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OFERTE SERVICIU
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 
aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale organizează în data de 24 iulie 
2015, ora 10:00, proba scrisă a concursului pentru 
ocuparea unui post vacant de execuție cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată, de 
Consilier debutant, în cadrul Serviciului Baze de 
Date- Studii de specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: științe 
inginerești/ economice/ juridice; nu necesită vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. 
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 
16.07.2015, ora 16:30, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei 
Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. Proba scrisă a 
concursului se va desfășura în data de 24.07.2015, 
ora 10:00, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Interviul va avea loc în data de 
30.07.2015, ora 10:00, la sediul A.F.I.R., din str. 
Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București. Date de 
contact secretari comisie concurs– D.G.P.P.R. 
–A.F.I.R.: nr. tel. 031.860.25.32 -Ana Maria Huiban/ 
031.860.25.48– Lorena Lăpădătescu.

Primăria Comunei Bogata, județul Mureș, orga-
nizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional debutant – Comparti-
mentul de relații cu publicul. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei Comunei Bogata, județul 
Mureș, în data de  4 august 2015, ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Bogata, județul Mureș. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 
din H.G. 611/2008, modificată și completată de 
H.G. nr. 1173/2008. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Comunei Bogata și la nr. 
de telefon 0265.717.100.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale Argeş organizează 
concurs în vederea ocupării postului de conducere 
vacant, de natură contractuală, pentru perioadă 
nedeterminată: Denumirea postului: Şef Şecţie, 
grad profesional I, în cadrul Secţiei Ansamblul 
«Dorul »-Orchestra « Doina Argeşului » Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă / master in Ştiinţe 
umaniste şi arte – Arte: Muzică /Artele spectaco-
lului; Vechime în muncă în domeniul: muzica/
artele spectacolului: minim 5 ani; Datele de 
desfăşurare a concursului: - 27.07.2015, ora 10:00, 
proba scrisa; - 29.07.2015, ora 12:00, proba 
interviu. Locul  de desfăşurare a concursului: 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale Argeş, mun. Piteşti, str. 
Armand Călinescu, nr.14 (în incinta Colegiului I.C. 
Brătianu), judeţul Argeş. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până la data limită: 17.07.2015, 
ora 16:00, la secretariatul Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Argeş. Persoana de contact: Florescu 
Mirela, responsabil Resurse Umane, nr. tel. 
0248/219080. Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale Argeş, mun. Piteşti, str. 
Armand Călinescu, nr.14 (în incinta Colegiului I.C. 

Brătianu), judeţul Argeş şi publicate pe site: www.
cultura-traditionala-arges.ro.

CITAȚII
Prin prezenta am procedat la afisarea citatiei de 
la Judecatoria Ploiesti, la ora 10:00, in data de 
01.07.2015, privind dosarul nr. 43104/281/2014, 
prin care este chemat in Instanta domnul Mihai 
Doru Alin, Camera Sala 5, in data de 17 
Septembrie 2015, ora 08.30, Judecatoria Ploiesti, 
Jud. Prahova.

Se citează Tebeică Sorina-Cristina, cu domiciliul în 
oraşul Pucioasa, cart. Glodeni, nr. 123, jud. Dâmbo-
viţa, la sediul Societăţii Profesionale Notariale 
Giurescu Angelica şi Giurescu Dumitru, cu sediul în 
oraşul Pucioasa, str. Fântânilor, bl.2, sc.C, parter, 
jud. Dâmboviţa, în data de 05.08.2015, ora 10.00, în 
calitate de fiică, în vederea dezbaterii succesiunii 
defunctului Tebeică Gheorghe, ce face obiectul 
dosarului succesoral nr.93/2015.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiții:
- Leva Loredana - Maria (fosta Neagoie), domicil-
iată în sat Rona de Sus, com. Rona de Sus, jud. 
Maramureș, în calitate de intimată în dosarul civil 
nr. 2212/90/2015 cu termen de judecata în data de 
21.07.2015, având ca obiect înlocuirea măsurii de 
protecție, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. - Sper-
ache Victor, domiciliat în sat Câineni, com. Câineni, 
jud. Vâlcea, în calitate de intimat în dosarul civil nr. 
2384/90/2015 cu termen de judecată în data de 
21.07.2015, având ca obiect încetarea măsurii de 
protecție specială de la asistent maternal profe-
sionist, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. - Măcelaru 
Gabriel, domiciliat în oraș Curtea de Argeș, str. 
Negru Vodă, nr. 114, jud. Argeș și reședința oraș 
Curtea de Argeș, str. Alexandru cel Bun, nr. 3, jud. 
Argeș, în calitate de intimat în dosarul civil nr. 
2384/90/2015 cu termen de judecată în data de 
21.07.2015, având ca obiect încetarea măsurii de 
protecție, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Vă aducem la cunoştiinţă că pe rolul Judecătoriei 
Ploieşti se află înregistrat dosarul 3348/281/2015, 
având ca obiect declararea judecătorească a morţii 
a numitului Cimbrudeanu Costică, fiul lui 
Cimbrudeanu Horia şi Cimbrudeanu Mandica, 
născut la 18 martie 1930 în loc.  Odobeşti, Jud. 
Vrancea având ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Ploieşti, str. Spătar  Milescu, nr. 32, jud. Prahova. 
Orice persoană care deţine informaţii se poate 
adresa direct instanţei de judecată, Judecătoria 
Ploieşti, mun. Ploieşti, str. Văleni, nr. 44, jud. 
Prahova.

Se citează Luca Simona și Luca Georgeta în calitate 
de pârâte în dosar nr. 612/190/2007 al Judecătoriei 
Bistrița, în proces cu Rus Traian Tony, având ca 
obiect validare contracte pentru termenul de jude-
cată din data de 16.09.2015. 

Se citează numitul Rus Ioan în calitate de pârât în 
dosar nr. 1659/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Mureșan Ianoș, Mureșan Iulia și Urâte 
Paraschiva, având ca obiect acțiune în constatare, 
partaj, cu termen la 08.10.2015. 

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 succe-
siune și partaj, cu termen la 10.09.2015. 

Se citează pârâții Jugan Login și Jugan Nicolae în 
dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei Năsăud  în 
proces cu Covaci Floarea având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, partaj pentru termenul din 
24.09.2015. 

Se citează numiții Olar Nicolae lui Condrate, Olar 
Onișor lui Ștefan, Olar Raveca lui Ștefan, Olar 
Nicolae lui Ștefan, Olar Ana lui Ștefan,  Olar Maria 
și Bodiu Nastasia căs. cu Androne Leon în calitate 
de pârâți în dosar nr. 2129/265/2013 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Căluș Adrian-Ioan, având ca 
obiect validare contract vânzare-cumpărare, uzuca-
piune, succesiune, cu termen la 17.09.2015. 

DIVERSE

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu (titularul proiect-
ului) (titular proiect) CONPET SA PLOIEŞTI 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solic-
itării de emitere a acordului de mediu, pentru 
proiectul: Desfiinţare 2 clădiri (atelier auto şi 
magazie alimente) staţia Baraganu, jud. Călăraşi 
propus a fi amplasat în jud. Călăraşi com. Borcea. 
Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la 
sediul APM Călăraşi Şoseaua Chiciu, nr.2, jud. 
Călăraşi şi la sediul titularului CONPET SA 
PLOIEŞTI str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploieşti în zilele 
de luni-vineri, între orele 8-16. Observaţiile public-
ului se primesc zilnic la sediul APM Călăraşi

Just Insolv IPURL notifica deschiderea procedurii 
generale  de insolventa in dosarul nr. 1934/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform sentinței nr. 534 din 
19.05.2015 privind pe SC Crid Hidraulica SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 06.07.2015, 
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 
27.07.2015, întocmirea tabelului definitiv 
21.08.2015, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  03.08.2015 orele 13.00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv IPURL notifica deschiderea procedurii 
generale  de insolventa in dosarul nr. 147/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform sentinței nr. 534 din 
19.05.2015 privind pe SC Teomed Logistic Parc 
SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 
20.07.2015, întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 10.08.2015, întocmirea tabelului definitiv 
04.09.2015, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  17.08.2015 orele 12.00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale  de insolventa in dosarul nr. 1773/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform sentinței nr. sentinței nr. 
618 din 09.06.2015 privind pe SC Dovetop  SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 25.07.2015, 
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 
05.08.2015, întocmirea tabelului definitiv 
01.09.2015, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  10.08.2015 orele 12.30 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale  de insolventa in dosarul nr. 476/105/2015, 

Tribunal Prahova, conform sentinței nr. sentinței nr. 
617 din 09.06.2015 privind pe SC Miosan Com SRL, 
cu termenele: depunere declarații creanță 
25.07.2015, întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 05.08.2015, întocmirea tabelului definitiv 
01.09.2015, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  10.08.2015 orele 13.00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale  de insolventa in dosarul nr. 476/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform sentinței nr. sentinței nr. 
617 din 09.06.2015 privind pe SC Miosan Com SRL, 
cu termenele: depunere declarații creanță 
25.07.2015, întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 05.08.2015, întocmirea tabelului definitiv 
01.09.2015, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  10.08.2015 orele 13.00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

Tribunalul Bistriţa-Năsăud prin Incheierea civilă 
nr. 554 /26.06.2015 a dispus deschiderea proce-
durii simplificate a falimentului împotriva debi-
torului S.C. Grozav Junior   SRL Năsăud, dosar 
nr. 1311/112/2015, desemnând ca  administrator 
judiciar cabinetul individual de insolvenţă Şerban 
Simion, cu sediul in Bistriţa str.Vadului nr. 4. 
Procedura se va desfăşura la următoarele 
termene:
1. termen limită pentru inregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor: 7.08.2015; 2. pentru intocmirea 
tabelului  preliminar al creanţelor la data de 28.08. 
2015; 3.termen pentru depunerea eventualelor 
contestaţii la 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
preliminar de creanţe; termen  pentru afişarea tabe-
lului definitiv al creanţelor la data de 18.09.2015. 
Adunarea creditorilor se va desfăşura în ziua de 
3.09.2015 ora 12,00 la sediul secundar al lichidator-
ului din Bistriţa, str. Simion Bărnuţiu nr. 40.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice – Iaşi. Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Neamţ. Invitaţie de partici-
pare. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, B-dul. Traian nr. 
19 bis, invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe 
Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală pentru zona III, 
să depună, până cel târziu în data de 07.07.2015, ora 
13.00, oferte în vederea desemnării practicienilor în 
insolvenţă în dosarele de insolvenţă aflate pe rolul 
Tribunalului Comercial Neamt, privind debitoarele: 
SC Altron Trading, Târgu Neamţ, CUI 9652636; SC 
Taxi Gherca SRL, Roman, CUI 16789378; SC 
Unimaster Eng SRL, Roman, CUI 17791600. Ofer-
tele vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi 
menţionate următoarele: Ofertă pentru selectarea 
unui practician în dosarul de insolvenţă al S.C. 
.............., a nu se deschide până la data de 
07.07.2015, ora 14.00, numele/ denumirea, precum 
şi adresa/ sediul social şi vor fi întocmite conform 
prevederilor art. 14 din Ordinul Preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.009/ 2007 privind procedurile de selecţie a prac-
ticienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Precizăm că deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 07.07.2015, ora 
14.00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Neamţ, Sala de sedinţe – parter, dată pentru 
care invităm practicienii în insolvenţă care depun 
oferte în dosarele pentru care va fi organizată 
selecţia, să participe la deschiderea ofertelor.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Valsecam Euroconstruct SRL – Pitești, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în supr. 2506 mp, situat în loc. Bradu, sat Geamăna, pct. 
"Cimitir", jud. Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 155.829 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 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 15-07-2015 ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 16-07-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam 5. 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 Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel. 0248.211511 - 3410.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Bascov Fotovoltaic Green Energy SRL – Pitești, după cum urmează: 
Denumire: Transformator în ulei 20/0,4 400 KVA cu termometru. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 12.878 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 
Pitești, 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 15-
07-2015 ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 16-07-2015, ora 14:00:00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam 5. 
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 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel. 
0248.211511 - 3410.
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SOMAȚII
Judecătoria Craiova. Dosar nr.22211/215/2014. 
Termen: 09.12.2015. Complet: CF2. Somaţie emisă 
în baza art.1051 alin.1 C.proc.civ., prin Încheierea de 
şedinţă din data de 03.06.2015. Reclamantul posesor 
Belu Florea, domiciliat în Craiova, Str.Aleea 2 Poli-
gonului, nr.2, Jud.Dolj, invocă în dosarul 
22211/215/2014 al Judecătoriei Craiova, dobândirea 
proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului teren 
în suprafaţă de 305mp, situat în Craiova, Str.Aleea II 
Poligonului nr.2, Jud.Dolj. Se somează orice 
persoană interesată să facă opoziţie, în caz contrar, 
în termen de 6 luni de la emiterea şi publicarea prez-
entei somaţii se va trece la judecarea cererii.  

Somaţie Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că 
petenţii, Lăzăr Liliana, Lazăr Constantin, au solicitat 
Judecătoriei Braşov să se constate că au dobândit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune, asupra 
imobilului -casă de lemn cu o locuinţă şi teren în 
suprafaţă de 482,4 mp, situat în mun. Săcele, str. 
Vîlcele nr. 24, jud. Braşov, înscris în CF 110344 
Săcele, nr. cadastral 370, 371/2, cu îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art. 1051 Cpc. Persoanele 
interesate pot face opoziţie la Judecătoria Braşov cu 
precizarea că, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicaţii, se va trece la 
judecarea cererii. Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată la data de 16.06.2015 în 
dosarul civil nr. 26594/197/2014 al Judecătoriei 
Braşov, cu termen la data 26.01.2016, sala 46, C21, 
ora 12.30. Prezenta se afişează la Judecătoria Braşov, 
un exemplar la Primăria Săcele, un exemplar la 
imobilul în litigiu, exemplar la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov şi câte un exemplar în 
două ziare de largă răspândire, dintre care cel puţin 
unul de circulaţie naţională.

Judecătoria Năsăud. Dosar. nr. 1190/265/2015. 
Somaţie de uzucapiune. Prin acţiunea civilă ce 
formează ob. dos. nr. 1190/265/2015, reclamantii 
Sităriţi Ştefan şi Sităriţi Silvia, cu dom. în oraş 
Sântana, str. Pruncului, nr. 9, jud. Arad, au solicitat 
constatarea dobâbdirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra suprafeţei de 6192 mp. din 
imobilul teren înscris în C.F. 25151 Măgura Ilvei nr. 
top 916 şi C.F. 25150 Măgura Ilvei nr. top 915, de 
natură curţi construcţii şi fânaţ (între vecinii 
N-Moisil Emil, E şi S – Lorint Ion; V – drum public). 
Potrivit susţinerilor reclamanţilor, terenul mai sus 
descris a fost folosit încă dinaintea celui de-al doilea 
război mondial de către părinţii reclamanţilor şi 
transmis acestora cu titlu de zestre, la căsătoria din 
anul 1970 (temei de drept – art. 1452 şi urm.Cod civil 
austriac, joncţiune posesii). Toate persoanele intere-
asate au dreptul de a face opiziţie şi de a o înainta 
Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la publicarea prezentei, instanţa va trece la 
judecarea cauzei. Preşedinte Corlăţeanu Simina.

Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 2172/265/2013. 
Somație de uzucapiune. Prin acțiunea civilă ce 
formează obiectul dosarului nr. 2172/265/2013 al 
Judecătoriei Năsăud, reclamanta Cojoc Curtuiuș 

Virginia cu domiciliul în municipiul Bistrița, str. 
Calea Moldovei, nr. 7, sc. C, ap. 33, jud. Bistrița-
Năsăud a solicitat să se constate că defunctul 
Curtuiuș Dumitru împreună cu pârâta Curtuiuș 
Saveta au dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului teren înscris în CF 
25084 Romuli, nr. top. 680/1, 681/1/1, precum și 
asupra suprafeței corespunzătoare cotei de 720/200 
părți din terenul înscris în CF 42 Romuli nr. top 
156/1, 589 și 590. Potrivit susținerilor reclamantei, 
posesia imobilelor terenuri anterior redate a fost 
exercitată în mod public, pașnic, continuu, necontur-
bați și sub nume de proprietari de antecesorii bunici 
ai reclamantei, care l-au transmis cu titlu de zestre la 
căsătorie (1949) părinților reclamantei Curtuiuș 
Dumitru și Curtuiuș Saveta care au continuat 
această posesie în aceleași condiții mai mult de 30 de 
ani, dobândind asupra imobilelor terenuri dreptul de 
proprietate pe cale de uzucapiune. Prin încheierea de 
ședință de la termenul de judecată din 28 mai 2015 
în temeiul dispozițiilor art. 1051 NCPC, instanța a 
dispus emiterea prezentei somații de uzucapiune 
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 acestei somații, instanța va trece 
la judecarea cauzei. 

Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1064/265/2014. 
Somație de uzucapiune. Prin acțiunea civilă ce 
formează obiectul dosarului nr. 1064/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, reclamanta Moldovan Ana cu 
domiciliul în loc. Feldru, nr. 778, jud. Bistrița-
Năsăud a solicitat să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate pe cale de uzucapiune asupra 
imobilului teren înscris în CF nr. 26704 Feldru, nr. 
top. 703/1. Potrivit susținerilor reclamantei, posesia 
imobilului teren anterior redat a fost exercitată în 
mod public, pașnic, continuu, neconturbați și sub 
nume de proprietari de antecesorii săi, încă înaintea 
celui de-al doilea război mondial și până în 
momentul căsătoriei când i-a fost transmis cu titlu 
de zestre, astfel că a continuat să-l folosească în 
aceleași condiții până în prezent, termenul 
prescripției achizitive împlinindu-se în persoana sa, 
prin joncțiunea posesiei sale cu cea a antecesorilor 
săi. Prin încheierea de ședință de la termenul de 
judecată din 21.05.2015 în temeiul dispozițiilor art. 
1051 NCPC, instanța a dispus emiterea prezentei 
somații de uzucapiune 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 
acestei somații, instanța va trece la judecarea cauzei.

LICITAȚII
SC Ligirom Construct SRL, societate aflată în fali-
ment prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la 
licitaţie publică a bunului mobil, aflat în patrimo-
niul societăţii debitoare, preţul de pornire al lici-
taţiei fiind redus cu 50% din preţul stabilit în 
raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea 
loc pe data de: 06.07.2015, 09.07.2015, 16.07.2015, 
23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 

20.08.2015, 27.08.2015 şi 31.08.2015 orele 13.30, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, şi la 
telefon 0344104525.

SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate în patrimoniul acesteia, respectiv: 
magazine tip termopan, autoturisme, malaxor, mixer 
planetar, etc. Preţul de pornire al licitaţiei fiind 
resdus cu 50% din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor 
din 29.01.2015 şi a regulamentului de licitaţie 
publică. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
06.07.2015, 09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 
30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 
27.08.2015 şi 31.08.2015 orele 13.00 în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

SC Land SRL prin lichidator, anunţă vânzarea la 
licitaţie publică a bunului imobil aflat în patrimoniul 
societăţii situat în loc. Boldeşti Scăieni, Cartier Seciu, 
nr.287, jud. Prahova, imobil compus din teren intra-
vilan în suprafaţă de 839 mp şi construcţiile C1, C2, 
C3 şi C4, construcţii ce sunt deteriorate că urmare a 
unui incendiu. Preţul de pornire al licitaţiei fiind 
redus cu 50 % din cel stabilit în raportul de evaluare 
şi anume: 28.550 lei (fără TVA) şi 35.402 lei (cu 
TVA). Licitaţiile vor avea loc pe data de: 06.07.2015, 
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 
31.08.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, 
jud. Prahova. Condiţiile de participare şi relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525.

SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică bunului aflat în patrimo-
niul societăţii, preţul de pornire al licitaţiei este redus 
cu 50% din preţul stabilit în raportul de evaluare. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 06.07.2015, 
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 
31.08.2015orele 13.00 la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. 
Condiţiile de participare şi relaţii suplimentare la tel. 
0344104525.

SC Rovit SA, societate aflată în reorganizare judi-
ciară, prin administrator judiciar anunţă vânzarea la 
licitaţie a unor bunuri aflate în patrimoniul debi-
toarei, în sensul că următoarele bunuri, respectiv 
Fermă 1 - construcţii şi teren aferent situată în 
Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova; 
Ferma 1 – C7 (demisol) construcţie şi teren aferent, 
situată în Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova; Fermă 8 - construcţii şi teren aferent 
situată în loc. Valea Călugărescă, sat Valea Largă, 
jud. Prahova; Clădire baracă şi teren aferent situată 
în Boldeşti-Scăieni, jud. Prahova; Fermă 5- 
construcţii şi teren aferent situată în Bucov, sat 
Chiţorani, zona Valea Orlei, jud. Prahova; Ferma 
11- situată în com. Bucov, sat Chiţorani, jud. 
Prahova - compusă din construcţii şi teren aferent, 
terenul intravilan în suprafaţă de 483 mp situat în 
com. Bucov, sat Valea Orlei şi o serie de bunuri 
mobile, respectiv: subsolier 2 buc. la preţul de 105 lei/
buc (fără TVA), 130,2 lei (inclusiv TVA), maşină de 
stropit – Tifone, 2 buc. la preţul de 930 lei/buc (fără 
TVA), 1.153,2 lei (fără TVA), remorcă cisternă, 3,6 
to, la preţul de 1050 lei (fără TVA), 1.302 lei (inclusiv 
TVA), remorcă cisternă, 3,6 to 855 lei (fără TVA), 
1060,2 lei (inclusiv TVA), remorcă auto, la preţul 
1515 lei (fără TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), 
reomorca RBA 5, la preţul de 1515 lei (fără TVA), 
1.878,6 lei (inclusiv TVA), presă balotat, la preţul de 
1.140 lei (fără TVA), 1.413,6 lei (inclusiv TVA), bena 
remorcă, 4 buc la preţul de 985 lei/ buc (fără TVA), 
1.221, 4 lei (inclusiv TVA). Licitaţia publică are loc în 
baza hotărârilor Adunării Creditorilor din 
09.03.2011, 30.05.2013, 12.08.2013, 29.07.2014, 
29.07.2014 şi a regulamentului de participare la lici-
taţie. Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 50% 
din preţul stabilit în raportul de evaluare. Şedinţele 
de licitaţii vor avea loc pe dată de: 06.07.2015, 
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 
31.08.2015, orele 12.00, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare la sediul 
administratorului judiciar cât şi la telefon 
0344104525.

SC Mymob Myjob SRL prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică bunului imobil aflat în 
patrimoniul societăţii şi anume: terenul intravilan 
în suprafaţă de 4.632 mp, situat în com Topalu, str. 
Soarelui, nr.710, jud. Constanţa, preţul de pornire 
al licitaţiei fiind redus cu 50%, din preţul stabilit în 
raportul de evaluare în cuantum de 32.425 lei (fără 

TVA) şi 40.207 lei (cu TVA). Licitaţiile vor avea loc 
pe data de: 06.07.2015, 09.07.2015, 16.07.2015, 
23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 
20.08.2015, 27.08.2015 şi 31.08.2015 orele 13.00 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Condiţiile de 
participare şi relaţii suplimentare la tel. 
0344104525.

SC Internaţional Alpha Trans SRL prin lichidator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate în patrimoniul societăţii 
debitoare conform rapoartelor de evaluare, a regula-
mentului de vânzare a bunurilor ce au fost încuvi-
inţate de Adunarea Creditorilor din 06.11.2014. 
Preţul de pornire al licitaţiilor este redus cu 50% din 
preţul stabilit în rapoartele de evaluare. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe data de: 06.07.2015, 
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 
31.08.2015 orele 12.00, la sediul lichidator judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, 
cab 7B. Relaţii suplimentare sediul lichidator judi-
ciar cât şi la telefon 0344104525.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate 
de lichidator judiciar al Miba Telecom 2002 SRL 
desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 2926 din data de 
26.09.2014, pronunţată în Dosar nr. 3865/93/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă, anunţă 
scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în propri-
etatea Miba Telecom 2002 SRL compus din teren 
extravilan în suprafaţă de 3.000 mp situat în Com. 
Ştefăneştii de Jos, T11, PA45/2/17, Jud. Ilfov, în 
valoare totală de 11.250 euro, identificat şi inven-
tariat conform raportului de evaluare aprobă în 
prezenţa cauza şi a publicaţiei de vânzare întocmită 
cu această ocazie. Vânzarea bunului imobil 
aparţinând societăţii falite se va organiza în data de 
10.07.2015, ora 14.00, prin licitaţie publică cu stri-
gare. În cazul în care bunul imobil nu se va vinde la 
primul termen de licitaţie se vor organiza alte 4 
(patru) licitaţii în dată 17.07.2015, 24.07.2015, 
31.07.2015 şi 07.08.2015 la aceeaşi ora şi în aceleaşi 
condiţii conform regulamentului stabilit în adunarea 
creditorilor din dată de 22.06.2015. Locul de desfăşu-
rare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele 
de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de 
sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului imobil, preţul acestuia, 
condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de 
organizare a acestora se pot obţine din caietul de 
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este 
de 300 lei pentru bunul imobil exclusiv TVA. 
Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tel.021.227.28.81.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate 
de lichidator judiciar al Pro-Dias Expert Design 
SRL desemnat prin încheierea de sendinţa din data 
de 29.06.2012, pronunţată în Dosar nr. 24223/3/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a 
Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a bunurilor 
mobile (reprezentant uşi, tocuri de uşi, panouri de 
ajustare) identificate, inventariate şi evaluate 
aparţinând societăţii falite, în valoare totală de 
47.018 lei exclusiv TVA, conform raportului de 
evaluare aprobat în prezenţa cauza şi a publicaţiei 
de vânzare întocmită cu această ocazie. Prima 
vânzare a bunurilor aparţinând societăţii falite se va 
organiza în data de 13.07.2014, ora 15.00, prin lici-
taţie publică cu strigare. În cazul în care bunul 
imobil nu se va vinde la termenul de licitaţie stabilit 
se vor organiza 9 (nouă) licitaţii săptămânale în 
fiecare zi de luni, la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii, 
în datele de 20.07.2015, 27.07.2015, 03.08.2015, 
10.08.2015, 17.08.2015, 24.08.2015, 31.08.2015, 
07.09.2015 şi 14.09.2015. Locul de desfăşurare a 
licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap. 9, sector 3, unde se vor depune documentele de 
înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, 
cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de 
înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a 
acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit 
de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate 
achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 
021.227.28.81

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Padom Marc SRL – Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[RON, fără TVA]: Mașină de cusut Rimoldi 527, nr. inv. 27, 600 lei; Mașină de cusut 
EDCO 2878, nr. inv. 30, 2.200 lei; Mașină de cusut EDCO 1942, nr. inv. 29, 2.200 lei; 
Mașină de cusut Rimoldi 527 Rimaglio Complet 99 20749, nr. inv. 31, 600 lei; Mașină 
de cusut Rimoldi 527 Rimaglio Complet 99 27827, nr. inv. 28, 600 lei; Mașină de 
cusut Rimaglia Trice F16 99 VE, nr. inv.17, 2.200 lei; Mașină de cusut Rimaglia Trice 
F16 99 VE, nr. inv. 16, 2.200 lei; Mașină de cusut Rimaglia Trice F16 99 VE, nr. inv. 
14, 2.200 lei; Mașină de cusut Rimaglia Trice F16 99 VE, nr. inv. 15, 2.200 lei; Mașină 
de cusut Rimaglia Trice f1699 VE, nr.inv. 13, 2.200 lei; Mașină de cusut Rimaglia 
Trice F16 99 VE, nr. inv. 12, 2.200 lei; Mașină de cusut Rimaglio F 16 99 VE 
MAT35511, nr. inv. 18, 2.200 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) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, 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 16-07-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
17-07-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, cam 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel 0248.211511 - 3252.
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SC Internaţional Alpha Trans SRL prin lichidator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare 
conform rapoartelor de evaluare, a regulamentului 
de vânzare a bunurilor ce au fost încuviinţate de 
Adunarea Creditorilor din 06.11.2014 şi anume: 
terenul în suprafaţă de 2.279 mp, situat com. 
Păuleşti, sat Gageni, jud. Prahova compus din: 
terenul în suprafaţă de 2.000 mp, tarla 1, parcelă L 
64/14, nr. cad. 10702 şi teren intravilan (drum) în 
suprafaţă de 279 mp, Tarla 1, parcelă L46/14, nr cad 
10701, la preţul de 85.450 lei (fără TVA), respectiv 
105.958 lei (cu TVA). Preţul de pornire al licitaţiilor 
fiind redus cu 50% din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data 
de: 06.07.2015, 09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 
30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 
27.08.2015 şi 31.08.2015orele 12.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare sediul 
lichidatorului judiciar cât şi la telefon 0344104525.

SC Plaiul Concom Impex SRL prin lichidator 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile aflate în patrimoniul debitoarei conform 
regulamentului de participare la licitaţie, preţul de 
pornire al licitaţiei fiind redus cu 50% din preţul 
stabilit în raportul de evaluare încuviinţat de 
Adunarea Creditorilor din 06.07.2015, 09.07.2015, 
16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 
13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 31.08.2015 orele 
13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti strada Ion 
Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Condiţii de partic-
ipare şi relaţii suplimentare la telefon: 0344104505.

SC Rimini Production SRL societate aflată în reor-
ganizare judiciară prin administrator judiciar 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunurilor 
mobile astfel cum sunt identificate şi evaluate în 
Planul de Reorganizare. Licitaţia publică are loc în 
baza hotărârii Adunării Creditorilor din 27.04.2011, 
22.11.2012 şi 15.04.2013 a regulamentelor de partici-
pare la licitaţie pentru bunurile mobile, preţul de 
pornire al licitaţiei este redus cu 50% din preţul 
menţionat în Planul de Reorganizare. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe data de: 06.07.2015, 
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 
31.08.2015 orele 12.30, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare sediul 
administratorului judiciar cât şi la telefon 
0344104525.

SC Cai Be Dang SRL prin lichidator anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în 
Câmpina, str. Fabricii, nr. 2, jud. Prahova, compus 
din teren în suprafaţă de 2.592,21 mp şi construcţiile 

C1, C2 şi C1-anexă, situate pe acest teren la preţul 
de 236.300 lei (fără TVA), precum şi a bunurilor 
mobile aflate în patrimonul societăţii debitoare, 
respectiv maşini de cusut şi confecţii. Preţul de 
pornire al licitaţiei este redus cu 50% din preţul 
menţionat în raportul de evaluare ce a fost încuvi-
inţat de Adunarea Creditorilor din 31.03.2015. Lici-
taţiile vor avea loc pe data de: 06.07.2015, 09.07.2015, 
16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 
13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 31.08.2015 orele 
14.00, în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare la: 
0344104525.

SC Bomas Distributions SRL prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică bunurilor aflate în patri-
moniul societăţii. Preţul de pornire al licitaţiei fiind 
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de eval-
uare. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 06.07.2015, 
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 
31.08.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, 
jud. Prahova. Condiţiile de participare şi relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525.

SC UPL Consulting SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a tuturor 
bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei 
respectiv, mobilier de bucătărie, sufragerie, dormitor 
şi baie, saltele, seturi de lenjerie pat, huse şi perdele, 
obiecte de iluminat, capete, colţ, cleme, elemente de 
îmbinare pentru plintă şi diverse tipuri de parchet. 
Bunurile se vând global şi nu defalcat pe fiecare 
sortiment. Preţul de pornire al licitaţiei este cel 
stabilit în raportul de evaluare, respectiv contra-
valoarea în lei a 12.000 euro + TVA. Licitaţia este 
organizată în baza hotărârii Adunării Creditorilor 
din 04.06.2015, a regulamentului de participare la 
licitaţie şi va avea loc pe data de: 06.07.2015, 
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 
31.08.2015 orele 12.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploieşti, strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, 
cab 7B. Condiţii de participare şi relaţii suplimentare 
la telefon: 0344104525.

SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în 
com. Drajna, sat Drajna de Sus, jud. Prahova, 
compus din teren în suprafaţă de 3.371 mp şi 
construcţiile situate pe acest teren la preţul de 
137.170 lei (plus TVA), respectiv 170.090,8 lei 
(inclusiv TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 45% din preţul stabilit prin raportul de 
evaluare conform Adunărilor Creditorilor din data 
de 09.04.2014, 13.11.2014 şi 26.05.2015. Licitaţiile 
vor avea loc pe data de: 06.07.2015, 09.07.2015, 

16.07.2015, 23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 
13.08.2015, 20.08.2015, 27.08.2015 şi 31.08.2015 orele 
12.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

SC Rovit SA, societate aflată în reorganizare judi-
ciară, prin administrator judiciar anunţă vânzarea 
la licitaţie a unor bunuri aflate în patrimoniul 
debitoarei, în sensul că următoarele bunuri, 
respectiv Ferma 1 - construcţii şi teren aferent 
situată în Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova; Fermă 1 – C7 (demisol) construcţie şi 
teren aferent, situată în Boldeşti-Scăieni, str. 
Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Fermă 8 - construcţii şi 
teren aferent situată în loc. Valea Călugărescă, sat 
Valea Largă, jud. Prahova; Clădire baracă şi teren 
aferent situată în Boldeşti-Scăieni, jud. Prahova; 
Fermă 5- construcţii şi teren aferent situată în 
Bucov, sat Chiţorani, zona Valea Orlei, jud. 
Prahova; Fermă 11- situată în com. Bucov, sat 
Chiţorani, jud. Prahova - compusă din construcţii 
şi teren aferent, terenul intravilan în suprafaţă de 
483 mp situat în com. Bucov, sat Valea Orlei şi o 
serie de bunuri mobile, respectiv: subsolier 2 buc. 
la preţul de 105 lei/buc (fără TVA), 130,2 lei 
(inclusiv TVA), maşină de stropit – Tifone, 2 buc. 
la preţul de 930 lei/buc (fără TVA), 1.153,2 lei 
(fără TVA), remorcă cisternă, 3,6 to, la preţul de 
1050 lei (fără TVA), 1.302 lei (inclusiv TVA), 
remorcă cisternă, 3,6 to 855 lei (fără TVA), 1060,2 
lei (inclusiv TVA), remorcă auto, la preţul 1515 lei 
(fără TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), reomorca 
RBA 5, la preţul de 1515 lei (fără TVA), 1.878,6 lei 
(inclusiv TVA), presă balotat, la preţul de 1.140 lei 
(fără TVA), 1.413,6 lei (inclusiv TVA), bena 
remorcă, 4 buc la preţul de 985 lei/ buc (fără 
TVA), 1.221, 4 lei (inclusiv TVA). Licitaţia publică 
are loc în baza hotărârilor Adunării Creditorilor 
din 09.03.2011, 30.05.2013, 12.08.2013, 29.07.2014, 
29.07.2014 şi a regulamentului de participare la 
licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 
50 % din preţul stabilit în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
06.07.2015, 09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 
30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 
27.08.2015 şi 31.08.2015, orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare la sediul administratorului judiciar 
cât şi la telefon 0344104525.

Anunţ de licitaţie. 1.Informaţii generale privind 
concedentul şi adresa de e-mail a persoanei de 
contact: CONSILIUL LOCAL CRISTEŞTI, judeţul 
Iaşi, codul fiscal: 4541289 cont (trezorerie) 
R043TREZ24A510103203030X, deschis la 
T r e z o r e r i a  P a ş c a n i ,  t e l e f o n / f a x 
0232.716.170/0232.716.293, adresa: comuna Cris-
teşti, judeţul Iaşi, cod poştal: 707145, persoană 
contact Constantin Bolohan, Primarul comunei 
Cristeşti, judeţul laşi, e-mail: primaria.cristesti.iasi@
gmail.com. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: concesionarea suprafeţei de 3.000mp 
teren aparţinând domeniului public al comunei 
Cristeşti, judeţul lasi, situat în parcela P308/1, sat 
Cristeşti, comuna Cristeşti. Durata concesiunii de 25 
ani. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate procura la preţul 
de 50lei de la Primăria comunei Cristeşti, judeţul 
laşi, până la data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor de 20 iulie 2015, ora 16.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. data limită de depunere a ofer-
telor: 24.iulie.2015, ora 11.00. 4.2. adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Cristeşti, 
judeţul Iaşi, cod poştal: 707145. 4.3. numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două 
exemplare -original şi copie. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 24. iulie.2015, ora 12.00, la Primăria comunei 
Cristeşti, judeţul laşi. 6. Denumirea instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iaşi, str.Elena 
Doamna nr.1A, Iaşi, jud. Iaşi, cod poştal 700398, tel. 
0332.403,663, fax.0332.435.700, în şapte zile de la 
adjudecarea licitaţiei. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 30.iunie.2015.

Anunţ de licitaţie. 1.Informaţii generale privind 
concedentul şi adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Consiliul Local Cristeşti, judeţul Iaşi, codul 
f i s c a l : 4 5 4 1 2 8 9  c o n t  ( t r e z o r e r i e ) 
R043TREZ24A510103203030X, deschis la 
Tr e z o r e r i a  P a ş c a n i ,  t e l e f o n  / f a x 
0232.716.170/0232.716.293, adresa: comuna Cris-
teşti, judeţul Iaşi, cod poştal:707145, persoană 
contact Constantin Bolohan, Primarul comunei 
Cristeşti, judeţul Iaşi, e-mail: primaria.cristesti.
iasi@qmail.com. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: suprafaţa de 26.000mp teren 
arabil situat în sat Cristeşti, comuna Cristeşti, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de 
executare nr. ABNP 6. Nr. 15143/30.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna iulie ziua 15. 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 15, luna iulie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea 
Ion nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Blue Lux Proiect SRL, CUI 25581073, cu domiciliul fiscal în localitatea 
I. L. Caragiale. a) teren arabil intravilan în suprafață de 2104 mp situat în localitatea 
I. L. Caragiale punct Mal - Racila, județ Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al 
licitației: 73690 lei (exclusiv TVA**)): **) cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, 
Sarcini: Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666100. Data 
afișării: 02.07.2015.

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 Fizice. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna iulie, ziua 14. În temeiul art. 162, 
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14, 
luna iulie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se va vinde 
prin licitație publică (a-I-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului Radulescu 
Viorel Romeo, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. București, bl. 205/3S1, sc. 
E, ap. 60, Jud. Giurgiu: Proprietăți imobiliare: 1. Teren arabil extravilan în suprafață de 
9600 mp conform Contract de Vânzare - Cumpărare nr. 438/19.02.1998, sat Izvoru, 
com. Gogoșari, jud. Giurgiu. Valoare totală proprietate imobiliară = 11650 lei fără 
T.V.A. Cota T.V.A. - fără T.V.A. 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 bunului sunt invitați să prezinte până la 
termenul de vânzare sau în cazul vânzării prin licitație, până în ziua pecedentă 
termenului de vânzare (13.07.2015, ora 16.00): oferte de cumpărare; dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire (cont nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, deschis la Trezoreria Mun. Giurgiu - beneficiar A.J.F.P. 
Giurgiu, C.U.I. 4286895); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de 
stat și bugetul local) care 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. 168-169 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2) 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 număr 0246.216705, interior 419, persoană de contact: Marian 
Carstea.

ANUNŢURI


