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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de mobilă situată în 
Bucureşti,Piaţa Giuleşti,angajează 
în condiţii atractive:proiectant 
mobilier,consultant vânzări,tâm-
plar pal melaminat, circularist, 
o p e r a t o r  c a n t .  D e t a l i i 
tel:0733.107.767

l C.S.Olimpia Bucuresti , cu 
sediul in Sos.Iancului, Nr. 128A, 
Sect .2 ,  angajeaza SOFERI 
PROFESIONISTI, CATEGORIA 
D , din Bucuresti. De preferat 
varsta de 60 - 65 ani. Contacte = 
021/250.81.67 = 021/250.51.55

l Societate comercială angajează 
un reprezentant medical pentru 
comercializarea echipamentelor 
medicale. Cerinţe: -Absolvent 
Facultatea de Medicină; -Cunoaş-
terea limbii engleze şi a utilizării 
e c h i p a m e n t e l o r  m e d i c a l e . 
0733.019.361

l S.C.Doly-Com Distribuţie 
S.R.L., punct de lucru: Roma, 
Jud.Botoşani, angajează ciontoli-
tori-transatori şi muncitori-faso-
nare carne, cu experienţă în 
domeniu tranşării şi fasonării de 
min.3 ani, cunoscători de limba 
engleză, rusă şi ucraineană, scris 
şi vorbit. CV-urile se vor transmite 
la adresa de email: office@
dolycom.ro sau fax: 0231.565.955. 
Relatii la telefon: 0231.565.970, 
int.123 -Resurse umane.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de conducere 
vacante de şef serviciu – Serviciul 
de Verificare Regiunea Sud-Est 
din cadrul Agenției Naționale 
p e n t r u  A c h i z i ț i i  P u b l i c e : 
Concursul se organizează la sediul 
Agenției Naționale pentru Achi-
ziții Publice, în data de 18 iulie 
2016 la ora 09:00 – testarea cunoş-
tințelor de operare/programare pe 
calculator – nivel mediu, ora 10:00 
- proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 08 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Agenției 
Naționale pentru Achiziț i i 
Publice, conform O.U.G 45/2008. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-

toriu documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon : 0374.112.726.

l Primăria Remeţi, cu sediul în 
localitatea Remeţi, nr.684, judeţul 
Maramureş, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de: şofer 
(operator  buldoexcavator) . 
Numele funcţiei: -şofer (operator 
buldoexcavator), Număr posturi: 
1, conform HG 86/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
27.07.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 28.07.2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
28.07.2016, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii (obligatoriu): 
diplomă de absolvire a şcolii 
profesionale sau echivalent în 
meseria maşinist utilaje cale şi 
terasamente; -vechime: nu este 
cazul; -permis de conducere cate-
goria B, BE, C şi CE şi atestat 
pentru marfă; -să îndeplinească 
condiţiile medicale şi psihologice 
necesare ocupării postului. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Remeţi. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Remeţi, persoană de contact: 
Dani l i c i  Io landa ,  t e le fon : 
0262.370.009, fax: 0262.370.213.

l Sala Polivalentă S.A. din muni-
cipiul Cluj-Napoca organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului de director 
general. Probele stabilite pentru 
concurs: selecţia dosarelor de 
înscriere şi interviul. Condiţii: 
studii universitare de licenţă + 
master absolvite cu diplomă; 
cunoştinţe de operare pe calcu-
lator; capacitate deplină de exer-
ciţiu, de a evalua şi a lua decizii; 
experință managerială - minim 3 

ani; starea de sănătate corespun-
zătoare; persoana nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu departamentul, 
care împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; 
persoana nu a fost destituită 
dintr-o funcție publică sau nu i-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare; 
cetățenie romană, cetățenie a altor 
state membre ale UE şi domiciliul 
în România; cunoaşterea limbii 
romane, scris şi vorbit. Date 
despre bibliografia necesară inter-
viului, informații despre dosarul 
de concurs şi informații suplimen-
tare se găsesc pe site-ul www.poli-
valentacluj.ro/anunțuri sau 
0264.483.160. Dosarul de concurs 
se depune în perioada 05.07 – 
04.08.2016 (9-1600), la sediul Sălii 
Polivalente S.A., str. Aleea Stadio-
nului nr. 4 (Acces birouri).

l Prin Hotărârea Plenului Consi-
liului Superior al Magistraturii 
nr.772/28 iunie 2016, Consiliul 
Superior al Magistraturii a 
aprobat organizarea, prin inter-
mediul Institutului Naţional al 
Magistraturii, la Bucureşti, în 
perioada 5 iulie- 13 octombrie 
2016, a concursului de admitere în 
magistratură în condiţiile art. 33 
alin. 1 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi 
ale Regulamentului privind orga-
nizarea şi desfăşurarea concur-
sului de admitere în magistratură, 
aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistra-
turii nr. 279/5 aprilie 2012, modifi-
cată şi  completată,  pentru 
ocuparea a 85 posturi de judecător 
la judecătorii şi 58 posturi de 
procuror la parchetele de pe lângă 
judecătorii. Cererile pentru 
înscrierea la concurs se depun 
până la data de 26 iulie 2016 la 
tribunale şi la parchetele de pe 
lângă tribunale, în ale căror 
circumscripţii domiciliază candi-
daţii. La concursul de admitere în 

magistratură se pot înscrie persoa-
nele care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), 
b) şi d) din Legea nr. 303/2004, 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
şi a condiţiilor privind lipsa ante-
cedentelor penale şi a cazierului 
fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) 
lit. c) din aceeaşi lege, cu o 
vechime în specialitate de cel 
puţin 5 ani, în funcţiile prevăzute 
de lege, la data susţinerii concur-
sului. Taxa de înscriere la concurs 
este de 450 RON. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de pe pagi-
nile de Internet ale Consiliului 
Superior al Magistraturii şi Insti-
tutului Naţional al Magistraturii 
(Web: www.csm1909.ro; www.
inm-lex.ro).

l Prin Hotărârea nr.768/28 iunie 
2016 a Plenului Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, Consiliul 
Superior al Magistraturii a 
aprobat organizarea, prin Insti-
tutul Naţional al Magistraturii, la 
Bucureşti, în perioada 5 iulie -27 
octombrie 2016 a concursului de 
admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, în condiţiile prevă-
zute de art.12- 15 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul jude-
cătorilor şi procurorilor, republi-
cată, modificată şi completată şi 
ale Regulamentului privind 
c o n c u r s u l  d e  a d m i t e r e  ş i 
examenul de absolvire a Institu-
tului Naţional al Magistraturii, 
aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistra-
turii nr.439/15 iunie 2006, modifi-
cată şi completată, astfel: -4 
septembrie 2016 -probă scrisă 
eliminatorie, tip grilă, de verifi-
care a cunoştinţelor juridice la 
următoarele materii: drept civil, 
drept procesual civil, drept penal 
şi drept procesual penal; -18 
septembrie 2016 -test de verificare 
a raţionamentului logic; -12-25 
oc tombr ie  2016  - in terv iu . 
Concursul se organizează pentru 
ocuparea unui număr de 200 
locuri de auditori de justiţie (din 
care 130 sunt alocate pentru 
ocuparea funcţiei de judecător şi 
70 pentru ocuparea funcţiei de 
procuror). La concursul de admi-
tere la Institutul Naţional al 
Magistraturii se pot înscrie 
persoanele care îndeplinesc condi-
ţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) 
lit. a), b) şi d) din Legea nr. 
303/2004, privind statutul judecă-
torilor şi procurorilor republicată, 

cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a condiţiilor privind 
lipsa antecedentelor penale şi a 
cazierului fiscal prevăzute la art. 
14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege. 
Cererile pentru înscrierea la 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului privind concursul pe paginile 
de internet ale Consiliului Supe-
rior al Magistraturii şi Institutului 
Naţ ional  a l  Magistratur i i , 
conform calendarului de desfăşu-
rare a concursului aprobat, la 
tribunalele sau, după caz, la 
parchetele de pe lângă acestea, în 
ale căror circumscripţii domici-
liază candidaţii, respectiv până la 
data de 26 iulie 2016. Tematica şi 
bibliografia se publică pe pagina 
de internet a Consiliului Superior 
al Magistraturii şi a Institutului 
Naţional al Magistraturii. Taxa de 
înscriere, în cuantum de 450 
RON, se plăteşte la casieria tribu-
nalului sau, după caz, a parche-
tului la care se face înscrierea. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
de pe paginile de Internet ale 
Consiliului Superior al Magistra-
turii şi Institutului Naţional al 
Magis t ratur i i  (Web:  www.
csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului nr. 2-4, anunţă organizarea 
unui concurs de promovare pe o 
funcție publică de conducere în 
data de 08.08.2016: 1. Şef Birou- 
Biroul Relaţii cu Societatea Civilă 
în Domeniul Asistenţei Sociale: a.  
pregătire de specialitate: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul psihologiei;  b. 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 2 ani. Condiţiile 
prevăzute de lege pentru promo-
varea pe o funcție publică de 
conducere,  conform art. 66 din 
Legea nr.188/1999 (r2), privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare: a) să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii postuniver-
sitare în domeniul administraţiei 
publice, management sau în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice; b) să fie 
numiţi într-o funcţie publică din 
clasa I; c) să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) 
din Legea nr. 188/1999 (r2);  d) să 

nu aibă în cazierul administrativ o 
sancţiune disciplinară neradiată 
în condiţiile prezentei legi. Condi-
ţiile de Desfăşurare ale Concur-
sului: -perioada de înscriere– 20 
zile de la data publicării; -insti-
tuţia publică la care se depun 
dosarele de înscriere– D.G.A.S.P.C 
Sector 3, Str. Parfumului nr. 2-4; 
-data organizării concursului de 
promovare- 08.08.2016 -proba 
scrisă; -interviul: nu mai târziu de 
5 zile lucrătoare de la susţinerea 
probei scrise; -locul de desfăşurare 
a l  c o n c u r s u l u i –  s e d i u l 
D.G.A.S.P.C. Sector 3. Alte 
menţiuni referitoare la organi-
zarea concursului, condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafie se pot obţine la telefonul: 
0730.013.862 –Serviciul Organi-
zare Resurse Umane.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei  de Muncă 
VASLUI, cu sediul în Vaslui, Str.
Spiru Haret,  nr.5 scoate la 
concurs, în data de  08.08.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional supe-
rior-  Compartiment  Înregistrare 
şi Stabilire Drepturi Şomeri, 
Agenţia Locală Huşi;  Condiţii 
specifice de participare la concur-
surile pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice- 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet-nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Vaslui. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă DOLJ, 
cu sediul în Craiova, Str.Eugeniu 
Carada, nr.13A scoate la concurs, 
în data de  09.08.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional superior- Punct 
de Lucru Segarce. Condiţii speci-
fice de participare la concursurile 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 

ANUNȚURI

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 imobile. Anul 2016, Luna Iulie, Ziua 22. 
În temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 22, luna iulie orele 11.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde 
prin licitație (a-I-a), următorul bun imobil, proprietate a persoanei fizice Badila Stefan, CNP 
1620216522496, Ghimpați, bun imobil ce face obiectul Contractului de ipotecă imobiliară nr. 
1509/30.09.2014, în favoarea debitorului SC Adistef Junior SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Ghimpați, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 19093965: Denumirea bunului imobil, descriere 
sumară: Teren intravilan în suprafață de 25.000 mp, situat în tarlaua 27 a com. Ghimpați, jud. Giurgiu, 
cu acces la DN 6, București - Alexandria. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 
555.000 lei/ bucata. Cota TVA /: 20%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
imobile este 20%, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: nu este cazul conform 
Extras de Carte funciară nr. 50052/09.09.2014 - OCPI Giurgiu. 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 acestui 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 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 2, lit. d din Legea 
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 telefon numărul 0246.278023.

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 imobile. În temeiul art. 250, alin. 2 din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 21, luna Iulie, orele 
11.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a-II-a), 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Ispas Sorin, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Mihăilești, județul Giurgiu, CNP: 1701223160029. Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Clădire spațiu 
comercial, la parter de bloc, loc. Mihăilești, str. Calea București nr. 213, bloc complex alimentar, parter. 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 119.850 lei/ bucata. Cota TVA /. Valoarea 
totală: 119850 lei/ bucata. 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 în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895, 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 acestui 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 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 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 telefon numărul 0246.278023.



16 MARȚI / 5  iULIE  2016

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 func-
ţiei publice- 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet-nivel mediu; Iniţi-
ativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Dolj. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj, str.George 
Coşbuc, nr.2, scoate la concurs, în 
data de  08.08.2016 ora 1000 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următoarele posturi vacante: 1. 
Consilier, grad profesional prin-
cipal - Birou Relaţii cu Angaja-
tor i i  ş i  Economie Socială . 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare;  
- Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: - Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta; -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, serio-
zitate; 2. Consilier, grad profesi-
onal asistent – Compartiment 
Analiza Pieţei Muncii, Programe 
de Ocupare şi Implementare 
Măsuri Active. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: - Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta; -  Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; - Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu; - Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-

cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Cluj.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj, str.George 
Coşbuc, nr.2, scoate la concurs, în 
data de 19.07.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următoarele posturi temporar 
vacante: 1. Consilier, grad profesi-
onal superior – Compartiment 
Monitorizare Proiecte Finanţate 
din FSE, Informatică şi Manage-
mentul Bazelor de Date. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei 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 echivalenta; -  Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; - Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel,Power 
Point, Internet, Noţiuni baze de 
date, sisteme de operare – nivel 
avansat; - Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, serio-
zitate; În cadrul concursului se 
desfăşoară proba suplimentară de 
testare a cunoştinţelor de operare 
PC. Data susţinere probă supli-
mentară 18.07.2016. 2. Auditor, 
grad profesional superior – 
Compartiment Audit Public 
Intern. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei 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 echivalenta in domeniul 
economic sau juridic; - Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; - Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu; - Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; 3. Consilier, grad 
profesional superior – Comparti-
ment Monitorizare Proiecte 
Finanţate din FSE, Informatică şi 
Managementul Bazelor de Date. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-

zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare;  
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei 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 echivalenta; -  Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; - Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel,Power 
Point, Internet; – nivel mediu; - 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen de 
8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Cluj. 

l Primaria Municipiului Codlea, 
jud.Brasov, anunta organizarea 
concursului pentru ocuparea unor 
posturi contractuale, in perioada 
26-28.07.2016, la sediul Primariei 
Municipiului Codlea, Str.Lunga 
nr.33, dupa cum urmeaza: 1.
Muncitor calificat (personal intre-
tinere) la Birou Centru Istoric 
Codlea; 2.Bibliotecar la Birou 
Centru Istoric Codlea; 3.Sofer la 
SVSU Codlea. Conditii de partici-
pare: -Conditiile generale pe care 
trebuie sa le indeplineasca un 
candidat la concurs sunt urmatoa-
rele: 1.are cetatenia romana, ceta-
tenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene; 2.cunoaste 
limba romana, scris vorbit; 3.are 
varsta minima reglementata de 
prevederile legale; 4.are capacitate 
deplina de exercitiu; 5.are o stare 
de sanatate corespunzatoare 
postului pentru care candideaza; 
6. indeplineste conditiile de studii 
sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs; 
7. nu a fost condamnat definitiv 
pentru savarsirea unei infractiuni 
contra umanitatii, contra staului 
ori contra autoritatii, de serviciu 
sau in legaturacu serviciul, care 
impiedica infaptuirea justitiei, de 
fals ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni savarsite cu 
intentie, care ar face-o incompa-
tibil cu exercitarea functiei, cu 
exceptia situatiei in care a inter-
venit reabilitarea. -Conditii speci-
fice: Pentru postul de muncitor 
calificat (personal intretinere): 
-studii medii absolvite cu diploma 
de bacalaureat; -experienta in 
domeniul lucrarilor de intretinere 
si reparatii de minim 1 an. Pentru 
postul de bibliotecar: -studii medii 
absolvite cu diploma de bacalau-
reat; -cunostinte operare PC- nivel 
avansat; -cunostinte limba engleza 
-nivel mediu; -vechime in munca 
de minim 2 ani. Pentru postul de 

sofer: -studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; - permis 
de conducere categoria C -minim 
10 ani; -stagiul militar satisfacut, 
preferabil la arma pompieri; 
-atestat pompieri; -curs de prim-a-
jutor; -vechime in munca pe speci-
al itatea pompier (  servant 
pompier si/sau conducator autos-
peciala pompieri) -minim 10 ani. 
Concursul se va desfasura dupa 
urmatorul calendar: Condiţii de 
desfăşurare; Selectarea dosarelor 
de înscriere;  Proba scrisă; 
Interviu/proba practica pentru 
candidaţii admişi la proba scrisa. 
Data, 21.07.2016, 26.07.2016, 
28.07.2016; Ora, 12.00, 10.00, 
28.07.2016; Locul, Primăria muni-
cipiului Codlea, Primăria munici-
p i u l u i  C o d l e a ,  P r i m ă r i a 
municipiului Codlea. Data limita 
de depunere a dosarelor de parti-
cipare la concurs, la Comparti-
mentul Registratura al Primariei 
m u n i c i p i u l u i  C o d l e a  e s t e 
19.07.2016. Informatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Prima-
riei Municipiului Codlea sau la 
telefon 0268.251.650, int.136, 
Perju Liliana -secretara comisiei 
de concurs.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora, cumpărăm 
tablouri, icoane vechi, grafică, 
carte veche românească, manus-
crise, autografe, cărți vechi şi noi, 
sfeşnice, mic mobilier, gramo-
foane, porțelan, diverse obiecte 
vechi. 0751.221.166.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând gospodărie completă, 
două corpuri casă, anexe, grădină, 
vie, livadă, 20.000 m, asfalt, com. 
Vâr toape-Te leorman.  Pre ţ 
15.000E. 0740.835.802 

CITAȚII
vNumita Petrică Alina Cornelia 
cu ultimul domiciliul cunoscut în 
Lupeni, str.Parângului bl.A4, 
ap.60, jud. Hunedoara este citată 
la Judecătoria Petroşani în dosar 
5249/278/2016 pentru exercitarea 
autorităţii părinteşti.

l Se citează Golea Nicolae pentru 
a depune întâmpinare în termen 
de 25 zile la Judecătoria Secto-
rului 1 nr. dosar 13309/299/2016, 
având ca obiect exercitare autori-
tate părintească exclusivă, privind 
pe Golea Florin Dorel, născut la 
23.03.2008, de către Ioniță Floren-
tina.

l S.C. Biocon S.R.L, avand CUI 
14597350, cu ultimul sediu 
cunoscut in Piatra Neamt, str. 
Apusului nr. 19, jud. Neamt, este 
chemata la Judecatoria Piatra 
Neamt, cu sediul Piatra Neamt, 
str. Alex. Cel Bun nr. 16-18, jud. 
Neamt, Completul C14V, în ziua 
de  09.08.2016, ora 09:00, in cali-
tate de Pârât, în proces cu E.ON 
Energie Romania SA în calitate 
de Reclamant, cerere de valoare 
redusă, dosar nr. 5191/279/2015.

DIVERSE  
l Cumpăr Dosare ANRP Drep-
turi Decizii Primarii Oferim 
Consultanta Legala in Drepturi 
L i t i g i o a s e  0 7 2 1 0 3 2 4 1 4 
0788029694

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale  
de insolventa în Dosarul nr. 
3035/105/2016, Tribunal Prahova, 

c o n f o r m  S e n t i n ţ e i  n r. 
800/17.06.2016 privind pe SC 
Cotmatlim Agro SRL, cu terme-
nele: depunere declaraţii creanţa 
01.08.2016, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n ţ e l o r 
22.08.2016, întocmirea tabelului 
definitiv 16.09.2016, prima 
Adunare a Creditorilor având loc 
în data  29.08.2016 orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l În temeiul art. 99 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 privind proce-
durile de prevenire a  insolvenței 
şi de insolvență, comunicăm 
deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Axy Sori 
SRL, CIF: 27898150, J25/12/2011, 
dosar nr. 138/101/2016-Tribunalul 
Mehedinţi. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţe supli-
mentare 25.07.2016; Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea şi afişarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor 
este la 22.08.2016; Termen pentru 
soluționarea eventualelor contes-
tații împotriva tabelului supli-
mentar este de 7 zile de la data 
publicării în BPI; Termen pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor 
este la 12.09.2016. Lichidator 
judiciar,  Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l În temeiul art. 99 alin.(3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvență a debitorului 
SC Efendi C.S.  SRL, CIF: 
151555445, J25/17/2003 de către 
Tribunalul Mehedinţi în dosar nr. 
2235/101/2015. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţe 
22.08.2016; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi afişarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 
05.09.2016, Termen pentru soluți-
onarea eventualelor contestații 
împotriva tabelului preliminar 
este de 7 zile de la data publicării 
în BPI; Termen pentru întocmire 
şi afişare tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor 19.09.2016. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL, prin asociat 
coordonator ec. Emil Popescu

SOMAȚII  
l Cei interesați a face opoziție la 
dobândirea dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune, a petenților 
Baiu Bucur jr. şi Baiu Silvia, 

asupra imobilului înscris în CF 
100579 Zărneşti, nr. top 7754/1 
(CF vechi 861 Zărneşti), sunt 
invitați la Judecătoria Zărneşti, în 
data de 06.09.2016, la ora 9.00, 
dosar nr. 1099/338/2015.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociația Composesorală 
Bărăşteana, Comuna Sântămărie 
Orlea, sat Bărăştii Hațegului, Jud. 
Hunedoara,  în conformitate cu 
prevederile art.  13 capitolul 4 din 
Statut, se convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară în data 
de 10.07.2016, orele 16:30 la 
Căminul cultural din satul 
Bărăştii Hațegului. În cazul neîn-
trunirii cvorumului aceasta se 
reconvoacă în data de 17.07.2016 
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. 
Convocarea are ca ordine de zi 
schimbarea Preşedintelui Asocia-
ției Composesorale Bărăşteana. 
Anunțul convocării a fost publicat 
în ziarul Jurnalul Național, prin 
afişare în locuri intens circulate şi 
prin anunț vocal conform preve-
derilor statutare. 

LICITAȚII  
l S.C. Clipa SRL Râmnicu 
Vâlcea – în insolvenţă, oferă la 
vânzare, prin licitaţie, bunuri 
imobile (pavilion administrativ, 
chioşc) şi bunuri mobile (auto-
tirosm BMW X3, mobilier, echipa-
mente tehnice pentru prelucrat 
mase plastice),  la data de: 
08.07.2016, 19.07.2016, 29.07.2016 
şi 10.08.2016, ora 15,00, la sediul 
C.I.I. Gorgoi Stelian din Ştefă-
neşti, str. Coasta Câmpului nr. 87, 
jud. Argeş. Relaţii suplimentare la 
tel. 0742701779.

l Municipiul Drăgăşani organi-
zează licitaţie publică deschisă, 
pentru închirierea unui spaţiu cu 
destinaţia de Cabinet Medical în 
suprafaţă de 17.02 mp aparţinând 
domeniului privat al municipiului 
Drăgăşani, situate în strada T 
Vladimirescu nr. 408 în incinta 
Policlinicii Municipale – corp Vechi 
– parter. Documentele necesare 
participării la această licitaţie se pot 
ridica de la Direcţia DSP Birou 
contracte din str. Piaţa Pandurilor 
nr. 1, în urma achitării contravalorii 
Caietului de sarcini în suma de 54 
lei. Licitaţia se va ţine la data de 
28.07.2016, orele 10:30 în sala de 
Şedinţe a primăriei Mun. Drăgă-
şani, situat în strada Piaţa Pandu-
rilor nr. 1. Relaţii suplimentare 
puteţi afla apelând la numerele de 
telefon: 0250-811.990.

ANUNȚURI

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 Holding Startrom Invest MG SRL - Pitești, după 
cum urmează: Denumire: Mașină de rectificat în coordonare. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 5.581 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia 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 15-07-2016, ora 14:00. Licitația va 
avea loc în data de 18-07-2016, 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 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, 
camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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l Anunţ de participare la licitaţia 
publică deschisă cu oferta în plic 
sigilat pentru: “Concesionarea 
unei suprafeţe de 10.000 mp teren 
aparţinând domeniului privat al 
Comunei Brăeşti, în vederea 
construirii unor case de locuit în 
com. Brăeşti, jud. Iaşi”. 1.Denu-
mirea, adresă: Primăria comunei 
Brăeşti tel/fax 0232.320300, 
e-mail: primaria_comunei_braes-
tiiasi@yahoo.com. 2.Procedura de 
atribuire aplicată:  l icitaţie 
deschisă cu oferta în plic sigilat. 
3.Locul desfăşurării: Primăria 
c o m u n e i  B r ă e ş t i  t e l / f a x 
0232.320300. 4.Biroul de la care se 
poate solicita documentaţia de 
atribuire: Primăria comunei 
Brăeşti tel/fax 0232.320300, 
compartimentul urbanism. 5.
Costul documentaţiei de atribuire: 
10 lei chitanţa Primăria Brăeşti. a)
Termenul limită de primire a ofer-
telor 02.08.2016 ora 10.00. b)
Adresa la care se transmit ofer-
tele: Primăria comunei Brăeşti tel/
fax 0232.320300. c)Limba sau 
limbile în care trebuie redactate 
ofertele: romană. 6.Dată, oră şi 
locul deschiderii  ofertelor: 
07.08.2016 ora 12.00. 7.Garanţia 
de participare în suma de 200 lei. 
Documente care dovedesc eligibi-
litatea: 1.Copie C.I.; 2.Declaraţie 
pe propria răspundere. 8.Perioada 
de timp în care ofertantul trebuie 
să îşi menţină ofertă valabilă: 30 
zile. 9.Criteriul de atribuire a 
contractului: oferta cea mai avan-
tajoasă din punct de vedere 
economic. 10.Alte informaţii: 
cerinţe minime de calificare 
impuse de autoritatea contractan-
ta-pretul de pornire al licitaţiei va 
fi de 2 euro/mp/an, care se va 
indexa annual cu indicele oficial al 
inf laţiei, conform prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local al 
Comunei Brăeşti, jud. Iaşi.

l Comuna Bascov scoate la 
vânzare prin licitaţie publică cu 
strigare imobilul (spatiu comer-
cial) situat în Com. Bascov, langa 
blocul C2, parter, jud. Arges, 
compus din teren in suprafata de 
102.68 mp si constructie cu desti-
natia de spatiu comercial, regim 
de inaltime parter, cu suprafata 
utila de 89.06 mp,   înscris în C.f. 
cu nr. 85924 a localitatii Bascov, 
nr. cadastral 1268, 1268- C2, 
imobilul  se afla in proprietatea 
comunei Bascov. Se noteaza 
dreptul de ipoteca legala in 
favoarea SC Vatrador Comp SRL 
sub C1 din cartea funciara 85924 
UAT Bascov. Transferul proprie-
tatii catre cumparator se va face 
fara ipoteca. Data, ora şi locul 
licitaţiei: 14.07.2016, ora 13:00, la 
sediul Primăriei comunei Bascov 
– Sala de consiliu - parter, din 
localitatea Bascov, str. Paisesti 
DN, nr.125, jud. Arges. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 37.100 
euro echivalent a 164.817 lei 
conform Raportului de evaluare. 
Condiţiile privind înscrierea la 
licitaţie sunt: constituirea garan-
ţiei de participare la licitaţie, 
inclusiv toate documentele nece-
sare; solicitarea şi primirea caie-
tului de sarcini aferent licitaţiei, 
contra cost, incepand cu data de 
07.07.2016 de la Comp. Oficiu 
juridic – Primaria Bascov; 
termenul limita de depunere a 
documentelor de participare la 
licitatie este 14.07.2016, ora 12.00

l SC Mymob Myjob SRL prin 
lichidator, anunţa vânzarea la 
licitaţie publică bunului imobil 
aflat în patrimoniul societăţii şi 
anume: terenul intravilan în 

suprafaţa de 4.632 mp, situat în 
com Topalu, str. Soarelui, nr. 710, 
jud. Constantă,  preţul de pornire 
al licitaţiei este  în cuantum de 
32.425 lei. Preţul este redus cu 
50% din preţul stabilit în raportul 
de evaluare. Licitaţiile vor avea 
loc pe data de: 18.07.2016, 
2 1 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 6 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
0 9 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 6 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 3 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
06.09.2016, 20.09.2016, 27.09.2016 
orele 13.00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7,  jud. 
Prahova. Detalii: în caietul de 
sarcini şi la telefon 0344104525.

l SC Altenergy Solutions SRL, 
societate aflată în faliment, prin 
l ichidator  judic iar  anunţa 
vânzarea la licitaţie a următoa-
relor bunuri mobile aflate în patri-
moniul debitoarei şi anume: 
autoutilitara N1   Dacia Logan 
PH-12-MUW – vechime 7 ani, la 
preţul de 5.925 lei (fără TVA), 
a u t o u t i l i t a r a  P e u g e o u t 
PH-13-WNE- vechime 7 ani, la 
preţul de 5.325 lei (fără TVA),  
piese de schimb: accenditoare, 
adaptor, aerisitor automat soalare, 
agent frigorific, air pressure 
switch, anod magneziu, ans ghidaj 
tije, ansamblu ghidaj tije WB, 
antigel superconcentrat termo 
protect 20 Kg, clema fixare tub 
PPR20, colier metal S+D ½, etc., 
obiecte de inventar: birou, scaun 
mobil, dulap mare acte, aparat de 
sudură, set chei combinate, etc. 
Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 30% faţă de cel stabilit în 
rapoartele de evaluare aprobate 
de Adunarea Creditorilor în 
29.10.2015. Şedinţele de licitaţii 
vor  avea  loc  pe  data  de : 
1 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 1 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
2 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  0 4 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
1 1 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  2 5 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
08.09.2016, 15.09.2016, 22.09.2016 
şi 29.09.2016     orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii supli-
mentare la telefon 0744370236 şi 
0344104525.

l SC ROVIT SA,  societate aflată 
în reorganizare judiciară, prin 
administrator judiciar anunţa 
vânzarea la licitaţie  a unor bunuri 
aflate în patrimoniul debitoarei, în 
sensul că următoarele bunuri, 
respectiv Ferma 1 – compusă din: 
construcţii, depozit, casa de locuit, 
depozit, şopron tractoare, casa de 
locuit, baraca metalică, rampa 
spălat maşini, fosa septică, puţ şi 
t e r en  a f e r en t    s i tua tă  în 
Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 44, 
jud. Prahova, la preţul de 276.450 
lei; Ferma 1 – C7 (demisol)   
compusă din: construcţie cantina 
- demisol şi teren aferent, situată 
în Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 
44, jud. Prahova, la preţul de 
36.200 lei; Ferma 8 – compusă 
din: construcţii dormitor, atelier 
mecanic, remiză,   2 magazii şi 
teren aferent lot 1 – 5.599 mp, 
teren aferent lot 1 – 341 mp, 
situată în loc. Valea Calugaresca, 
sat Valea Largă, jud. Prahova, la 
preţul de 101.600 lei; Clădire 
baracă C1 (Hagi Anton) şi teren 
aferent în suprafaţa 1590 mp 
situată în Boldeşti-Scăieni, jud. 
Prahova la preţul de 50.800 lei; 
F e r m a  5  –  c o m p u s ă  d i n : 
construcţii cantină, şopron, 
depozit, anexa atelier mecanic, 
bloc locuinţe, rezervor poliester, 30 
t,   şi teren aferent 3295 mp, 
situată în Bucov, sat Chiţorani, 
zona Valea Orlei, jud. Prahova 
428.550 lei; Teren intravilan în 

suprafaţa de 483 mp situat în 
com. Bucov, sat Valea Orlei,  jud. 
Prahova, la preţul de 15.450 lei şi 
o serie de bunuri mobile, respectiv: 
subsolier 2 buc. la preţul de 105 
lei/buc (fără TVA), remorca 
cisternă, 3,6 to, la preţul de 1050 
lei (fără TVA), remorca cisternă, 
3,6 to 855 lei (fără TVA), remorca 
auto, la preţul 1515 lei (fără TVA), 
remorca RBA 5, la preţul de 1515 
lei (fără TVA), bena remorca, 4 
buc la preţul de 985 lei/ buc (fără 
TVA). Licitaţia publică are loc în 
baza hotărârilor Adunării Credi-
torilor din 09.03.2011, 30.05.2013, 
05.08.2013 12.08.2013, 29.07.2014, 
29.07.2014, 22.01.2015 şi a regula-
mentului de participare la lici-
taţie. Preţul de pornire al licitaţiei 
este redus cu 50% din preţul 
stabilit în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc 
pe data de: 08.07.2016, 18.07.2016, 
2 0 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 1 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
2 6 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
09.08.2016, 23.08.2016, 13.09.2016 
şi 27.09.2016 orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii: în 
caietul de sarcini şi la telefon 
0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploieşti 
SRL, prin administrator judiciar 
Jus t  Inso lv  SPRL anunţa 
vânzarea la licitaţie publică a 
activului aflat în patrimoniul debi-
toarei, respectiv Construcţia 
„Hotel  Restaurant  –  Casa 
Rotaru”, situată în Ploieşti, str. 
Oborului,   nr. 27, jud. Prahova, 
înscrisă în CF nr. 125774 a mun. 
Ploieşti, construcţie compusă din 
D+P+E+3Mansarde, la preţul de 
2.682.750 lei. Dacă ofertantul este 
o societate comercială plătitoare 
de TVA se aplică taxarea inversă. 
Hotelul se compune din: Demisol 
–  crama,  bar,  spaţiu C.T. , 
sc=378,31 mp, şu = 316,30 
mp,  Parter – Restaurant, Bar, 
Terasă, Recepţie, Bucătărie, 
Oficiu, Gr. Sanitare, Spaţiu C.T., 
Etaj – camere gr. sanitar propriu, 
casa scării, hol, oficiu, sc = 525,95 
mp, şu=443,79 mp, din care 
balcoane 31,81 mp, Mansarda I – 
camere gr. sanitar propriu, casa 
scării, hol, oficiu, sc = 432,13 mp, 
şu=363,09 mp, din care balcoane 
25.36 mp, Mansarda ÎI – camere 
gr. sanitar propriu, casa scării, hol, 
oficiu, sc = 432,13 mp, şu=363,09 
mp, din care balcoane 25.36 mp, 
Mansarda III – camere gr. sanitar 
propriu, casa scării, hol, oficiu, sc 
= 298,21 mp, şu=249,38 mp, din 
care balcoane 15,98 mp (SCD = 
2003,50 mp). An punere în func-
ţiune: Dec.2008. Licitaţia publică 
are loc pe data de 04.08.2016, 
orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Construcţia este edificata 
pe un teren proprietatea asocia-
tului Rotaru Valentin în suprafaţa 
de 697 mp pentru care se organi-
zează licitaţie publică la preţul de 
58.704,82 euro de BEJ Până 
Victor pe data de 04.08.2016, orele 
11.00. Licitaţia publică are loc în 
baza hotărârii Adunării Credito-
rilor din 20.11.2013 şi a regula-
mentului  de participare la 
licitaţie. Preţul de pornire al licita-
ţiei este redus la 75% din preţul 
stabilit în rapoartele de evaluare. 
Relaţii suplimentare  la telefon 
0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploieşti 
SRL, prin administrator judiciar, 
anunţa vânzarea a bunurilor 
imobile aflate în patrimoniul debi-

toarei, respectiv: Proprietate 
imobiliară „Pensiune – Hanul 
Gazarilor” situată în Ploieşti, str. 
M.Bravu,   nr. 45, jud. Prahova, 
înscrisă în CF nr. 123740 a Mun. 
Ploieşti, compusă din teren în 
suprafaţa de 720 mp în acte, 
respectiv 719 mp măsurată şi 
construcţii: C1 – Hotel + restau-
rant (Subsol – Crama, Parter – 
restaurant, terasă, bar, recepţie, 
etaj 2 – 8 camere cu grup sanitar 
propriu, casa scării, hol, oficiu, 
etaj 3 – Mansarda: 4 camere cu 
grup sanitar propriu, casa scării, 
spălătorie, 2 camere de serviciu, 
hol, oficiu), C2 – Anexa + beci, la 
preţul de 1.728.075 lei. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii 
Adunăr i i  Credi tor i lor  d in 
20.11.2013 şi a regulamentului de 
participare la licitaţie. Preţul de 
pornire al licitaţiei este redus la 
75% din preţul stabilit în rapoar-
tele de evaluare. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei şi 
se plăteşte în contul de insolventa 
al debitoarei deschis la Banca 
Transilvania. Şedinţa de licitaţie 
va avea loc pe data de: 04.08.2016, 
orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab.7B. Relaţii suplimentare se 
obţin de la administratorul judi-
ciar la telefon 0344104525.

l SC Internaţional Alpha Trans 
SRL prin lichidator judiciar 
anunţa vânzarea la licitaţie 
publică a bunurilor aflate în patri-
moniul societăţi i  debitoare 
conform rapoartelor de evaluare, 
a regulamentului de vânzare a 
bunurilor ce au fost încuviinţate 
de Adunarea Creditorilor din 
06.11.2014 şi anume: terenul în 
suprafaţa de 2.279 mp, situat 
com. Păuleşti, sat Gageni , jud. 
Prahova compus din : terenul  în 
suprafaţa de 2.000 mp, tarla 1, 
parcela L 64/14, nr. cad. 10702 şi 
teren intravilan (drum) în supra-
faţa de 279 mp, Tarla 1, parcela 
L46/14, nr cad 10701, la preţul de 
85.450 lei (fără TVA). Preţul de 
pornire al licitaţiilor este redus cu 
50% din preţul stabilit în rapoar-
tele de evaluare. Şedinţele de lici-
taţii vor avea loc pe data de 
1 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 0 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
0 3 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 0 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 4 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  0 6 . 0 9 . 2 0 1 6 , 
13.09.2016, 20.09.2016, 27.09.2016 
şi 29.09.2016  orele 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, 
et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare 
sediul lichidatorului judiciar cât şi 
la telefon 0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
l ichidator judiciar,  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate în patri-
moniul societăţii. Licitaţia are loc 
în baza Adunării Creditorilor din 
data de 04.08.2015, preţul de 
pornire al licitaţiei fiind cel stabilit 
în raportul de evaluare. Licitaţia 
va avea loc pe data de 18.07.2016, 
2 7 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 0 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 4 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 6  ş i 
21.09.2016 orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
suplimentare la 0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
l ichidator judiciar,  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor imobile aflate în patri-
moniul debitoarei, respectiv: tere-
nuri intravilane situate în com. 
Păuleşti, sat Cocosesti, în supra-
faţa de 3248 mp, 800 mp, 2935 

mp, 4607 mp, 3800 mp, 960 mp şi 
terenuri extravilane situate în 
com. Păuleşti, sat Cocoşeşti, în 
suprafaţa de 2079 mp, 2145 mp, 
2223 mp, 2998 mp. Licitaţia are 
loc în baza Adunării Creditorilor 
din data de 04.08.2015 şi în 
conformitate cu caietul de sarcini 
întocmit de lichidatorul judiciar, 
preţul de pornire al licitaţiei fiind 
de 80% din preţul stabilit în 
raportul de evaluare. Licitaţia va 
avea loc pe data de 18.07.2016, 
2 7 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 0 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 4 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 6  ş i 
21.09.2016 orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
l ichidator judiciar,  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor imobile aflate în patri-
moniul debitoarei, respectiv: tere-
nuri intravilane situate în com. 
Păuleşti, sat Cocosesti, în supra-
faţa de 2095 mp, 2558 mp, 1240 
mp, 3773 mp, 2122 mp, 880 mp, 
1270 mp, 320 mp, 742 mp, 1320 
mp, 2871 mp, 730 mp, 1460 mp, 
2500 mp, 3283 mp, 696 mp, 320 
mp, 1272 mp, terenuri intravilane 
situate în com. Păuleşti, în supra-
faţa de 47 mp – drum de acces 
4DR, în suprafaţa de 9431 mp şi 
î n  s u p r a f a ţ a  d e  1 . 6 9 8 m p 
împreună cu construcţia de pe 
acesta, terenuri extravilane situate 
în com. Păuleşti în suprafaţa de 
6906 mp, 9996 mp şi 3662 mp, 
terenuri extravilane situate în 
com. Păuleşti, sat Cocoşeşti, în 
suprafaţa de 2124 mp, 2233 mp, 
3427 mp, 2038 mp, apartament 
situat în Ploieşti, str. Gageni, nr. 
105A, bl. 105A, et. 1, ap. 5, jud. 
Prahova. Licitaţia are loc în baza 
Adunării Creditorilor din data de 
04.08.2015 şi în conformitate cu 
caietul de sarcini întocmit de lichi-
datorul judiciar. Licitaţia va avea 
loc pe data de 18.07.2016, 
2 7 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 0 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 4 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 6  ş i 
21.09.2016, orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l S.C. Plaiul Concom Impex SRL 
prin lichidator anunţa vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului 
imobil aflat în patrimoniul debi-
toarei, respectiv terenul intravilan 
în suprafaţa de 9.996 mp situat în 
loc Secaria, Tarla 31, parcela 
F356, jud Prahova, la preţul de 
12.045 lei. Conform regulamen-
tului de participare la licitaţie, 
preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 50% din preţul stabilit în 
raportul de evaluare încuviinţat 
de Adunarea Creditorilor din 
08.08.2014. Licitaţiile vor avea loc 
în data de: 08.07.2016, 19.07.2016, 
0 9 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  2 3 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
0 6 . 0 9 . 2 0 1 6 ,  2 0 . 0 9 . 2 0 1 6 , 
0 4 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  1 8 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
08.11.2016, 15.11.2016 orele 13.00 
la sediul   lichidatorului din 
Ploieşti strada Ion Maiorescu, bl. 
33 S1, et. 7, cab 7B. Condiţii de 
participare şi relaţii suplimentare 
la telefon 0344104505.

l Publicatie de vânzare Nr. 
1570/28.06.2016.  Subscrisa 
Moldrom Insolvency IPURL, în 
calitate de administrator judiciar 
al debitorului S.C. Simerom S.A, 
numit prin Încheierea din Camera 
de Consiliu din 24 aprilie 2015 
pronuntată de Tribunalul Sibiu, 
Secţia II Civilă- Faliment, în 

dosarul nr. 6273/85/2013), anunţă, 
în conformitate cu prevederile 
Legii  85/2006, scoaterea la 
vânzare prin licitaţie publică a 
activului aparţinând debitoarei 
S.C. Simerom S.A.: Nr. Crt. / 
Denumire / Suprafata imobilului / 
Adresa / Pret vanzare / Pret 
evaluare. 1 / Proprietate imobi-
liarã / Nr cadastral nou format 
1 0 8 2 3 5 ,  l o t  1 ,  n r.  To p 
1753/1/1/2/10/1 (cad 3050/10/1)  în 
supraf. de 23.321 m.p. / imobil 
situat in Şelimbăr, jud. Sibiu / 
116.605 euro / 116.605 euro. 2 / 
Proprietate imobiliarã / Nr cadas-
tral nou format 108236, lot 2, nr. 
To p  1 7 5 3 / 1 / 1 / 2 / 1 0 / 2  ( c a d 
3050/10/2)  în supraf. de 25.597 
m.p. / imobil situat in Şelimbăr, 
jud. Sibiu / 127.985 euro / 127.985 
euro. Total 243.900 euro (douasu-
tepatruzecisitreimiinouasute euro) 
reprezentând 100% din preţul de 
243.900 euro (douasutepatruzeci-
sitreimiinouasute euro) stabilit 
prin raportul de evaluare;  Pentru 
Lotul 1 in suprafata de 23.321 mp, 
pretul de 116.605 euro (osutasai-
sprezecemiisasesutecincieuro) 
reprezentand 100% din pretul de 
116.605 euro(osutasaisprezecemii-
sasesutecincieuro)  stabilit prin 
raportul de evaluare; Pentru Lotul 
2 in suprafata de 25.597 mp, 
pretul de 127.985 euro (osutadou-
azecisisaptemiinouasuteoptzecisi-
cincieuro)  reprezentand 100% din 
pretul de 127.985 euro (osutadou-
azecisisaptemiinouasuteoptzecisi-
cincieuro) stabilit prin raportul de 
evaluare. Licitaţiile vor avea loc la 
sediul administratorului judiciar 
din Iaşi, str. Fundac Armeanã, nr. 
6 B, Jud. Iasi în datele de 
0 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 2 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
15.07.2016, ora 15°°.  Documen-
taţia care cuprinde regulamentul 
de vânzare, lista cu bunul şi 
descrierea bunului poate fi consul-
tată la sediul administratorului. 
Toţi cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor imobile vor 
anunţa în scris administratorul 
judiciar cu cel puţin o zi înaintea  
datei fixate pentru sedinta de lici-
taţie. CONDITII  GENERALE  
DE VANZARE  LA LICITATIE. 
Premise. 3.1. Se presupune ca toti 
ofertant i i  care  au sol ic i ta 
inscrierea la licitatie au citit cu 
atentie, au inteles, sunt de acord si 
vor respecta prezentul Regula-
ment in integralitatea lui. 3.2. Se 
presupune ca adjudecatarul a 
examinat in prealabil, cu atentie, 
activele ce urmeaza a fi vandute si 
a fost informat despre conditia 
acestora. 3.3. Bunul/bunurile care 
face/fac obiectul licitatiei va fi 
vandut la valoarea conditiei in 
care au fost gasite la data adjude-
carii, cu toate beneficiile si riscu-
rile implicite, pe principiul vazut 
– placut, in starea in care se afla si 
in locul in care se afla. Garantii. 
3.4. Moldrom Insolvency IPURL 
si debitorul proprietar nu acorda 
nici o despagubire, de nici o 
natura, pentru defecte vizibile si 
vicii ascunse si nici o garantie in 
legatura cu caracterul complet, 
functionarea, capacitatea de utili-
zare sau posibilitatea de a fi 
vandut a bunului/bunurilor adju-
decat/e. Adjudecatarul nu are 
dreptul la nici o reducere, despa-
gubire si/sau orice alta ajustare in 
ceea ce priveste eventualele 
defecte de orice natura sau nemul-
tumiri ale cumparatorului si/sau 
terti. 3.5. Ofertantii declara ca 
participa la licitatie in perfecta 
cunostinta de cauza si stiu ca 
fiecare licitare este neconditio-
nata, irevocabila si fara restrictii. 
Prin operatiunea de licitare, ofer-
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tantul :  a)  accepta integral 
prezentul regulament al licitatiei; 
b) se obligă sa cumpere bunurile la 
pretul pe care l-a oferit. 3.6. Adju-
decatarul bunului/bunurilor 
garanteaza ca va semna cel tarziu 
a doua zi Procesul verbal al licita-
tiei si ca va plati in termen restul 
de pret, in caz contrar accepta 
fara protest ca garantia de partici-
pare la licitatie sa fie retinuta, cu 
titlu de daune, in averea debito-
rului. Sarcini. 3.7. In conformitate 
cu art. 53 din Legea nr. 85/2006, 
bunul  este dobandit liber de orice 
sarcini, garantii reale mobiliare, 
drepturi de retentie de orice fel, 
ori masuri asiguratorii. Demersu-
rile si cheltuielile de radiere a 
sarcinilor ce greveaza bunul adju-
decat vor fi realizate de catre 
adjudecatar. Pretul si plata 
pretului. 3.8. Pretul de pornire al 
licitatiei este cel determinat in 
raportul de evaluare intocmit de 
evaluator Cismasu Alexandru 
Simion, raport inregistrat sub nr. 
863/1/28.04.2016,  respectiv 
243.900 euro (douasutepatruzeci-
sitreimiinouasute euro); Urmare a 
dezmembrarii suprafetei de teren 
in doua loturi distincte, prin 
adresa nr. 1569/28.06.2016 dnul 
evaluator Cismasu Alexandru 
Simion ne-a comunicat “tinand 
cont de faptul ca evaluarea tere-
nului s-a facut prin metoda 
comparatiei si prin rotunjirea 
rezultatului, se poate considera ca 
aceasta valoare poate fi mentinuta 
si in cazul dezmembrarii parcelei 
de 48.782 mp in doua parcele de 
23.321 mp si 25.597 mp, fiind 
valori relative egale ca suprafa-
ta.”Asadar, pretul de pornire al 
licitatiei pentru cele doua loturi 
este cel prevazut la pct. 3.8.1, 

respective pct. 3.8.2. 3.8.1. Pretul 
de pornire al licitatiei pentru 
Imobilul cu nr cadastral nou 
format 108235, lot 1, nr. Top 
1753/1/1/2/10/1 (cad 3050/10/1)  în 
suprafata de 23.321 m.p., situat in 
Selimbar, judetul Sibiu, este de 
116.605 euro (osutasaisprezecesa-
sesutecincieuro); 3.8.2. Pretul de 
pornire al  l icitatiei  pentru 
Imobilul cu nr cadastral nou 
format 108236, lot 2, nr. Top 
1753/1/1/2/10/2 (cad 3050/10/2)  în 
suprafata de 25.597 m.p., situat in 
Selimbar, judetul Sibiu, este de 
127.985 euro (osutadouazecisapte-
zecinouasuteoptzecisicincieuro). 
3.9. Taxa de participare la licitatie 
este de 1.000 lei; 3.10. Garantia de 
participare la licitatie este de 10% 
din pretul de pornire al bunului si, 
pentru adjudecatar, reprezinta 
avans la plata pretului; 3.11. 
Moldrom Insolvency IPURL va 
rambursa garantia de participare 
depusa de ofertantii care nu au 
adjudecat, in termen de 5(cinci) 
zile lucratoare de la data licitatiei; 
3.12. Toate platile vor fi facute in 
lei si vor reprezenta echivalentul 
sumelor in euro transformate I lei 
la cursul BNR din data platii; 
3.13. Termenul pentru plata inte-
gral a pretului este de 30(treizeci) 
de zile calendaristice de la data 
adjudecarea bunului; 3.14. Bunul 
va trece in proprietatea adjudeca-
tarului in momentul achitarii 
integrale a pretului. In situatia in 
care transferul dreptului de 
proprietate implica plata unor 
taxe (notariat, radiere – inmatri-
culare etc), acestea vor fi suportate 
de catre adjudecatar; Achitarea 
garanţiei de participare în valoare 
de 10 % din preţul de începere a 
licitaţiei pentru bunul care intenţi-

onează să il cumpere în contul 
debitoarei S.C. Simerom S.A. 
deschis la Raiffeisen Bank – 
RO73RZBR0000060002398568, 
copii după actele societăţii, împu-
ternicire scrisă pentru persoana 
care reprezintă societatea, iar 
pentru pesoanele fizice: actul de 
identitate şi o copie după acesta. 
Documentele care atestă îndepli-
nirea condiţiilor de participare la 
licitaţie vor fi depuse la sediul 
administratorului cu cel putin 24 
ore inainte de data licitaţiei.  
Relaţii suplimentare la telefon  
0744692986.

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal preda-
r e - p r i m i r e  l o c u i n t a 
nr.35769/6/23.02.1993, eliberat de 
SC Romconfort SA, pe numele 
Matei Aurel si Matei Lia Gabriela. 
Il declar nul.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire receptie din 17.08.1973, 
pe numele Cirstea Florea si 
Aurelia. Declar nul.

l Pierdut Contract construire 
apartament, pe numele Ionescu 
Constantin. Declar nul.

l Pierdut Contract inchiriere la 
Primarie, pe numele Slobozeanu 
Iuliana. Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare pe numele Mironovici 
Valentina. Declar nul.

l Pierdut Proces-verbal de 
receptie apartament,Voicu D. 
Vasile. Declar nul.

l Pierdut Contract inchiriere 
incheiat cu Primaria Municipiului 
Bucuresti, pe numele Jienescu 
Stefan. Il declar nul.

l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Persoane pe numele 
Zahiu Eduard Mihai. Il declar nul.

l Pierdut ştampilă rotundă „S.C. 
Aectra Agrochemicals SRL, Bucu-
reşti – România, Nr. 30”. Se 
declară nulă. 

l SC Globasig Bar SRL declara 
pierduta si nula exemplarul al 2-lea 
al chitantei seria GLIAS nr.3487891. 
Mentionez ca chitanta apartine 
societatii SC Generali Romania 
Asigurare Reasigurare SA.

l Pierdut Certificat profesional 
pentru conducătorii auto care 
efectuează transport rutier în 
regim de taxi seria CPTx nr. 
0035857, eliberat de ARR Deva, 
pe numele Golumbeanu Daniel. 
Se declară nul.

l S.C. Zibraco Serv S.R.L. Bucu-
resti, Str.Banul Udrea, Nr.8; CUI 
30083369; J40/4426/2012. declara 
pierdut registrul special si carte de 
interventie pentru casele de marcat 
cu urmatoarele serii DATECS DP 
25 BT 22020862; respectiv 
22020857.Le declaram nule.

l CII Ilie Laurentiu Dragos in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Prince De Heiden-
dorf SRL cu sediul in Mun. Arad, 
Bdul Decebal, nr. 29, bloc CORP 
A, ap. 4,  jud. Arad, J2/1623/2007, 
CUI 22346561, declara certificatul 
de inregistrare nr. B2223622 si 
statutul/anexele  pierdute/nule. 

l CII Ilie Laurentiu Dragos in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei  SC Pelagro Dani  SRL 
cu sediul in Comuna Zimandu 
N o u ,  n r.  7 9  ,  j u d .  A r a d , 
J2/1704/2007, CUI 22420862, 
declara certificatul de inregistrare 
nr. B1617500 si statutul/anexele  
pierdute/nule. 

l CII Ilie Laurentiu Dragos in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei   SC Zinah  SRL cu 
sediul Mun. Timisoara, Aleea 
Minimis, nr. 4, et. P, ap. 3, jud. 
Ti m i s ,  J 3 5 / 4 4 / 2 0 0 1 ,  C U I 
13668134, declara certificatul de 
inregistrare nr.  A285683 si 
statutul/anexele  pierdute/nule. 

l Societatea Cardio Vision SRL, 
cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, 
str. Rascoala 1907 nr. 10, o 
camera, Bloc 14, scara 1, etaj 6, 
ap. 38, J40/14953/2006, CUI 
19031458, declara pierdut Certifi-
catul constatator din 16.09.2011, 
emis de Oficiul Registrului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti 
conform declaratiei-tip model 3 
nr. 328558 din 25.08.2011. Il 
declaram nul.

l DMX Royal SRL, cu sediul în 
România, Com.Conteşti, Sat 
Conteşti, Jud.Teleorman, Reg.
C o m .  n r. J 3 4 / 3 5 5 / 2 0 0 8 , 
CUI:23809044, declarăm pierdute 
şi nule: Certificate constatatoare 
nr.13679/29.04.2008; Certificat 
constatator nr.507080/07.05.2012.

l AGRO Holding Conteşti SRL 
cu sediul în România, Com.
Conteşti, Sat Conteşti, Jud.
Te l e o r m a n ,  R e g . C o m .  n r.
J34/638/2005, CUI:18028349, 
declarîm pierdute şi nule: Certi-

f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.34960/10.10.2005; Certificat 
constatator nr.17312/06.10.2014; 
C e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.10148/03.06.2015.

l S.C. ASTIMMO Perfect S.R.L. 
cu sediul în Bucureşti, sector 4, 
Str. Paduroiu 2, C.U.I. 17412456, 
J40/5806/28.03.2005, declar 
pierdut (nul) certificat de înregis-
trare seria B nr. 0561301. 

l Declar pierdut atestat transport 
regim taxi seria CPTx nr. 0086251 
eliberat de A.R.R. pe numele de 
Anghel Florin, declar nul.

l Declar pierdut (nul) contract 
vânzare cumpărare pe numele 
Dumitru Constanța, cu nr.3641/
VII.1992, eliberat de ROM-VIAL 
S.A. sector 1.

l S.C. Zaga Brand S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti sector 2, C.U.I. 
17917742,  J40/15040/2005, 
declară pierdut (nul) registrul 
unic de control seria A nr. 
0911638.

l Vărzaru Marin, domiciliat în 
comuna Pârşcoveni, sat Olari, 
județul Olt, posesor BI seria DG 
nr. 171319 eliberat de Poliția oraş 
Balş, anunț pierderea certifica-
tului pe acțiuni eliberat de Auto-
mobile Dacia Piteşti. Îl declar nul.

l Nehad al Jassim pierdut 
diploma Christine Valmy seria AO 
nr. 001490. Declar nulă.

l Pierdut acte echivalare, diplomă 
bacalaureat francez- român elibe-
rate de Ministerul Învățământului 
pe numele Pascar Ruben.

ANUNȚURI

publicitate




