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se cunoaşte, în incendiul de vineri, una
dintre victime este
femeia de serviciu care
se ocupa de curăţenie la
firmele afaceriştilor.
Familia victimei a
declarat că patronii o
plăteau „la negru”. În
acest timp, patru firme
ale lui Costin Mincu au
fost acţionate în judecată de societatea de
curăţenie Side Grup
SRL, pentru neplata
serviciilor prestate.
SC CVC Mistico
SRL a fost sancţionată,
în anul 2007, de Primăria Comunei Limanu,
judeţul Constanţa. În
2009, Tribunalul Constanţa a respins cererea
firmei de anulare a
acestei amenzi.
SC Mamut Pub
SRL are patru procese
civile. Primul, deschis
în noiembrie 2014, a
fost intentat de firma
de curăţenie Side Grup
SRL, care a cerut plata
unor prestaţii efectuate.
În 22 ianuarie 2015,
Judecătoria Arad a
admis cererea.

Plângeri pe bandă
O altă firmă, Belliville International SRL,
care se ocupă cu tranzacţii imobiliare proprii, a cerut Judecătoriei Sectorului 3, executarea silită a companiei
Mamut Pub SRL.
Instanţa a încuviinţat
cererea. Producătorul
agricol Armaco Distributio SRL a solicitat
aceleiaşi instanţe să
oblige firma lui Mincu
să-şi achite datoriile
contractuale, cerere
care are termen de
judecată în data de 9
noiembrie, iar Enel
Energie Muntenia SA
s-a îndreptat cu o cerere similară, procesul
urmând să se judece la
24 noiembrie.
SC Iunie Events
SRL, tot a lui Costin
Mincu, a fost dată în
judecată, anul trecut, de
distribuitorul de echipa-

mente electrice Stizomat Comelectro
SRL, Judecătoria Sectorului 3 obligând, în septembrie 2014, firma debitoare să achite o datorie de 4.973 lei. În

data de 13 mai 2015, SC Iunie Events
SRL a fost executată silit de societatea
SC Ia Bilet SRL. În 18 octombrie 2015,
aceeaşi instanţă admite o cerere privind

plata unor datorii de 3.360,72 pe care
firma lui Mincu le are la Asociaţia
Culturală Româno-Olandeză, încă din
noiembrie 2012.
publicitate

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ
Consiliul Judeţean Dolj a finalizat implementarea proiectului
„Sistem informatic integrat privind gospodăriile şi exploataţiile agricole din Judeţul Dolj”
Craiova, data: 02.11.2015
Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Craiova, Str.Unirii Nr.19, a derulat, începând cu data de
6.12.2013, proiectul “Sistem informatic integrat privind gospodăriile şi exploataţiile agricole din
Judeţul Dolj“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de
finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.
Valoarea totală a proiectului este de 6.731.092,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este
de 6.596.470,16 lei.
Proiectul s-a implementat în localităţile Amarăştii de Jos, Amarăştii de Sus, Bratovoeşti, Gherceşti,
Celaru, Cerăt, Dobreşti, Drăgoteşti, Leu, Negoi, Rast, Seaca de Cîmp, Teslui, Urzicuţa, Vîrtop pe o
durată de 23 luni.
Obiectivul proiectului a fost creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de
administraţia locală cetăţenilor şi mediului de afaceri prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi
gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a
primăriilor, pentru a sprijini competitivitatea economică şi a promova interacţiunea între sectorul
public şi mediul de afaceri/cetăţeni prin punerea la dispoziţie a serviciilor administrative folosind
mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia
publică.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Ileana Măjină
Funcţie: Manager proiect
Tel. 0251408205, Fax: 0251408245, e-mail: ileana_majina@yahoo.com
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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Când alţii trimit în şomaj, noi angajăm! Dacă vrei
să munceşti, primeşti bani frumoşi! Angajăm în
oraşele: Tulcea, Constanţa, Călăraşi şi Slobozia:
fierari-betonişti, dulgheri, lăcătuşi, mecanici
construcţii, zidari-tencuitori. Trimiteţi CV-ul la
fax 0348/430392 sau la e-mail: office@deltainvest.
ro, sau sună la tel. 0248-264518.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Optoelectronică INOE 2000 cu sediul în
Str.Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgurele, Jud.
Ilfov, scoate la concurs 1 post de Inginer Dezvoltare Tehnologică gradul II cu contract individual
de muncă pe durată nedeterminată în domeniul
inginerie opto-mecanică. Locul desfăşurării
concursului: la sediul INOE 2000 din Str.Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgurele, Jud.Ilfov.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de
zile de la data publicării anunţului. Dosarul de
concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 din
Str.Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgurele, Jud.
Ilfov. Relaţii la telefon: 021/457.45.22. Concursul
se va desfăşura în data de 09.12.2015.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Morilor,
nr.51A, scoate la concurs, în zilele de 13.11.2015
(proba scrisă) şi 16.11.2015 (interviul), la sediul
agenţiei următorul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior –Biroul
Gestiune Buget;Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante:Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani;Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
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tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Programul concursului: 13.11.2015 – ora 900 – proba scrisă;
16.11.2015 – ora 1200 – interviul; Înscrierile se fac
în termen de 8 zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Sibiu.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, Piaţa
Unirii, nr.2, scoate la concurs, în zilele de
07.12.2015 (proba scrisă) şi 09.12.2015 (interviul),
la sediul agenţiei următorul post vacant: Consilier
clasa I, grad profesional debutant –Compartimentul Control, Indeplinirea măsurilor asiguratorii şi executarea silită a debitelor;Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu;Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;Programul
concursului: 07.12.2015 – ora 900 – proba scrisă
09.12.2015 – ora 1200 – interviul;Înscrierile se fac
în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Hunedoara.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş Severin, cu sediul în Reşiţa, Str.
T.Lalescu, nr.17, scoate la concurs, în zilele de
07.12.2015 (proba scrisă) şi 09.12.2015 (interviul),
la sediul agenţiei 2 posturi vacante: Consilier
clasa I, grad profesional superior, 2 posturi –
Compartiment Centrul de Formare Profesională
;Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante:Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Transport Inter SRL
(Licitația III-a). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 10, luna Noiembrie 2015, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Transport Inter SRL, CUI
15965174, cu sediul în județul Giurgiu, Str. Negru Vodă nr. 95, localitatea Giurgiu.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a
licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Autoutilitară Renault, sș: VF622GVA000138766,
GR 04 JFU, an fabricație 2004, motorină, cutie viteză defectă, putere motor 410 CP,
aparatură de bord în stare satisfăcătoare, 12450 lei, 24%; Autoutilitară Daf, sș:
XLRTE85MC0E781668, GR 04 KXW, an fabricație 2007, motorină, putere motor 410
CP, aparatură de bord în stare de funcționare, 27350 lei, 24%; Autoutilitară Renault,
sș: VF617GKA000001368, GR 04 JNC, an fabricație 2006, motorină, putere motor
460 CP, aparatură de bord în stare de funcționare, la data inspecției se aﬂa în
atelierul mecanic pentru montat faruri și acumulatori, 25900 lei, 24%. Total: 65700
lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la
Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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
0246.212.830, interior 415.

studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;Programul
concursului: 07.12.2015 – ora 900 – proba scrisă;
09.12.2015 – ora 1200 – interviul;Înscrierile se fac
în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Caraş Severin. Institutul de Stat
pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor anunţă
scoaterea la concurs a următoarei funcţii publice
de execuţie vacante: Centrul pentru Testarea
Soiurilor Cogealac- 1 post vacant de consilier
asistent. Condiţiile specifice prevăzute în fişa
postului:-Studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Concursul va avea loc la sediul I.S.T.I.S. în data
de 07 decembrie 2015, ora 10.00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de
zile de la data publicării. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum şi actele solicitate
candidaţilor la înscriere vor fi publicate pe site-ul
I.S.T.I.S. şi afişate la sediul instituţiei din Bd.
Mărăşti, nr.61, sector 1, Bucureşti.

comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova; b)
proba scrisă 3 decembrie 2015, orele 10.00 - la
sediul Primăriei comunei Filipeştii de Tîrg,judeţul
Prahova ;c)interviu 3 decembrie 2015, orele 14,00
- la sediul Primăriei comunei Filipeştii de Tîrg,
judeţul Prahova ;data până la care se pot depune
dosarele de înscriere 23 noiembrie 2015, orele
16.00; instituţia publică la care se pot depune
dosarele - Primăria comunei Filipeştii de Tîrg,
judeţul Prahova.II. Condiţii de participare la
concurs - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999
– Legea funcţionarului public modificată şi
completată ;III. A. Condiţii speciale (pentru
postul de referent, clasa III, grad profesional
debutant,compartiment agricol): studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat ;cunoştinţe
operare PC ;III. B. Condiţii speciale (pentru
postul de referent, clasa III, grad profesional
debutant,compartiment urbanism); studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe
operare PC; Relaţii suplimentare se pot obţine la
biroului resurse umane din cadrul Primăriei
comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova.

Primăria comunei Cernica, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier
asistent- Compartiment Urbanism şi Disciplina în
Construcţii din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Cernica, judeţul Ilfov.
Concursurile se organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţul Ilfov, în data de 8
decembrie 2015, la ora 11.00- proba scrisă pentru
funcţia publică de execuţie de consilier asistent în
cadrul Compartimentului Urbanism şi Disciplina
în Construcţii.Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Cernica, judeţ Ilfov. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei comunei Cernica, judeţ Ilfov. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţ Ilfov şi la nr. de telefon
(021)369.53.08.

Cumpar discuri vinil, Ofer 30 lei. Contact:
0742.575.175.

Primăria comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul
Prahova anunţă demararea procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea a două
funcţii publice de execuţie, astfel:-1 funcţie
publică referent, clasa III, grad profesional debutant,compartiment agricol; 1 funcţie publică
referent, clasa III, grad profesional debutant,
compartiment urbanism. I.Condiţii de desfăşurare a concursului: data, ora şi locul organizării
fiecărei probe de concurs :a)selectarea dosarelor
de înscriere 27 noiembrie 2015 la sediul Primăriei

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi noi,
carte veche românească, cărţi cu autograf,
tablouri, grafică, icoane, porţelan, statuete. Deplasare la domiciliu. 0751.22.11.66.

CITAȚII
Numitul Nisipeanu I. Liviu este citat, ca pârât, la
Judecătoria Bălcești, dosar 1548/185/2014, termen
19.11.2015.
Se citează Mendra Sandor, Mendra Janos,
Mendra Mariana, Tohănean Isztina, Boricean
Alexe, Boricean Susana născută (Hosu), Sporea
Istina născută (Tohănean), Hosu Alexe Sandu, cu
domiciliul necunoscut, în calitate de pârâţi, în
contradictoriu cu reclamanta Marin Petruţa, în
dosar civil nr. 489/248/2011, având ca obiect obligaţia de a face, uzucapiune, la Judecătoria Întorsura Buzăului, Întorsura Buzăului, str. Hanului
nr. 4, jud. Covasna, termen de judecată
11.11.2015, CC3, ora 09.00.
Pârâta Zimnicaru Mariana, CNP:.
2641216343222, cu Ultimul domiciliu cunoscut în
mun. Turnu Măgurele, Str. Cuza Vodă nr. 1, jud.
Teleorman, Este chemata la Tribunalul
Teleorman, în mun Alexandria., Str. Independentei nr 22, judetul Teleorman, complet 2 civile
NCPC, în Ziua de 18.11.2015 ora 08:30, în Calitate de intimata - Parata, proces în Cu Bălan
Traian-Lucian Bălan si Emilia-Elena, în Calitate
de apelanti -. reclamanti version dosar nr 5155 /
740/2013 pentru Apel - contestație la executare,
suspendarea EXECUTĂRII, anulare titluri
executorii, în contradictoriu cu creditoarea CEC
Bank SA - Turnu Măgurele intimatii -parati:
Zimnicaru Adenaida si Zimnicaru Mariana.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Asoc. Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
"Diana" - după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în
suprafață de 89,15mp, situată în comuna Nucșoara, punct Dobroneagu, 69.800 lei;
Teren extravilan 1000 mp, situat în comuna Nucșoara, punct Dobroneagu, 23.900
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata
să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în
ziua de 23/11/2015. Licitația va avea loc în data de 24/11/2015, ora 13:00:00, la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile
sunt: Ipotecă BRD. 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 Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Numitul Ciocoiu Ioan cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Vama, sat Strâmtura, str.
Pârâul Floarei, nr. 10, judeţul Suceava este
chemat în data de 17.11.2015 la Judecătoria
Câmpulung Moldovenesc, în calitate de pârât în
ds. 1251/206/2008*, de către pârâtele – reclamante Puiu Raveca, Ţebrean Virginia, Coziul
Elena, Şuhani Maria şi Lupaşcu Georgeta.

DIVERSE
CONPET S.A. cu sediul in Ploiesti, str.Anul
1848,nr.1-3,jud. Prahova,titular al proiectului „Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si
de sector aferent conductelor de transport
titei Import si Tara” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru locatia: Modernizare si monitorizare statie protectie catodica
“SPC Punct Fix Arges”, propus a fi amplasat
in com.Gaiseni,sat Gaiseni , cod postal
087085 judetul Giurgiu. Informatiile privind
proiectele propuse pot fi consultate la sediul
A.P.M. Giurgiu din municipiul Giurgiu, Sos
Bucuresti ,Bl 111,Sc A+B, judetul Giurgiu si
la sediul S.C. Conpet S.A., municipiul
Ploiesti, strada Anul 1848, nr. 1 – 3, judetul
Prahova, in zilele de luni – joi, intre orele 8
– 16 si vineri intre orele 8 – 13. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Giurgiu, din Giurgiu, Sos Bucuresti,BL
111,Sc A+B, jud. Giurgiu.

LICITAȚII
Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A. cu sediul social situat în Bucureşti,
b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, scoate la
vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă în
plic închis, următoarele utilaje-maşini tipografice :- Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta
Tower HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules
+ accesorii -preţ de pornire 5.453 euro, fără
T.V.A;- Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print
-preţ de pornire 1.398 euro, fără T.V.A.;- Rama
automată de copiat plăci, model Lastra EM II
110- preţ de pornire 1.059 euro fără T.V.A.Oferta
se va depune până la data de 13.11.2015 orele
900 prin poştă sau direct la punctul de lucru al
companiei, situat în b-dul Iuliu Maniu nr. 224,
sector 6, Bucureşti. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 13.11.2015 orele 930 la sediul
C.N. “Imprimeria Naţională” S.A.Documentaţia de atribuire se poate obţine
de la sediul companiei, începând cu data de
02.11-12.11.2015, de luni până joi (orele 8.0016.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub condiţia
prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei
împuterniciri acordate de către reprezentantul
legal în acest scop. Informaţii suplimentare:
Adrian Achim/ Adrian Vlad - telefon
021/434.88.05-09.
Primăria municipiului Caracal, cu sediul în
Piaţa Victoriei nr.10, organizează în data de
27.11.2015, ora 10.00, licitaţie publică deschisă
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Șos. București, nr. 12,
Mun. Giurgiu. Tel: +0246.216705. Fax:
+0246.218718. Biroul Juridic. Citație.
Domnul Patras Hristos, cu domiciliul
Grecia, loc. Nea Malgara - Thessaloniki,
sunteți chemat în data de 10.11.2015,
ora 08:30, la Tribunalul Giurgiu, cu
sediul în Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13,
sala 5, Complet CFS 4, pentru a
participa în calitate de pârât la
judecarea dosarului numărul
2091/122/2014 al acestei instanțe,
având ca obiect procedura insolvenței
SC Bioagrinet SRL, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu.

pentru concesionarea unui imobil – constructie
parter (fost punct termic) şi a terenului aferent
acestuia în suprafaţă de 115 mp, situate în
Caracal, Aleea Stejarilor F.N., aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, în vederea
amenajării unui spaţiu de depozitare. Preţul de
pornire este 20,00 lei mp/an la care se adaugă
TVA.Documentaţia şi instrucţiunile privind
organizarea licitaţiei se pot obţine de la Compartimentul Concesiuni, Contracte, Acorduri, din
strada Piaţa Victoriei nr.8 sau la telefon
0249/511384, interior 131.Ofertele se depun până
pe data de 20.11.2015, ora 14.00, la Ghişeul Unic
din cadrul Primăriei municipiului Caracal.Ofertele se deschid în data de 27.11.2015 ora 10.00, în
prezenţa ofertanţilor, la sediul Primăriei municipiului Caracal.
Directia Silvica Vilcea, cu sediul in Rm. Valcea,
str. Carol I ;nr. 37, cod postal 240 591, tel.
0250/735 840, fax. 0250/739 266, email office@
valcea.rosilva.ro, organizeaza in ziua de luni 23
noiembrie 2015, ora 11.00, la sediul sau, licitatie
publica deschisa cu strigare, pentru vinzarea
urmatoarelor mijloace fixe, scoase din functiune:
1. denumire mij. fix - platforma metalica, nr.
inventar – 48004, greutate estimata –tone – 131;
2. Platforma metalica – 48005 - 131,4 to; 3. Platforma metalica – 48006 - 131,4 to; 4. Platforma
metalica – 48007 - 131,4 to; 5. Platforma metalica – 48008 - 131,4 to; 6. Platforma metalica –
48009 - 131,4 to; 7. Platforma metalica – 48010
- 131,4 to; 8. Ponton metalic – 48012 - 8,6 to; 9.
Ponton metalic – 48013 - 8,6 to; 10. Ponton
metalic - 48014 - 8,6 to; 11. Ponton metalic 48015 - 8,6 to; 12. Ponton metalic - 48016 - 8,6 to;
13. Ponton metalic - 48017 - 8,6 to; 14. Ponton
metalic - 48018 - 8,6 to.Pretul de pornire la licitatie este de 0.9 lei/kg fara T.V.A. Saltul de
supralicitare este de 0.05 lei/kg fara T.V.A.
Garantia de participare pentru o platforma
metalica este de 5 913 lei fara T.V.AGarantia de
participare pentru un ponton metalic este de 387
lei fara T.V.A. Cheltuieli de participare - 100 lei/
participant. Contravaloarea caietului de sarcini100 lei/buc. La licitatie poate participa orice
persoana fizica sau juridica, care prezinta, pina
la data de 20 noiembrie 2015, ora 14.00, la sediul
vinzatorului, urmatoarele:- cererea de inscriere
la licitatie, cu specificarea activelor pentru care
liciteaza; - documentele care certifica identitatea
si calitatea ofertantului, respectiv:a) pentru
persoane juridice romane si persoane fizice inregistrate la O.N.R.C.: certificatul constatator,
eliberat de ONRC, si Certificatul Unic de Inregistrare Fiscala;b) pentru persoane juridice
straine, copia actului de inmatriculare a societatii comerciale (tradus in limba romana si lega-

lizat);c) pentru persoane fizice romane: copie a
actului de identitate;d) pentru persoane fizice
straine: copie a actului de identitate tradus in
limba romana si legalizat.- dovada achitarii
garantiei la activele pe care le liciteaza si a tarifului de participare;- daca este cazul,imputernicirea acordata reprezentantului ofertantului.
Documentele depuse vor fi prezentate si in
original sau in copie legalizata pentru stabilirea
conformitatii documentelor depuse. Mijloacele
fixe sint amplasate pe lacul Bradisor din com.
Malaia, jud. Valcea si sint in gestiunea Pastravariei Bradisor. Operatiunea de dezmembrare este
in sarcina cumparatorului iar fierul vechi
rezultat se cintareste in prezenta vinzatorului si
se valorifica cumparatorului la pretul adjudecat
de acesta la licitatie.Relatii suplimentare se pot
obtine: ing Oprescu Ion telefon 0730652565 sau
de la biroul productie din cadrul Directiei
Silvice.
Unitatea Militară 0999 Bucureşti, cu sediul în str.
1 Decembrie 1918, nr. 2-4, sat Roşu, com.
Chiajna, jud. Ilfov, telefon 021-7696120, fax.
021-4349141, organizează licitaţie publică cu
strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unei suprafeţe totale de 3mp (câte 1mp în
trei pavilioane) situate la sediul unității, în
scopul instalării unor distribuitoare automate
pentru vânzarea băuturilor calde. Persoanele
interesate se vor prezenta la sediul unităţii, de
unde, în perioada 05-11.11.2015, între orele
08.30.-15.30, pot solicita în scris fişa de date a
achiziţiei, care se obţine contra sumei de 1 leu.
Se organizeaza Licitatie Publica cu strigare in
vederea vanzarii in conformitate cu prevederile
Legii 85/2006 a urmatoarelor active: 1.Sediu
administrativ central – cladire birouri, situat in
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de
1.258.000 lei. Se pot vinde si birouri separate cu
cota indiviza din caile de acces si din spatiile
comune. Prêt/birou incepand de la 43.915 lei.2.
Teren Sos. Viziru, km. 10, in suprafata totala de
112.611,59 mp, cu active viabile ( Atelier reparatii, cladire protocol, drumuri si platforme,
etc.), la pretul de 1.294.030 lei. 3.Activul Cazan
de Apa Fierbinte, situat in Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, la pretul de 1.110.630 lei. 4.
Mijloace de transport : Autoutilitara 10215 FA
31 la pretul de 10.300 lei; Autoutilitara Dacia
1307 la pretul de 2.200 lei, 5.Mijloace fixe si
obiecte inventor compus din: Aparate de masura,
electrice si electronice, la pretul de 8.428 lei;
Birotica si calculatoare la pretul de 11.810 lei ;
Mobilier la pretul de 16.063 lei ; Aparate aer
conditionat, la pretul de 3.270 lei ; Diverse
bunuri la pretul de 658 lei; 6.Stoc de magazie, la

13

pretul de 221.727 lei; Preturile nu contin TVA.
Date organizare licitatie: 05.11.2015, 12.11.2015,
19.11.2015, 26.11.2015, orele 11.00. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul lichidatorului
din Braila, Sos. Focsani, km. 5, contra sumelor
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. Garantia de
participare la licitatie de 10% din valoarea de
pornire trebuie achitata cu cel putin 2 zile anterior datei licitatiei. Nr. tel. 0241/542942,
0720/300.464.
Consiliul Local al comunei Lumina, jud.
Constanta, organizeaza in data de 23.11.2015,
ora 10, la sediul din str. Mare nr. 170, licitatie
publica deschisa, in vederea concesionarii urmatoarelor suprafete de teren, ce fac parte din
domeniul privat al comunei Lumina:teren intravilan in suprafata de 462 mp situat in Lumina,
str. Militari, zona str. Morii nr. 79, lot 14, com.
Lumina, jud. Constanta, cu destinatia curti
constructii;teren intravilan in suprafata de 450
mp situat in Lumina, str. Militari, zona str. Morii
nr. 79, lot 16, com. Lumina, jud. Constanta, cu
destinatia curti constructii;teren intravilan in
suprafata de 461 mp situat in Lumina, str.
Academiei, zona str. Morii nr. 79, lot 49, com.
Lumina, jud. Constanta cu destinatia curti
constructii. 1. Informaţii generale privind concedentul:PRIMARIA COMUNEI LUMINA, jud.
Constanta, adresa str. Mare nr.170, cod 907175,
tel/fax 0241-251828, 0241-251744, cod fiscal
4671807, primarialumina@yahoo.com.2. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Documentaţia va putea fi achiziţionată de la sediul
comunei Lumina, jud. Constanta, str. Mare nr.
170 -Compartimentul Achizitii Publice si Concesiuni. Documentaţia de atribuire va fi pusă la
dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 500 lei
si a taxei de participare la licitatie de 250 de lei.
Garantia de participare la licitatie este in
cuantum de 100 lei si se poate depune în
numerar la casieria concedentului sau in contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la
Trezoreria Constanta.3. Informaţii privind ofertele:3.1 Data limită de depunere a ofertelor:
Termenul limită de depunere a ofertelor este
data de 23.11.2015, ora 9.3.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun în plic
închis la Registratura Primariei Lumina, localitatea Lumina, jud. Constanta, str. Mare
nr.170.3.3. Prezentarea ofertelor: Ofertele se vor
prezenta conform instructiunilor din documentatia de atribuire. 4. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se
va desfăşura in data de: 23.11.2015, ora 10, la
Sala de Sedinte a Consiliului Comunei Lumina.
5. criteriul de atribuire: criteriul de atribuire ales
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ANUNȚURI

de catre autoritatea contractanta este este
“oferta cu pretul cel mai mare” pentru plata
redeventei.Informatii suplimentare se pot obtine
la nr. de telefon 0241-251.828.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al AGRO OYL
SRL desemnat prin încheierea de sedinta din
data de 19.01.2015, pronunţată în Dosar nr.
45044/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea la
vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea
AGRO OYL SRL constând în proprietate imobiliară cu tip rezidenţial reprezentată de apartament cu 3 (trei) camere, situată în Slobozia, str.
Matei Basarab, nr. 81, bl. MB9, sct. 4, ap.15,
judeţul Ialomiţa, în valoare totală de 33.000 euro
exclusiv TVA, identificată şi inventariată
conform raportului de evaluare aprobat în
prezenţa cauza şi a publicaţiei de vânzare întocmită cu această ocazie. Prima vânzare a bunului
imobil aparţinând societăţii falite se va organiza
în data de 11.11.2015 ora 14,00 prin licitaţie
publică cu strigare. În cazul în care bunul nu se
va vinde la primul termen de licitaţie, se vor

LUNI / 2 NOIEMBRIE 2015
organiza încă 2 (două) licitaţii, în zilele de
18.11.2015 şi 25.11.2015, la aceeaşi oră şi în
aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare 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, 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. 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 caietului de sarcini este de 1000 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.
Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează
licitaţie publică deschisă, în data de 25.11.2015,
orele 10.00, pentru concesionare teren (31 loturi)
pentru construire locuinţe tineri din Comuna
Miroslava şi specialişti cu locul de muncă în

Comuna Miroslava situate în T72, T74, T75 sat
Corneşti, com. Miroslava. Caietul de sarcini
poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei Comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor:
24.11.2015, orele 16.00.
Debitorul SC DO&amp;GI SRL cu sediul social
în Dr.Tr.Severin, str.B-dul Virciorova, nr.11, jud.
Mehedinţi, CIF:23309685, J25/132/2008, aflată
în procedura de faliment, dosar nr.7807/101/2013
prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă
SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare mijloc de transport, marca Iveco Daily, serie
şasiu ZCFC5090005466419, serie motor
3885561, capacitate 2800 cmc la preţul de
18.525,00 lei exclusiv TVA -mijloc de transport,
marca Volkswagen Touran, serie şasiu
WVGZZZ1TZ7W061891, serie motor 117268,
capacitate 1896 cmc la preţul de pornire a licitaţiei de 13.377,00 lei exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior o reprezintă încheierea din dată

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. ESCM.
104974/30.10.2015. 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 licitație următoarele bunuri mobile și
imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 17, luna noiembrie,
anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Intreprinderea Construcții
Instalații Montaje S.A., cu domiciliul ﬁscal în loc. Ploiești, str. Democrației, nr. 103, cod de identiﬁcare ﬁscală 6101373, dosar de
executare nr. 125: Nr. ctr. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1. Excavator mobil PW 110R, nr. inv. 29018, 40.665 lei; 2.
Compactor Caterpillar, nr. inv. 29023, 83.025 lei; 3. Nivelator Grader Pollmann G10A, nr. inv. 29027, 54.000 lei; 4. Centrală
betoane Cedomal, nr. inv. 29036, 87.758 lei; 5. Platformă autoridicare cu acțiune hidraulică, nr. inv. 29037, 31.125 lei; 6.
Buldoexcavator Komatsu, nr. inv. 21156, 66.023 lei; 7. Schelă metalică demontabilă, nr. inv. 21168, 42.083 lei; 8. Schelă metalică
demontabilă, nr. inv. 21171, 42.083 lei; 9. Schelă zincată din oțel, nr. inv. 21124, 56.828 lei; 10. Ciur vibrator 4,8 MP cu patru site,
nr. inv. 21083, 24.270 lei; 11. Set cofrag Meva, nr. inv. 21051, 31.463 lei; 12. Excavator roți Atlas, nr. inv. 29022, 53.700 lei; 13.
Autoturism marca Renault B LB8K Symbol, an fabricație 2007, nr. identiﬁcare VF1LB8K0538008326, 1390 cmc, benzină, culoare
albastru, nr. înmatr. PH-30-URB, nr. inv. 21086, 7.118 lei; 14. Autoturism marca Renault B LB8K Symbol, an fabricație 2007, nr.
identiﬁcare VF1LB8K0538008325, 1390 cmc, benzină, culoare albastru, nr. înmatr. PH-22-URB, nr. inv. 21087, 7.118 lei; 15.
Semiremorcă marca Broshuis 3AOU-16-30 Trailler, an fabricație 1983, nr. identiﬁcare 83098, culoare albastru, nr. înmatr. PH-09DDS, nr. inv. 21080, 29.663 lei. Total: 656.922 lei. Cota TVA: 24%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. 2. În data de 18, luna noiembrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Pais Impex S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea Băicoi, str. Oltului, nr.
126D, jud. Prahova, cod de identiﬁcare ﬁscală 9969279, dosar de executare nr. 469: 1. Teren, fără construcții pe el, în suprafață
de 59,80 mp – (din măsurători și din acte), situat în loc. Ploiești, str. Bănești, nr. 43, notat în schița de plan cu simbolurile 8, 9, 10,
18 și 8, nr. cadastral provizoriu 11841. Preț de pornire al licitației = 16.095 lei (exclusiv T.V.A.); 2. Teren, fără construcții pe el, în
suprafața de 95,86 mp – (din măsuratori și din acte), situat în loc. Ploiești, str. Bănești, nr. 43, notat în schița de plan cu simbolurile
7, 8, 18, 6 și 7, nr. cadastral provizoriu 11842. Preț de pornire al licitatiei = 25.830 lei (exclusiv T.V.A.). Cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile se aplică în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) coroborate cu
prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditor: D.G.R.F.P. Ploiești – A.J.F.P. Prahova. Sarcini: Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr.
101170/25.06.2015; Proces verbal de sechstru pentru bunuri imobile nr. 101175/25.06.2015. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 3. În
data de 19, luna noiembrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
Pais Impex S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea Băicoi, str. Oltului, nr.126D, jud. Prahova, cod de identiﬁcare ﬁscală 9969279,
dosar de executare nr. 469: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1. Autoutilitară marca Fiat, tip 223/WXN1A Doblo,
nr. identiﬁcare ZFA2230000588579, an fabricație 2008, capacitatea cilindrică 1248 cmc, combustibil motorină, culoare alb, serie
carte G 315088, nr. înmatriculare PH-13-RVY, 6.855 lei; 2. Autoutilitară marca Peugeout, tip GCHWC/ Partner, nr. identiﬁcare
VF3GC9HWC96264647, an fabricație 2007, capacitate cilindrică 1560 cmc, combustibil motorină, culoare alb, serie carte F
661765, nr. înmatriculare PH–14-VHP, 6.885 lei; 3. Autoutilitară marca Citroen, tip Berlingo 2.0 HDI, Furgon, cab. int. 2+1 uși, nr.
identiﬁcare VF7MCRHYB65801428, an fabricație 2002, capacitatea cilindrică 1997 cmc, combustibil motorină, culoare alb, serie
carte E 107774, nr. înmatriculare PH-10-BNA, 6.083 lei. Total: 19.823 lei. Cota TVA *): 24%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (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 judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, 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 telefon numărul 0244.407710, int. 168. Data aﬁșării: 02.11.2015.

de 24.07.2013 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 7807/101/2013. Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului din localitatea
Dr. Tr. Severin str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi la dată de 04.11.2015 orele 14,oo.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea la Piraeus Bank SĂ Dr.Tr.Severin,
până la dată începerii licitaţiei, a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi achiziţionarea caietului de sarcina în suma de 400,00
lei.Nr. cont:RO46PIRB2700764275001000.
Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la
şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop şi până la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Relaţii la telefon-fax 0252/354399, 0752819051. Lichidator
Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

PIERDERI
S.C. Energy Carmela S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et.
10, ap. 95, C.U.I. 30998892, J40/14547/2012,
declar pierdut (nul) certificatul de înregistrare
seria B nr. 2682605.
S.C. Energy Margherita S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et.
10, ap. 95, C.U.I. 30998957, J40/14529/2012,
declar pierdut (nul) certificatul de înregistrare
seria B nr. 2682895.
S.C. Energy Rossella S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 2, Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et.
10, ap. 95, C.U.I. 30999170, J40/14538/2012,
declar pierdut (nul) certificatul de înregistrare
seria B nr. 2683003.
S.C. Energy Nicla S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
Sector 2, Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et. 10,
ap. 95, C.U.I. 30999057, J40/14545/2012, declar
pierdut (nul) certificatul de înregistrare seria B nr.
2683010.
S.C. Energy Donato S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
Sector 2, Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et. 10,
ap. 95, C.U.I. 30999030, J40/14546/2012, declar
pierdut (nul) certificatul de înregistrare seria B nr.
2683011.
S.C. Energy Rocco S.R.L. cu sediul social Bucureşti, Sector 2, Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et.
10, ap. 95, C.U.I. 30998345, J40/14496/2012,
declar pierdut (nul) certificat de înregistrare seria
B nr. 2682769.
S.C. Energy Emma S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
Sector 2, Str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et. 10,
ap. 95, C.U.I. 30998299, J40/14506/2012, declar
pierdut (nul) certificatul de înregistrare seria B nr.
2682779.
LS Travel Retail Romania S.R.L. cu sediul în
sector 2, București, C.U.I. RO8529539,
J40/4844/1996, declară pierdut (nul) Registrul
Unic de Control pentru punctul de lucru din
București, sector 1, str. Tipografilor nr. 11-15, în
incinta S-Park Offices.
S.C. Medi Magnes S.R.L. cu sediul în București,
sector 5, C.U.I. 12592542, declară pierderea
facturilor seria BSRC de la nr. 1901- 1950 din
care declarăm nule facturile 1946, 1947, 1948,
1949, 1950 și facturile seria BSRC de la nr. 19512000, declarăm nule facturile 1998, 1999, 2000.
Declarăm pierderea chitanțierelor seria BSRC
de la nr. 1901-1950 și de la 1951-2000, din care
declarăm nule chitanțele cu nr. 1948, 1949, 1950
și 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

COMEMORĂRI
Sunt 40 de zile de când ne-a părăsit „Bimba”
Valy, mama lui Carmen, Claudia, Doina şi
Lăcrămioara, fetele ei şi mai ales bunica –
„Bimba” a 4 nepoţi şi a unui strănepot.Valy
Tocală a clădit o familie, un cuib cu femei puternice, le-a educat să fie soţii bune şi mame desăvârşite, cu credinţă în Dumnezeu.Mie mi-a
dăruit o noră frumoasă şi deşteaptă şi, în acelaşi
timp, o mamă model pentru Letitia. Îi mulţumesc! Acolo în cer, Valy, va fi ceea ce a fost şi pe
pământ, un înger de femeie. Îi vom păstra
neştearsă amintirea. Lucia Hossu Longin.

