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OFERTE SERVICIU
l Pizzerie cu livrare la domiciliu angajează pizzari și ajutori
pizzari. Salariu și program
atractive. Tel.: 0769.016.699/0724.135.198
l La anunţul Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Mureș din data de
03.06.2016, în loc de „Pregătire
de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;” se va citi „Pregătire
de specialitate –studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știinţelor
economice;”
l Firmă cu capital străin angajează,persoană dinamică
pentru activitate de gestionare
și administrare al biroului din
București. Cerinţe:cunoștinţe
de contabilitate primară,comunicativ, organizat,spirit de
echipă;cunoștinţe operare_
PC,cunoștinţe obligatorii de
limba engleză.CV cu poză la
adresa: rotterom@rdslink.ro.
Precizaţi cod 001.Firmă cu
capital străin amenajări comerciale/industriale angajează
asistent manager pentru toată
ţara. Cerinţe:-disponibilitate
deplasări;-cunoștinţe obligatorii
limba engleză,limba maghiară
constituie avantaj;-cunostinte
operare_PC; -permis categoria_B -cv cu poză în limba
engleză la adresa rotterom@
rdslink.ro. Precizaţi cod 002
l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu sediul în Sighetu
Marmaţiei, str.Bogdan Vodă
nr.14, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante,
din cadrul Direcţiei Poliţiei
Locale: -2 posturi de poliţist
local, clasa III, grad profesional
superior la compartimentul

ordine publică. Data desfășurării concursului: -proba scrisă
în data de 26.07.2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de
29.07.2016, ora 10.00. Condiţii
de participare: Generale: prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999(r2). Specifice:
-studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat;
-vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art.57, alin.(5) lit.c)
din Legea nr.188/1999 (r2) -9
ani. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei cam.6
în termen de maximum 20 de
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Relaţii
suplimentare la nr.de telefon:
0262.311.001, int.138.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.911, anunţă în data de 29.06.2016,
ora 9.00, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
vacante: -2 posturi brancardier la
Bloc operator (central); -3 posturi
brancardier la Unitatea de
Primire Urgenţe. Condiţii specifice: -diplomă de școală generală.
Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
29.06.2016, ora 9.00 -proba scrisă
și în data 04.07.2016, ora 9.00
-proba interviu. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de
10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului și trebuie să
conţină, în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.7
din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Bibliografia și tematica de
concurs sunt afișate la sediul
unităţii și pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă
Slatina
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.
l Primăria Comunei Mihăești,
cu sediul în localitatea Comuna

Mihăești, judeţul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante,
de: Inspector II -1 post din
Compartimentul Serviciul
Voluntar Situaţii de Urgenţă,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
30.06.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 04.07.2016,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -Absolvent de studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalent; -Vechime în
specialitatea studiilor minim 4
ani; -Cunoștinţe operare calculator. 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
Comuna Mihăești, judeţul
Argeș. Relaţii suplimentare la
sediul: Comuna Mihăești,
persoană de contact: Baroana
Zefina, telefon: 0756.030.050,
fax: 0248.560.005.
l Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de
recrutare în data de 29.06.2016,
ora 9,00 (proba scrisă) și în
termen de 48 de ore de la
afișarea rezultatelor la proba
scrisă - interviul, la sediul
Primăriei pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a
următoarelor funcții contractuale vacante din cadrul Bazei
de Agrement ”Nada Florilor”:
- 2 funcții contractuale de
îngrijitor; - 3 funcții contractuale de paznici. Candidatii
trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din
Regulamentul-Cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si
a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a persona-
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lului contractual din sectorul
bugetar, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificarile și
completarile ulterioare și studii
generale. Dosarul de înscriere
se depune în termen de 10 de
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României. Actele
necesare pentru completarea
dosarului de înscriere, condiţiile de studii și vechime,
precum și bibliografia concursului sunt afișate la sediul
Primăriei Fălticeni. Relații la
secretarul comisiei de concurs,
telefon 0230/542056 – serviciul
resurse umane.

în specialitate. Muncitori necalificați: a)studii medii sau generale; b)vechimea într-un post
similar constituie avantaj.
Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
comunei Dumbrăvița. Relații
suplimentare la sediul Primăriei comunei Dumbrăvița,
persoană de contact: Gal
Eniko, telefon: 0256.214.272,
interior 23.

l Pârâţii Pupeza Ana Florea,
Baloiu Viorica sunt citate la
Judecătoria Năsăud, în dosar
nr. 2166/265/2014, termen 23
iunie 2016.

VÂNZĂRI CASE

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu sediul în str.Petofi
Sandor nr.31, județul Timiș,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: -Director
Centru de Zi: 1 post; -Asistent
social practicant -3 posturi;
-Asistent social debutant -6
posturi; -Muncitori necalificaţi
(femei de serviciu) -9 posturi;
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă: director,
asistenți sociali practicanți și
asistenți sociali debutanți va
avea loc în data de 30.06.2016,
ora 10.00; -Proba practică:
muncitori necalificați va avea
loc în data de 30.06.2016, ora
10.00; -Proba interviu pentru
toate posturile scoase la
concurs va avea loc în data de
05.07.2016, ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Director:
a)să fie absolvent cu diplomă de
licență în învățământul superior de lungă durată în domeniul psihologiei, asistenței
sociale, sociologiei sau absolvent cu diplomă de licență în
învățământul superior de lungă
durată în domeniul medical; b)
după caz, candidații care sunt
asistenți sociali, psihologi și
medici, trebuie să fie înscriși în
Colegiul Național al Asistenților Sociali, Colegiul Psihologilor din România și în
Colegiul Medicilor din
România; c)absolvenții cu
diplomă de licență în învățământul superior în domeniul
psihologiei, asistenței sociale și
sociologiei să aibă vechime de
minimum 2 ani în domeniul
serviciilor sociale, iar absolvenții cu diplomă de licență în
învățământul superior în
domeniul medical să aibă experiență de minimum 5 ani în
domeniul serviciilor sociale.
Asistenți sociali practicanți: a)
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă, specializarea asistenţă socială; b)aviz
de exercitare a profesiei de
asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților
Sociali; c)experiență profesională de minimum 1 an în
domeniul asistenței sociale.
Asistenți sociali debutanți: a)
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă, specializarea asistenţă socială; b)aviz
de exercitare a profesiei de
asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților
Sociali; c)nu necesită vechime

l Vând vilă nouă stațiunea
Băile Olănești, 263 mp cu 6
dormitoare, living – 40 mp;
încălzire podea; bucătărie
mare, 2 bai, 3 WC-uri, încălzire
pe lemne, curent și solară; acces
gaze; curent mono și trifazic;
apă curentă + fântână, canalizare; magazie, foișor, 2 terase
deschise; parțial mobilată. Se
poate folosi și ca pensiune;
teren 1730 mp, poziție stradală.
Merită văzută. Preţ 370.000
Euro. Pentru oferte serioase,
colaborăm și cu agenţii imobiliare. Relații la telefon:
0765/039813. Site vizualizare
poze: http://curieruldevalcea.ro/
anunturi/.

l Pârâtul Tansanu Mihai
Dumitru este citat la Judecătoria Moinești în data de
16.06.2016
dosar
4987/260/2015, obiect divorţ,
reclamanta Tansanu Maria.

CITAȚII
l Ciubotaru Mirela din sat
Ludași, com. Balcani, jud.
Bacău, este citata la Judecătoria Moinești la 13.06.2016 ora
08:00 in proces cu Rusu Maria,
pentru curatela dosar
2493/260/2016.

l Paratii Mici Pompei, Pop
Laura sunt citati la Judecatoria
Nasaud in dosar nr.687/
265/2015- temen 28 iunie 2016.
l Covaci Iuliu si sotia Covaci
Adela sunt citati pe data de
15.09.2016 la Tribunalul Cluj in
dos. nr. 4306/328/2013, la camera
130, in calitate de parati.

l Dimitriu Valentina, născută
Rădulescu, este chemată a fi
prezentă pentru data de 23
iunie 2016 la Judecătoria
Buzău, în calitate de pârâtă, în
dosarul 1493/200/2016.
l Se citează pârâții Jugan
Login și Jugan Nicolae în dosar
nr. 698/265/2011 al Judecătoriei
Năsăud în proces cu Covaci
Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj
pentru termenul din 05.07.2016
l Se citează Mihai Bogdan
Sebastian, Mihai Luminița
Erica, Mihai Emil Cosmin,
Mihai Despina Cristina, Luca
Simona și Luca Georgeta în
calitate de pârâți în dosar nr.
4058/190/2006* al Judecătoriei
Bistrița, în proces cu Rus
Traian Tony, având ca obiect

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. În
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, face
cunoscut că, în ziua de 23, luna 06, anul 2016, orele 11.00, în
localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde prin
licitație publică, următoarele bunuri imobile proprietate a
debitorului SC Livicom SRL, cu domiciliul fiscal în municipiul
Alexandria, str. Alexandru Ghica, nr. 107H, jud. Teleorman, cod
unic de identificare 2696627: Denumirea bunului imobil,
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA; Teren intravilan, în suprafață de 591,43 mp și
construcție edificată pe acesta, în regim P, în suprafață construită
la sol de 150 mp și anexe, în suprafață de 30 mp, situat în str.
Alexandru Ghica, nr. 107H, municipiul Alexandria, județul
Teleorman, preț de pornire al licitației (1), 131.000 lei. 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 de 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 al licitației, achitată în
contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128,
deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie după 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 după actul de
identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali că nu au obligații
fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare la locul fixat în acest scop. Debitorul nu va putea licita nici
personal, nici prin persoană interpusă. 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 telefon 0247.421.168, int. 354.
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validare contracte pentru
termenul de judecată din data de
16.06.2016
l Se citează numiții Morari
Mihăilă, Mihaiu Gergely, Pop
Ana născ. Zăgrean, Mihoiu
Grigore, Zăgrean Anastasia,
Dale Ana născ. Onigoaie, Morar
George, Bartoș Grigore, Bartoș
Silvia, Bartoș Veronica, Bartoș
Victoria, Bartoș Silvia în calitate
d e p â r â ț i î n d o s a r n r.
807/265/2012 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Morar
Domnica, având ca obiect succesiune și partaj, cu termen la
23.06.2016
l Se citează numiții Rebrișorean
Ioan, Bazga Ilie, Lazaroe Maria
s.l. Berendea Maxim, Lazaroe
Iftinia s.l. Gălușcă Ieremie,
Euthymia Lazarie s.l. Ierosimie
Galuska, Nuti Todosa lui Precop
și Kandale Trofim cas. cu Burta
Ioana în calitate de pârâți în
dosar nr. 300/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Pui
Maria, având ca obiect uzucapiune, succesiune și partaj, cu
termen la 13.09.2016

DIVERSE
l Câștigătorul tombolei C&A
Customer Experience în urma
extragerii din luna Mai 2016,
premiu ce constă într-un voucher
în valoare de 2.000RON, este dl
Marius Lucian Ciontu.
l Carduelis Consulting IPURL
solicita depunerea de oferte la
adresa str. Cercelus, nr. 33,
Ploiesti, Prahova pentru lucrari
cadastru si intabulare terenuri
extravilane aprox. 23 ha situate
in zona lacalitatii Sf. Gheorghe
-Covasna. Data limita transmitere oferte 25.05.2016. Tel/fax
0344.108.346, 0730.916.389.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștinţă
tuturor persoanelor interesate
că pot formula opoziţie cu
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privire la cererea de uzucapiune privind terenul în suprafaţă de 28.281 mp, parte a
întregului imobil înscris în CF
nr. 58 Holbav, cu nr. top 376,
385, în suprafaţă totală de
33.473 mp, folosit de către
Botea Gheorghe, Dosar nr.
2137/338/2015, termen de judecată 08.09.2016, ora 09.00, C6,
Judecătoria Zărnești.

LICITAȚII
l Lukoil Lubricants East
Europe SRL anunţă vânzarea a
15 cazane CF, an de fabricaţie_
1978, utilizate la transferul și
stocarea uleiurilor de bază
lubrifiante.Vagoanele se află la
sediul societăţii în Ploieștii,
Jud.Prahova, Str. Mihai Bravu,
Nr.235,Intrarea din Centura de
Est DN_1B, Poarta 5; au
revizia și inspecţia periodică
expirate și de asemenea nu sunt
înmatriculate/ înscrise în Registrul naţional al vehiculelor
feroviare. Pentru informaţii
suplimentare cu privire la
caracteristicile și starea vagoanelor, vă punem la dispoziţie
următoarele date de contact:
http://www.lukoil-lubricants.
ro/, secţiunea Licitaţii;persoană
de contact: Cătălina Dutu–
Serviciul Achiziţii,
tel.+40.244.504.654, email:
catalina.dutu@lukoil-lubricants.ro. Termenul limită de
depunere a ofertelor de preţ
este 30.06.2016.Ofertele de preţ
semnate și ștampilate vor fi
transmise în plic închis la
adresa sediului,în atenţia Serviciului Achiziţii.
l Debitorul SC Vigomarm SRL
-în lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare următoarele: 1.
Teren 499mp + 1/100 cotă indiviză teren 4,023 mp situat în
Com. Barcanesti, Sat Tatarani,
Jud. Prahova. Preț pornire licitație 1.077,90 Euro exclusiv TVA.
2.Autoutilitară Dacia Pick-up
Double Cab, proprietatea SC

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare
Executare Silită - Persoane Fizice. În temeiul prevederilor art.
250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, facem cunoscut că, în data de 06.07.2016, ora 11.00, în
Pitești, bd. Republicii, nr. 118, corp B, cam. 3 se vor vinde, prin
licitație publică cu strigare, active aparținând debitorului: Neacșu
Ion, Neacșu Elisabeta, din Bradu, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Teren în suprafață de 5302 mp, situat în
comuna Bradu, 156 100 lei; Clădiri: construcții, locuințe, anexe
(C1, C2, C3), 99 mp, situate în comuna Bradu, 12 700 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile pe care le
doresc, ofertanții vor trebui să depună până în ziua de
05.07.2016, ora 12.00, un plic sigilat, cu mențiunea: documente
de participare la licitația din data respectivă, aferentă debitorului
respectiv, care să conțină: cererea de participare, oferta de preț,
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250,
alin. (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Menționăm că 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. Împotriva prezentului înscris, cei
interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art.
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Relații suplimentare se pot afla de la Pitești, bd. Republicii, nr.
118, 0248.211.511, int. 3222.

Vigomarm SRL, preț pornire licitație- 1.044,00 Lei exclusiv TVA.
3.Mijloace fixe și obiecte de
inventar aparținând SC Vigomarm SRL în valoare de 7.096,80
Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitațiilor pentru teren,
autoutilitară, mijloace fixe și
obiecte de inventar aparținând
SC VIGOMARM SRL reprezintă
30% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-Consemnarea în contul nr.
RO51BITRPH1RON031682CC
01 deschis la Veneto Banca s.p.c.a
Agenția Ploiești până la orele 14
am din preziua stabilită licitației,
a garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Regulamentelor de licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară,
autoutilitară, mijloacele fixe și
obiectele de inventar prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 17.06.2016 ora 15.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
24.06.2016; 01.07.2016;
08.07.2016; 15.07.2016 ora 15.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Jud.
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil
dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro
l Continvest Insolventa SPRL
organizeaza licitatie publica cu
strigare in vederea vanzarii in
conformitate cu prevederile
Legii 85/2006 a urmatoarelor
active apartinand CET SA: 1.
Sediu administrativ central –
cladire birouri, situat in Braila,
bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la
pretul de 1.258.000 lei. Se pot
vinde si birouri separate cu cota
indiviza din caile de acces si
din spatiile comune. Prêt/birou

incepand de la 43.915 lei. 2.
Teren Sos. Viziru, km. 10, in
suprafata totala de 112.611,59
mp, cu active viabile ( Atelier
reparatii, cladire protocol,
drumuri si platforme, etc.), la
pretul de 1.294.030 lei. 3.
Activul Cazan de Apa Fierbinte, situat in Brăila, calea
Călărașilor nr. 321B, la pretul
de 1.110.630 lei. 4. Mijloace de
transport : Autoutilitara 10215
FA 31 la pretul de 10.300 lei;
Autoutilitara Dacia 1307 la
pretul de 2.200 lei. 5. Mijloace
fixe si obiecte inventor compus
din: Aparate de masura, electrice si electronice, la pretul de
8.428 lei; Birotica si calculatoare la pretul de 11.810 lei ;
Mobilier la pretul de 16.063 lei ;
Aparate aer conditionat, la
pretul de 3.270 lei ; Diverse
bunuri la pretul de 658 lei. 6.
Stoc de magazie, la pretul de
221.727 lei. Preturile nu contin
TVA. Date organizare licitatie:
09.06.2016, 16.06.2016,
23.06.2016 si 30.06.2016, orele
11.00. Alte informatii: Licitatia
se organizeaza la sediul debitoarei din Braila, bdul. Al. I.
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul
debitoarei, contra sumelor
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei.
Garantia de participare la
licitatie de 10% din valoarea
de pornire trebuie achitata cu
cel putin 2 zile anterior datei
licitatiei. Nr. tel. 0241/542942,
0720/300.464.
l Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitimatia nr. 1B2104/2007 emisa de
UNPIR, public spre cunostinta
generala ca in ziua de
-15.06.2016- ora 12,00 se vinde
la licitatie publica in localitatea
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda
nr.76, jud.Valcea, averea urmarita, proprietatea S.C. Tom
Complex SRL Rm-Valcea, jud.
Valcea, unitate in lichidare
conform Legii 85/2006 si art.
431 - 433 Cod de procedura
civila, avere constand in: I.
Bunuri imobile:Baza de
productie - depozitare si teren „
situat in mun. Rm. Valcea, str.
Genistilor, nr. 10 ( fosta str.
Arinilor, nr. 54 ), jud. Valcea
compus din : cladire de birouri

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni 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 Fernando Dy Fery SRL Davidești, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA];
Pantaloni blugi, 20 buc., 160 lei; Pantaloni scurți, 7 buc., 56 lei;
Pantaloni stofă, 20 buc., 120 lei; Pantaloni tercot, 10 buc., 100 lei;
Pantaloni blugi, 170 buc., 1 360 lei; Încălțăminte, 15 perechi, 120
lei; Geacă blugi, 10 buc., 50 lei; Cămăși 10 buc., 50 lei; Tricouri, 60
buc., 240 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la
Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante,
precum și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de
procedură fiscală republicat, până în ziua de 16.06.2016, ora 14.00.
Licitația va avea loc în data de 17.06.2016, ora 11.00, la Mioveni.
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 Serviciul Fiscal
Orășenesc Mioveni,telefon: 0248.260.665.

cu regim de inaltime parter si
mansarda cu aria construita la
sol in suprafata de 60,92 mp,
aria construita desfsurata in
suprafata estimata de 121,84
mp, cladire baraca metalica cu
aria construita la sol in suprafata de 146,16 mp si teren in
suprafata de 1809,00 mp cu nr
cadastral 1450 si 11692 in
Cartea Funciara nr. 4707 a
localitatii Rm. Valcea, judetul
Valcea pret 299710 lei . II.
Bunuri mobile: 1. autobasculanta astra VL 05 EHA 120700 lei; 2. autobasculanta
– I.M. MIRSA VL 02 GRO9520 lei; 3. Autobasculanta –
I.M. MIRSA VL 55 NLB
-10285 lei; 4. Autobasculanta –
I.M. MIRSA VL 02 ZUN
--8415 lei; 5. Autobasculanta –
I.M. MIRSA VL 61 TOM9520 lei; 6. Autobetoniera
– Automecanica VL 55 CON- 10285 lei; 7. Autobetoniera –
AutomeCANICA VL 57 CON
- 10285 lei; 8. Autobetoniera –
Carmix 3,5 T4 RM-VL 021387125 lei; 9. Autoutilitara
– LDV 400 VL 04 FRI -7225
lei; 10. Buldoexcavator –
TEREX 820 - 95455lei; 11.
Excavator – Menzi MUCK A91
plus - -324275 lei; 12. Tocator
cu lant – MENZI MUCK
H150 -31960 lei; 13. Ciocan
pneumatic – pikon –
HANWOO RBH 313- 16830.
Toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor de mai
sus vor incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722
740176, 0350 808201) inainte
de data vanzarii In cazul in
care nu se adjudica licitatiile
vor fi reluate in datele de

24.06.2016 si 04.07.2016. Ofertantii interesati sa cumpere
aceste bunuri, se vor prezenta
in locul si ziua vanzarii, pana la
acest termen,urmand a se
prezenta oferte de cumparare si
sa depuna pentru S.C. “ TOM
COMPLEX SRL” -in lichid a r e c o n t
n r.
RO58RNCB0263028899650001
deschis la BCR RM VALCEA,
cel putin 10% din pretul de
incepere a licitatiei, aferent
bunurilor ofertate. In situatia
adjudecarii suma se scade din
pret, altfel, se restituie.
l S.C. INASIN SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
activul nr.1: spatiu comercial
situat in Mun.Iasi, B-dul
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B,
jud. Iasi , cu aria construita de
187,28 mp. si aria utila de
173,23 mp., inscris in Cartea
Funciară sub nr.55170 a Mun.
Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/
sp.com./1/2 si Cartea Funciara
nr.23405 cu nr. cadastral
1906/1, cu preţul de pornire a
licitatiei este de 470.242,50 lei
( fara TVA)( 50% din valoarea
de evaluare) . Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia,
sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până
la data de 09.06.2016, ora
15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iași, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia
va avea loc la sediul lichidato-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Consumcoop Stolnici Societate Cooperativă – Stolnici, după cum
urmează: Denumire: Spațiu comercial - magazin sătesc în
suprafață de - 252 mp, situat în com. Bârla, jud. Argeș - fără
teren. Valoare [Ron, fără TVA]: 121.327 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO11TREZ0505067XXX001470, deschis la Trezoreria Costești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 24-06-16. Licitația va avea loc în data
de 27-06-16, ora 11:00:00, la Consumcoop Stolnici pct. de lucru
Bârla. 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 SFO
Costești, 0248.672768.
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rului judiciar din Iaşi, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în
data de 10 Iunie 2016 orele
15.00, şi se va desfăşura în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din
data de 29.04.2015. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei. Regulament ce poate
fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut

la plata preţului de adjudecare
in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in procent de 10% din
pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. 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 Alex
Nico Andra SRL - Costești, după cum urmează: Denumire: Spațiu
comercial - suprafață utilă - 29,45 mp - fără teren - situat în orașul
Costești, bl. Z1, parter. Valoare [Ron, fără TVA]: 78.218 lei.
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO11TREZ0505067XXX001470,
deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 27-06-16.
Licitația va avea loc în data de 28-06-16, ora 11:00:00, la SC Alex
Nico Andra SRL. 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 SFO
Costești, 0248.672768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Costești. 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 Mobi Confort SRL - Bradu, după cum urmează: Denumire: Teren
intravilan arabil, în suprafață de 8606 mp, situat în loc. Costesti,
sat Stârci. Valoare [Ron, fără TVA]: 34.250 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 RO11TREZ0505067XXX001470, deschis la Trezoreria
Costești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 28-06-16. Licitația va avea loc
în data de 29-06-16, ora 11:00:00, la SC Mobi Confort SRL pct. de
lucru Costești. 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 SFO
Costești, 0248.672768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Mioveni 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 Secami
SRL – Mioveni, după cum urmează: Denumire, Valoare [Lei, fără
TVA]; Fripteoză gogoși, 550 lei; Aparat multifuncțional GT Touch 2
cuve, 1 400 lei; Aparat Granita Frodtydream 3 cuve, 1 650 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 RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 20.06.2016,
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 21.06.2016, ora 11.00,
la Mioveni. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Mioveni. 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 află de la SFO Mioveni, telefon: 0248.260.665.

până la data de 09.06.2016 ora
15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890.
l S.C. Bit-Mad SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare individual sau in bloc
a bunurilor mobile, respectiv
Echipamente electrice,
evaluate la 599EUR+TVA
(60% din valoarea de evaluare).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de
09.06.2016, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
Str. Vasile Lupu NR. 43, Jud.
Iaşi, ÎN data de 10 iunie 2016
orele 15.00, şi se va desfăşura
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din
data de 03.06.2016. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana
la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in procent de 10% din
pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
până la data de 09.06.2016 ora
15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional
transport marfă, eliberat de
ARR Argeş, pe numele Bragă
Liviu Romică, domiciliat în
com. Berevoeşti, Argeş. Se
declară nul.
l Pierdut Contract construire
nr.719/7/20.07.1982 şi Procesverbal din 07.02.1983, pe
numele Moca Gheorghe şi
Moca Săndica. Le declar nule.
l S.C. Transdoxa S.R.L.,cu
sediul social in Bucuresti,
sector-2, str.Sighisoara nr.11,
numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/4405/2008,
CUI 23469287, declar pierdut
exemplarul original al certificatului constatator de autorizare
pentru sediul social din Bucuresti, sector-2, str.Sighisoara
nr.11. Il declar nul.
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