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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani,
pentru o gospodărie la ţară,
Craiova. Asigurăm cazare.
R u g ă m s e r i o z i t a t e . Te l .
0784.238.211.
l Gradinita ,,Paradisul verde,,
sector 5, Bucuresti, scoate la
concurs postul de contabil. Informatii la sediul gradinitei din str.
Pucheni nr.55.
l Angaiam sudori si lacatusi
mecanici cu experienta, pentru
domeniul naval in Spania.
Cerinte necesara experienta in
sector naval; -trebuie sa treaca
proba de lucru. Cei interesati
trimiteti cv la adresa: rrhh@
prenaval.com sau in link: http://
www.prenaval.com/. Relatii suplimentare la: 0034//689.93.05.22.
l Nr.254/02.02.2017. Sport Club
Municipal Bacău, cu sediul în
Strada Pictor Th.Aman, nr.94,
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual de
execuţie de antrenor maestru
secţia box. Angajarea se face cu
contract individual de munca pe
durata determinata cu norma de
muncă 8 ore. Condiţii de participare: absolvent a Facultăţii de
Educaţie şi Sport, vechime în
funcţie 20 ani. Concursul va avea
loc în data 03.03.2017, proba
scrisă ora 9.00, proba interviu ora
14.00. Dosarele se depun la
Compartimentul Resurse Umane
din cadrul S.C.M. Bacău în perioada 10.02.2017 – 23.02.2017.
Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei de concurs, telefon 0234.
512.404. Director, Auras Relu
l UM 02122 București, din
Ministerul Apărării Naționale,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
execuție de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată,
astfel: Postul de "Referent IA" în
compartimentul aprovizionare și
logistică învățământ: Probă
scrisă- 09.03.2017, ora 10.30;
Interviul- 15.03.2017, ora 11.00.
Data limită de depunere a dosarelor: 22.02.2017, ora 15.30; studii
necesare: absolvent/ă a unor
studii medii, cu diplomă de bacalaureat și cel puțin al/a unui curs
ori program de perfecționare și/
sau specializare în contabilitate,
vechime în muncă- minim 6 ani și
6 luni. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului, se vor
face la sediul UM 02122 București, str.Institutul Medico-Militar,
nr.3-5, S.1 București, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon
021/316.53.29.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul în
Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40,
organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post contractual vacant din cadrul Unităţii de
Administrare a Bazelor Sportive
Cluj: 1.Muncitor calificat I -electrician de întreţinere, conform
HG 286/2011. Condiţii generale şi
specifice necesare ocupării
postului: -absolvenţi de şcoală
profesională sau liceu de specialitate, în meseria de electrician;
-certificat de calificare în meseria
de electrician; -vechime în specia-

litatea de electrician de minim 5
ani. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-23 februarie 2017, ora 16.00,
data-limită de depunere a dosarelor; -06 martie 2017, ora 10.00,
proba practică; -data şi ora probei
de interviu vor fi anunţate ulterior. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului de concurs
la sediul DJST Cluj, bd.Eroilor,
nr.40, Cluj-Napoca. Relaţii suplimentare referitoare la actele
necesare pentru întocmirea dosarului de participare la concurs la
sediul DJST Cluj, Biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Artean Laura, consilier superior,
telefon: 0722.737.975.
l Clubul Sportiv Carpaţi, cu
sediul în localitatea Sinaia, str.
Carol I, nr.40, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Instructor sportiv
-schi alpin, număr posturi=1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 6.03.2017,
ora 11.00; -proba practică în data
de 7.03.2017, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii;
-vechime 1 an; -capacitate de
comunicare. 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 Clubului Sportiv
Carpaţi. Relaţii suplimentare la
sediul: Clubului Sportiv Carpaţi,
persoană de contact: Coman
Liviu, telefon: 0723.657.810, fax:
0244.310.573, e-mail: cmnliviu@
yahoo.com.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare Ploiești, în
conformitate cu prevederile HG
nr. 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante:
I medic primar – 1 post. II medic
specialist MG – 2 posturi. II medic
MG – 2 posturi. Condiții de participare: studii superioare de lungă
durată cu diplomă de licență în
domeniul medicină sau diplomă
de medic; examen de medic specialist medicină de familie/medicina
generala, după caz; stagiul de
rezidențiat terminat, după caz;
condiții generale prevăzute de art.
3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Concursul se va desfășura la
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A,
după cum urmează: înscrierile se
fac în perioada 09.02.2017 –
22.02.2017 orele 9.00 14.00. proba scrisă va avea loc în
data de 07.03.2017 ora 9.30. proba
interviu/proba practică va avea
loc în data de 09.03.2017 ora 9.30.
Dosarele de înscriere se depun la
registratura instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr. 286/2011, actualizată.
Condițiile de participare sunt
afișate la sediul instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A și pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Relații
suplimentare se pot obține la
compartiment Resurse Umane tel. 0740178780 sau 0244/511137
int. 120.
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l Primăria Comunei Șendreni,
cu sediul în sat Șendreni, nr.332,
comuna Șendreni, județul Galați,
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual aprobat prin HG
n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 , m o d i f i c a t ș i
completat de HG nr.1027/2014.
Denumirea postului: administ ra t o r pub l i c a l C o mu n ei
Șendreni, jud. Galaţi. Concursul
constă în: -selecția dosarelor;
-proba scrisă; -interviul și susținerea proiectului de management. Concursul se va desfășura
în perioada 07 martie 2017-10
martie 2017, la sediul Primăriei
Comunei Șendreni, din sat
Șendreni, nr.332, comuna
Șendreni, județul Galați, potrivit
procedurii stabilite în Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
după cum urmează: -dosarele de
concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării (afișării) anunțului privind
organizarea concursului,
respectiv în perioada 09.02.201723.02.2017; -selecția dosarelor se
face în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,
respectiv în perioada 24.02.201727.02.2017; -proba scrisă va avea
loc în data de 07.03.2017, ora
10.00; -interviul (susținerea
proiectului de management) se va
desfășura în data de 10.03.2017,
ora 10.00. Condiţiile generale de
ocupare a funcțiilor contractuale
vacante sunt cele prevăzute de
art.3 din HG nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv persoana care
îndeplinește următoarele condiții:
Condiţiile specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
economic, juridic sau administrativ; -vechime în specialitatea
studiilor absolvite și în administrație publică locală de minimum
9 ani; -cunoștințe de operare pe
calculator: nivel mediu; -elaborarea unui proiect de management pentru eficientizarea
activității unității administrativ
teritoriale; -aptitudini legate de
procesul decizional, de organizare
și coordonare, de analiză și
sinteză, planificare și acțiune
strategică; -abilități de negociere,
de mediere și de comunicare.
Dosarele se depun la secretarul
comisiei, la sediul Primăriei
Comunei Șendreni, până la data
de 23.02.2017, ora 16.00. Relaţii
suplimentare la nr.de telefon:
0236.826.375.
l Primăria Comunei Șendreni,
cu sediul în sat Șendreni, nr. 332,
comuna Șendreni, județul Galați,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacantă de referent,
clasa III, gradul profesional
debutant, în cadrul compartimentului Patrimoniu al aparatului de
specialitate al Primarului
comunei Șendreni, judeţul Galaţi.
Concursul de recrutare constă în
3 etape succesive, după cum
urmează: a)selecţia dosarelor de
înscriere, în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor; b)proba scrisă la data
de 15 martie 2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei
Șendreni; c)interviul la data de 17
martie 2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Șendreni.

Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
HG nr.611/2008, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concursul de
recrutare sunt următoarele: 1.
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.
188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu
modificările şi completările ulterioare; 2. studii liceale, respectiv
studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat. Bibliografia se afișează la sediul și pe
site-ul Primăriei Comunei
Șendreni: www.sendreni.ro.
Relaţii suplimentare se pot obține
la nr. de telefon: 0236.826.375.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare Ploiești, în
conformitate cu prevederile HG
nr. 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante:
I asistent medical generalist, grad
principal – 2 posturi. II asistent
medical generalist, grad debutant
– 1 post. Condiții de participare:
absolvent scoala postliceală sanitară sau echivalare conform HG
nr. 797/1997; examen grad principal, după caz. Concursul se va
desfășura la sediul din Pța.
Eroilor nr. 1A, după cum
urmează: înscrierile se fac în perioada 09.02.2017 – 22.02.2017
orele 9.00 - 14.00. proba scrisă va
avea loc în data de 14.03.2017 ora
9.30. proba interviu/proba practică va avea loc în data de
16.03.2017 ora 9.30. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției din Pța. Eroilor nr. 1A.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile de participare
sunt afișate la sediul instituției
din Pța. Eroilor nr. 1A și pe site-ul
institutiei www.asscploiesti.ro.
Relații suplimentare se pot obține
la compartiment Resurse Umane
- tel. 0740178780 sau 0244/511137
int. 120.
l Comuna Bara, județul Timiș,
cu sediul în loc. Bara, str. Principală nr. 44, cod postal 307020, tel.
0256-333101 fax. 0256-333100,
e-mail: primaria.bara@yahoo.
com, cod fiscal 4548589, organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție
vacante de referent tp II –
Compartimentul financiar
contabil. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale,
conform art. 3 și 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a
ocupării funcției contractuale
sunt: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, cunoștințe operare PC, nivel mediu,
vechime: minim 5 ani. Concursul
se va organiza la sediul Primăriei
comunei Bara, conform calendarului următor: 20 februarie 2017,

ora 10:00: data limită pentru
depunerea dosarelor; 03 martie
2017, ora 10:00: proba scrisă; 10
martie 2017, ora 10:00: proba
interviu. Bibliografia și relațiile
suplimentare se obțin la sediul
Primăriei comunei Bara, jud.
Timiș, telefon: 0256/333101 fax:
0256/333101, persoana de contact
dna. Mergea Rodica. Primar,
Lăzărescu Ioan
l Primăria comunei Popricani,
județul Iași, localitatea Popricani,
comuna Popricani, județul Iași,
organizează concurs în baza H.G.
nr. 286/2011 și H.G. nr. 1027/2014
la sediu- localitatea Popricani,
comuna Popricani, județul Iasi în
ziua de 03.03.2017 ora 9,00 proba
scrisă și 06.03.2017 ora 9,00
proba interviu, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante. Denumirea postului: 1.
-inspector specialitate 1 A (perioadă nedeterminată). Condiţii
specifice de participare la
concurs: nivelul studiilor- superioare; vechime- minim 3 ani. 2.
-referent III (perioadă determinată 1 an). Condiţii specifice de
participare la concurs: nivelul
studiilor- medii. 3. -referent 1A.
Condiţii specifice de participare
la concurs: nivelul studiilormedii; vechime- minim 5 ani
(perioadă determinată 1 an). 4.
-muncitor necalificat (perioadă
nedeterminată). Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
sediul instituției în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial Partea a III a,
r e s p e c t i v, d e l a d a t a d e
22.02.2017. Condițiile de participare la concurs și bibliografia
stabilită se afițează la sediul instituției. Relații suplimentare se pot
obține de la sediul Primăriei
Popricani, comuna Popricani,
județul Iași și la telefon
0232/708104 (int.107).
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul
în municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26bis, organizează concurs, pentru ocuparea a
1 post de conducere contractual
vacant după cum urmează: -Şef
birou, gradul II -Biroul de Înregistrare Sistematică- 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă- în data de
06.03.2017, ora 10.00; -Proba
interviu- în data de 13.03.2017,
ora 10.00. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul instituţiei din municipiul Piatra Neamţ,
str. Mihai Eminescu, nr.26bis, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
afişarea anunţului de concurs, în
timpul programului normal de
lucru. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul OCPI Neamţ,
la adresa sus-menţionată şi la
telefon 0233-23.48.70, persoană
de contact, Adriana Ciocan,
consilier BRUIBD.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Ilfov cu sediul în Calea
Giuleşti nr. 6-8, Sectorul 6, Bucureşti organizează Concursul de
recrutare pentru ocuparea
postului vacant de inspector de
muncă debutant, clasa I din
cadrul Serviciului Control Securitate şi Sănătate în Muncă
constând în următoarele etape:
-proba scrisă 13.03.2017 orele
10,00; -interviul 15.03.2017 orele
10,00. Condiţii de participare:

candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile art. 54 din
Legea nr. 188/1999; studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice,
ştiinţe juridice, ştiinţe economice
sau în specializările: sociologie,
psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice;
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a si vor
contine documentele prevăzute în
art. 49 din H.G. nr. 611/2008.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la tel. 021/3162560/ 61 Serviciul
Economic, Resurse Umane şi
Informatică, site-ul www.itmilfov.
ro, avizierul instituţiei.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi,
anunţă vânzarea imobilului situat
în intravilanul judeţului Iaşi,
comuna Movileni, compus din
teren în suprafaţă de 50.000mp
având nr.cadastral 60.366, la
preţul de 17.060Lei. 0232.270.997.

CITAȚII
l In data de 01.03.2017 este citat
la Judecatoria Iasi, in dosar
16867/245/2016 , complet C38 ora
8.30 numitul Trișcă Iulian in calitate de pârât divorț cu minori in
proces cu Trișcă Cătălina.
l In data de 27.02.2017 este
citata la Tribunalul Iasi ora 9.00
Complet civil A8 Busuioc (fostă
Stănescu) Mihaela în calitate de
intimată apel civil Dosar nr.
36139/245/2014 partaj bunuri
comune/lichidarea regimului
matrimonial, în proces cu Stavarache (fost Stănescu) Vasile-Constantin.
l Ene Ion este citat la Judecătoria Slobozia, judeţul Ialomiţa,
pentru termenul din 27.02.2017,
ora 8.30, în calitate de pârât, în
dosarul civil nr. 1661/312/2016,
având ca obiect ieşire din indiviziune, de reclamanta Iacob
Dorina.
l Bîgiu Ana, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bălcești, jud.
Vâlcea, este citată la Judecătoria
Bălcești în dosar de divorț nr.
1103/185/2016, la data de
21.03.2017.
l Numita Pilea Mariana domiciliată în sat. Pușcașu, com. Corcova,
jud. Mehedinți este chemată la data
de 21.02.2017, ora 8.30 la Tribunalul Mehedinți, Complet CA 2
CIV în calitate de intimat pârâtă în
proces cu apelantul –reclamant
Pilea Vasile în Dosarul nr.
2077/313/2015, având ca obiect
partaj judiciar –apel.
l Numitul Dolea Nicușor domiciliat în sat. (com.) Șimian, jud.
Mehedinți în calitate de pârât este
chemat la data de 22.03.2017, ora
09.00 la Judecătoria Drobeta
Turnu Severin, jud. Mehedinți,
camera Sala 1, Complet C 25
minori și familie de către reclamanta Dolea Irina în Dosarul nr.
14193/225/2016, având ca obiect
divorț cu minori.
l SCCA Metalica Campia Turzii
cu sediul in Campia Turzii, Str. 1
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Decembrie1918, Nr. 14, Jud. Cluj,
este citata la Judecatoria Turda,
in Sala 3, la data de 02.03.2017 in
Dosar nr. 2157/328/2016.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr. 1822/246/2016, petenta
Toma Daciana Ionela CNP
280083102292 cu domiciliul in
Moroda nr. 286, jud. Arad solicita
inscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului inscris in
CF 302003 Seleus, nr top 319-320
in suprafata de 750 mp prin
uzucapiunea si jonctiunea posesiilor, proprietari tabulari fiind
Berar Ioan si sotia Stana Sofia si
sa se dispuna intabularea dreptului de proprietate in cartea
funciara. Reclamanta sustine ca
parintii sai au folosit acest imobil,
reclamanta s-a nascut in acelasi
loc si locuieste si in prezent. In
urma acesteia sunt somati, in
temeiul art. 130 din decretul –
Lege nr. 115/1938, toti cei interesati sa inainteze de indata
opozitie la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar, in termen
de o luna de la aceasta ultima
publicare se va proceda la solutionarea cererii petentei.

DIVERSE
l Banita Co SRL cu sediul social
in Timisoara str Sulina nr.7,
telefon/fax 0256218096, mobil
0722732454, e-mail banitaioan1957@yahoo.com anunta
intentia de revizuire a autorizatiei
de mediu inclusiv pentru activitatile cod CAEN 4675 Comert cu
ridicata al produselor chimice
desfasurate la sediul social.
Propunerile si contestatiile se pot
depune la sediul nostru sau la
Agentia pentru Protectia
Mediului Timis, str. Liviu
Rebreanu, nr. 18-18A, fax
0256201005, e-mail office@
arpmtm.anpm.ro.
l Chiabei Florian, cu domiciliul
in Bucuresti, str. Herta, nr. 2, bl.
64B, sc. 2, et. 8, ap.158, titular al
P.U.Z.-anasamblu locuinte individuale P+1+M, in localitatea
Berceni, T16, P41/2/20, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a
Avizului Favorabil pentru P.U.Z.anasamblu locuinte individuale
P+1+M. Documentatia a fost
afisata pentru consultare pe

site-ul Consiliului Judetean-Ilfov,
cu sediul in Bucuresti, sector. 1,
str. Gheorghe Manu, nr. 18, tel.
021.212.56.93, in termen de 15.
zile calendaristice de la data
publicarii anuntului, incepand cu
09.02.2017.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Comisia de
Cenzori a Societăţii Agricole
Albina Humele convoacă toţi
membrii societari în data de
23.02.2017 la ora 10,00 pentru a
participa la Adunarea Generală a
Societăţii care se ţine în incinta
societăţii cu următoarea ordine
de zi: 1. Raportul Consiliului de
Administraţie privind activitatea
economico-financiară a societăţii
pe anul 2016; 2. Raportul Comisiei de Cenzori; 3. Discuţii; 4.
Alegerea anuală a Comisiei de
Cenzori. În cazul în care,
conform statutului, la Adunare
nu se prezintă două treimi din
membrii societari, Adunarea se
va convoca pe data de 26.02.2017,
la ora 10,00. Comisia de Cenzori.

LICITAȚII
l Municipiul Drăgăşani organizează licitaţie publică deschisă
conform HCL 41/2016, pentru
concesionarea unui teren în
suprafaţa de 4.33 mp aparţinând
domeniului public al municipiului Drăgăşani, situat în strada
Melodiilor Bl. L3, sc. A, parter
pentru construirea unui bloc cu
extindere. 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 28.02.2017,
ora 10:00 în Sala de Şedinţe a
primăriei mun. Drăgăşani, situat
în strada Piaţa Pandurilor nr. 1.
Relaţii suplimentare puteţi afla
apelând la numerele de telefon:
0250.811.990.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform
sentintei nr.60 din data de
06.02.2017, pronunţată de Tribunalul Dambovita, Secţia a II-a
Civilă, , în dosarul 5648/120/2016,
anunţă deschiderea procedurii
generale a insolvenţei debitoarei

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 si ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Kriss Guard Company SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Porsche 9PA/EC22/ Cayenne,
serie șasiu WP1ZZZ9PZ5LA06305, an fab. 2005, AG-99-KGC.
Valoare [Ron, fără TVA]: 25.802 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,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 22-02-2017, ora
14:00. Licitația va avea loc în data de 23-02-2017, ora 14:00:00,
la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel.
0248.211511 - 3252.

ADT Alpha Vector SRL, sediul
social in Targoviste, strada Radu
cel Mare, nr.1A, jud. Dambovita,
avand CIF 29930850,
J15/190/2012. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
17.03.2017.Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea si publicarea in BPI a
tabelului preliminar de creante
este 05.04.2017. Termenul pentru
solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si
afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 03.05.2017. Prima
adunare a creditorilor la data de
10.04.2017, ora 13:30, la sediul
administratorului judiciar.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata legal prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al C-Jame Active Development SRL, desemnat prin
sentinta civila nr. 6187 din data
de 12.10.2016 pronuntata in
dosar nr. 16894/3/2015, aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti –
Sectia a VII-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil af lat in proprietatea
C-Jame Active Development
SRL constand in apartament cu 5
camere in suprafata utila de
105,34 mp, situata in București,
B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 63,
bl. D12, sc. 1, et. 6, ap.28, sector 3,
in valoare totala de 97.850 euro.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.02.2017 ora
14,00 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu
se va vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza inca 3
(trei) licitatii, în zilele de
22.02.2017, 01.03.2017 si
08.03.2017, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Blvd.
Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4,
ap. 10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunului, pretul
acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la

sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr.
35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul caietului de sarcini este de
500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru
vânzarea unui teren în suprafaţă
de 92,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat
pe strada Dunării, nr. 270A. Licitaţia va avea loc în data de
01.03.2017 orele 11:00 la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu. Împotriva
licitaţiei se poate face contestaţie
in conditiile Legii 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare. Informaţii suplimentare se
pot obţine la Direcţia Patrimoniu
din cadrul Primăriei municipiului
Alexandria, telefon 0247317732,
int.132.
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru
vânzarea unui teren în suprafaţă
de 410,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat
pe strada Dunării, nr. 270. Licitaţia va avea loc la data de
01.03.2017, orele 11:00, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, iar documentele necesare
pentru inscrierea la licitatie se
primesc la registratura Primăriei
Municipiului Alexandria, pânã
în preziua datei de licitaţie, orele
16:00. Documentaţia de licitatie
poate fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.
Împotriva licitaţiei se poate face
contestaţie in conditiile Legii
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine

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 si ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Gena Style Fashion SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină cusut JL
Shirley 7 buc., 4.197 lei; Mașină cusut JK768BDI-3 buc., 2.449
lei; Mașină cusut 2 ace 4 ﬁre - 2 buc., 1.595 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria
Pitești, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 21-022017, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 22-02-2017, ora
11.00, la sediul Administrației Jud. a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.

la Direcţia Patrimoniu din cadrul
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
l Debitorul SC Sangria Com
SRL -în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Și Asociații
S.P.R.L., scoate la vânzare:
-Mijloace fixe (carmangerie)
aparținând SC Sangria Com
SRL- în faliment, prețul de
pornire al licitației pentru fiecare
bun în parte este diminuat cu
40% față de prețul din Raportul
de evaluare întocmit în aprilie
2016, exclusiv TVA, iar lista cu
aceste bunuri poate fi obținută de
la lichidatorul judiciar. Prețul
Caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA și poate fi achitat cu
OP
în
contul
n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la Ing Bank -Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL sau în numerar la
sediul ales al lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Participarea
la licitație este condiționată de
consemnarea în contul nr.
RO77PIRB4211727014001000,
deschis la Piraeus Bank
România, Sucursala Panduri,
până la data și ora stabilită
pentru ședința de licitație, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației și de achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de sarcini. Prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 20.02.2017 iar dacă
acestea nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de: 27.02.2017,
06.03.2017, 13.03.2017 și
20.03.2017 ora 14.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l 1. Informaţii generale privind
vânzătorul: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gura
Văii, CUI: 4278108, sediul: sat
Gura Văii, comuna Gura Văii,
judeţul Bacău, telefon:
0234.334.500, fax: 0234.334.826,
persoană de contact: Gina-Mihaela Tataru, adresă e-mail:
primariaguravaii@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind
vânzarea Activului mobil
„Cisternă de apă” -preţ pornire:
780Lei, cu TVA inclus. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1.Documentaţia de
atribuire se poate obţine pe suport
de hârtie, ca urmare a unei solicitări în acest sens de la biroul de
achiziţii publice din cadrul
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Primăriei Comunei Gura Văii,
jud.Bacău, tel.0234.334.500, fax:
0234.334.826, începând cu data
de 09.02.2017. 3.2. Costul documentaţiei de atribuire: -plata
caietului de sarcini este de 10Lei;
-garanţia de participare este de
39Lei, echivalentul de 5% din
preţul stabilit de evaluator.
3.3.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor privind docuentaţia
de atribuire este 17.02.2017, ora
11.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor este 28.02.2017, ora
14.00. 4.2.Ofertele vor fi depuse la
Registratura Primăriei Comunei
Gura Văii, jud.Bacău, în plic
sigilat, însoţit de scrisoarea de
înaintare. 4.3. Ofertele se vor
depune într-un exemplar original.
5.Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura la data
de 01.03.2017, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Gura Văii,
jud.Bacău. 6. Litigiile de orice fel
sunt de competenţa Judecătoriei
Oneşti, cu sediul în municipiul
Oneşti, judeţul Bacău, str. Tineretului, nr. 1, tel. 0234.311.913. 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 08.02.2017.
l Debitorul SC Recisev Plast
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi,
J25/169/2011, CIF: 28399034,
aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 3395/101/2014 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, scoate la vânzare: - Proprietate imobiliara apartament cu 3
camere, etaj 2, ap.3 cu suprafata
de 60,47 mp, suprafata balcon de
5,06 mp, cote parti comune de
7,54 mp si cote de Teren de 13,11
mp, situat în Constanta, str. B –
dul Mamaia, nr. 190, judeţul
Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U6 la pretul de
285.500,00 lei; - Proprietate
imobiliara apartament cu 3
camere, etaj 2, ap.4 cu suprafata
de 68,41 mp, suprafata balcon de
5,67 mp, cote parti comune de
8,54 mp si cote de Teren de 14,83
mp, situat în localitatea
Constanta, str. B –dul Mamaia,
nr. 190, judeţul Constanta, avand
numar cadastral 200125-C1-U7
la pretul de 322.400,00 lei. Proprietate imobiliara spatiu
comercial demisol, cu suprafata
de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul
M a m a i a , n r. 1 9 0 , j u d e ţ u l
Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U1 la preţul de
484.100,00 lei. Preturile nu includ
TVA. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile * proprietati imobiliare *
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descris anterior, o reprezinta
sentinta din data de 16.09.2015 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 3395/101/2014 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinti.
Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A,
jud. Mehedinţi la data de
12.12.2016 orele 1200. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev
Plast
SRL
este:
RO26CARP026001034072RO01
deschis la Banca Carpatica
Sucursala Dr.Tr.Severin. Somam
pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A,
judeţul Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399
sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; site
www.consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC Recisev Plast
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin,
str. Padeș, nr.6, jud. Mehedinţi,
J25/169/2011, CIF: 28399034,
aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 3395/101/2014 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL cu sediul ales în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A,
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare:
- deseuri amestec ambalaje in
cantitate de 126.540 de kg . Preţul
de pornire a licitaţiei este
66.434,00 lei, preț neafectat de
T.V.A. - deseu folie amestec EWC
in cantitate de 66.500 de kg.
Preţul de pornire a licitaţiei este
42.360,00 lei, preț neafectat de
T.V.A. deseu pe EWC in cantitate
de 68.480 de kg. Preţul de pornire
a licitaţiei este 71.904,00 lei, preț
neafectat de T.V.A. DESEU PP
EWC in cantitate de 9.840 de kg.
Preţul de pornire a licitaţiei este
10.332,00 lei, preț neafectat de
T.V.A. Titlul executoriu în baza

căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile * stoc de marfa * descris
anterior, o reprezinta sentinta din
data de 16.09.2015 de deschidere
a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in
d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
3395/101/2014 af lat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia
va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinţi la data de
13.02.2017 orele 0900. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la sediul lichidatorului
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin,
str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul
Mehedinţi, telefon 0742592183,
tel./fax : 0252354399 sau la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC Recisev Plast
SRL cu sediul în Dr.TrSeverin, str.
Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi,
J25/169/2011, CIF: 28399034,
aflata în procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr.
3395/101/2014 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL scoate la vânzare: - Masina
de macinat mase plastice Shredder JB/T8680 la preţul de
172.422,00 lei, - Moara de
macinat mase plastice Shredder
Amis Zerma la pretul de
257.787,00 lei, - Extruder suflare
polietilena Ruian Jinda SJ 700 la
pretul de 104.746,00 lei. - Echipament confectionare ambalaje pe
role Ruian Jinda GBDR 700 la
pretul de 70.383,00 lei, - Echipament confectionare ambalaje
primare GBDR 900 la pretul de
85.190,00 lei. - Echipament de
imprimare flexografica polietilena
RuianJinda YT-4- 600 la pretul
de 44.132,00 lei. - Masina de
confectionat clisee flexografice
Saizhou XU N300T la pretul de
11.147,00 lei. Preturile nu contin
TVA. Licitaţia va avea loc la

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 si ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Panili Newconf SRL - Pitești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de cusut butoniere
drepte, 1.240 lei; Mașină de cusut nasturi, 1.042 lei; Mașină de
cusut liniară, 788 lei; Masă cu mâner, 706 lei; Mașină de cusut/
surf. JK 795-5, 534 lei; Mașină de cusut JK 765B, 428 lei; Mobilier,
389 lei; Generator vapori, 346 lei; Masă călcat, 113 lei; Masă
călcat, 113 lei; Generator 223, 68 lei; Generator, 68 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria
Pitești, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 21-022017, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 22-02-2017, ora
14:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5.

JOI / 9 FEBRUARIE 2017
biroul lichidatorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
16.02.2017 orele 1200. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei este:
RO26CARP026001034072RO01
deschis la Banca Carpatica
Sucursala Dr. Tr. Severin. Somam
pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar telefon 0742592183,
tel./fax : 0252354399 sau la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC Kaproni SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Imobil “teren intravilan“, în
suprafață de 3.189mp situat în
Com. Valea Călugărească, Sat
Valea Popi, T8-A 270, Județ
Prahova, preț pornire licitație
-38.268,00Euro. 2.Imobil
“teren intravilan“, în suprafață
de 668mp situat în Com. Valea
Călugărească, Sat Valea Popi,
T20-A 714, Județ Prahova, preț
pornire licitație -8.016,00Euro.
3.Mijloace fixe și obiecte de
inventar, aparținând SC Kaproni
SRL în valoare de 249.961,50Lei
exclusiv TVA. Prețul Regulamentului de licitație pentru bunurile
aflate în patrimoniul debitoarei
SC Kaproni SRL este de
1.000,00Lei exclusiv TVA. Prețul
de pornire al licitaților pentru
imobile “terenuri“ aflate în patrimoniul SC Kaproni SRL reprezintă 80% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătata în Raportul
de Evaluare pentru fiecare teren
în parte. Prețul de pornire al licitaților pentru mijloacele fixe și
obiecte de inventar aparținând Sc
Kaproni SRL reprezintă 50% 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.
RO23BITRPH1RON031539CC01 deschis la
Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. București, Ag.
Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Regulamentului de participare la licitație
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru imobile,
mijloace fixe și obiecte de inventar
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 17.02.2017, ora
10.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 03.03.2017, 17.03.2017,
31.03.2017, 14.04.2017 ora 10.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC PSV Industries
SA societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1. Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație -3.127,00Lei exclusiv TVA; 2.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație -2.680,00Lei exclusiv TVA; 3.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație -2.680,00 Lei exclusiv TVA;
4. Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație -2680,00Lei exclusiv TVA; 5.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație -2.903,50Lei exclusiv TVA; 6.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație -2.680,00Lei exclusiv TVA; 7.
Autoutilitară Dacia Double Cab.
1.9D, an fabricație 2005, preț
pornire licitație -1.563,50 Lei
exclusiv TVA; 8. Mijloace fixe,
obiecte de inventar și stoc de
marfă, aparținând SC PSV
Industries SA în valoare de
92.036,70 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru autovehicule, mijloace

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 si ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Lovtrans Miraj SRL - Pitești, după cum urmează:
Denumire: Autoutilitară Ford PT2HCPAB, serie șasiu WFOTXX
TTPT5M52883, an fab. 2005, AG-12-XMN. Valoare [Ron, fără
TVA]: 7.244 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067X XX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 22-02-2017, ora 14:00. Licitația va avea loc în
data de 23-02-2017, ora 11:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel.
0248.211511 - 3252.

fixe, obiecte de inventar și stoc de
marfă, aparținând SC PSV
Industries SA reprezintă 50% din
valoarea de piață inclusiv 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.
RO69BFER140000006862RO01
deschis la Banca Comecială Feroviară SA până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Regulamentului de licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru autovehicule, mijloace
fixe, obiecte de inventar și stoc de
marfă prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 15.02.2017,
ora 10.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 22.02.2017; 01.03.2017;
08.03.2017; 15.03.2017, ora 10.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul SC M.C.T. Impex
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin,
str. I.C. Brătianu, nr. 11, cam. 1,
e t . P, j u d . M e h e d i n ţ i ,
J25/387/2012, CIF: 17486690,
aflată în procedura de faliment
dosar nr. 9886/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, prin
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la
vânzare la preturi diminuate cu
40% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare: -Blit Canon
Speedlite 580EX – 252,00 lei;
-Hot Alina monilier ratan –
558,00 lei; -Decor „Bună dimineața” mobilier platou – 594,00
lei. -Decor „Cheia succesului”
mobilier platou – 714,00 lei;
-Decor „Stiri” mobilier platou –
1380,00 lei
-Centrală digitală Siemens
CCT166BEU – 1092,00 lei;

-Pupitru Regie, sertare, polite
mobilier platou – 660,00 lei;
-Masa Talk Show mobilier platou
- 918,00 lei; -Dulap 2 usi +polite
– 288,00 lei; -Masa calculator 2
buc -103,20 lei; -Monitor 20’’
LCD SAMSUNG 206BW 9 buc
– 1274,40 lei; -Receptor Opticum
7100C – 126,00 lei; -Receptor
Satelit Recasant Wellav UMH
120 – 384,00 lei; -Scaune 62 buc.1224,00 lei; -Tablă conferinta –
30,00
lei; - Tablă magnetică – 30,00 lei;
-Tavă DR Ambra – 12,00 lei.
-Telefon Alcatel – 18,00 lei;
-Receptor LNB, LN Goldtwin 2
buc. 36,00 lei. - bunul mobil *Autoturism Marca Peugeot
Partner* nr. înmatriculare TM 14
XMB – la prețul de pornire al
licitației de 1000,00 euro (ce se
vor achita în lei la cursul BNR
din ziua plății) exclusiv TVA.
-Bunuri mobile din Raportul de
evaluare nr. 37/10.07.2016 la
valoarea de 75% conform Anexa
1 ce se poate studia la la biroul
lichidatorului judiciar Dr. Tr.
Severin, str Zăbrăuțului, nr.7A,
jud.Mehedinți și la sediul debitoarei din Dr.Tr.Severin, str. I.C.
Bratianu, nr.11, jud.Mehedinti.
Licitaţia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A,
jud. Mehedinţi la data de
15.02.2017 orele 14:oo.
l 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 / Proprie tate imobiliarã / Nr cadastral nou format
1 0 8 2 3 6 , l o t 2 , n r. To p
1753/1/1/2/10/2 (cad 3050/10/2) în
supraf. de 25.597 m.p. / imobil
situat in Șelimbăr, jud. Sibiu /
127.985 euro / 127.985 euro.
Pentru Lotul 2 in suprafata de
25.597 mp, pretul de 127.985 euro
(osutadouazecisisaptemiinouasuteoptzecisicincieuro) reprezentand 100% din pretul de 127.985
euro (osutadouazecisisaptemiinouasuteoptzecisicincieuro) stabilit

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 si ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Solstitiu Construct SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Dacia 1304, serie șasiu UU1D
26101P0050411, an fab. 1993, AG-06-BAK. Valoare [Ron, fără
TVA]: 951 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 20-02-2017, ora 14:00. Licitația va avea loc în
data de 21-02-2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin
2, cam 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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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 20.02.2017,
24.02.2017, 28.02.2017, ora 15:00.
Documentaţia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunul şi descrierea bunului poate
fi consultată 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 licitaţie. Conditii
Generale de Vanzare la Licitatie.
1.Premise. 1.1. Se presupune ca
toti ofertantii care au solicita
inscrierea la licitatie au citit cu
atentie, au inteles, sunt de acord
si vor respecta prezentul Regulament in integralitatea lui. 1.2. Se
presupune ca adjudecatarul a
examinat in prealabil, cu atentie,
activele ce urmeaza a fi vandute si
a fost informat despre conditia
acestora. 1.3. Bunul/bunurile care
face/fac obiectul licitatiei va fi
vandut la valoarea conditiei in
care au fost gasite la data adjudecarii, cu toate beneficiile si riscurile implicite, pe principiul vazut
– placut, in starea in care se afla si
in locul in care se afla. 2. Garantii.
2.1. 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 utilizare sau posibilitatea de a fi
vandut a bunului/bunurilor adjudecat/e. Adjudecatarul nu are
dreptul la nici o reducere, despagubire si/sau orice alta ajustare in
ceea ce priveste eventualele
defecte de orice natura sau
nemultumiri ale cumparatorului
si/sau terti. 2.2. Ofertantii declara
ca participa la licitatie in perfecta
cunostinta de cauza si stiu ca
fiecare licitare este neconditionata, irevocabila si fara restrictii.
Prin operatiunea de licitare, ofertantul: a) accepta integral
prezentul regulament al licitatiei;
b) se obligă sa cumpere bunurile
la pretul pe care l-a oferit. 2.3.
Adjudecatarul bunului/bunurilor
garanteaza ca va semna cel tarziu
a doua zi Procesul verbal al licitatiei si ca va plati in termen restul
de pret, in caz contrar accepta
fara protest ca garantia de participare la licitatie sa fie retinuta,
cu titlu de daune, in averea debitorului. 3.Sarcini. 3.1. 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. Demersurile si cheltuielile de radiere a sarcinilor ce
greveaza bunul adjudecat vor fi
realizate de catre adjudecatar. 4.
Pretul si plata pretului. 4.1. 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
127.985 euro (osutadouazecisisaptemiinouasuteoptzecisicincieuro); 4.2. Termenul pentru
plata integrala a pretului este de
30(treizeci) de zile calendaristice
de la data adjudecarea bunului si
se va achita în contul debitoarei
S.C. Simerom S.A. deschis la
Raiffeisen Bank –

RO73RZBR0000060002398568;
4.3. Bunul va trece in proprietatea adjudecatarului in
momentul achitarii integrale a
pretului. In situatia in care transferul dreptului de proprietate
implica plata unor taxe (notariat,
radiere – inmatriculare etc),
acestea vor fi suportate de catre
adjudecatar; 5. Conditii de participare la licitatie. 5.1. Taxa de
participare la licitatie este de
1.000 lei si se va achita în contul
debitoarei S.C. Simerom S.A.
deschis la RAIFFEISEN BANK
– RO73RZBR000006000
2398568; 5.2. Garantia de participare la licitatie este de 10% din
pretul de pornire al bunului si,
pentru adjudecatar, reprezinta
avans la plata pretului si se va
achita în contul debitoarei S.C.
Simerom S.A. deschis la
Raiffeisen Bank –
RO73RZBR0000060002398568;
5.3. 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; 5.4. Toate platile vor fi
facute in lei si vor reprezenta
echivalentul sumelor in euro
transformate I lei la cursul BNR
din data platii; 5.5.. La licitatie
pot participa personae fizice si
juridice romane si straine. 5.6..
Participantilor le este interzis sa
stabileasca intelegeri in timpul
procedurii de licitatie sau inainte
de inceperea acesteia, in scopul
eludarii principiului liberei
concurente privind pretul de
adjudecare al bunurilor. 5.7.
Persoanele interesate de achizitionarea bunului participa la licitatie
fie direct, fie prin intermediul
unui reprezentant cu imputernicire, in baza unei procure autentificate de notar. 5.8.. Participantii
la licitatie vor depune, la dispozitia presedintelui comisiei de
licitatie, urmatoarele documente,
cel mai tarziu cu 24 de ore inainte
de ora desfasurarii licitatiei: a).
dovada achitarii taxei de participare; b). dovada achitarii garantiei de participare la licitatie; c). in
caz de reprezentare, imputernicirea in vederea participarii la
licitatie; d). documentele specifice
pentru identificarea ofertantilor,
astfel: - pentru persoanele juridice: certificat constatator recent (
cel mult 30 zile) eliberat de Registrul Comertului; - pentru persoanele fizice: copie dupa cartea de
identitate. 5.9. Ofertantii
persoane fizice si juridice straine
vor depune documentele traduse
și legalizate in limba romana.
5.10. Nerespectarea regulilor se
sanctioneaza cu excluderea de la
licitatia in cauza a celor care l-au
incalcat, fara ca aceasta sa creeze
practicianului in insolventa
Moldrom Insolvency IPURL sau
debitorului vreo obligatie fata de
participantii respectivi. Relaţii
suplimentare la telefon
0744692986. Comunicarea Publicatiei de Vanzare se efectueaza
prin Buletinul Procedurilor de
Insolventa, conform dispozitiilor
art. 7 din Legea 85/2006 privind
procedura insolventei

PIERDERI
l SC Grifserv SRL cu sediul în
Piatra Neamț, bd. Dacia, nr.16,
CUI RO7440785, declar pierdut
facturierul fiscal cu seria GRIF,
nr. 0032301-0032350, necom-

pletat de la nr. 0032330 la nr.
0032350. Aceste numere le
declarăm nule.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire anexa la Contract
constructie 952/1974, pe numele
Carabiber Virginia. Declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
locuinta, pe numele Rusu Razvan
Harald. O declar nula.
l Pierdut Certificat inregistrare
ONRC pt SC Body Bebe SRL,
CUI 28641641. Il declar nul.
l Declar pierdut (nul) act de
vânzare -cumpărare al imobilului
situat în Chitila, str. Vrancei nr. 4,
realizat între Chelaru Gheorghe
şi Chelaru Marina, vânzători, şi
Paicu Marin şi Ioniţă Bălaşa,
cumpăratori, act realizat în anul
1958 25 octombrie, la Notariatul
de Stat Griviţa Roşie.
l Declar pierdut contractul de
concesiune a două locuri de veci
în Cimitirul din Chitila, pe
numele Paicu Marin şi Paicu
Bălaşa, ambii decedaţi.
l Pierdut autorizaţie de
construire nr. 142 din 04.04.2004,
Primăria Crevedia şi proces
verbal de recepţie finală nr. 861
din 8.02.2011, Primăria Crevedia.
l Pierdut atestat taxi seria CPTx
nr. 0054929 eliberat la data de
11.02.2012 de A.R.R. Tulcea pe
numele Rîșchitor Antonel. Se
declară nul.
l Declar pierdută şi nulă ştampilă rotundă din data de
06.02.2017 pentru Năstase
Mariana P.F.A., sediu str. Stoicăneşti, sector 5, C.U.I. 21758564.
l Pierdut în ziua 06.01.2017
bilete de călătorie cu seria RW de
la 504151 la 504300, emise de
RIDM IMPECT S.R.L., pe
numele Mihalaşcu Daniel –
Claudiu.
l Poncea Dan Cosmin pierdut
certificat conducător auto transport şi regim taxi CPTx
-51473/2013 emis de A.R.R. Îl
declar nul.
l Pierdut certificat de traducător
seria D nr. 0000265, eliberat de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pe numele
Ruxandra Cărbunaru. Îl declar
nul.
l Declar pierdut carnet student
eliberat de Universitatea de
Muzică din Bucureşti, Facultatea
de Interpretare Muzicală, pe
numele Bîrlădeanu Oriana
-Elena.
l Declar pierdute legitimaţie de
student şi carnet de student,
emise de Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, pe numele Hrib
Andra –Ioana.
Roșu N. Razvan-Demetrius
Persoana Fizica Autorizata, cu
sediul in Bucuresti, sector.6, Str.
Cupolei nr. 2, bloc 105, sc. B, et.7,
ap. 56, CUI 25112344, inregistrata sub nr. F40/770/2009 declara
pierdut certificat de inregistrare
seria B nr. 1680221. Il declar nul.

