tuburi Marlboro 
65 buc, tuburi primus 250 63 
buc, tuburi primus 100 -109 buc, 
tuburi Lexington 1 buc, tuburi 
cartel 3 buc). Informatii la 
telefon 0727889586.

l SC Tara Com Impex SRL, 
prin lichidator anunţă vânzarea 
publică a bunului imobil situat in 
Azuga, str. Prahovei, nr. 32, bl. 
21B, sc. A, et. 1, jud. Prahova, 
(zona semicentrala), respectiv un 
apartament compus din trei 
camere si dependinte la pretul de 
127.140 lei. Dotari: gresie, 
parchet, tamplarie PVC. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus 
cu 40%   din pretul stabilit in 
raportul de evaluare si sunt 
stabilite urmatoarele zile de lici-
tatie: 04.10.2016, 06.10.2016, 
1 1 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  1 3 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
1 8 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  2 0 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
2 5 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  2 6 . 1 0 . 2 0 1 6 ,   
2 7 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  3 1 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
0 1 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  0 3 . 1 1 . 2 0 1 6 , 

0 8 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  1 0 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
1 5 . 1 1 . 2 0 1 6  1 7 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
2 2 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  2 4 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
29.11.2016 si 30.11.2016 orele 
13.00. Relaţii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Organizatorul licitaţiei: Ocolul 
Silvic Pașcani, cu sediul în 
Pașcani, nr.9, tel: 0232.717.942, 
fax: 0232.767.184, e-mail: 
pascani@iasi.rosilva.ro. Data și 
ora desfășurării licitaţiei: 
10.10.2016, ora 09.00. Locul 
desfășurării licitaţiei: sediul 
Ocolului Silvic Pașcani, cu sediul 
în Pașcani, str.Moldovei, nr.9. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică 
cu strigare. Licitaţia este organi-
zată și se va desfășura conform 
prevederilor Legii nr.171/2010, 
cu modificările și completările în 
vigoare. Data și ora organizării 
preselecţiei: 09.10.2016, ora 
16.30. Data și ora limită până la 
care poate fi depusă documen-
taţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: 09.10.2016, 
ora 16.30.  Lista loturilor/pieselor 
care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei și pasul de 
licitare pentru fiecare lot/piesă 
sunt afișate la sediul organizato-
rului. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la lici-
taţie: 14,64mc, din care pe sorti-
mente: lemn pentru cherestea: 
5,19mc -grinzi rășinoase: 9,45mc, 
și respectiv pe specii și grupe de 
specii: fag: 4,474mc, paltin: 
0,287mc, diverse specii tari: 
0,429mc, rășinoase: 9,45mc. 
Masa lemnoasă fasonată oferită 
spre vânzare provine din confis-
cări. Masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în 
aceeași zi, în condiţiile prevăzute 
de Regulament și de alte regle-
mentări în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul Ocolului Silvic Pașcani 
începând cu data de 03.10.2016. 
Alte informaţii privind organi-
zarea și desfășurarea licitaţiei: 
Lista loturilor/pieselor pe care 
solicitantul intenţionează să le 
cumpere la licitaţie se depune 
sau se trimite până la data de 
09.10.2016, ora 09.30. Documen-
tele pentru înscrierea și partici-
parea la licitaţie se depun la 
registratura Ocolului Silvic 
Pașcani sau se pot trimite prin 
poștă, fax sau prin poșta electro-
nică în format PDF, la adresa: 
pascani@iasi.rosilva.ro. Pentru 
informaţii și date suplimentare 
vă puteţi adresa Ocolului Silvic 
Pașcani. Persoană de contact: 
Irina Ioan, tel: 0232.717.942, 
e-mail: pascani@iasi.rosilva.ro

l Turnătoria Centrala Orion 
SA, societate in reorganizare, 
prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate 
la vanzare urmatoarele bunuri 
mobile:  autoturism Daewoo 
Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, 
nr. inmatriculare PH-15-TCO- 
800 euro; autoturism Mercedes 
300 SE, an fabricatie 1992, nr. 
inmatriculare PH-20-TCO - 
6.300 euro; autoturism Nubira, 
an fabricatie 2003, nr. inmatricu-
lare PH-35-TCO - 1.000 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12705. Nr. 99511 din 
21.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 11. În 
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna octombrie, orele 12.00, anul 2016, în 
localitatea Săcueni, com. Gura-Ocniței, județ Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-
II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Agro Rux S.R.L., cu domiciliul fiscal în 
localitatea Săcueni, comuna Gura-Ocniței, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 18259939: - 
teren extravilan arabil în suprafață de 6.871 mp, identificat cu nr. cadastral 1319 și intabulat în Cartea 
Funciară nr. 70553, situat în extravilanul com. Gura-Ocniței, sat Săcueni, județ Dâmbovița, tarla 68, 
parcela 609/44, deținut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1390/09.11.2012, preț de 
pornire al licitației 19.054 lei (exclusiv TVA *). *) Cota de taxă pe valoare adăugată aplicabilă pentru 
vânzarea bunurilor imobile este de 20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 270, alin. 3, 
lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: S.C. Comppil S.A. 
Târgoviște - Ipotecă rang I; A.J.F.P. - Dâmbovița - Ipotecă rang II. 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. 260 și 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P - 
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, mun. Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau 
la telefon numărul 0245.616779, int. 458, persoană de contact: Sasu Mihaela. Data afișării: 
28.09.2016.
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an fabricatie 2008, nr. inmatricu-
lare PH-36-TCO - 5.900 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, 
an fabricatie 2004, nr. inmatricu-
lare PH-33-TCO - 4.000 euro; 
autotractor Volvo FM12-420, an 
fabricatie 2004, nr. inmatriculare 
PH-31-TCO  - 13.300 euro; semi-
remorca Schmitz SKI24, an 
fabricatie 2004, nr. inmatriculare 
PH-32-TCO - 8.100 euro. Pretul 
bunurilor sunt fara TVA.  Licita-
tiile se vor organiza in data de 
03.10.2016 ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 07.10.2016, 
1 0 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  1 4 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
1 7 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  2 1 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
2 4 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
3 1 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  0 4 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
0 7 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  1 1 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
1 4 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  1 8 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
2 1 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  2 5 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
28.11.2016, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de parti-
cipare se pot obtine numai de la 
sediul administratorului judiciar. 
Telefon/fax: 
0244.597.808/0244.334.661 sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

l 1.Informaţii generale privind 
concendentul: Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Deleni, cu 
sediul în sat Deleni com. Deleni 
jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc.
Deleni telefon/ fax 0232.732070/ 
0232722043,  persoana de 
contact: Niţă Elena, tel./ fax: 
0730708454/ 0232732043. 2.
Informaţii generale privind 

obiectul concesiunii: Punct 
sanitar de 35,04m.p., împreună 
cu terenul aferent de 269,45m.p., 
în vederea amenajării unui 
cabinet de medicină de familie. 
2.1.Durata concesionării: 5 ani 
cu posibilitatea de prelungire cu 
pînă la jumătate din această 
durată, în condiţiile legii. 
2.2.Nivelul minim al redevenţei: 
990,50 lei/ an. 3.Documentaţia 
de atribuire se poate achiziţiona 
de la sediul Primăriei Deleni 
printr-o solicitare scrisă sau 
verbală, începînd cu data de 
28.09.2016. 3.1.Documentaţia de 
atribuire gratuită se poate radica 
de la compartimentul Achiziţii 
publice din cadrul Primăriei 
com.Deleni – persoana de 
contact: Insp. Niţă Elena. 
3.2.Data limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 13.10.2016 ora 
16.00. 4.Data limită de depunere 
a ofertelor: 19.10.2016, ora 09.00. 
4.1.Adresa la care se depun ofer-
tele într-un singur exemplar: 
Primăria comunei Deleni sat 
Deleni, jud.Iaşi. 5.Data si locul la 
care se va desfăşura şedinta 
publică de deschidere a ofertelor: 
19.10.2016 ora 10.30, la sediul 
Primăriei com.Deleni. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: eventualele contestaţii 
se vor depune in termen de 15 
zile de la comunicarea actului 
atacat, la Tribunalul Iaşi str. 
Atanasie Panu nr.25 telefon 
0232. 260600 fax: 0232.260411; 

7.Data transmiterii anunţului de 
licitatie: 27.09.2016.

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL -societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Autovehicule trans-
port (autoutilitare, capete tractor, 
semiremorci) în valoare de 
251.213,00 Euro exclusiv TVA. 
Prețul Regulamentului de lici-
tație pentru bunurile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC 
Kaproni SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitațiilor pentru imobile, 
mijloace fixe şi obiecte de 
inventar aparținând SC Kaproni 
Transport SRL  reprezintă 100% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO43BITR003010072528RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti până la orele 14 
am din preziua  stabilită licita-
ției, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autovehiculele aflate în 
patrimoniul debitoarei prima 

şedință de licitație a fost fixată în 
data de 07.10.2016, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
de 14.10.2016, 21.10.2016, 
28.10.2016, 04.11.2016, ora 
12.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l Debitorul SC Vigomarm SRL 
-în lichidare, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare urmă-
toarele: 1.Teren 499mp +1/100 
cotă indiviză teren 4,023 mp 
situat în Com. Barcanesti, Sat 
Tatarani, Jud. Prahova. Preț 
pornire licitație 1.077,90 Euro 
exclusiv TVA. 2.Autoutilitară 
Dacia Pick-up Double Cab, 
proprietatea SC Vigomarm 
SRL,  preț pornire licitație 
-1.044,00 Lei exclusiv TVA. 3.
Mijloace fixe şi obiecte de 
inventar aparținând SC Vigo-
marm SRL  în valoare de 
7.096,80 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru 
teren, autoutilitară, mijloace fixe 
şi obiecte de inventar aparținând 
SC Vigomarm SRL reprezintă 

30% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-Consemnarea în contul nr. 
RO51BITRPH1RON031682CC01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Agenția Ploieşti până la orele 14 
am din preziua stabilită licitației, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a 
Regulamentelor de licitație 
pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
propr i e ta t ea  imob i l i a ră , 
autoutilitară, mijloacele fixe şi 
obiectele de inventar prima 
şedință de licitație a fost fixată 
în data de 06.10.2016 ora 14.00, 
iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații vor fi în 
data de 13.10.2016; 20.10.2016; 
27.10.2016; 03.11.2016 ora 
14.00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploieşti, Str. Elena 
D o a m n a  n r.  4 4  A ,  J u d . 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare cu un telefon în 
prealabil dl. Cristian Ciocan, 
0753.999.028. Anunțul poate fi 

vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

PIERDERI  
l Pierdut certificate constata-
toare pentru sediu şi punct de 
lucru, nr. 187505 din 10.05.2013, 
aparţinând Manor Therapy SRL, 
J40/6087/2013. Se declară nule.

l Pierdut carnet de student şi 
legitimaţie reducere transport pe 
numele Jalbă Andreea-Denisa, 
emise de Universitatea din Bucu-
reşti. Le declar nule.

l Oprea Paulică pierdut atestat 
transport marfă nr. 0234799000. 
Îl declar nul. 

l Oprea Cosmin Răzvan 
pierdut atestat transport marfă 
nr. 0324071000. Îl declar nul. 

l Declar nulă legitimația de 
membru a U.C.I.M.R. nr. 5113 a 
muzicienilor din România pe 
numele Sasu Elena.

l Declar nulă legitimația de 
membru a U.C.I.M.R. cu nr. 
4306 pe numele Gartner Nadia.

l Declar pierdut şi nul Certificat 
de pregătire profesională a 
conducătorului auto- de ridicare 
marfă seria 0270912000, pe 
numele Vidroi Călin.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament, pe numele 
Sotir Alecu. O declar nula.

ANUNȚURI

publicitate


