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OFERTE SERVICIU
Societate comercială din Brăila angajează inginer
silvic promoţia 2015 şi inginer silvic cu experienţă.
Tel. 0730-050111.
Angajam personal Pensiune Sambata de Sus. Salariu
atractiv, cazare, masa. 0766572856

CITAȚII
Numiţii pârâţi: Czip Ianoş, Bociat Bălan, Czip
Măriuca, Belea Augustin, sunt citaţi la Judecătoria
Hateg pentru termenul din 10.12.2015, având ca
reclamanţi pe Captari Ioana Elena şi Captari Ioan
cu obiectul cauzei partaj judiciar în dosarul
1222/240/2014.
Se citează pârâţii-intimaţi Boldiş Ioan şi Danci
Alexandru cu domiciliu necunoscut la Tribunal
Bistriţa-Năsăud în dosar nr.453/265/2010 cu termen
la 14.12.2015 recurent -reclamant Boldiş Roman
Florin.
Rauti Raymond cu ultimul domiciliul cunoscut bld.
Tudor Vladimirescu nr. 27, bl. 333, sc. B, ap. 18, este
citat pentru data de 15.12.2015 la sala 6 Complet CO
in dosar nr. 24481/245/2015 Judecatoria Iasi, obiect
pretentii, avand calitatea de parat in contradictoriu
cu Asociatia de proprietary Tudor Vladimirescu bl.
333.
Numitul Ioniţă Ion, CNP 1710703431510, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Bucureşti, Str. Sold. Tunsu
Petre, nr. 10, bl. 9, sc. 1, ap. 3, sector 5, este chemat în
data de 08.01.2016, ora 09.00 la Judecătoria Sectorul
5 Bucureşti cu sediul în Str. Splaiul Independenţei nr.
5, sector 4, Bucureşti, Complet C4 Minori şi Familie,
Camera P46, în calitate de pârât în Dosarul nr.
9174/302/2015 având ca obiect exercitarea autorităţii
părinteşti, stabilire domiciliu minoră Ioniţă Ana-Maria-Rebeca, născută la data de 23.06.2009, în contradictoriu cu reclamanta Pirva Ionela.

DIVERSE
Subscrisa CII Chitu Adina Elena în calitate de administrator judiciar numit în dosarul nr. 3532/105/2015
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, notifică deschiderea procedurii generale a insolventei faţă de debitoarea VIVALI COM SRL cu sediul social în
Campina, Str. Voila, nr. 90, jud. Prahova,
J29/600/2008, CUI 23406912 cu următoarele
termene: 30.12.2015 înregistrarea cererilor de
creanţe; 19.01.2016 tabelul preliminar al creanţelor;
12.02.2016 tabelul definitiv de creanţe; 25.01.2016
prima adunare a creditorilor, va avea loc la sediul
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Cezar
Bolliac, nr. 16, jud. Prahova, ora 16:00; 07.12.2015
adunarea generală a asociaţilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Cezar
Bolliac, nr. 16, jud. Prahova, ora 16:00 cu unic punct
pe ordinea de zi “Desemnarea administratorului
special”.
Judecătoria Vălenii de Munte, judeţul Prahova, faţă
de dispoziţiile încheierii de şedinţa din 11.08.2015
din dosarul nr. 1740/331/2015, prin care se invoca de
către reclamanta SPERLEA PĂUNA, domiciliată în
oraşul Slănic, str. Slanicului, nr.17, bl. 12, et.2, ap. 10,
jud. Prahova, dobândirea dreptului de proprietate ca
urmare a efectului prescripţiei achizitive de lungă
durată pentru imobilul teren în suprafaţa de 5234
mp situat în extravilanul oraşului Slănic, T67, F
3860, jud. Prahova, se emite Somaţia, prin care toţi
cei interesaţi pot face opoziţie în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urmă publicaţii, în lipsa opoziţiei formulată în termen procedural, se va trece la
judecarea cererii. Menţionăm că imobilul este
deţinut de către reclamanta Sperlea Păuna, domiciliată în oraşul Slănic, str. Slanicului, nr.17, bl.12, et.2,
ap.10, jud. Prahova.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Welan Holdings Investment
SRL desemnat prin hotărârea civilă din data de
24.11.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,
Secţia a VII-a Civilă în dosar nr. 15107/3/2015*,
notificã deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevăzută de Legea nr.85/2006 împotriva
Welan Holdings Investment SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, B-dul UNIRII, Nr. 70, Bloc J4, TR.
3, Etaj 1, Ap. 53, CUI 15189863, nr. de ordine în
registrul comerţului J40/1671/2003. Persoanele fizice
şi juridice care înregistrează un drept de creanţă

născut după data deschiderii procedurii insolvenţei
împotriva Welan Holdings Investment SRL vor
formula declaraţie de creanţă care va fi înregistrată
la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr. 15107/3/2013*, în
următoarele condiţii : a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
tabelul suplimentar al creanţelor 05.01.2016; b)
termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar
al creanţelor 02.02.2016; c) termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar
16.02.2016; d) termen pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv consolidat 01.03.2016.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al GDC Autocenter SRL
desemnat prin sentinţa civilă din data de 24.11.2015,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a
Civilă în dosar nr. 19765/3/2013, notificã deschiderea
falimentului prin procedura generală prevăzută de
Legea nr.85/2006 împotriva GDC Autocenter SRL,
cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Şoseaua Iancului,
Nr. 46, CUI 30027385, număr de ordine în registrul
comerţului J40/3875/2012. Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţa născut
după data deschiderii procedurii insolventei împotriva GDC Autocenter SRL vor formula declaraţie
de creanţa care va fi înregistrată la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 19765/3/2013, în următoarele condiţii : a)
termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor
05.01.2016; b) termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 02.02.2016; c)
termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul
suplimentar 16.02.2016; d) termen pentru întocmirea
şi afişarea tabelului definitiv consolidat 01.03.2016.

LICITAȚII
SC FABISSIMO GROUP SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul acesteia, respectiv:
magazine tip termopan la pretul de 4.214 lei (fara
TVA), autoturisme, malaxor la pretul de 3.565 lei
(fara TVA), mixer planetar la pretul de 1815 lei (fara
TVA), etc. Pretul de pornire al licitatiei este cel
stabilit in raportul de evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor
avea loc pe data de: 07.12.2015, 09.12.2015,
11.12.2015, 14.12.2015, 16.12.2015, 18.12.2015,
21.12.2015, 06.01.2016, 08.01.2016 si 11.01.2016,
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.
7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare
0732405295, 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil situat
in loc Blejoi, sat Blejoi, nr.4, T 35, Parcela Cc 277/2
jud. Prahova, compus din teren intravilan, in suprafata masurata de 1622 mp, compus din teren si
baraca la pretul de 66.060 lei (fara TVA). Licitatia
are loc in baza Adunarilor Creditorilor din:
04.08.2015, 30.09.2015 si 10.11.2015. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 10% din cel stabilit
in raportul de evaluare. Licitaţia va avea loc pe data
de 07.12.2015, orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil situat
in com. Bucov, sat Bucov, str. Sos. DN1B, F.N, T 56,
P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, compus din teren
intravilan, in suprafata masurata de 27.630 mp, din
acte 27.863, compus din teren, hala industriala C1,
cladire paza, plaforma decantor, imobilul dispune de
bransamente la toate retelele tehnico-edilitare existente in zona (apa, gaze, energie electrica, fosa
septica) la pretul de 2.009.520 lei (fara TVA). Pretul
de pornire al licitatiei este redus cu 10% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitatia are loc in
baza Adunarilor Creditorilor din: 04.08.2015,
30.09.2015 si 10.11.2015. Licitaţia va avea loc pe data
de: 07.12.2015, orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul societatii debitoare. Licitatia
are loc in baza Adunarilor Creditorilor din:
04.08.2015, 30.09.2015 si 10.11.2015. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 10% din cel stabilit

in raportul de evaluare. Licitaţia va avea loc pe data
de 07.12.2015 orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525.
Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator, cu sediul în
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde prin licitaţie publică, stoc marfa (camera stingere, transformatoare, motoare electrice, ampermetre, kilovoltmetru, contactori, izolatori, doze, releu
termic, reductoare, perii colectoare, rulmenţi, semeringuri, prese, aparat sudura, compresoare, micrometru, voltmetru, aparat măsurat prize, cuptor
electric, tuburi PVC, trusa reglat tensiune, inductor
tensiune, trusa Pram, megaohmetru digital, unitate
centrală calculator, cronometru electric, osciloscop,
balanta semiautomată, detector tensiune, etc.) la
preţul total de 14.288,55 lei şi maşini şi utilaje
(strung, polizor fix cu 2 pietre, maşina de găurit,
transpalet), defecte, deteriorate şi descompletate, la
preţ de materiale recuperabile respectiv 0,8 lei/kg.
Preţurile nu conţin TVA. Toate bunurile urmează a
se valorifica numai în bloc. Licitaţia se va ţine la
sediul lichidatorului în data de 04.12.2015, ora 14.30;
regulamentul de vânzare se poate obţine de la lichidator. În cazul în care nu se va vinde, licitaţia se va
ţine în data de 07.12.2015, 10.12.2015, 14.12.2015,
17.12.2015, 11.01.2016, 14.01.2016, 18.01.2016,
21.01.2016, 25.01.2016 la aceeaşi oră, aceeaşi adresă.
Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie fiind 48
ore înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii la
telefon: 0761132931; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro.
Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator, cu sediul în
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde prin licitaţie publică teren curţi construcţii, în
suprafaţa de 8.312 mp, situat în Băicoi, Str. 23
August, nr. 84, Judeţul Prahova la preţul total
205.475 lei, preţ fără TVA. Licitaţia se va ţine la
sediul lichidatorului în data de 04.12.2015, ora 14.00;
regulamentul de vânzare se poate obţine de la lichidator. În cazul în care nu se va vinde, licitaţia se va
ţine în data de 07.12.2015, 10.12.2015, 14.12.2015,
17.12.2015, 11.01.2016, 14.01.2016, 18.01.2016,
21.01.2016, 25.01.2016, la aceeaşi oră, aceeaşi adresă.
Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie fiind 48
ore înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii la
telefon: 0723357858/0761132931; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro.
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud.
Prahova, scoate la vânzare prin licitaţie publică
următoarele bunuri ce aparţin debitoarei SC Universalmontaj Darzeu SRL, după cum urmează: Renault
Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD
2003 - 6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5
Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 lei;
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri
PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei; Sediu managerial
situat în Comună Drajna, Sat Drajna de Sus,
Judeţul Prahova - 84.303 lei. Licitaţiile se vor organiza în data de 04.12.2015 ora 15:00, iar în cazul în
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramată pentru data de 07.12.2015, 10.12.2015,
14.12.2015, 17.12.2015, 11.01.2016, 14.01.2016,
18.01.2016, 21.01.2016, 25.01.2016, la aceeaşi oră şi
aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de
participare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
Seltin Grup SRL, societate în reorganizare, prin
administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul
în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vânzare autoturism Ford Focus
PH-13-SLT, an fabricaţie 2007, la preţul de 12.400
lei. Preţul bunului nu include TVA. Licitaţiile se vor
organiza în data de 04.12.2015 ora 11:30, iar în cazul
în care bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramată pentru data de 07.12.2015, 10.12.2015,
14.12.2015, 17.12.2015, 11.01.2016, 14.01.2016,
18.01.2016, 21.01.2016, 25.01.2016, la aceeaşi oră şi
aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de
participare se pot obţine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931, 0740167187 sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Primăria municipiului Caracal, cu sediul în Piaţa
Victoriei nr. 10, organizează în data de 17.12.2015,
ora 10.00, licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii comerciale ce aparţin domeniului
public al municipiului Caracal, situate în Piaţa
Agroalimentară, Calea Bucureşti nr.45A şi str.Mihai
Eminescu nr 20A, după cum urmează: 1. Închirierea
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unor spaţii comerciale situate în Piaţa Agroalimentară, Bld. Antonius Caracalla nr. 22, după cum
urmează: - spaţiul comercial nr.3, subsol, corp A, în
suprafaţă de 12,07 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.5, subsol, corp A, în
suprafaţă de 12,07 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.5, etaj, corp A, în
suprafaţă de 12,90 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.10, subsol, corp B, în
suprafaţă de 12,07 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.1, subsol, corp C, în
suprafaţă de 16.50 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.2, subsol, corp C, în
suprafaţă de 12,07 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.3, subsol, corp C, în
suprafaţă de 12,90 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.1, etaj, corp C, în
suprafaţă de 12.90 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/
mp/lună. - spaţiul comercial nr.2, etaj, corp C, în
suprafaţă de 12,9 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/mp/
lună. - spaţiul comercial nr.3, etaj, corp C, în suprafaţă de 12,90 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/mp/
lună. - spaţiul comercial nr.1, etaj, corp D, în suprafaţă de 18,30 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/mp/
lună. - spaţiul comercial nr.4, etaj, corp D, în suprafaţă de 11,25 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/mp/
lună. - spaţiul comercial nr.5, etaj, corp D, în suprafaţă de 12,90 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/mp/
lună. - spaţiul comercial nr.6, etaj, corp D, în suprafaţă de 12,90 mp. Preţ de pornire – 30,77 lei/mp/
lună. 2. Închirierea spaţiului comercial nr.3, în
suprafaţă de 20,00 mp ce aparţin domeniului public
al municipiului Caracal, situat în Calea Bucureşti
nr.45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/lună. 2. Închirierea spaţiului comercial nr.5, în suprafaţă de 18,00
mp ce aparţin domeniului public al municipiului
Caracal, situat în Calea Bucureşti nr.45A. Preţ de
pornire – 40 lei/mp/lună. 3.Închirierea spaţiului
comercial nr.6, în suprafaţă de 17,46 mp ce aparţin
domeniului public al municipiului Caracal, situat în
Calea Bucureşti nr.45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/
lună. 2.Închirierea spaţiului comercial nr.7, în suprafaţă de 23,00 mp ce aparţin domeniului public al
municipiului Caracal, situat în Calea Bucureşti
nr.45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/lună. 4.Închirierea spaţiului comercial nr.7, în suprafaţă de 20,00
mp ce aparţin domeniului public al municipiului
Caracal, situat în str.Mihai Eminescu nr.20A. Preţ
de pornire – 40 lei/mp/lună. 5.Închirierea spaţiului
comercial nr.6, în suprafaţă de 20,00 mp ce aparţin
domeniului public al municipiului Caracal, situat în
str.Mihai Eminescu nr.20A. Preţ de pornire – 40 lei/
mp/lună. Preţurile de pornire nu includ 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 16.12.2015, ora 16.30, la
Ghişeul Unic din cadrul Primăriei municipiului
Caracal. Ofertele se deschid în data de 17.12.2015
orele 12.00, în prezenţa ofertanţilor, la sediul Primăriei municipiului Caracal. Primar, Eduard Claudiu
Ciocăzanu.

PIERDERI
Pierdut anexe punct de lucru la SC Petrukio Com
SRL Bistriţa CUI 7533124. Îl declar nul.
SC Minivet SRL anunţa pierderea certificatului
constatator cu nr. 17746/29.06.2014. Îl declar nul.
Pierdut legitimaţie nr.31499/2014 electrician autorizat gradul IIIB, pe numele Vaduvan Florin Adrian.
O declar nulă.
P.F.A. Bălţoi Victor, cod fiscal 35132055, Bucureşti,
Sector 6, Dâmboviţa 49, declar nulă (pierdută) ştampila rotundă.

DECESE
FANE Preda anunţă cu adâncă
durere încetarea din viaţă a
scumpei sale soţii CARMEN
PREDA, asistent medical
principal, şefa ATI Spitalul
Brâncovenesc.
Înmormântarea a avut loc
pe data de 29 noiembrie 2015
la Cimitirul Ghencea 2.

