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OFERTE SERVICIU

Caut persoană îngrijire doamnă în vârstă, 
Bucureşti, zona Drumul Taberei, Favorit. 
Telefon 0744339112, 021.746.02.14.

Şcoala Gimnazială Nr. 134 Sector 5, Bucureşti, 
anunţă organizarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei de Administrator financiar de 
patrimoniu 0,5 normă. Dosarele se vor depune la 
secretariatul unităţii până la data de 15 Septem-
brie 2015. Detalii la telefon 021.450.35.02 sau la 
email scoalanr134@yahoo.com.

SC Guraytex SRL, Slatina, strada Crişan, nr 31D, 
Olt, angajează 1 tehnician în industria confecţiilor 
şi tricotajelor. Condiţii: calificare şi experienţă 4 
ani în domeniu, limba turcă- nivel avansat, limba 
engleză - nivel mediu. Salariu atractiv. C.V.-urile 
se trimit la sediul societăţii până la data de 
08.09.2015. Relaţii la tel 0249415625.

Fabrică de dulciuri angajează persoană cu 
experienţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia 
de director vânzări, pentru distribuţie naţio-
nală. CV se pot trimite pe adresa de email 
office@happyfursec.ro.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
anunță scoaterea la concurs, pe perioadă nede-
terminată, a următorului post contractual, 
conform H.G. nr. 286/2011 modificată: Soci-
olog; perioadă nedeterminată; studii în dome-
niul sociologiei; diplomă de doctor; Proba scrisă 
17.09.2015, ora 10, corp E, sala E6; Interviu 
23.09.2015, ora 10, corp E, sala E6; data limită 
depunere dosare 09.09.2015; date contact 
secretar comisie: Telefon: 0230/216147, Inte-
rior: 413/412, E-mail: salarizare@usv.ro.

Căutăm persoane motivate să lucreze în 
cămine pentru bătrâni cu diplomă de Asistent 
Medical Generalist, în Germania. Salariu 
minim de 1700 euro brut. Cunoaşterea limbii 
germane constitue un avantaj dar nu este obli-
gatoriu. Dacă sunteţi pe placul nostru va 
oferim curs de limba germană, recunoaşterea 
diplomei, ajutor pentru găsirea unei locuinţe 
cât şi integrarea dumneavoastră în societatea 
germană. Aşteptăm CV-urile dumneavoastră la 
adresa: LIA Pflege Gmbh, Markenstr. 72, 33397 
Rietberg, Germania sau pe e-mail: gf@sozial-
station24.de. Tel: 0049 5244/905016.

Autoritatea Feroviară Română -AFER, insti-
tuţie publică finanţată din venituri proprii, cu 
sediul în Calea Griviţei, nr.393, Sector 1, Bucu-
reşti, în conformitate cu prevederile Regula-
mentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru ocuparea, pe durata 
nedeterminată, a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante, şi anume: INSPECTOR DE 
STAT gradul IA, 1 post, la Inspectoratul de 
Siguranţă Feroviară Iaşi: studii universitare de 
licenţă, absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalentă, specialitatea Material Rulant de 
Cale Ferată, cunoştinţe operare PC, cunoaş-
terea standardelor EN ISO 9000, 9001, 14001, 
OHSAS 18001, cunoaşterea legislaţiei feroviare 
comunitare: Directivele 49/CE/2004, 57/
CE/2008, metodele comune de siguranţă 
nr.1077/2012, 1078/2012, 352/2009, 1169/2010, 
1158/2010, experienţa necesară executării 
operaţiunilor specifice postului: 15 ani vechime 
în domeniul feroviar. Condiţiile generale pe 
care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt 
cele prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Termenul limită de 
depunere a dosarului de concurs este data de 
17.09.2015, ora-14.00. Locul de desfăşurare a 
concursului: la sediul Autorităţii Feroviare 
Române -AFER, Corp B, parter, camera 101, 
proba scrisă în data de 24.09.2015, ora-10.00, 
interviul în data de 30.09.2015, începând cu 
ora-10.00. Tematica şi bibliografia de concurs, 
aferentă funcţiei, precum şi alte informaţii 
necesare pot fi studiate pe site-ul AFER (http://
www.afer.ro/) secţiunea Informatii/ Anunturi/ 

cariera. Persoana care asigură secretariatul 
poate fi contactată la telefonul: 021.307.22.22.

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală, cu sediul in 
Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, organi-
zează la sediul său, în data de 25 septembrie 
2015 ora 10:00 (proba scrisa/proba practica) 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale de execuţie vacante de expert I (1 post), 
expert debutant (1 post)  si secretar dactilograf 
IA (1 post) din cadrul Directiei generale de 
investitii, achizitii publice si servicii interne. 
Condiţiile de participare la concurs: - expert I; 
- studii universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de licenta, sau 
echivalenta  in stiinte economice; - vechime 
minima de 4 ani in specialitate. - expert debu-
tant; studii universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durata,  absolvite cu diploma de licenta, sau 
echivalenta  in stiinte economice. - secretar 
dactilograf IA; studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; vechime minima de 3 
ani si 6 luni in specialitatea functiei. Dosarele 
de inscriere la concurs se depun in perioada  02 
-15 septembrie 2015 la sediul Agenţiei  Naţio-
nale de Administrare Fiscală . Conditiile de 
desfasurare, de participare la concurs si biblio-
grafía stabilita  sunt afisate  la sediul Agenţiei  
Naţionale de Administrare Fiscală si pe site-ul 
www.anaf.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 319.97.59 /int.2047, 2026, 2492.

Primăria Comunei Vadu Izei, Județul Mara-
mureş, cu sediul în Localitatea Vadu Izei, nr. 
161, Județul Maramureş, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale de execuție vacante, de: -Referent debu-
tant- Agent de turism; -Referent debutant- 
Ghid Turistic, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă, 
în data de 28.09.2015, ora 10.00; -Proba 
interviu, în data de 29.09.2015, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
Condiții generale: cele prevăzute de art.3 din 
HG nr.286/2011. Condiții specifice: -studii supe-
rioare cu diplomă de licență în Turism; -să nu 
aibă cazier; -apt din punct de vedere fizic; 
-cunoştințe operare PC; -cunoştințe limba 
engleză- nivel bază. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de: 17.09.2015, ora 13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Vadu Izei, Județul Maramureş. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Vadu Izei, Județul Mara-
mureş. Persoană de contact: Secretar Ulici 
Gheorghe, telefon: 0262.330.103, e-mail: vadu-
izeiprimaria@yahoo.com. Primar, Vlaşin Petru.

PRESTĂRI SERVICII

Liceul Particular Onicescu-Mihoc- Acre-
ditat organizează înscrieri: pentru liceu zi, 
seral, frecvenţă redusă, pregătire gratuită 
pentru BAC cu rezultate excelente! 
Tel.0727.222.292.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr motor electric 0,18 -0,35 kw la peste 
2600 rot./min. Telefon 0729206201.

VÂNZĂRI TERENURI
Vând două terenuri 1500 mp în localitatea 
Măneciu, Jud. Prahova. 0729.541.487, 
0745.090.230.

CITAȚII
Chivu Ioana, domiciliată în Stefăneşti, uliţa 
Ruseşti, nr. 66, jud. Argeş, CNP 2331007034981, 
este chemată la Judecătoria Piteşti ca pârâtă în 
data de   16 sept 2015, în proces cu Chivu 
Alexandru, reclamant, în Dosarul 21956/280/2014, 
pentru declararea judecătorească a morţii.

Se citează numita Budeanu Livia, domiciliată 
în Petrila, str. Tudor Vladimirescu, bl 39/B, sc. 
1, ap. 2, județ Hunedoara, pentru data de 
14.09.2015, la Tribunalul Hunedoara, în dosar 
nr. 4270/278/2011*.

SC Grupul 5 Instalaţii Construcţii Montaj SRL, 
cu ultimul sediu cunoscut în Bucureşti, sector 
5, str. Lacul Orza nr. 17, ap.-cam. 3, reprezen-
tată prin lichidator judiciar Argeş Insolv SPRL 
- actuală Art Pro Insolv SPRL (reprezentată 
prin dl. Motrun Petre), este citată în calitate de 
pârâtă pentru data de 9.09.2015 la Judecătoria 
Iaşi - Secţia Civilă (situată în Iaşi, str. A. Panu 
nr. 25), complet C25, ora 08:30, în dosar nr. 
32449/245/2012, în contradictoriu cu recla-
manta Afânase Georgeta, obiectul pricinii fiind 
hotărâre care să ţină loc de act authentic.

Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al S.C. Metalindustrie S.R.L societate 
în faliment cu sediul în com. Dumbrava Roşie, 
sat Izvoare, jud. Neamț, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Neamţ sub nr. J27/1113/2005, cod 
unic de înregistrare RO 17805706, dosar nr. 
3274/103/2011, af lat pe rolul Tribunalului 
Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, citeaza pe numitul Stan 
Florea domiciliat in mun. Falticeni, Aleea 
Nucului nr. 7, sc. B, ap. 14, jud. Suceava pentru 
a se prezenta la Tribunalul Neamț, Secția a II-a 
Civilă, de Contecios Administrativ şi Fiscal, 
Bulevardul Republicii nr. 7, Piatra Neamț, jud. 
Neamț, în data de 23.09.2015, ora 12,00 
complet C3F, în calitate de pârât, în proces cu 
Euroinsolv SPRL în calitate de lichidator în 
dosarul nr. 3274/103/2011 având drept obiect 
angajarea răspunderii conform art. 138 din 
Legea nr. 85/2006. În caz de neprezentare, se va 
putea trimite un inscris, judecata urmand a se 
face in lipsa. 

DIVERSE
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind 
procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii de faliment a debito-
rului SC Construcții Feroviare Turnu Severin 
SA, CIF: 10471293, J25/160/1998, dosar nr. 
6919/101/2014-Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţe supli-
mentare 01.07.2015; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea 
tabelului suplimentar al creanţelor este la 

26.08.2015, Termen pentru depunerea eventua-
lelor contestații împotriva tabelului supli-
mentar este de 7 zile de la data publicării în 
BPI; Termen pentru întocmire şi afişare tabe-
lului definitiv consolidat al creanţelor 
16.09.2015. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL

SOMAȚII
Având în vedere acțiunea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei laşi sub numărul de dosar 
4559/245/2015, prin care reclamantul Chelariu 
Artemis Fottine, domiciliat în Iaşi, Str. Arcu, 
nr.15, jud. Iaşi, solicită, în baza art.1049-1052 
N.C. proc.civ., să se constate că a dobândit, prin 
efectul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de 
proprietate asupra terenului în suprafață de 
475mp situat în intravilanul Mun.Iaşi -Str.Arcu 
nr.15, tarla 80, parcela 2672 şi parcela 2673, 
adresăm, în baza încheierii din data de 
03.08.2015, pronunțată în dosarul nr. 
4559/245/2015, tuturor celor interesați, 
prezenta somație de a formula opoziție la 
cererea reclamantului. În caz contrar, în termen 
de 6 luni de la publicarea şi afişarea somației de 
față, se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul Unic al S.C. ICPET -Genera-
toare Abur S.A. cu sediul social în Bucureşti, 
Şos. Berceni nr.104, sector 4, înregistrată la 
O.R.C.T.B. sub nr. J40/18840/2004, având C.U.I. 
RO 16951886, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. ICPET 
-Generatoare Abur S.A. pentru data de 
08.10.2015 ora 12.00, la sediul social al societăţii 
situat în Bucureşti, Şos. Berceni nr.104, sector 4, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.10.2015 sau 
reprezentanţii acestora, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Prelungirea valabilităţii şi suplimentarea 
contractului de credit încheiat de societate cu 
Libra Internet Bank S.A., precum şi prelungirea 
valabilităţii contractului de ipotecă încheiat în 
favoarea Libra Internet Bank S.A., pentru 
garantarea plăţii obligaţiilor aferente creditului 
contractat. 2. Contractarea unui nou credit 
bancar pentru refinanţarea creditului existent la 
o societate bancară alta decât Libra Internet 
Bank şi garantarea acestui credit prin semnarea 
unui contract de ipotecă, în favoarea acelei soci-
etăţi bancare asupra bunurilor aflate în patrimo-
niul societăţii, situate în Bucureşti, Şos. Berceni 
nr.104, sector 4, precum şi cu alte tipuri de 
garanţii. 3. Desemnarea persoanei care să repre-
zinte cu puteri depline societatea în vederea 
negocierii condiţiilor contractuale, îndeplinirii 
tuturor formalităţilor necesare pentru încheierea 
documentelor precizate la pct.1 şi 2 şi semnării 
în numele societăţii a acestor documente. 4. 
Vânzarea imobilului în suprafaţa totală de 31,62 
mp deţinut în indiviziune, ce face parte din 
Construcţia C3 “Baza Microproducţie” parter, 
Încăperile nr.2; nr.3; nr.5; nr.6 şi nr.7, cu număr 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 75833/31.08.2015. Invitație de participare. 
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea fiscală Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești, să depună, până cel târziu la data de 
14.09.2015, ora 16.30, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în 
dosarele de insolvență privind pe debitoarele: 1. S.C. Falin SRL, CUI 18246599, 
Alexandria; 2. Media ATV SRL, CUI 16961871, Alexandria; 3. Sago RA, CUI 
1388700, Turnu Măgurele; 4. Corstel SRL, CUI 6690503, Alexandria; 5. Kristex 
Impex SRL, CUI 26083662, Turnu Măgurele; 6. San Prosper SRL, CUI 18595840, 
Com. Siliștea; 7. Azucar Sincron Service SRL, CUI 18422164, Com. Uda-Clocociov; 
8. Craciun F & M SCS, CUI 1380404, Alexandria; 9. Momoc SRL, CUI 20650644, 
Com. Gratia, aflate pe rolul Tribunalului Teleorman, întocmită conform prevederilor 
art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.451/2015 privind procedurile de agreare și selectie a practicienilor în insolvență 
de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi depuse în plic 
sigilat, individual, la registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Teleorman, str. Dunării, nr. 188, Alexandria, jud. Teleorman.

Se citează la Judecătoria Reşiţa 
în data de 30.09.2015 în dosar 
nr. 1363/290/2015 pentru divorţ 
şi încredinţare minor, pârâta 
Ababei Mihaela Ancuta, recla-
mant Ababei Gheorghe.
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cadastral 211908-C2 şi număr cadastral vechi 
1476/9/2/2, înscris în CF nr. 211908-C2 (prove-
nită din CF vechi 68281) a localităţii Bucureşti 
Sector 4, situat în Bucureşti, Şos. Berceni nr.104 
sector 4. 5. Desemnarea persoanei care să repre-
zinte societatea în faţa Notarului Public, şi a 
oricăror autorităţi pentru îndeplinirea tuturor 
formalităţilor necesare pentru realizarea 
vânzării imobilului, obţinerea tuturor acordu-
rilor de vânzare, negocierea şi semnarea contrac-
tului de vânzare a imobilului. 6. Casarea 
următoarelor mijloace fixe: auto Cielo GLE M/T 
AC 447306 şi auto HYNDAI G4JPY402207 şi 
valorificarea prin vânzarea acestora prin 
REMAT sau terţi cumpărători. 7. Desemnarea 
persoanei care să reprezinte societatea pentru 
efectuarea menţiunilor la O.R.C.T.B. cu privire 
la hotărârea acţionarilor şi publicarea în Moni-
torul Oficial al României Partea a IV-a. La 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor S.C. ICPET -Generatoare Abur S.A. sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 01.10.2015, considerată ca dată 

de referinţă. Dreptul de vot se poate exercita 
direct sau prin reprezentant, în condiţiile legii. În 
cazul în care la prima convocare nu sunt întru-
nite condiţiile legale, a doua convocare este 
fixată în data de 09.10.2015 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare 
a Actionarilor: Consiliul de Administraţie al 
S.C. NIMB Pipera S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Sector 2, Şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul 4C, 
România, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti 
sub nr. J40/11438/1992, avand cod unic de 
înregistrare RO 324643, În temeiul Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor în data de 03.10.2015, ora 10:00 la 
sediul societăţii situat în Bucureşti, Sector 2, 
Şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul 4C, România, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi la S.C. NIMB 

Pipera S.A. Bucureşti, până la sfârşitul zilei de 
18.09.2015, considerată dată de refererinţă. 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor va avea următoarea ordine de zi: 1. 
Deschiderea unui punct de lucru în comuna 
Filipeştii de Pădure, str. Principală, nr. 941, jud. 
Prahova, în incinta ansamblului de imobile, 
conform Procesului Verbal de Adjudecare din 
data de 11.08.2015. 2. Adăugare coduri 
C.A.E.N. 3. Diverse. Acţionarii cu drept de vot 
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, 
înainte de Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor. Acţionarii persoane fizice pot 
participa la şedinţă în nume propriu sau prin 
reprezentare, cu împuternicire data unui alt 
acţionar sau unei alte persoane decât acţionar 
pe bază de procură specială. Acţionarii 
persoane juridice pot participa la şedinţă prin 
persoana căreia i s-a delegat competenţa de 
reprezentare sau printr-o persoană desemnată 
de aceştia în condiţiile documentului lor de 
constituire. În cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea nr. 

31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează cea de-a doua Adunare 
Generală a Acţionarilor pentru data de 
05.10.2015, ora 10:00. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie, Monceanu Emilian.

LICITAȚII
SC Fast Prest Trading SRL Galaţi, C.U.I. 
25467355, prin lichidator judiciar Expert Am 
SPRL, cu sediul în Galaţi, str. Plantelor, nr.7, 
desemnat în Dosar nr. 8446/121/2013, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică, în datele de: 04, 
11, 18.09.2015, ora 13.00 următoarele bunuri la 
preţurile reduse cu 50% faţă de cele stabilite 
prin raportul de evaluare: presă de balotat 
verticală HSM V – PREST 818 Plus, preţ 
12.295 lei, plus TVA. Ofertanţii vor achita până 
la ora licitaţiei contravaloarea Caietului de 
sarcini de 500 lei şi garanţia de 10% din preţul 
de vânzare. Prezentul anunţ constituie şi notifi-
care către creditori, debitori şi orice altă  
persoană interesată în cauză. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0236/470525; 0722/654481.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20002. Nr. ESPJP. 103182/31.08.2015. 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 
se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. în data de 15, luna septembrie, 
anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Activul Construct Prod 2010 S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, Aleea 
Pichetului nr. 1, bl. 14D, sc. A, ap. 3, cod de identificare fiscală 22159172. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul): Autovehicul marca Volkswagen Transporter, motorină, nr. înmatriculare PH-10-ACT, nr. identificare WV2ZZZ70ZSH075966, 2371 cc, 57 
kw, culoare alb, an fabricație 1995. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 6.420 lei Cota T.V.A./ neimpozabi/scutit *): 24%. 2. în data de 17, luna 
septembrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Willis Finance S.R.L., cu domiciliul fiscal declarat în localitatea 
Ploiești, str. Torcători nr. 2B, cod unic de înregistrare fiscală 13434575: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A. Cota T.V.A./ neimpozabi/ scutit *): Autoturism Kia Cee'D, ED B5P21, nr. înmatriculare 
PH-02-WYL, nr. identificare U5YFF24128L116383, euro 4, 1.396 cc, 80,2 kw, culoare negru, an fabricație 2008, 15.330 lei, 24%; Autoturism Fiat Albea, 178CYNTA, benzină 
1.368 cc, 57 kw, nr. identificare ZFA17800006429492, culoare negru, an fabricație 2006, nr. înmatriculare PH-95-WYL, 7.995 lei, 24%. 3. în data de 21, luna septembrie, anul 
2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Cataoil Production S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Crângași 
nr. 1B, bl. 41C, et. 4, ap. 19, cod unic de înregistrare fiscală 31066129: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv   T.V.A. Cota T.V.A./ neimpozabi/ scutit*): Autoturism Opel Astra GTC, număr de identificare 
WOLOAHL0865045475, benzină, culoare gri, nr. înmatriculare PH 89 COP, an fabricație 2006, 18.497 lei, 24%; Autoturism Fiat Punto, număr de identificare 
ZFA19900002048877, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 01 COP, an fabricație 2007, 10.570 lei, 24%; Autoutilitară Ford Transit, număr de identificare 
WFOLXXTTFL5B07792, motorină, culoare galben, nr. înmatriculare PH 07 COP, an fabricație 2005, 13.221 lei, 24%. 4. în data de 22, luna septembrie, anul 2015, ora 12.00, se 
vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Lowis Services S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Făget nr. 5, bl. 12H, sc. B, et. 4, 
ap. 35, cod unic de înregistrare fiscală 32997656: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv   T.V.A. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Autoturism Peugeot 107, PNCFA*, nr. înmatriculare PH-01-LOW, nr. 
identificare VF3PNCFAC88033494, euro 4, 998 cmc, benzină, 50 kw, culoare alb, an fabricație 2006, 7.387 lei, 24%; Autoturism Citroen C1, PNCFA*, euro 4, benzină 998 cmc, 
50 kw, nr. identificare VF7PNCFAC89145121, culoare alb, an fabricație 2007, nr. înmatriculare PH-16-LOW, 7.612 lei, 24%. 5. în data de 23, luna septembrie, anul 2015, ora 
12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Circullar Point Group S.R.L., cu domiciliul fiscal în Ploiești, str. Cameliei nr. 23B, bl. 138, sc. 
A, parter, ap. 2, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 24857481: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A. Cota T.V.A./ neimpozabi/ scutit*): Autoturism marca Skoda, Fabia, număr de 
identificare TMBBB46Y923528936, benzină, culoare gri metalizat, nr. înmatriculare PH-14-EUC, an fabricație 2002, 5.520 lei, 24%; Autoturism marca Renault, număr de 
identificare VF1LBNM0543675780, motorină, culoare alb, nr înmatriculare PH 14 ZHF, an fabricație 2010, 9.578 lei, 24%; Autoturism marca Citroen, tip Berlingo, număr de 
identificare VF7GCWJYB94129374, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare B 14 EYT, an fabricație 2004, 5.745 lei, 24%. 6. în data de 24, luna septembrie, anul 2015, ora 
12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Romconstruct S.A. cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Sitarului, nr. 1, cod de 
identificare fiscală 1348098: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Autoturism Dacia Logan, număr identificare UU1LSDEJH36671377, motorină, culoare 
roșu, nr. înmatriculare PH 12 ZVN, an fabricație 2006, 5.966 lei, 24%; Autoturism Dacia Logan, număr identificare UU1LSDEJH36674696, motorină, culoare roșu, nr. 
înmatriculare PH 12 ZVL, an fabricație 2006, 6.628 lei, 24%; Autoutilitară Ford Furgon, număr identificare WFOLXXTTFL5G71935, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 
11 YNJ, an fabricație 2005, 14.252 lei, 24%; Autoutilitară Ford Camion, număr identificare WFOAXXTTFA5K22483, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 11 ZLL, an 
fabricație 2005, 17.235 lei, 24%. 7. în data de 25, luna septembrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
Dacevis Com S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, Aleea Bahluiului nr. 14, bl. 150, sc. A, ap. 25, cod de identificare fiscală 10222950: Denumire bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv   T.V.A. Cota 
T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Mașină de frezat GF171, 7.460 lei, 24%; Mașină de frezat AF221, 2.810 lei, 24%; Mașină de frezat EY832, 4.390 lei, 24%; Mașină de sudat 
ES710LV, 4.220 lei, 24%; Mașină de debitat cu fierăstru MGS-72, 1.264 lei, 24%; Mașină de debitat cu fierăstru GL2, 444 lei, 24%; Suport role MMS-100, 3.164 lei, 24%. 8. în 
data de 28, luna septembrie, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Convest Construct S.R.L., cu domiciliul fiscal în 
localitatea Ploiești, str. Alexandru Odobescu nr. 68, cod de identificare fiscală 18166112. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Peugeot Partner, carte identitate G499967, certificat înmatriculare P00380374H, capacitate cilindrică 1560 cmc, 
motorină, an fabricație 2008, culoare alb, nr. înmatriculare PH-12-ZOC. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 12.441 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit 
*): 24%. 9. în data de 29, luna 09, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Rotemp Serv S.R.L. cu domiciliul fiscal în 
localitatea Ploiești, str. G-ral. Ion Dragalina nr. 19, cod de identificare fiscală 8973948: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Renault Megane, motorină, an fabricație 2000, nr. identificare VF1LAONO523762972, număr înmatriculare PH-07-EAJ, 
culoare albastru metalizat, 302409 km. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 4.440 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 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 (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
române, 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 judecătoreascã competentă, în termen 
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicatã, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicatã, cu modificările și completările ulterioare, când urmeazã sã se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data afișării : 02.09.2015.
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Anunţ privind organizarea licitaţie intermediere 
pentru vânzarea masei lemnoase pe picior 
producţia 2015. Organizator: primăria Comunei 
Stremt, cu sediul în localitatea Stremt, comuna 
Stremt, judeţul Alba nr. 99, tel. 0258-848.101, fax 
0258-848.302. Data şi ora desfăşurării licitaţie: 
02.10.2015 ora 10:00. Locul desfăşurării licita-
tieiL sediul Primăriei Comunei Stremt, Str. 
Principală, nr. 99, comuna Stremt, judeţul Alba. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea 
ofertelor în plic închis şi sigilat. Dată şi ora orga-
nizării preselecţiei: 28 septembrie 2015. Dată şi 
ora limita până la care poate fi depusă documen-
taţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
27 septembrie 2015, ora 14:00. Volum brut total 
la masa lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 
Stejar – 153 mc brut. Carpen- 17 mc brut. Fag- 
82 mc brut. Total. 252 mc. Masa lemnoasă 
oferită spre vânzare provine din fondul forestier 
proprietate private a comunei Stremt situate pe 
raza teritorială a Ocolului Silvic Aiud. Infor-
maţii privind organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei se pot solicită la sediul Primăriei Stremt sau 
la telefon 0258-484.101.

Primăria comunei Stremt cu sediul în localitatea 
Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba nr. 99, tel 
0258.848.101, fax 0258.848.302 organizează lici-
taţie publică deschisă cu strigare pentru concesi-
onarea de bunuri imobile – teren intravilan – în 
suprafaţă de 4.352 mp proprietate private a 
comunei Stremt în vederea realizării. Obiecti-
vului “amenajarea zona de agrement”. Data 
limită de depunere a dosarelor de prezentare 
este 16.09.2015, ora 10:00. Licitaţia se va desfă-
şura la data de 16.09.2015 începând cu ora 
12:00. Informaţii privind obţinerea documen-
telor de participare, a cheltuielorlor suportate de 
către ofertanţii interesaţi precum şi alte infor-
maţii se pot obţine de la sediul Autorităţii 
Contractante.

Debitorul SC Alto Adprod SRL -in faliment, 

prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii 
S.P.R.L., scoate la vânzare: -Teren în suprafață 
de 775,09mp şi construcțiile de pe acesta, cu o 
suprafață totală construită la sol de 482,09mp, 
situat în Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 102, jud. 
Ilfov. Prețul de pornire al licitației este de 
109.000 EURO exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. Participarea 
la licitație este condiționată de consemnarea în 
contul nr. RO11 BRMA0999100047093302,  
deschis la Banca Romaneasca, Sucursala Unirii, 
până la data şi ora stabilită pentru şedința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul de pornire al 
licitației şi de achiziționarea până la aceeaşi dată 
a Caietului de sarcini. Caietul de sarcini poate fi 
achitat în contul lichidatorului judiciar nr. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la ING 
BANK –Sucursala Dorobanți sau în numerar la 
sediul acestuia din Bucureşti str. Buzeşti, nr.71, 
et.2, cam.203, sector 1. Prima şedința de licitație 
a fost fixată în data de 16.09.2015, ora 14.00, iar 
dacă acestea nu se adjudecă la aceasta dată, 
următoarele şedințe de licitatii vor fi în data de: 
23.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015 şi 14.10.2015, 
ora 14.00. Toate şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str.Buzeşti nr.71, et.2, cam.203, sector 1. 
Pentru relații  suplimentare sunați la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI
P i e r d u t  c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
50811/18.07.2008 al SC Asigurarea Româneas-
că-ASIROM VIG SA pentru Sucursala Argeş, 
CUI 128582, J03/576/1991, str. Smeurei, nr. 43, 
Piteşti pe care-l declarăm nul.

Nacon Engineering SRL, C.U.I. 29320046, 
J40/13320/2011, sediul în strada Drumul Taberei 
nr.23, bl.E22, ap.9, Sector 6, Bucureşti, declară 
pierdut (nul) Certificatul de înregistrare emis de 
O.N.R.C. Bucureşti în 12.12.2013 cu seria B2851033
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