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OFERTE SERVICIU
Centrul Cultural „REDUTA” Braşov organizează
concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a
funcţiei contractuale de execuţie vacantă de Consultant
Artistic S II din cadrul Serviciului Cultural. Concursul
are loc în data de 29.12.2015, ora 10.00, la sediul instituţiei. Condiţiile de înscriere la concurs: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în istoria artelor; experienţă în specialitate de
minimum 6 ani. Candidaţii vor depune dosarele la Biroul
Resurse Umane până la data de 18.12.2015, ora 16.00.
Detalii suplimentare la telefon: 0268/419706, doamna
Moca Doina.
Centrul Cultural „REDUTA” Braşov organizează
concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a
funcţiei contractuale de execuţie vacantă de Referent M
IA din cadrul Biroului resurse umane, calitate, secretariat, resurse patrimoniale. Concursul are loc în data de
28.12.2015, ora 10.00, la sediul instituţiei. Condiţiile de
înscriere la concurs: studii medii; cunoştinţe privind
evidenţa, înregistrarea şi arhivarea documentelor într-o
instituţie publică. Candidaţii vor depune dosarele la
Biroul Resurse Umane până la data de 18.12.2015, ora
16.00. Detalii suplimentare la telefon: 0268/419706,
doamna Moca Doina.
Primăria comunei Conteşti, judeţul Teleorman, anunţă
concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale
vacante: 1. Şofer microbuz şcolar, categoria D1, studii
medii. Proba scrisă: 29 decembrie 2015, ora: 10,00;
Interviu: 29 decembrie 2015, ora: 14,00; Proba practică:
29 decembrie 2015, ora: 16,00; Locul desfăşurării concursului: sediul primăriei comunei Conteşti, judeţul
Teleorman;
Termenul de depunere dosare (17 decembrie 2015, ora
12,00): 10 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Relaţii suplimentare
la telefon: 0247/334.296. 2. Asistent medical comunitar:
Proba scrisă: 28 decembrie 2015, ora: 10,00; Interviu: 28
decembrie 2015, ora: 14,00; Locul desfăşurării concursului: sediul primăriei comunei Conteşti, judeţul
Teleorman.
Termenul de depunere dosare (17 decembrie 2015, ora
17,00): 10 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Relaţii suplimentare
la telefon: 0247/334.296.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu sediul în strada Şoseaua Naţională Vaslui –Iaşi
nr.1, Vaslui, organizează concurs de recrutare în data de

17.12.2015 - proba scrisă pentru ocuparea a 6 posturi
contractuale de execuţie temporar vacante după cum
urmează: - Asistent social practicant la C.R.R. Râșești; Asistent social practicant la C.S.C. Huși – Casă de tip
familial, - Asistent medical PL principal la C.S.C Nr. 1
Bârlad - Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru
coplul abuzat, neglijat și exploatat, - Îngrijitoare la
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip
Ambulatoriu Bârlad. - Infirmier/ă la C.S.C Nr. 2 Vaslui –
Compartiment administrativ, - Referent de specialitate,
gradul III la C.S.C Nr. 1 Bârlad - Centrul de Primire în
Regim de Urgență pentru copii care trăiesc în stradă,
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. Dosarul de
înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.R nr.286/2011, actualizată.
Bibliografia stabilită pentru concurs se afișează pe site-ul
și la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui. Relații suplimentare se pot
obţine de la Direcţia de resurse umane - salarizare, juridic
- contencios, control şi comunicare, sănătate şi securitate
în muncă, apărare civilă şi P.S.I. – Compartiment salarizare între orele 8,00-16,30 de luni până joi și vineri între
orele 8,00-14,00 sau la telefon 0235/315138.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, cu sediul în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, judeţul Hunedoara, anunţă organizarea concursului pentru
promovarea în funcţia şi gradul profesional de: CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC gradul I în domeniul
ISTORIE - specialitatea ISTORIE MODERNĂ ŞI
CONTEMPORANĂ - 1 post. - CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC gradul II în domeniul ARHEOLOGIE - specialitatea ARHEOLOGIE PROTOISTORICĂ – 1 post.
Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319/2003
privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
O.M.E.N nr. 4204/2013 şi O.M.E.C.T.S. nr. 6560/2012, în
data de 08.01.2016, ora 1100, la sediul instituţiei.
Înscrierea şi depunerea dosarelor candidaţilor se face în
perioada 03.12.2015 - 07.01.2016, ora 1400 la Biroul
Resurse Umane. Condiţiile de participare şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Muzeului
Civilizaţiei Dacice şi Romane, telefon: 0254-216750, int.
23, persoană de contact Iacob Paul Laurenţiu şi de pe
site-ul instituţiei (www.mcdr.ro).
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda,
nr.12, sector 5, scoate la concurs, în data de 15.12.2015
(proba scrisă) şi 17.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei
următorul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad
profesional principal - Compartiment Fond Garantare;

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar de executare nr.
18542551. Nr. 17702/25.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna 12 ziua 24. 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
24, luna 12, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, Ans 44
parter, se va vinde prin licitație publică următorul bun imobil, proprietate a
debitorului SC Campagri Imobiliare SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Brăila, str.
Ion C. Brătianu, nr. 9, bl. A2, sc. 2, etaj 4, ap. 35, cod de identiﬁcare ﬁscală
18542551: a) Teren extravilan în suprafață de 10.000 mp, situat pe raza com.
Bordușani, jud. Ialomița, preț de evaluare 14.000 lei/ de pornire al licitației 10.500
lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA, conform
art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Licitația se aﬂă la al doilea termen. Prețul de
pornire al licitației este diminuat cu 25% din prețul de evaluare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare;
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0243.364750, int. 18.

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;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 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: 15.12.2015
– ora 09:00; – proba scrisă 17.12.2015 – 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 AMOFM Bucureşti.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4,
scoate la concurs, în data de 15.12.2015 (proba scrisă) şi
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17.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Inspector clasa I, grad profesional
principal - Directia Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ;
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;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 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: 15.12.2015
– ora 900 – proba scrisă; 17.12.2015 – 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
ANOFM.

ANUNŢ DECIZIE DE ÎNCADRARE
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca anunță
publicul interesat despre decizia etapei de încadrare
conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de
mediu pentru planuri și programe: „Planul integrat de
management al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele
Șes”, titular Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, nu
necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvată,
urmând a ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz de
mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru
Protecția Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia. nr. 25/A, tel.
0259.444.590, fax 0259.406.588, email:
office@apmbh.anpm.ro , în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data
apariției anunțului.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 133629/2011. Nr. 4353/27.11.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 15.12.2015, orele
14.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bajan Maria, cu
sediul în loc. Călărași, str. Năvodari, nr. 10, bl. G8, sc. 2 E, et., ap. 12, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. 133629/2011, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: Teren extravilan în supr. de 1.666 mp, tarlaua 19, parcela 3 - nr.
cadastral și topograﬁc nr. 172, extras de CF 21078 UAT Modelu - valoare 14.982 lei,
situat în comuna Modelu, sat Radu Negru, județul Călărași. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 02.12.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.
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VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii şi
romanii sunt mândria românilor de
pretutindeni. Tel. 0761.674.276;
0733.940.772.

CITAȚII
Domnul Pricop Costică, identificat cu CNP
1520310221221, cu ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi, Str.
Ponoarelor; Nr.6, judeţul Iaşi, este chemat la Judecătoria
IAŞI, cu sediul Iaşi, str. A. Panu nr. 25, jud. IAŞI, camera
Sala 6, Complet C0, în ziua de 15.12.2015, ora 08:30, în
calitate de pârât, în proces cu EON ENERGIE
ROMANIA SA în calitate de Reclamant, cerere de
valoare redusă, dosar nr. 15524/245/2015.
Domnul, Şandor Ioan, cu ultimul domiciliu în loc. Botoşani, str. Rotundă, nr. 3, bl. R3, sc. A, ap. 10 este chemat,
în data de 17.12.2015, la B.N.P. Asociaţi Ţăran & Fodor
Topliţa, pentru dezbaterea succesiunii după defunctul
Şandor Eugen, cu ultimul domiciliu in com. Tulghes, jud.
Harghita.
Numita Stroescu Nicoleta sunteţi chemată în data de
14.12.2015, în dosarul civil nr. 1034/331/2014 la Judecătoria Vălenii de Munte în calitate de pârâtă, în contradictoriu cu Ristea Vasile, pentru acţiune în constatare.
Se citează Popescu Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Șușani, județul Vâlcea, în 08.12.2015, ora
09.00, în dosarul 1128/241/2015 al Judecătoriei Horezu,
având ca obiect pensie întreținere.
Este citată intimata Ţurcanu Ileana în dosarul nr.
14245/193/2014 al Judecătoriei Botoşani, având ca obiect
„Contestaţie la Executare” în contradictoriu cu contestatoarele Caciuc Eugenia şi Caciuc I. Eugenia, în ziua de 27
ianuarie 2016, orele 8.30.
Se citează Milea Petre pentru data de 29.01.2016 ca pârât
în dosarul nr. 911/329/2015 pe rolul judecătoriei Turnu
Măgurele.

JOI / 3 DECEMBRIE 2015
Pârâtul Grecu Constantin din comuna Voineşti, sat
Slobozia, jud. Iaşi este chemat la Judecătoria Iaşi str.
Anastasie Panu nr. 35 Iaşi, secţia civilă, camera sala 4,
complet 30, pentru dată de 22 ianuarie 2016, ora 8.30 în
dosarul nr. 17088/245/2015, având ca obiect hotărâre care
să ţină loc de act autentic, de către reclamanta SC
Univers Tyna SRL Iaşi.
Subscrisa, Birou de Mediator Coman Danut, cu sediul in
mun. Alexandria, str. Independentei, nr.48, parter, jud.
Teleorman, convoaca pentru data de 16.12.2015, orele
10:00, la sediul biroului, pe numita NEAGU P.Corina
Olimpia, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Alexandria, str.Dunarii, nr.128, bl.F2, sc.A, etj.2, ap.10, jud.
Teleorman, la sedinta de informare privind avantajele
medierii, la cererea numitei NEAGU I.Mariea, domiciliata in comuna Marzanesti, jud. Teleorman, privind
partajul succesoral al averii ramasa de pe urma defunctului NEAGU Ion, decedat la data de 25.12.2000, cu
ultimul domiciliu in comuna Marzanesti, judetul
Teleorman.

NOTIFICĂRI
C.I.I. Tudor Cătălin George notifică intrarea în procedura simplificată a debitoarei SC Rimti Com SRL,
Ploieşti, Aleea Silistei Nr. 4, Bl. 159, Ap. 6, judeţul
Prahova, J29/846/1995, CUI 7418516 prin hotărârea din
25.11.2015, dosar 7603/105/2015 al Tribunalului Prahova.
Termene: depunere creanţe 05.01.2015; tabel preliminar
15.01.2016; tabel definitiv 09.02.2016; data Adunării
creditorilor 20.01.2016, ora 09.00, str. Cerna nr. 11,
Ploieşti, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar şi a
onorariului de 300 lei/lună şi 8% din sumele recuperate,
aprobarea raport întocmit conf. art. 97 şi incidenta art.
169 din lg.85/14. Relaţii la telefon 0725093254.

DIVERSE
Judecătoria Iaşi în Dosar nr. 42044/245/2014 Sentinţa
civilă nr. 11922/21.10.2015 admite acţiunea formulată de
reclamanta Tirdea Elena Mihaela în contradictoriu cu
paratul Tirdea George, ambii cu domiciliul în Iaşi, Bulevardul Alexandru cel Bun, nr. 41, bl. F-1, ap. 3, jud. Iaşi.
Dispune că exercitarea autorităţii părinteşti faţă de
minoră Tirdea Theodora, născută în dată de 09.02.2010,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 Luna Decembrie Ziua 17. În temeiul art.
162 , alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 17, luna Decembrie, orele 11.00, anul 2015, în localitatea Mihăilești, str.
Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a-III-a), următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC MNG Global Trading SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 2A, oraș Mihăilești, jud. Giurgiu, cod
de identiﬁcare ﬁscală 31200920: 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 TVA, lei/buc., Cota TVA:
Cântar electronic - 4 buc. x 580 lei/buc., 1.160 lei, 24%; Casă de marcat - 1 buc.,
485 lei, 24%; Casă de marcat - 1 buc., 515 lei, 24%; Casă de marcat - 1 buc., 505
lei, 24%; Casă de marcat - 4 buc. x 1.080 lei/buc., 2160 lei, 24%; Cititor cod de bare
- 5 buc. x 280 lei/buc., 700 lei, 24%; Radiator – 1 buc., 60 lei, 24%; Sertar de bani –
3 buc. x 90 lei/buc., 135 lei, 24%; Vitrină frigoriﬁcă – 2 buc. x 7.500 lei/buc., 7.500
lei, 24%; Vitrină frigoriﬁcă – 4 buc. x 4.160 lei/buc., 8.320 lei, 24%; Vitrină
frigoriﬁcă – 1 buc. x 1.300 lei/buc., 650 lei, 24%. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevedrile
art. 128, alin. (3), lit. (b),din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările
ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările
ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu
este cazul, Creditori, Sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua
precedentă termenului de vânzare; oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat
de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul general consolidat și
bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva acestiu 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 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul 0246.278 023.

să se realizeze în mod exclusiv, de către mama reclamantă. Menţine restul dispoziţiilor Convenţiei încheiată
în procedura divorţului cu copii minori autentificata sub
nr. 903 din 25.06.2012 la BNP Murarasu Cozma Elena.
Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în
cuantum de 610 lei. Cu drept de apel în 30 de zile de la
comunicare, calea de atac urmând a se depune la Judecătoria Iaşi.
Hotărâre judecătorească. Comunicăm pârâtului Vornicu
Dorin Alexandru dispozitivul hotărârii civile nr.
1832/2015, pronunţată de Judecătoria Paşcani în Dosar
nr. 3121/866/2014 prin care Instanţa hotărăşte: Admite
acţiunea formulata de reclamanta Munteanu Paula,
domiciliata în Tg. Frumos, str. Petru Rareş, bl. V1, sc. D,
et. 1, ap. 8, jud. Iaşi, CNP – 2940326225654, în contradictoriu cu pârâtul Vornicu Dorin Alexandru, cu domiciliul
în Tg. Frumos, str. Cuza Vodă, nr. 7, sc. C, et. 5, ap. 15,
jud. Iaşi, CNP – 1910111225635. Stabileşte că autoritatea
părintească cu privire la minorul Vornicu David
Edwuard, născut la data de 07.05.2012, să fie exercitată
de către mama. Stabileşte locuinţa minorului la domiciliul mamei. Obligă pârâtul să plătească o pensie de întreţinere reclamantei pentru minor în cuantum de 160lei/
lunar, de la data de 21.07.2014, data introducerii cererii
de chemare în judecată, până la majoratul copilului. Ia
act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de
apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se
depune la Judecătoria Paşcani. Pronunţată în şedinţa
publică de la 31.08.2015.

LICITAȚII
CII Goata Serban Viorel vinde prin licitaţie, teren
3.000mp, în Constanţa, zona I.C. Brătianu Palas C.F.R.
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, în ziua de 3 Decembrie 2015 ora 9. Regulamentul de licitaţie se achiziţionează de la sediul lichidatorului judiar cu 48 de ore înaintea licitaţiei. Informaţii
suplimentare la 0722.384.765.
Consiliul Local Popricani, județul Iași, cu sediul în
localitatea Popricani, județul Iași, organizează în data
de 17.12.2015, ora 10.00, licitație pentru: -Concesionare
teren pentru construcții locuințe. -Nr. Cadastral: 63308–
512m.p. –Popricani; -Tarlaua 69, parcela 1116/19/1
–550m.p.– Vînători; -Nr. Cadastral: 63456– 370m.p.–
Cîrlig. Relații suplimentare la tel: 0232-708104 –secretar.

Fundația ”Sfinții Împărați Constantin și Elena- Lumina
și Speranța Creștinilor” din Pașcani, str. Moldovei nr.130136, jud. Iași este interesată de achiziționarea următoarelor produse: -Aparatură medicală pentru desfășurarea
activității de Kinetoterapie; -Mobilier dotare camere de zi,
sala de mese, spații socializare, plasme TV, frigidere mini
bar; -Dotări cabinet medicină generală și stomatologie;
-Dotări spații de depozitare materie primă; -Spălătorie.
Ofertele celor interesați vor fi trimise pe adresa Fundației
sau pe adresa de mail: fundatiasfintiiimparati@yahoo.
com, până la data de 07.12.2015, ora 17.00. Caietul de
sarcini cu caracteristicile produselor poate fi obținut de la
sediul Fundației. Relații la tel. 0745-575395.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 7819/111/2009 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea S.C. Andrex S.R.L.,
J05/2106/1993, CUI: RO4453985 scoate la vânzare prin
licitație publică: teren cu casă unifamilială situată în
municipiul Oradea str. Ciheiului nr. 138B judeţul Bihor preț de pornire 51.750,00 de EURO. Licitația va avea loc
în data de 09.12.2015, ora 10:00 la sediul lichidatorului
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11, care se va relua
în cazul nevalorificării bunurilor în data de 16.12.2015,
respectiv 23.12.2015 în același loc și aceeași oră. Participanții vor depune 10% garanţie din valoarea bunurilor
licitate. Caietul de sarcini (cost 500 RON) precum şi
informații suplimentare se pot obține la: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 Email: office@plginsolv.ro
Administratori judiciari asociaţi YNA CONSULTING
SPRL şi CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL, cu
sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, Str.
Mărăşeşti, nr.18, Jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie publică
cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile existente în
proprietatea debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
Str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 2, Judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
Mehedinţi sub nr.J25/276/2012, având cod de identificare
fiscală nr.6633311, aflată în procedura generală de insolvenţă, în dosar nr.6902/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, după cum urmează: sunt scoase la
vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, constând în stoc de
marfă. Lista acestor bunuri poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar, precum şi pe site-ul lichidatorului
judiciar www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. Valorificarea bunurilor mobile se va face în bloc,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind
vânzarea de bunuri imobile ale garantului ipotecar - Marinescu Adina Maria.
(Licitația a-I-a). Anul 2015, Luna Decembrie, Ziua 16, Ora 11.00. În temeiul art.
162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
data de 16 Decembrie 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii,
Bloc B5, parter, județul Giurgiu,la sediul S.F.O. Bolintin Vale, se vor vinde prin
licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea garantului
ipotecar Marinescu Adina Maria domiciliată, în oraș Bolintin Vale Bd. Republicii nr.
25, județul Giurgiu, al debitorului S.C. Auto Smart SRL, cu domiciliul social în oraș
Bolintin Vale, Bd. Republicii, nr. 25, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO
23560090. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Teren extravilan - în
suprafață de 2346 mp, nr. cadastral 3129, CF 31045, situat în localitatea Bolintin
Vale, jud. Giurgiu. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA):
4.800 lei. Total suprafață - 2346 mp: 4.800 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de
sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu
modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA: „livrarea de către orice
persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este
construită”. 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 în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA), în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal
beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă
participare licitație 10%”; 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 (bugetul
de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520,
persoană de contact: Ion Ionica.
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prin licitaţie publică cu strigare. Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile, o reprezintă Sentinţa nr.151 din şedinţa
publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi în dosarul nr.6902/101/2012/a102, prin care s-a
dispus ridicarea suspendării. Participarea la licitaţie este
condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini şi
consemnarea unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de
insolvenţă deschis la Banca Comercială Carpatica, sub
nr.RO98CARP036000766158RO01. Licitaţia pentru
bunurile mobile va avea loc la data de 22.12.2015, ora
12.00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate,
licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de
29.12.2015, ora 12.00, la data de 05.01.2016, ora 12.00, la
data de 12.01.2016, ora 12.00, la data de 19.01.2016, ora
12.00, respectiv la data de 26.01.2016, ora 12.00, la
punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, Str.Enric Baader, nr.13, Jud.Timiş. Informaţii
suplimentare privind bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele: 0252/328.293, 0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827 sau 0745.267.676 şi pe siteurile: www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.
Debitorul SC Ungureanu Instalcom SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil, teren situat în Mun.
Ploiești, Str. Drumul Serii nr. 22, Județ Prahova, având
suprafața de 2.452,00 mp și clădire edificată pe acesta în
regim parter și etaj, având suprafața construită de
169,18mp din care suprafața utilă de 135,51mp, înscris în
Cartea funciară nr. 6505 Mun. Ploiești, sub nr. cadastral
6621. Prețul de pornire al licitației este de 114.340,85
Euro exclusiv TVA; 2.Imobil, teren intravilan situat în
Ploiești, str. Drumul Serii, FN, tarlaua 12, parcela
A166/13, Județ Prahova, având suprafața de 2.452,74
mp. înscris în Cartea funciară nr. 121422 (nr. vechi 6322)
Mun. Ploiești, sub nr. cadastral 7935. Prețul de pornire al
licitației este de 49.422,75 Euro exclusiv TVA. 3.Imobil,
teren intravilan situat în Ploiesti, str. Drumul Serii, FN,
tarlaua 12, parcela A166/14, Județ Prahova, având suprafața de 2.415,28 mp înscris în Cartea funciară nr. 121440
(nr. vechi 6323) Mun. Ploiești, sub nr. cadastral 7932.
Prețul de pornire al licitației este de 52.411,80 Euro
exclusiv TVA. 4.Alte mijloace fixe și obiecte de inventar,
aparținând SC Ungureanu Instalcom SRL a căror
valoare de piață este de 64.488,20 Lei exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru imobilele aflate în
proprietatea SC Ungureanu Instalcom SRL este de 1000
lei exclusiv TVA. -Prețul de pornire al licitației pentru
imobilul aflat la punctul nr. 1 din listă, reprezintă 65% din
valoarea de piață exclusiv TVA prezentată în Raportul de
evaluare. -Prețul de pornire al licitație pentru imobilul
aflat la punctul nr. 2 din listă, reprezintă 65% din
valoarea de piață exclusiv TVA prezentată în Raportul de
evaluare. -Prețul de pornire al licitației pentru imobilul
aflat la punctul nr. 3 din listă, reprezintă 70% din
valoarea de piață exclusiv TVA. -Prețul de pornire al
licitației pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar
reprezintă 70% din valoarea de piață exclusiv TVA
prezentată în raportul de evaluare pentru fiecare bun în
parte iar listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată
d e : - c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO79BFER140000008181RO01 deschis la Banca
Comercială FEROVIARA -Sucursala București până la
orele 14 am din preziua stabilită ședinței de licitație a
garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a
Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare, pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare, mijloacele fixe și obiectele de inventar prima ședință
de licitație a fost fixată în data de 09.12.2015, ora 12.00
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 16.12.2015;
06.01.2016; 13.01.2016; 20.01.2016 ora 12.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales de
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena
Doamna nr. 44 A, Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare
apelați tel: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
Debitorul SC Panital Construct SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil “constructie C2“ în
suprafață construită de 348,41mp, aflat în patrimoniul
societății debitoare Panital Construct SRL, ce se află
edificat pe teren în propietatea Mihalache Ion Lucian,
situat în Mun. Ploiești, Str. Strandului nr. 3, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației -66.600 Euro cu
TVA inclus. 2.Alte mijloace fixe aparținând SC Panital
Construct SRL. Prețul caietului de sarcini pentru imobil
(clădire) aflat în proprietatea SC Panital Construct SRL
este de 1000 lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitației pentru imobil “constructie C2“ și mijloacele fixe,
reprezintă 75% din valoarea de piață exprimată în
Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Listele cu mijloace
fixe și Caietul de sarcini pentru imobil “construcție C2“
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO87BITRPH1RON037769CC01 deschis la Veneto Banca SCPA

Italia Montebelluna Suc. București -Ag. Ploiești, până cel
târziu cu 24 ore înainte de ședința de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire a licitației, -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietatea imobiliară și
pentru mijloace fixe, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe, prima
ședință de licitație a fost fixată în data de 10.12.2015 ora
13:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi în data de
17.12.2015; 07.01.2016; 14.01.2016; 21.01.2016 ora 13:00.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna
nr. 44 A, Județ Prahova. Pentru relații sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
Anunţul privind organizarea licitaţiei principale de
vânzare de masă lemnoasă pe picior
Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei Poiana
Stampei, comuna Poiana Stampei, nr. 228, județul
Suceava, tel./fax 0230575177, e-mail poiana_stampei@
yahoo.com; Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 16.12.2015,
ora 12.00; Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul primăriei
Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, județul
Suceava; Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015; Data şi
ora organizării preselecţiei: 09.12.2015 ora 14.00; Data şi
ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 09.12.2015 ora
13.00; Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire
a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 13.638 m3, din care pe natură de produse: —
produse principale: 8.412 (m3); — produse secundare:
3.745 (m3); — produse accidentale: 1.481 (m3); şi,
respectiv, pe specii şi grupe de specii: — răşinoase: 13.387
(m3); — fag: 192 (m3); — diverse moi: 39 (m3); —
diverse tari: 20 (m3). Masa lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate
publică certificat .
Pentru masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se va organiza o noua licitație în
condițiile prevăzute de HG 924/2015. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 03.12.2015. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei și reprezentantului Ocolului Silvic Dorna: th.
Florea Mihai Trifon, telefon 0756/752.317. Organizator,
Primăria comunei Poiana Stampei, judetul Suceava

Control Trading S.R.L., societate în insolvenţă, prin
administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
vinde prin licitaţie publică, imobil situat în Ploieşti,
Traian Vuia, nr. 3, Judeţul Prahova, compus din teren
intravilan în suprafaţă de 990 mp, corpul C1 – suprafaţa
construită desfăşurată 690,35 mp, suprafaţa construită la
sol 231,91 mp, suprafaţă utilă 552,13 mp, corpul C2 –
suprafaţa construită desfăşurată 170,01 mp, suprafaţa
construită utilă 117,98 mp, suprafaţa construită la sol –
93,79 mp. Preţul întregii proprietăţi este echivalentul în
lei a sumei de 400.000 Euro, preţ fără TVA. Licitaţia se va
ţine în data de 11.12.2015 ora 10:00, la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, iar în cazul în care bunul nu
va fi adjudicat, licitaţia se va ţine în data de 14.12.2015,
16.12.2015, 18.12.2015, 21.12.2015, 23.12.2015,
11.01.2016, 13.01.2016, 15.01.2016, 18.01.2016, 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:
0723357858; www.andreiioan.ro.

PIERDERI
Pierdut certificat de pregătire profesională seria
0116757001, eliberat la data de 23.08.2014, pe numele
Duminică Rusalin Iulian. Îl declar nul.
Antofiloiu Elena Liliana declar nul certificat de atestare a
dreptului de proprietate privată eliberat de Prefectura
Municipiului București la data de 11.07.1997 nr.14200/1
pentru Mitroaica Constantin.
Pierdut Certificate constatatoare pe firma Jubileu
Service S.R.L., C.U.I. RO 3902962, J40/10250/1993,
sediul social în Calea Dorobanţi nr.99, Corp B, Magazin
5, Camera 7, Sector 1, Bucureşti, pentru sediile secundare
din Braşov, Calea Bucureşti nr.104 şi Strada 1 Decembrie
1918 nr.9, emise de O.R.C. Bucureşti. Le declar nule.
S.C. Meta MET Construct S.R.L., C.U.I. RO 32214436,
declar nule ștampilele rotunde începând cu data de
26.11.2015.
Declar pierdut (nul) atestat taxi CPTx 106394 eliberat de
A.R.R. pe numele Mătușa Marius-Florin.
Pierdut parafă medic specialist cod c83460- pe numele
Cojocaru Felicia Forentina (fosta Țigănuș). O declar
nulă.
SC Otthon Zold Consulting SRL, cu sediul in Ploiesti, Str.
General Eremia Grigorescu, nr. 16, Jud.Prahova, cod
identificare fiscala RO26098493 numar registrul comertului J29/1507/2009 declara pierdut certificat de inregistrare al societatii emis de catre Oficiul National al
Registrului Comertului Prahova. Il declar nul.
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Lucian Mitrea Management S.R.L., cu sediul în Jud. Ilfov,
oraș Pantelimon, str. Cernica nr.75-4, camera nr.2, T75,
P762/10, pierdut certificat constatator pentru punctul de
lucru din Bucureşti, sector 2, Bd. Basarabia nr.118, bl.
L13D, sc.A, et.10, ap.59, camera nr.3. Îl declar nul.
Olteanu George- Cosmin P.F.A., cu sediul în București,
sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 29- 35, bl.P3, sc.2, et.4,
ap.64, cu F40/5747/2009, C.U.I. 26246751, pierdut certificat de înregistrare. Îl declar nul.
Nanu Tactic S.R.L., cu sediul în București, sector 5, str.
Contești nr.6, bl. P83, sc.1, ap.24, cu J40/12697/2012, C.U.I.
30854438, pierdut certificat de înregistrare. Îl declar nul.
Niagara Force S.R.L., cu sediul în jud. Ilfov, loc.
Mogoșoaia, șos. București- Târgoviște, nr. 215D, cu
J23/2451/2014, C.U.I. 26191788, pierdut certificat de
înregistrare. Îl declar nul.
Standard Marketing SRL, J40/7123/2005, RO 17492730, cu
sediul social in Precupetii Vechi, nr. 27, Bucuresti, Sector 2
declara nule urmatoarele certificate constatatoare: 1. Certificat Constatator Pentru Sediul Social Din Bucuresti, Sector
2, Str. Precupetii Vechi Nr. 27, Etaj P. Ap. Corpul 3 din data
de 15.04.2005. 2. Certificat Constatator pentru activitati
desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare din
data de 12.10.2010. 3. Certificat Constatator pentru punctul
de lucru din Bucuresti, Sectorul 2, Str. Agricultori Nr. 72A
din 15.12.2010. 4. Certificat Constatator pentru punctul de
lucru din Mun. Ploiesti, Str. Stefan Greceanu Nr. 5-7, Judet
Prahova Din 13.02.2012.

DECESE
Colectivul SC ROMELECTRO
SA, anunţă cu profund regret
stingerea din viaţă după
o lungă luptă cu o boală
necruţătoare a fostei colege
ing. MARIANA IONESCU
în data de 30.11.2015 şi este
alături de familia îndoliată.
Incinerarea va avea loc joi
03.12.2015 ora 13.00 la Crematoriul Vitan Bîrzeşti- Bucureşti

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Nr. 160367/02.12.2015. Anunț privind
valoriﬁcarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de Procedură Fiscală, republicată, Administrația Finanțelor
Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos pentru
societățile și bunurile următoare: 1. SC Etiss Confexim SRL Ploiești – 14 Decembrie 2015, ora 11.00: - Teren arabil extravilan în
suprafață de 13800 mp, situat în comuna Drăgoești, tarla 309/8, parcela 11. Prețul de începere al licitației este de 12482 lei. 2.
Societatea pentru Producție Feeria Urziceni – 15 Decembrie 2015, ora 11.00: - Autoturism Honda RE 6 1, vehicul cu utilizare
multiplă, an fabricație 2008, culoare gri, 250965 km parcurși – preț pornire licitație 15950 lei; - Autoutilitară Renault FDCUL6
Master, an fabricație 2006, culoare alb, 341679 km parcurși – preț pornire licitație 7950 lei; - Autoutilitară Renault HDCVK5
CBB503 BA, suprastructură închisă, an fabricație 2005, culoare alb, 502398 km parcurși – preț pornire licitație 11750 lei. 3. SC
Dabo Gold Agroturism SRL Ciocârlia – 16 Decembrie 2015, ora 11.00: - Autoturim M1, AC break, Subaru, SGS/SG5/Forester, an
fabricație 2007, benzină, 202433 km parcurși – preț pornire licitație 14100 lei; - Autoutilitară N1, BB furgon, Ford,
Fady/FXFAC/Tranzit, an fabricație 2004, motorină, 218096 km parcurși – preț pornire licitație 9600 lei; - Generator HS 6500 SSAVR ATS - preț pornire licitație 3650 lei; - Stație epurare <Aqua Clean> CAP 1/4 LE Q = 0.6 mc/ zi - preț pornire licitație 2200 lei. 4.
SC Dabo Gold Agroturism SRL Ciocârlia – 16 Decembrie 2015, ora 11.00: - Teren extravilan în Ciocârlia, în suprafață de 1000 mp –
preț pornire licitație 1050 lei; - Teren extravilan în Ciocârlia, în suprafață de 726 mp – preț pornire licitație 750 lei. 5. SC Valmi Dac
SRL Fierbinți Târg – 17 Decembrie 2015, ora 11.00: - Autoutilitară BC Autotractor Iveco 440E42T// Eurotech, an fabricație 1999,
culoare alb, motorină, 550000 km parcurși – preț pornire licitație 11200 lei. 6. SC General Trans SRL Dridu - 18 Decembrie 2015,
ora 11.00: - Tractor John Deere tip 4240S, an fabricație 1983 - preț pornire licitație 26400 lei; - Plug reversibil Charrues Naud, an
fabricație 1990 - preț pornire licitație 6800 lei; - Freză Kuhn HR D, Rouleau Packer, an fabricație 1991 - preț pornire licitație 8200
lei; - Autoturism Mitsubishi L200, an fabricație 2007, diesel, 251865 km parcurși - preț pornire licitație 31700 lei; - Tractor John
Deere tip 4240S, an fabricație 1985 - preț pornire licitație 33500 lei; - Plug reversibil Charrues Naud, an fabricație 1990 - preț
pornire licitație 6800 lei. Prețurile nu includ TVA. 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 la
unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; 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 0243.254329, 0243.254330. Data aﬁșării: 03.12.2015.

