ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
l Tâmplar cu experienţă, angajăm
pentru mobilier pal, mdf la
comandă. Atelier în zona Colentina,
salariu 2.400 lei. Tel: 0736112178
Tâmplar montator pentru atelier
mobilă la comandă,cunoştinţe
montaj mobilier la client şi la
bancul de lucru, debitare
circular, experienţă în pal şi mdf,
contract de muncă, program fix
ore plătite. Tel: 0723.199.522
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară al Municipiului Bucureşti
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
conducere. Concursul se va desfăşura în perioada 26-28 aprilie 2016,
la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti -Bd.Expoziției,
nr.1A, Sector 1, Bucureşti, ora 10.00.
Data limită de depunere a dosarelor
este 18.04.2016, inclusiv, ora 16.00,
la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. Pentru relații
suplimentare consultați site-ul:
www.ocpib.ro.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Prahova,
cu sediul în Ploieşti, Str.Nicolae
Iorga, nr. 1, scoate la concurs, în
data de 14.04.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post temporar vacant: 1. inspector,
grad profesional principal–Compar-

timent Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită
a Debitelor. Condiţii specifice de
participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor 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, Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Prahova.
l Liceul Tehnologic, cu sediul în
localitatea Berzovia, nr.124, judeţul
Caraş-Severin, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: -Șofer: Număr
posturi: 0,50, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 26 aprilie 2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 26 aprilie
2016, ora 14.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii liceale sau profesionale;
-permis de conducere categoria D;
-atestat pentru transport rutier de
persoane, eliberat de ARR; -minim 2
ani vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Liceului Tehnologic
Berzovia. Relaţii suplimentare la
sediul: Liceului Tehnologic Berzovia,

persoană de contact: Șoaca Aurica,
telefon/fax: 0255.525.627, E-mail:
scoalaberzovia@yahoo.co.uk
l Primăria oraşului Sulina, judeţul
Tulcea, cu sediul în Sulina, str. I, nr.
180, organizează concurs de recrutare în data de 06.05.2016, orele
10:00 _ proba scrisă, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de
execuție, inspector, clasa I, grad
profesional asistent – Serviciul
Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite şi taxe. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, şi condiţiile
specifice postului: studii univeristare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, precum şi
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
minimum 9 ani. Dosarele de concurs
se vor depune în perioada
04.04.2016 – 25.04.2016 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, selecţia dosarelor
de înscriere va avea loc in perioada
26 – 03.05.2015, iar interviul se va
susţine în maxim 5 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la
concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Sulina
www.primaria-sulina.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la nr. de telefon:
0240543003.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpără cărți
vechi si noi, autografe, tablouri,
icoane vechi, grafică, argintărie,

sfeşnice, statuete, diverse obiecte
vechi, vederi vechi, deplasare la
domiciliu. 0751.221.166

VÂNZĂRI AUTO
l BMW 325 seria 3, decapotabil,
3000cmc, 23.000Km, ţinut în garaj,
2008, 25.000E. 0744.643.734.

ÎNCHIRIERI OFERTE
VITAN MALL, MIHAI BRAVU
APARTAMENT 2 CAMERE, BLOC,
ETAJ 4/8, MOBILAT, UTILAT-FRIGIDER, ARAGAZ, AER CONDITIO N AT. S E I N C H I R I A Z A 1
CAMERA-24 MP, BALCON, UNEI
DOAMNE/DOMNISOARE. TEL
CONTACT: 0722398765

CITAȚII
l Se citează Paraschiva Izabella, în
data de 25.04.2016, la Judecătoria
Horezu, în dosar nr 1969/241/2015,
având ca obiect divorț.
l Bica Mariana, în calitate de
pârâtă, este chemată la Tribunalul
Dolj, în dosar nr.43711/215/2013, la
C6A, ora 08.30, cu termen la
15.04.2016, de reclamantul Paul
Traian.
l Furțea Magdalena Marcela se
citează în calitate de moştenitoare
legală (nepoată de frate postdecedat) a defunctei Nicolaescu
Eugenia, în data de 28.04.2016, ora
10.00, la Biroul Individual Notarial
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din
Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov- dezbatere succesorală, dosar succesoral nr.
15/2016.
l Se citează pentru data de 04 mai
2016, ora 10:00, la sediul societăţii

profesionale Notariale “Notariatul
Public Olteniţa, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra nr. 2, judeţul
Călăraşi, toţi succesibilii defunctei
Constantin Maria, cu CNP
2240624514166, decedata la data de
23 februarie 2011, cu ultimul domiciliu în oraşul Budeşti, judeţul
Călăraşi.
l Se citeaza paratul Dumitrascu I.
Cristian cu ultimul domiciliu
cunoscut in mun. Ploiesti, str. Trotus,
nr. 5, jud. Prahova, în proces cu
Dumitrascu Nicolae Florin si Voda
A r t e m i z a , î n d o s a r u l n r.
11568/200/2015, al Judecătoriei
Buzău, cu termen de judecată la
data de 08.04.2016, ora 9.00, având
ca obiect „constatare calitate de
unici mostenitori si partaj succesoral.
l Neagu Ion fiul lui Constantin şi
Elena, cu ultimul domiciliu Com.
Măneciu sat Chiciureni este citat la
Judecătoria Văleni de Munte în
dosarul 410/331/2012 termen
19.04.2016
l Se citează pentru data de 04 mai
2016, ora 10:00, la sediul societăţii
profesionale Notariale “Notariatul
Public Olteniţa, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra nr. 2, judetul
Călăraşi, următorii: Ciocârlan
Constantin, domiciliat în oraşul
Budeşti, Str. Visului nr. 43, judeţul
Călăraşi, Ciocârlan Silviu, domiciliat
în oraşul Budeşti, str. Visului, nr., 43,
judeţul Călăraşi şi Bănăţeanu Nineta,
domiciliată în municipiul Constanta,
strada IC Brătianu nr. 100, bloc SR 2,
scara A, etaj 9, apartament 35,
judeţul Constanta, în calitate de
succesibilii ai defunctei Constantin
Maria, cu CNP 2240624514166, decedata la data de 23 februarie 2011, cu
ultimul domiciliu în oraşul Budeşti,
judeţul Călăraşi.
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l SC JELU SRL – societate în
insolvenţă anunţă prin C.I.I. Gorgoi
Stelian că a intrat în procedura
insolvenţei dosar 1645/63/2016 începând cu data de 11.02.2016. Lichidator Judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse si Asociații SPRL,
lichidator judiciar desemnat prin
Încheierea de şedință din data de
11.03.2016 de Tribunalul Bucureşti,
Secția a-VII-a Civilă, în dosarul nr.
59923/3/2010 pentru debitoarea
Petroconstruct Carpați SRL, invită
experții evaluatori atestati
ANEVAR să depună oferte la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Str. Buzeşti nr. 71, Et. 2, Camera
2 0 3 , S e c t o r 1 , Te l . / F a x :
(+40)21.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com, până cel târziu în data
de 06.04.2016, ora 18.00 în vederea
selecției de oferte pentru întocmirea
Raportului de evaluare a celor două
imobile (spațiu comercial şi garsonieră) aflate în patrimoniul debitoarei, situate în Bucureşti. Ofertele
pot fi transmise şi pe fax-ul sau
email-ul menționat în anunț.
Raportul de evaluare întocmit, va fi
achitat către evaluatorul selecționat
din fondurile debitoarei.

SOMAȚII
l Judecătoria Rupea, dosar nr.
2309/293/2015. SOMAȚIE. În
conformitate cu dispozițiile art. 130
din Decret Lege 115/1938 se emite
somația prin care se aduce la cunoştință celor interesați că reclamanta
Duo Hoghiz S.C.C (fostă Cooperativa de consum Hoghiz) cu sediul în
com. Hoghiz, str. Făgăraşului, nr.
233, jud. Braşov a solicitat Judecăpublicitate
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toriei Rupea să se constate că a
dobândit prin uzucapiune extratabulară, dreptul de proprietate
asupra imobilelor înscrise în: -cartea
funciară nr. 100101 a localității
Racoş cu nr. topografic 610/7/1,
teren categoria de folosință grădină
în suprafață de 1300 m.p; -cartea
funciară nr. 100559 a localității
Racoş cu nr. topografic 610/7/2,
teren categoria de folosință grădină
în suprafață 270 m.p; -cartea
funciară nr. 100560 a localității
Racoş cu nr. topografic 4021/610/6,
teren, categoria de folosință grădină
în suprafață 230 m.p; -cartea
funciară nr. 100100 a localității
Racoş cu nr. topografic 4022/610/6,
teren categoria de folosință grădină
în suprafață de 1181 m.p, având ca
proprietari pe Nemes Jozsef şi soția
Nemes Anna, născută Zsigmond,
Balla Ioan şi soția născută Andorko
Ileana şi Otvos Maria, în conformitate cu dispozițiile art. 28, alin. 1 din
Decretul Lege nr. 115/1938. Persoanele interesate pot face opoziție la
Judecătoria Rupea în termen de o
lună de la data afişării şi publicării
prezentei somații.
l Dosar nr. 89/246/2016. Somaţie
emisă la data de 30 martie 2016,
privind cererea înregistrată sub
dosar nr. 89/246/2016, al Judecătoriei Ineu, petenţii Dan Radu şi Dan
Maria-Costina, ambii domiciliaţi în
municipiul Arad, Str. Grivitei nr. 95,
cod poştal 310059, judeţul Arad prin
care au solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF nr. 2711 taut, nr. top
1113-1119/a.12/84.b, compus din
teren arabil extravilan necooperativizat în suprafaţa de 8635 mp
asupra căruia apare ca şi proprietar
tabular sub N.1 în cota de 1/1 părţi,
defunctul Vasonan Crăciun, decedat
la data de 11.02.1944. petenţii susţin
că au folosit imobilul înscris în CF
n r. 2 7 1 1 T a u t , n r. t o p
0268/545898, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru atribuirea
contractului de închiriere a unei
suprafeţe de 1 mp, în vederea instalării unui automat pentru cafea, în
cadrul următorului imobil: 1 mp,
Braşov, str. Vasile Goldiş nr. 1- 3, în
hol la parter, corp Comandament

1113-1119/a.12/84.b, compus din
teren arabil extravilan în suprafaţa
de 8635 mp, în cota de 1/1 părţi prin
devălmăşie, respectiv comunitate
legală de bunuri, prin uzucapiunea
de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular-defunct Văsonan
Crăciun, decedat la data de
11.02.1944, respectiv prin joncţiunea
posesiei cu a pârâţilor Văsonan
Gheorghe şi Văsonan Domnica,
ambii domiciliaţi în comuna Taut,
sat Nadas nr. 291, udetul Arad, în
mod paşnic, public, continuu şi sub
nume de proprietar, fără ca alte
personae să facă acte deposedare
sau tulburare. În urma afişării
prezentei sunt somaţi, în baza 130
din Decretul lege nr. 115/1938 toţi
cei interesaţi sunt chemaţi să înainteze opoziţie la Judecătoria Ineu
deoarcee în caz constrar, în termen
de 1 lună de la publicarea somaţiei
se va proceda la rezolvarea cererii pe
baza dovezilor prezentate de petent.
Prezenţa somaţie se va afişa timp de
1 lună, la sediul Judecătoriei Ineu şi
la sediul primăriei comunei Taut şi
va fi publicată în într-un ziar de
largă răspândire. Preşedinte, Luciu
Mariana. Grefier, Rus Corina.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Obştii Moşnenilor
Muntele Stârminoasa şi Budislavu,
convoacă în temeiul statutului obştii
(art. 181 si 19) adunarea generală a
obştii ce se va ține la data de
01.05.2016, ora 13.30, la sediul obştii
în sat Bradu-Clocotici, nr. 10,
comuna Racovița, județul Vâlcea, cu
următoarea ordine de zi: 1. Darea de
seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2015; 2. Raportul
comisiei de cenzori pentru anul
2015; 3. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul
2016 şi descărcarea de gestiune
pentru anul 2015; 4. Lucrări ce
urmează să fie desfăşurate în cei doi
munți; 5. Modificări ale statutului
I.J.J. Braşov, scara 2. Persoanele
interesate se pot prezenta la sediul
unităţii, de unde pot solicita fişa de
date a achiziţiei începând cu data de
05.04.2016, în schimbul sumei de 5
lei. Depunerea ofertelor va avea loc
până în data de 13.04.2016, până la
ora 15.00. Licitaţia se va desfăşura

LUNI / 4 APRILIE 2016
Obştii; 6. Probleme organizatorice; 7.
Diverse. Dacă la prima adunare
generală nu se întruneşte 50% + 1
din numărul acționarilor, adunarea
generală se amână pentru data de
08.05.2016 în acelaşi loc, oră şi cu
aceeaşi ordine de zi. Preşedinte, Jr.
Ion Frântu
l Consiliul de Administratie al SC
Vegras SA, cu sediul in Orasul
Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr.145,
Judetul Ilfov, inregistrata la Regist r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J23/790/2002, CUI RO 481320,
convoaca prin prezenta, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
pentru data de 05.05.2016 , ora
10,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data
de 05.05. 2016, ora 11,00, la sediul
societatii. Ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor: 1.
Aprobarea situatiilor financiare ale
Societatii pentru anul financiar
2015. 2. Prelungirea mandatelor de
Administratori, membri ai Consiliului de Administratie al societatii a
dlor. Issa Kassem Ali, Issa Rachid,
Issa Abdel Karim, pentru un
mandat de 4 ani. 3. Revocarea
mandatului de auditor intern a dl.
Cucuta Dumitru si numire comisie
cenzori. 4. Diverse. Ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor : 1. Aprobarea Deciziei
Consiliului de Administratie in care
s-a luat hotararea cumpararii
partilor sociale de la SC A.N.A.
General Invest SRL. Daca nu se
intruneste cvorumul necesar in
cadrul primei Adunari Generale
Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, cea de a doua adunare se va
desfasura in acelasi loc, cu aceeasi
ordine de zi, in data de 06.05. 2016,
ora 10, respectiv ora 11,00.
l Convocare: S.C. COM- MIXT
S.A. Sulina prin, Varabev Daniela,
în calitate de administrator unic,
convoacă pe data de 05.05.2016, la
în data de 19.04.2016, ora 10.00. În
situaţia când nu vor fi depuse cel
puţin 3 dosare şi nu se vor prezenta
cel puţin 2 ofertanţi, licitaţia se
repetă după 7 zile, respectiv în data
de 26.04.2016 ora 10.00.
l Primaria comunei Minzalesti, cu

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 pentru bunuri imobile și ansamblu de
bunuri imobile ale SC Solidaritatea 2003 SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 18, luna aprilie, anul 2016, ora
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în Giurgiu,
str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, parter, ap. 16, CUI 15864226. 1. teren în suprafață de 334 mp, nr.
cadastral 34178, situat în Giurgiu, Bd. CFR, nr. 34, jud. Giurgiu, prețul de evaluare/ de pornire a
licitației 136.100 lei (exclusiv TVA).**; 2. imobil situat în intravilanul com. Frățești, sat Remus, Carte
funciară 30787, compus în întregul său din: - teren 1.000 mp, nr. cadastral 30787; - construcția C1 151 mp, nr. cadastral 30787-C1; - construcția C2 - 129 mp, nr. cadastral 30787-C2; - construcția C3 70 mp, nr. cadastral 30787-C3, prețul de evaluare/ de pornire a licitației 214.200 lei (exclusiv
TVA).**; 3. apartamentul nr. 16, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, parter, nr.
cadastral 922/B/16, Carte funciară 30262-C1-U5, prețul de evaluare/ de pornire a licitației 104.000 lei
(exclusiv TVA). ****) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările
și completările ulterioare este scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile nu sunt
grevate de 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, 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. 260 și
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 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 0246.212830, interior 415, la domnul Ciochir Marian.

sediul societății din Sulina, str. a I-a,
nr.120, jud. Tulcea, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Situațiilor Financiare pe anul
2015; 2. Analizarea activității din
anul precedent; 3. Vânzarea de
active, respectiv spațiu comercial
Neptun.
Prezenta convocare se face prin
afişare la sediul societății ”publicarea în Monitorul Oficial şi în ziare
de difuzare națională” conform
prevederilor Legii 31/1990. În cazul
în care nu se întruneşte cvorumul la
prima convocare, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru
data de 06.05.2016, la aceeaşi oră,
adresă şi cu aceeaşi ordine de zi. Vor
participa la Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor, acționarii
înregistrați În Registrul Acționarilor
la 28.04.2016.
l Revizuire- Convocator Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. COMPLEX COMET S.A.
Bucureşti din data de 28/29.04.2016,
ora 13.00: Consiliul de Administraţie al S.C. Complex Comet S.A.
Bucureşti, J40/391/1990, CIF:
RO2622360, tel: 021/4441866, fax:
021/4441869, în conformitate cu
prevederile Art.117 şi Art.117 indice
1 d ale Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată,
anunţă revizuirea Convocatorului
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii ce va avea loc în
data de 28/29.04.2016 ora 13,00, la
sediul societăţii din B-dul Timişoara
nr. 84, sector 6, Bucureşti, respectiv
inserarea următoarelor prevederi
legale în cuprinsul Convocatorului
AGOA, şi anume: 1. În loc de:
“După completare şi semnare,
procurile vor fi depuse la sediul
social cu cel puţin 5(cinci) zile
înaintea adunării”, se va citi:
“După completare şi semnare
procurile vor fi depuse la sediul
social cu cel puţin 48 de ore înaintea
sediul in municipiul comuna Minzalesti, judetul Buzau, organizeaza
licitatie publica cu strigare pentru
valorificarea unor bunuri mobile
af late la dispozitia Primaria
comunei Minzalesti: - autocamion
marca DAC 444T; -microbuz model
TV 105SD; -bucatarie auto (tigaie

adunării”. 2. Se introduce următorul
alineat: ”Acţionarii societăţii pot
înainta propuneri de candidaţi
pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie al societăţii,
ataşând un CV care să ateste pregătirea şi experienţa profesională a
candidaţilor, propuşi până cel târziu
la data de 04.04.2016.”. 3. Se introduce următorul alineat: “Acţionarii
societăţii pot opta pentru a vota prin
corespondenţă cu privire la punctele
înscrise pe Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
convocată pentru data de
28/29.04.2016, utilizând Formularul
de vot prin corespondenţă care
poate fi descărcat de pe pagina web
a societăţii www.complexcomet.ro.
sau poate fi obţinut de la sediul
societăţii. Formularul de vot prin
corespondenţă, completat şi semnat
de acţionar, însoţit de copia actului
de identitate al acţionarului
(persoană fizică)/ copia certificatului
de înregistrare (persoană juridică) se
va expedia la sediul societăţii, în
original, astfel încât acesta să fie
primit de către Societate cu minim
48 de ore înainte de AGOA”. S.C.
Complex Comet S.A., Preşedinte al
Consiliului de administraţie, Tripon
Gheorghe.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. PC SPLAI S.A., cu
sediul în Bucureşti, str. Splaiul
Unirii, nr. 162, Sector 4, înregistrată
la Registrul Comerţului Bucureşti
sub nr. J40/932/1991, C.U.I. RO
368046, prin preşedintele Consiliului de Administraţie- George
Minculescu Aristide, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor ce va avea loc, în data
de 05.05.2016, ora 10,00 la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A.
la data de 05.04.2016, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
situaţiilor financiar- contabile
aferente anului 2015; 2. Aprobarea
electrica); -buldoexcavator
KRAMER TB80; -autoturism Dacia
1310. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul Primaria
comunei Minzalesti. Pretul caietului
de sarcini este de 25 lei. Documentele necesare participarii la licitatie
se vor depune la Registratura

Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pe anul 2016; 3. Modificarea sau
reconfirmarea Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de cenzori şi a
remuneraţiei acestora; 4. Aprobarea
Raportului Administratorilor pentru
anul 2015; 5. Aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori pentru anul
2015. În cazul în care, cvorumul nu
se va îndeplini la data mai sus
menţionată, adunarea generală
ordinară a acţionarilor va fi convocată pentru data de 06.05.2016, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preşedinte Consiliul de Administraţie,
George Minculescu.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică bunurile imobile
absolut indispensabile exploatării,
aparţinând debitoarei Moldomin
SA, împreună cu transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor
asumate prin Licenţa de concesiune
pentru exploatarea minereului
cuprifer nr. 2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare sunt
cuprinse în Caietul de sarcini care
poate fi achiziţionat la adresa:
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 0040364-412631, fax: 0040-364-412632,
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va
desfăşura în data de 11 Aprilie 2016,
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar. În condițiile în care
licitația publică din data de 11
Aprilie 2016 nu se va finaliza cu
adjudecare, următoarele şedințe de
licitație vor avea loc în a doua zi de
luni a fiecărei luni din an. În condițiile în care a doua zi de luni din
lună este declarată conform legii zi
nelucrătoare, licitația se va organiza
în ziua de luni a următoarei săptămâni din aceeaşi lună.
l U.M. 0391 Braşov cu sediul în
Braşov, str. Vasile Goldiş nr. 1- 3, tel.:
Primariei comunei Minzalesti pana
cel mult pe data de 19.04.2016, ora
9.00, licitatia publica urmand a avea
loc in data de 19.04.2016, ora 11.00.
In cazul neadjudecarii sedinta de
licitatie va fi repetata din 7 in 7 zile.
Informatii suplimentare se pot
obtine la tel.0238/529.508.

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 pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Aprilie, Ziua
14. Licitația I-a. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 14, luna 04, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str.
Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație, următoarele bunuri mobile,
proprietatea debitorului S.C. Terra Construct Agregate SRL, cu domiciliul ﬁscal în loc. Buturugeni, nr.
564, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală: 29600755. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *):
Instalație contorizare apă, 570 lei; Stație sortare cu anexe, 217.300 lei; Barăci metalice - 3 buc. 4420
lei. Total: 222.290 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal. Bunurile mobile
mai sus menționate sunt/ nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii ale altor creditori. 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 prin licitație următoarele documente: oferta de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației
(documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, 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; pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; dovada
emisă de organele ﬁscale că nu are obligatii ﬁscale restante (la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate și, respectiv, la bugetul local), conform art. 250, alin. (4), lit. l) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă
la licitație în numele debitorului executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9).
Cererea de înscriere însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura
Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii,
bloc B5, parter, ofertanții 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. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
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 0246.270 520.
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www.jurnalul.ro
l Primaria comunei Minzalesti, cu
sediul in comuna Minzalesti, judetul
Buzau, organizeaza licitatie publica
pentru concesionarea unui teren in
suprafata de 1000 mp, situat in
intravilanul satului Minzalesti,
tarlaua 109, bun apartinand domeniului de interes public al comunei
Minzalesti, in vederea construirii
unui garaj demontabil. Caietul de
sarcini si lista documentelor ce
trebuie depuse in vederea participarii la licitatie se pot ridica de la
sediul Primariei comunei Minzalesti,
gratuit.Documentele necesare participarii la licitatie se vor depune la
Registratura Primariei comunei
Minzalesti pana cel tarziu pe data
de 21.04.2016, ora 10.00. Licitatia va
avea loc in data de 21.04.2016, ora
11.00, la sediul Primariei comunei
Minzalesti. Informatii suplimentare
se pot obtine la tel. 0238/529.512.
l Primăria oraşului Tg Cărbuneşti,
cod fiscal 4898681, cu sediul în str.
Trandafirilor nr. 41, jud. Gorj, cod
poştal 215500, tel. 0253-378.603, fax
0253-378.663, e-mail: office@primariacarbunesti.ro, organizează la data
de 25.04.2016 orle 10:30 licitaţie
publică în vederea concesionarii
terenului în suprafaţa de 1 mp situat
în oraş Tg Cărbuneşti, Str. Minerilor,
bl. K. Preţul de pornire a licitaţiei
este de 31 lei/mp/an, durata concesiunii fiind de 10 ani. Posibilii ofertanţi pot procura documentaţia de
atribuire de la sediul concedentului,
biroul administrarea domeniului
public şi privat, contra cost 100 lei,
până la data de 20.04.2016. Eventualele clarificări pot fi solicitate până
la data de 21.04.2016, urmând ca
răspunsul la solicitările de clarificare
s ă se facă pâ nă la da t a de
22.04.2016. Ofertele se vor depune
la registratură instituţiei până la
data de 25.04.2016, orle 10:00, în

plic sigilat, conform instructiunilorprivind modul de eleborare şi
prezentare a ofertelor. În caz de
neadjudecarelicitatia publică se va
repeta la data de 16.05.2016, ora
10:30. Instanţa competent în solutuionarea litigiilor apărute este Tribunalul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu
nr. 34, Tg Jiu, jud. Gorj, telefon
0253-212.536. Prezentul anunţ a fost
trimis spre publicare la data de
01.04.2016.
l PRICEWATERHOUSECOOPERS Business Recovery Services
IPURL, în calitate de lichidator

judiciar al debitoarei Banca
Columna S.A. (bancă în faliment),
anunţă vânzarea în bloc prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare,
ascendentă, a 1. Drepturilor litigioase asupra Construcţiei- Spaţiu
comercial situat la parterul imobilului din Drobeta Turnu- Severin,
Str. Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, în suprafaţă construită de
294,725 mp; 2. Bunurilor mobile
ataşate construcţiei, respectiv: 1
aparat climatizare (nr. inv. 300001),
1 centrală telefonică (nr. inv.
300002), 1 sistem de securitate (nr.
inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. inv.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Adiconf Newtextil SRL – Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de cusut JKShirley, 9.825 lei; Masă croit - 1 buc., 4.725 lei; Mașină de cusut
JK-768BDI-5-55, 2.025 lei; Mașină de cusut și surﬁlat JK-768BDI4-24, 2.025 lei; Mașină de cusut și surﬁlat JK-768BDI-4-24, 2.025
lei; Mașină de cusut JK-8569DI, 1.800 lei; Mașină de cusut 2 ace 4
ﬁre, 1.200 lei; Mașină de croit cu lamă 8''CZD-8, 825 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria
Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 14-04-2016, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 15-04-2016, ora 11:00:00, la
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5, 0248.211511 - 3252.

700119); 3. Bunurilor mobile
descrise în Anexa 1 la Regulamentul
de vânzare. Preţul de pornire al
Licitaţiei pentru drepturile litigioase
asupra imobilului- spaţiu comercial
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str.
Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi,
precum şi a bunurilor mobile aflate
în patrimoniul Debitoarei S.C.
Banca Columna S.A. (bancă în faliment) este de 165.000 EUR, la care

se adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia se organizează la data de
19.04.2016, la orele 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Lakeview Building, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 8, sector 2.
Regulamentul de vânzare poate fi
achiziţionat la preţul de 500 Ron,
plus TVA. Pentru participarea la
licitaţie, procurarea Regulamentului
de vânzare este obligatorie, obţinân-
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du-se de la sediul lichidatorului
judiciar, în zilele lucrătoare, între
orele 09:00-17:00, pe baza actului de
identitate şi/sau a unui document de
reprezentare, precum şi a dovezii de
plată a preţului Regulamentului. În
vederea participării la licitaţie se va
constitui o Garanţie de participare
în cuantum de 10% din preţul de
pornire, respectiv de 16.500 EUR
(echivalent în RON la cursul RON/

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 pentru bunuri imobile ale SC Sara Real Construct SRL.
(Licitația III-a). Anul 2016, Luna 04, Ziua 15, Ora 11.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 15, luna 04, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii,
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile,
proprietatea debitorului S.C. Sara Real Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în sat Trestieni, com. Ulmi,
județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 16812348. Denumire bunuri imobile - descriere sumară,
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): Teren extravilan în suprafață de 7.000 mp,
15.500 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.300 mp, 36.000 lei; Teren extravilan în suprafață de
11.700 mp, 26.000 lei; Teren extravilan în suprafață de 4.800 mp, 9.500 lei. Total: 87.000 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. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, 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: Marian Vlad.

publicitate
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EUR afişat de BNR la data constituirii garanţiei), care se va depune
împreună cu restul documentaţiei
de participare, conform Regulamentului de vânzare, la sediul lichidatorului judiciar Pricewaterhouse
Coopers Business Recovery Services
IPURL, până la data de 18.04.2016,
orele 16.00. Pentru vizitarea bunurilor, achiziţionarea Regulamentului
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Nr.
J/11778/01.04.2016.
I nv i t a ț i e d e p a r t i c i p a r e .
Agenția Națională de
Administrare Fiscală – Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești,
invită practicienii în insolvență
înscriși pe Lista practicienilor
î n i nsol vență agreați d e
Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru
zona a VII-a să depună, până
cel târziu la data de
12.04.2016, ora 12.00, ofertă
în vederea desemnării unui
practician în insolvență, în
dosarul de insolvență nr.
497/122/2016, privind pe
debitoarea SC Plast Line SRL,
aﬂat pe rolul Tribunalului
Giurgiu, întocmită conform
p r e ve d e r i l o r a r t . 1 6 d i n
Ordinul Președintelui Agenției
Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și
selecție a practicienilor în
insolvență de către Agenția
Națională de Administrare
Fiscală.

publicitate

de vânzare şi a eventualelor informaţii suplimentare vă rugăm să
contactaţi lichidatorul judiciar la tel.
021.225.30.00, fax: 021.225.36.50,
persoane de contact: Octavia Aldea
şi Cristian Răvăşilă, e-mail: cristian.
ravasila@ro.pwc.com, octavia.
aldea@ro.pwc.com.
l Compania Naţională de Căi
Ferate “CFR” S.A Sucursala Regională De Căi Ferate Braşov– Divizia
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finantelor Publice Teleorman.
Citație. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Te l e o r m a n , c u s e d i u l î n
Alexandria, str. Dunării, nr.
1 8 8 , j u d . Te l e o r m a n , î n
numele Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice
Ploiești, cu sediul în Ploiești,
str. Aurel Vlaicu nr. 22, județul
Prahova, în calitate de
creditoare, înștiințează
cetățeanul turc Nadir Camur,
cetățenie turcă, născut la
04.10.1953, cu domiciliul în
Turcia, Buyukada, cart. Cinar
Meydani, pârât în dosarul nr.
905/87/2013, aﬂat pe rolul
Tribunalului Teleorman, că pe
rolul Tribunalului Teleorman
s e a f l ă d o s a r u l n r.
905/87/2013, având ca obiect
atragerea răspunderii
patrimoniale, în care este
chemat în judecată pentru
termenul din data de
25.04.2016.

LUNI / 4 APRILIE 2016
Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str.
Politehnicii nr.1, organizează la
sediul societăţii, licitaţie publică,
deschisă, cu strigare, în data de
25.04.2016 de la ora 11.00 pentru
închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri) disponibile în vederea desfăşurării de activităţi comerciale,
prestări servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe raza
staţiilor c.f/ haltelor c.f/ zonelor c.f.
aflate în subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. Pentru detalii
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
C o m p a r t i m e n t d e
Comunicare, Relații Publice și
M a s s - M e d i a . N r.
173/24.03.2016. Anunț.
D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice – Ploiești,
cu sediul în Ploiești, str. Aurel
Vlaicu nr.22, jud. Prahova,
telefon 0244.407710, fax
0244.593906, organizează în
data de 14.04.2016, ora
12:00, licitație deschisă cu
strigare în vederea încheierii
Acordului – Cadru privind:
Cedarea dreptului de folosință
(închiriere) asupra spațiilor de
birouri/ depozite/ platformă
betonată la Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice
Ploiești – Biroul Vamal de
Interior Argeș. Detaliile
privind licitația publică cu
strigare se găsesc la adresa:
https://static.anaf.ro/static/3
0/Ploiesti/20160323102321_
dsi_4971.pdf

privind locaţia (amplasarea), suprafaţa, destinaţia (obiect de activitate),
tariful minim de pornire al licitaţiei,
taxele necesare a fi achitate pentru
participarea la licitaţie, vă puteţi
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF Braşov –Divizia Patrimoniu
(telefon: 0268/429107, 0268/410108)
sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro
–CFR SA -Licitaţii interne– nivel
regional -închirieri. Documentaţiile
necesare participării la licitaţie
(caiete de sarcini şi anexe) se
procură, contra cost, de la sediul
Sucursalei Regionale de Căi Ferate
Braşov –Divizia Patrimoniu. Documentele necesare admiterii participării la licitaţie se vor depune la
sediul Sucursalei Regionale de Căi
Ferate Braşov –Divizia Patrimoniu,
până la data de 19.04.2016.
l Debitorul SC C&C MH Confort
SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str.
I.C. Bratianu, nr. 11A, jud. Mehedinti, J25/460/2005, CIF:17044001,
af lata in procedura de faliment
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar societatile profesionale de insolventa asociate prin
contract Yna Consulting SPRL si
Consultant Insolventa SPRL, cu
sediul ales in localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, jud.
Mehedinti, scoate la vanzare la
pretul diminuat cu 20% față de
prețul stabilit prin raportul de
evaluare: Bunul imobil af lat in
garantia creditorului Piraeus Bank
SA cu rangul I, creditorul ANAF cu
rangul II *hala P+1E, buncar,
magazie si zona de protectie situate
in com. Dumbravita, (in incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timisoara – Lipova) judetul
Timis, CF 403686(CF vechi 4095),
nr. cadastru Cc 215/13, suprafata:
3609 mp *, la pretul de pornire a

licitatiei de 368.367,00 euro exclusiv
T.V.A. (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul
judiciar procedeaza la vanzarea
bunului imobil * hala P+1E, buncar,
magazie si zona de protectie situate
in com. Dumbravita, (in incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timisoara – Lipova) judetul
Timis, CF 403686(CF vechi 4095),
nr. cadastru Cc 215/13, suprafata:
3609 mp* descrisa anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data
de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronuntata de
catre judecatorul sindic in dosarul
de insolventa nr. 9465/101/2012.
Licitaţia va avea loc în localitatea
Dr.Tr. Severin, str.I.C.Brătianu,
nr.11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi la data de 08.04.2016 orele
12:oo. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea, a unei
cautiuni de 10% din pretul de
pornire al licitatiei si achizitionarea
caietului de sarcini in suma de
500,00 lei.Cont deschis la BRD SA
Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr.
RO54BRDE260SV42893862600.
Invitam pe toti cei care vor sa se
prezinte la sedinta de licitatie la
termenul de vanzare, la locul fixat in
acest scop si pana la acel termen sa
depuna oferte de cumparare.
Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vanzare in
termen, sub sanctiunea prevazuta de
lege. Relatii la telefon-fax
0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email:
office@consultant-insolventa.ro;
expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la
sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti.

Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant ec. Emil Popescu Yna
Consulting SPRL, prin reprezentant
ec. Motoi Gogu.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport si card
tahograf pe numele Prichindel
Cornel. Le declar nule.
l Pierdut aviz pentru autorizație de
construire nr.173 eliberată a
29.09.2015, de Direcţia Sanitară
Veterinară Tulcea pe numele:
Fedotov Dumitrița, Fedotov
Alexandru– Adrian, Ostafi Oana–
Ancuța. Se declară nulă!
l Pierdut certificat de identitate
sportivă nr. 0000813/791 eliberat la
data de 27.06.2002 de către Ministerul Tineretului şi Sportului pe
numele: Clubul Sportiv Yamato–
DOJO, Tulcea, C.U.I. 14096898. Se
declară nul.
l S.C. Danbro Trans- Impex S.R.L.
cu sediul Bucureşti, Sector 4, C.U.I.
25702663, declar pierdută ştampilă
rotundă cu o steluţă, o declar nulă.
l Pierdut certificat de înregistrare
emis de catre ONRC Bucuresti
pentru SC Networkdays SRL,
J40/4200/2011, cu sediul în Bucuresti, sector 4, Str.Reşita nr.17, bl.49,
sc.1, ap.3. Îl declar nul
l Asociaţia Profesională a Controlorilor de Trafic Aerian din România-RATCA, CIF: 13589880,
înregistrată la Registrul Asociaţiilor
şi Fundaţiilor de pe lângă judecătoria sectorului-1 Bucureşti declară
pierdut certificat de înscriere a
persoanei juridice în original. Îl
declarăm nul.

