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OFERTE SERVICIU
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu 
experienţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia 
de director vânzări, pentru distribuţie naţio-
nală. CV se pot trimite pe adresa de email 
office@happyfursec.ro.

Primăria Comunei Văculeşti organizează 
concurs în data de 09.10.2015 orele 10.00 
pentru: Consilier debutant la Compartimentul 
Financiar Contabil, Impozite şi Taxe. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Compartimentul 
Resurse Umane, din cadrul Primăriei Văcu-
leşti, la telefon: 0231.620.220, interior 17 sau 
pe site-ul instituţiei www.vaculesti.ro. Tema-
tica de concurs şi condiţiile de concurs sunt 
afişate la sediul instituţiei.

Primăria Comunei Văculeşti organizează 
concurs în data de 08.10.2015 orele 10.00 
pentru: Fochist la cazane de apă caldă şi 
cazane de joasă presiune. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Compartimentul Resurse 
Umane, din cadrul Primăriei Văculeşti, la 
telefon: 0231.620.220, interior 17 sau pe site-ul 
instituţiei www.vaculesti.ro. Tematica de 
concurs şi condiţiile de concurs sunt afişate la 
sediul instituţiei.

Primăria Comunei Prigor anunţ privind modi-
ficarea condiţiilor speciale solicitate candida-
ţilor ce se vor înscrie la concursul pentru 
ocuparea postului vacant de şofer microbuz 
şcolar. Condiţiile speciale (criteriile specifice) 
referitoare la studii se modifică în sensul 
acceptării absolvenţilor de şcoala profesională 
conducător auto. Primar, Pavel Verindeanu.

Administraţia Domeniului Public Sector 1, 
Bucureşti anunţă: Concurs de recrutare orga-
nizat în data de 01.10.2015, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 06.10.2015, ora 13.00, 
proba interviului pentru ocuparea următoarei 
funcții contractuale de conducere vacante: 
-Inspector de specialitate, gradul profesional 
IA în cadrul Biroului Contabilitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul economic; minim 6 ani şi 6 
luni vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei, din Bd. Poligrafiei, 
nr. 4, sector 1 în perioada 09.09.2015- 
23.09.2015. Condiţiile de participare şi biblio-
grafia se afişează la sediul instituției. Relaţii 
suplimentare la secretarul comisiei de concurs, 
doamna Dumitru Livia, telefon 021.319.32.61.

În temeiul dispoziţiilor art. 37  din H.G. nr. 
286/2011 –pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, şi în baza 
Deciziei Directorului General al Aeroclubului 
României nr. 392 din 07.09.2015, se suspendă 
concursul organizat pentru ocuparea funţiei 
vacante de Economist sp gradul IA –Biroul 
Audit Public Intern, organizat în data de 
10.09.2015 (proba scrisă) şi 16.09.2015 
(interviu) ca urmare a constatării nerespectării 
prevederilor legale privind modul de organi-
zare a concursului. Procedura de concurs va fi 
reluată în condiţiile legii, la o dată ce va fi 
comunicată ulterior.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacanţe de consilier, clasa 
I, gradul profesional debutant, din cadrul 
Serviciului de Asistenţă Socială. 1. Condiţii de 
participare la concurs. Candidatul trebuie să 

facă dovada: a) are cetăţenia română şi domi-
ciliul în România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani 
împliniţi; d) are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e) are o stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru care candidează, 
atestată pe baza de examen medical de specia-
litate; f) îndeplineşte condiţiile de studii 
prevăzute de lege pentru funcţia publică- 
administraţie publică, ştiinţe economice şi 
administrative, asistenţă socială; g) îndepli-
neşte condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice- conform fişei postului anexei 
la prezenta; h) nu a fost condamnată pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autorităţii, infrac-
ţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni 
de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei publice. i) nu a fost destituită 
dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani; j) nu a desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel cum este 
definită prin lege. 2. Desfăşurarea examenului 
va avea loc la sediul Primăriei comunei 
Cosmeşti judeţul Galaţi. 3. Dosarele se depun 
la Primăria comunei Cosmeşti. 4. Data publi-
cării anunţului – 09.09.2015. 5. Data limită 
pentru depunerea dosarelor este a 20.11.2015 
ora 14,00. 6. Selectarea dosarelor –23.11.2015, 
ora 10,00. 7. Proba scrisă se desfăşoară în data 
de 24.11.2015 ora 11,00. 8. Susţinerea inter-
viului - 26.11.2015 ora 11,00. 9. Acte necesare 
pentru înscriere la concurs: a) formularul de 
înscriere, prevăzut în anexă nr. 3 la H.G. nr. 
611/2008 care se obţine de la secretariatul 
comisiei; b) copia actului de identitate; c) 
copiile diplomelor de studii; d) copie conform 
cu originalul a carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitate; e) cazierul 
judiciar; g) dosar medical eliberat de Cabinet 
de Medicina Muncii că este apt pentru funcţia 
de asistent social. h) curriculum vitae; Copiile 
de pe actele prevăzute se prezintă în copii 
legalizate sau însoţite de documentele origi-
nale, care se certifică pentru comformitate cu 
originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 10. Bibliografie: Se găseşte pe site-ul 
instituţiei. http://primaria-cosmesti.ro/.

Anuntul privind selectia membrilor consiliului 
de administratie. 1. Pot candida pentru 
funtiile de membri ai consiliului de adminis-
tratie, persoanele care indeplinesc urmatoarele 
conditii: Conditii generale: experienta in acti-
vitatea de administrare /management a/al 
unor intreprinderi publice profitabile sau a/al 
unor societati comerciale profitabile in dome-
niul de activitate al societatii comerciale; are 
cetatenie romana, cetatenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand spatiului Economic European si 
domiciliul in Romania; cunoaste limba 
romana, scris si vorbit; are varsta minima 
reglementata de prevederile legale; are capaci-
tatea deplina de exercitiu; indeplineste condi-
tiile de studii si dupa caz de vechime sau alte 
conditii specifice potrivit cerintelor functiei.
Conditii speciale: studii superioare de lunga 
durata absolvite cu diploma de licenta; 
vechime in specialitate de minim 1 ani; 
competente manageriale, tehnice si personale; 
nu pot fi administratori persoanele care 
potrivit legii sunt incapabile ori care au fost 
condamnate pentru gestiune frauduloasa, 
abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, 
delapidare, marturie mincinoasa, dare sau 
luare de mita, pentru infractiunile prevazute 
de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru 
instituirea unor masuri de prevenire si comba-
tere a finantarii actelor de terorism, cu modifi-
carile si completarile ulterioare, pentru 

infractiunile prevazute la art.143-145 din 
Legea nr.85/2006 privind procedura insol-
ventei, cu modificarile si compeltarile ulteri-
oare. 2.Criteriile de selectie a candidatilor 
pentru functiile de membri ai consiliului de 
administrat ie :  numirea s i  inlocuirea 
membrilor consiliului de administratie se face 
exclusiv de catre adunarea generala a actiona-
rilor, membrii consiliului de administratie vor 
fi desemnati de catre adunarea generala a 
actionarilor, la propunerea actionarilor, propu-
nerile vor fi facute in baza unei selectii preala-
bile efectuate de o comisie de specialitate in 
recrutarea resurselor umane,  propunerile de 
candidati pentru functiile de membri ai consi-
liului de administratie  vor fi supuse votului 
actionarilor in cadrul adunarii generale a 
actionarilor,  membrii consiliului de adminis-
tratie vor deveni acele persoane, propuse 
pentru a fi alese in consiliul de administratie, 
care cumuleaza cele mai multe voturi acordate 
din partea actionarilor, in dreptul fiecarui 
candidat actionarii mentioneaza numarul de 
voturi acordate, fiecare actiune detinuta, da 
dreptul la un vot in adunarea generala a acti-
onarilor,  persoanele care au obtinut cele mai 
multe voturi in cadul adunarii generale a 
actionarilor vor forma consiliul de adminis-
tratie. Cel putin unul dintre membrii consi-
liului de adminsitratie trebuie sa aiba studii 
economice si  experienta in domeniul 
economic, contabilitate, de audit sau financiar 
de cel putin 5 ani. Nu pot fi selectati mai mult 
de 2 membri din randul functionarilor publici 
sau al altor categorii de personal din cadrul 
autoritatii  publice tutelare ori din cadrul altor 
autoritati sau institutii publice. Nu fac parte 
din mai mult de 5 consilii de administratie ale 
regiilor autonome sau societatilor comerciale. 
3.Candidatii pentru functiile de membri in 
consiliul de administratie trebuie sa indepli-

neasca conditiile impuse la pct.1, mai sus 
mentionat. In acest sens candidatii pentru 
functiile de membri ai consiliului de adminis-
tratie,  vor depune din 08.09.2015 pana la data 
de 18.09.2015 ora 13,00 la registratura socie-
tatii SC CET Arad SA, cu sediul in Municipiul 
Arad, Calea 6 Vanatori FN, urmatoarele acte: 
copia actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; copiile documentelor din care sa 
ateste nivelul studiilor si ale altor documente 
care atesta efectuarea unor specializari, 
copiile documentelor care atesta indeplinirea 
conditiilor specifice; copia carnetului de 
munca, conforma cu originalul, sau, dup acaz, 
o adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca, in meserie si/sau in specilaitatea studi-
ilor; cazier judiciar sau o declaratie pe proprie 
raspundere prin care candidatul va confirma 
ca nu se afla intr-una din situaţiile prevăzute 
la art.6 din OUG nr.109/2011 privind guver-
nanta corporativă a întreprinderilor publice 
ori ca nu a suferit o condamnare pentru o 
infractiune legata de conduita profesionala 
(modelul declaratiei este atasat); curriculum 
vitae (format european); declaratie pe proprie 
raspundere care sa confirme acordul candida-
tului de a se procesa datele sale personale in 
scopul procedurii de recrutare si selectie, 
precum si de a se putea verifica informatiile 
furnizate (modelul declaraţiei este atasat). 
COMISIA DE SPECIALITATE IN RECRU-
TAREA RESURSELOR UMANE. Vizat 
expert recrutare resurse umane. DECLA-
RAŢIE pe propria răspundere. Subsemnatul/
Subsemnata.................., în calitate de partici-
pant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în 
vederea ocupătii unui post de membru în 
Consiliul de Administraţie al S.C. C.E.T. Arad 
S.A., declar pe propria răspundere sub sancţi-
unea excluderii din procedura de recrutare şi 
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selecţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că: a)nu am fost condam-
nat(ă) printr-o hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă pentru o infracţiune legată 
de conduita profesională; b)nu am făcut 
obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz 
de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, dela-
pidare, mărurie mincionasă, dare şi luare de 
mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatării a 
finanţării actelor de terorism, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru infracţiunile 
prevăzute la art.143-145 din Legea nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei, cu modificările 
şi completările ulterioare; Subsemnatul/ 
Subsemnata, declar că informaţiile furnizate 
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg ca SC CET Arad SA are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de 
care dispun. Data ...Semnatura .......
 DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT. 
Subsemnatul/Subsemnata,_______, 
CNP________, declar pe propria răspundere 
că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi 
prelucrarea datelor mele personale în vederea 
verificării informaţiilor furnizate în cadrul 
procedurii de selecţie şi recrutare în vederea 
ocupării unui post de membru în Consiliul de 
Administraţie al S.C. C.E.T. Arad S.A.,  iar 
aceste date corespund realităţii. Am luat la 
cunoştinţă că datele cuprinse în acest 
formular vor fi tratate confidenţial, în confor-
mitate cu prevederile Directivei CE/95/46 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi liberă circulaţie a acestor date, 
transpusă prin Legea nr.677/2001 privind 
protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, transpuse prin 
Legea nr. 506/2004. Data.....  Semnatura 
...........

CITAȚII
Ungureanu Ionel domiciliat în comuna 
Ceptura, sat Rotari nr. 287, jud. Prahova este 
chemat în judecată la Judecătoria Mizil pe 
data de 16.11.2015 de către Ungureanu 
Eugenia în dosarul nr. 965/259/2015, având ca 
obiect divorţ.

Se citează numita Lita Raluca în dosarul 
3639/216/2014 af lat pe rolul Judecătoriei 
Curtea de Argeş, în calitate de pârâtă, pentru 
data de 01.10.2015, orele 8:30.

Prin prezenta am procedat la afişarea citaţiei 
de la Judecătoria Ploieşti, la ora 10:00, în data 
d e  0 8 . 0 9 . 2 0 1 5 ,  p r i v i n d  d o s a r u l 
nr.7677/281/2015, prin care este chemat în 
Instanţă domnul Răducanu Nicolae, Camera 
Sala 6, în data de 13 Octombrie 2015, ora 
08.30, Judecătoria Ploieşti, Jud. Prahova.

Prin prezenta am procedat la afişarea citaţiei 
de la Judecătoria Ploieşti, la ora 10:00, în data 
d e  0 8 . 0 9 . 2 0 1 5 ,  p r i v i n d  d o s a r u l 
nr.7458/281/2015, prin care este chemat în 
Instanţa domnul Coviltir Cristian, Camera 
Sala 6, în data de 13 Octombrie 2015, ora 
08.30, Judecătoria Ploieşti, Jud. Prahova.

Stan Antoniu Vasile este citat în calitate de 
pârât la Judecătoria Reşiţa, pentru data de 30 
septembrie în dosarul 179/290/2015, pensie 
întreţinere.

Debitorul SC Biodez SRL, cu sediul social în 
Municipiul Iaşi, B-dul. Poitiers, nr. 10, Jud. Iaşi, 
J22/556/2010, CUI: 26795407, reprezentată legal 
prin administrator Coman Ioan, este chemat la 
Judecătoria Iaşi pe data de 28.09.2015, ora 8.30, 
în dosarul civil nr. 16650/245/2015, având ca 
obiect ordonanţă de plată la cererea reclamantei 
creditoare SC Coseli SA, cu sediul social în Iaşi, 

B-dul. Poitiers, nr. 43, J22/2341/1992, 
RO1974954, reprezentată prin administrator 
Budeanu Elena.

Se citează pentru data de 25.09, ora 9.00, toţi 
moştenitorii legali şi testamentari cu domicilii 
necunoscute ai defunctului Paunescu Florica 
decedată la data de 18.04.2000, cu ultim domi-
ciliu în mun. Brăila, cartier Hipodrom, bl. U, 
sc. 4, ap. 74, jud. Brăila, la sediul societăţii 
profesionale notariale Varga - Asociaţii, în 
vederea dezbaterii succesiunii acesteia.

DIVERSE
Vând 533 magazine istorice diferite, inclusiv 
nr. 1/67, cu 160 lei. Telefon: 0741/955497.

SOMAȚII
Somaţie emisă în baza arL 1051 alin.1 
NCPCiv, prin încheierea de şedinţă din 
22.04.2015. Reclamanţii -posesori Nitoi Maria, 
Nitoi Paun, ambii cu domiciliul în Craiova, 
str.Aleea I Toamnei nr.9 (fosta Aleea Produc-
telor nr.9), jud.Dolj, invocă în dosarul 
24530/215/2014 al Judecătoriei Craiova, 
dobândirea proprietăţii prin uzucapiune 
asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă 
de 498,2mp, situat în Craiova, str.Aleea I 
Toamnei nr.9 (fosta Productelor nr.9), cu 
următoare le  vec inătăţ i :N -Armaselu 
Constantin, S-Aleea Productelor, V-propr. 
Vlăduţ Marin şi E-propr. Dinu Constantin. Se 
somează orice persoană interesată să facă 
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de 
la emiterea şi publicarea prezentei somaţii se 
va trece la judecarea cererii. Somaţia se va 
afişa la imobilul în litigiu, la sediul instanţei, 
la sediul Primăriei Municipiului Craiova, la 
sediul OCPI Dolj şi se va publica în două ziare 
de largă răspândire, din care cel puţin unul de 
circulatie nationala, conform dispozitiilor 
art.1051 alin.1 NCPCiv.

România. Judecătoria Făget. Sediul: Făget. 
Strada 1 Decembrie 1918, nr.3. Judeţul Timiş. 
Te l . /  f a x :  0 2 5 6 . 3 2 0 . 9 6 2 .  D o s a r 
Nr.588/832/2015. Emisă la data de 19.08.2015. 
Cod operator date 2970. Somaţie. Prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Făget sub 
nr.588/832/2015 din 10 Iunie 2015, reclamanta 
Costescu Minodora, cu domiciliul în Comuna 
Bethausen, sat Cliciova, nr.60, Judeţul Timiş a 

solicitat să se constate că a dobândit prin 
uzucapiunea prevăzută de art.28 din Decretul 
Lege nr.115/1938 dreptul de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF nr.401897 
Bethausen, (CF vechi nr.212), nr.top.120-121/a 
Cliciova compus din „loc de casă” în supra-
faţă de 1.439mp proprietatea numiţilor Bojin 
Ecaterina, născ. Magyar şi Bojin Ioan şi să se 
dispună radierea din cartea funciară menţio-
nată a propietarilor tabulari Bojin Ecaterina, 
născută Magyar şi a interdicţiei de înstrăinare 
şi grevare precum şi a dreptului de uzufruct 
viager notate în favoarea lui Bojin Ioan conco-
mitent cu înscrierea dreptului de proprietate 
al reclamantei în CF, cu titlu de uzucapiune, 
în cotă de 1/1. Orice persoană interesată poate 
face opoziţie care va fi depusă la Judecătoria 
Făget, în dosarul nr.588/832/2015, cu preci-
zarea că, în caz contrar, în termen de 6 luni de 
la emiterea celei din urmă publicaţii se va 
trece la jedecarea cererii. Prezentă somaţie a 
fost emisă de Judecătoria Făget, prin înche-
iere dată în dosarul nr.588/832/2015 în şedinţa 
camerei de consiliu din data de 18 august 
2015. Preşedinte, Jurj Anişoara Laura. Grefier, 
Olaru Doina Georgeta.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iaşi, organizează 
licitație publică deschisă în data de 29.09.2015, 
pentru: -Concesionare teren în suprafață de 
3371mp situat în T14, comuna Miroslava; 
-Concesionare clădire 77mp şi teren aferent 
300mp situat în cv 2 sat Balciu, comuna Miro-
slava. Caietul de sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, jud. Iaşi. Costul caietului 
de sarcini este de 50 lei. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 28.09.2015, orele 16.00.

Lichidator judiciar vinde prin licitaţie la preţ 
de 271.228 lei + TVA: teren intravilan 1.138 
mp şi hală producţie, situate în Câmpina, str. 
Popa Şapcă, jud. Prahova. Licitaţiile se orga-
nizează la  16.09.2015,   12.10.2015 ş i 
10.11.2015, la ora 11:00. Informaţii la 
0744.688.623.

Administrator Judiciar C.I.I. Palaş-Alexandru 
Alina notifică deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei împotriva SC Drasid SRL din 
U r l a ţ i ,  P r a h o v a ,  C U I  1 6 6 9 1 9 1 3 , 
J29/1677/2004, la tribunalul Prahova – dosar 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. 
Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Cotolan Ionica. În temeiul 
art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 24 septembrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, 
se vor vinde prin licitație publică a-II-a următorul bun imobil, proprietate a 
debitorului Cotolan Ionica, cu domiciliul fiscal în jud. Giurgiu, Str. Murelor, nr. 3: 
Denumire bunuri imobile – descriere sumară: Teren intravilan în suprafață de 1.379 
mp situat în mun. Giurgiu, Drumul Stăneștiului, nr. F.N., jud. Giurgiu. Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 11.700 lei. Bunurile imobile nu 
sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 
571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA "livrarea 
de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe 
care este construită". Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în 
data de 23.09.2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului 
nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.212.830, interior 418, la doamna Ilinca Nina.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, 
județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 90032/07.09.2015. În 
temeiul art. 162, alin. (2) din. O.G.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.F.M. Câmpina organizează, 
la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 21.09.2015, ora 13.00, 
autoturism Dacia Logan, an fabricație 2006, preț de pornire 9.050 lei, proprietatea 
debitoarei Onea Lucia – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 21.09.2015, ora 14.30, 
autotractor Man, an fabricație 2005, preț de pornire 31.584 lei, proprietatea 
debitoarei S.C. Ahead Max S.R.L. – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 
22.09.2015, ora 13.00, autoturism Peugeot 207, an fabricație 2008, preț de pornire 
6.655 lei, proprietatea debitoarei Nistor Mariana Silvia – Câmpina, jud. Prahova; - în 
data de 23.09.2015, ora 13.00, teren intravilan categoria fâneață 674 mp, situat în 
Câmpina, str. Plevnei nr. 55, preț de pornire 38.950 lei; teren intravilan categoria 
arabil 3896 mp, situat în Bănești, tarla nr. 24/2, parcela A1009/304/1, preț de 
pornire 16.450 lei; teren intravilan categoria arabil 4204 mp, situat în Bănești, tarla 
24/2, parcela 304, preț de pornire 20.475 lei; teren intravilan categoria arabil 2500 
mp, situat în Bănești, tarla nr. 24/2, parcela 1009/500/4/1, preț de pornire 8.900 lei, 
proprietatea debitorilor Jarcă Niculaie și Jarcă Mitița - Câmpina, jud. Prahova; - în 
data de 24.09.2015, ora 13.00, teren intravilan categoria fâneață 1740 mp, situat în 
Valea Doftanei, sat Teșila, pct. Cătunu Rusu – acasă, jud. Prahova, preț de pornire 
33.100 lei, proprietatea debitorului Oceanu Daniel Vasile – Valea Doftanei, jud. 
Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi 
consultate la sediul S.F.M. Câmpina, primăria în raza căreia își are domiciliul fiscal 
debitorul și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 
0244.376010, 0244.376011, persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.
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8614/105/2014, termen inregistrare creante  02 
octombrie 2015, termen tabel preliminar 22 
octombrie  2015, termen tabel definitiv 16 
noiembrie 2015, sedinta adunarii creditorilor 
27 octombrie 2015 ora 11:00.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare 
începând cu data de 14.09.2015 prin licitaţie 
publică: bunuri mobile (Mitsubishi Pajero 
Sport 2005 -12.907,2 lei, ATV Linhai 2008 
-2.384,4 lei, ATV Linhai 2007 -2.133,2 lei, 
Lincoln Limousine 1999-20.256,8 lei, Mercedes 
Benz CL500-12.190 lei) la preţul de evaluare 
redus cu 60%, autoturism M1G Hummer H1 la 
preţul de evaluare redus cu 40%-29.578,8 lei, 
preţurile nu includ TVA, aparţinând SC Dog 
Protection SRL, ora 14.00. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. În cazul neadjudecarii vânzările 
vor fi reluate în zilele de 21.09.2015, 
28.09.2015, 05.10.2015, respectiv 12.10.2015 la 
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare 
începând cu data de 14.09.2015 prin licitaţie 
publică în bloc bunurile mobile (aparate salon 
înfrumuseţare) la preţul de evaluare redus cu 
50% (18.429 lei fără TVA) aparţinând SC 
Cleopatra Body Spa SRL, ora 13.00. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. În cazul neadjude-
carii vânzările vor fi reluate în zilele de 
18.09.2015, respectiv 22.09.2015 la aceleaşi ore 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

Soc. Civ. Prof. Laurance Dum I.P.U.R.L. lichi-
dator al debitoarei S.C. Arpo S.A. în faliment, 
cu sediul social în localitatea Curtea de Argeş, 
str. Rm. Vâlcea nr. 79, jud. Argeş, dosar nr. 
309/1259/2009 pe rolul Tribunalului Comercial 
Argeş, organizează în data de 18.09.2015 orele 
14,00  la sediul debitoarei, licitaţie publică 
deschisă cu strigare în conformitate cu regula-
mentul aprobat de creditori şi prevederile Legii 
85/2006 modificată, pentru valorificarea bunu-
rilor, proprietatea debitoarei. Vânzarea se 
efectuează în conformitate cu Legea nr. 
85/2006 republicată şi a Hotărârii Adunării 
Creditorilor din datele de: 27.10.2010;  
27 .02 .2012;   21 .02 .2013,  30 .04 .2013,  
14.11.2013,  27.05.2015 si 17.08.2015. Se vând 
urmatoarele bunuri imobile şi mobile: A. Teren 
în suprafaţă de 14.697,26 m.p. reprezentand 
rambleu cale ferata situat în Curtea de Argeş, 
str. Râmnicu Vâlcea nr. 79, la preţul de 13.800 
lei, preţ de începere a licitaţiei, la care se 
adaugă TVA. B. Teren în suprafaţă de 1972 
m.p., situat de o parte şi de alta a fostului 
Cămin de nefamilişti, Str. Râmnicu Vâlcea nr. 
104, la preţul de 3 Euro/m.p., preţ de începere 
a licitaţiei, la care se adaugă TVA. C. Stoc 
produse finite în valoare de 13.047,57 lei, 
format din bibelouri diverse, la preţul de 1000 
Euro, preţ de începere a licitaţiei, la care se 
adaugă TVA. Sub preţurile menţionate bunu-
rile nu pot fi adjudecate. Participanţii la lici-
taţie vor depune cauţiunea de 10%, din preţul 
de începere a licitaţiei  pentru fiecare din 
b u n u r i l e  l i c i t a t e ,  î n  c o n t u l  n r. 
RO94RZBR0000060002083425 deschis la 
Raiffeisen Bank. Cauţiunea trebuie să fie în 
contul debitoarei până la ora începerii licita-
ţiei. Bunurile pot fi vizionate zilnic la sediul 
debitoarei, între orele 09,00–14,00. Relaţii 
suplimentare la telefon  0723.380.708  sau  
0721.807.209. Lichidator Judiciar, Soc. Civ. 
Prof. Laurance Dum IPURL, Dumitrana 
Laurenţiu.

Lichidatori judiciari asociaţi YNA Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, Str. 
Mărăşeşti, nr.18, Jud.Mehedinţi, anunţă lici-
taţie publică cu strigare pentru vânzarea bunu-
rilor mobile şi imobile existente în proprietatea 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu 
s e d i u l  î n  D r o b e t a - Tu r n u - S e v e r i n , 
Str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 2, 
Judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr.
J25/276/2012, având cod de identificare fiscală 
nr. 6633311, aflată în procedura generală de 
insolvenţă, în dosar nr.6902/101/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, după cum 
urmează: 1.proprietate imobiliară de tip rezi-
denţial compusă din casă cu regim de înălţime 
parter, având Sc=228,32 şi Su=208mp, situată în 
Loc.Timişoara, Str. Iuliu Maniu, nr.24, Județul 
Timiş, CF420970, nr. topografic 16998/2, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 63.420,00Euro, 
valoarea nu include TVA; 2.proprietate imobi-
liară- construcţii imobiliare- hală depozitare 
materiale de construcţii, corp clădire birou 
P+1E+M, parcaje şi totem, construită pe un 
teren în suprafaţă totală de 14.488mp, compus 
din mai multe numere cadastrale, după cum 
urmează: CF409602- nr. Cadastral 535/1/2; 
536/1; 537/1/1/4- suprafaţa 109mp; CF409600- 
nr. Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/1- supra-
faţa 109mp; CF409603- nr. Cadastral 535/1/2; 
536/1; 537/1/1/2- 3/a- suprafaţa 14.270mp, 
situate în Localitatea Timişoara, Str.O.Cotruş, 
nr.24, Jud.Timiş, la preţul de pornire a licitaţiei 
de 1.231.020,00Euro, valoarea nu include TVA; 
3. proprietate imobiliară de tip industrial- hale 
comercial-depozitare şi birouri, situate în Loca-
litatea Timişoara, Str.E.Baader, nr.13, Judeţul 
Timiş, compusă din: clădire birouri P+1E+M 
având suprafaţa de 1.015mp, CF410601 Timi-
şoara, nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, 
magazie metalică şi birou depozit având supra-
faţa de 2.688mp, CF410598 Timişoara, nr. 
Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în supra-
faţă de 951mp, CF410600 Timişoara, nr. 
Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a 
licitatiei de 721.420,00Euro, valoarea nu 
include TVA. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile şi imobile, o reprezintă 
Sentinţa nr.151 din şedinţa publică din data de 
23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi 
în dosarul nr. 6902/101/2012/a102, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării. Licitaţia va avea 
loc la punctul de lucru al debitoarei situat în 
localitatea Timişoara, Str.Enric Baader, nr.13, 
Jud. Timiş, la data de 22.09.2015, ora 14.00, în 
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data 
de 29.09.2015, ora 14.00. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de achiziţionarea caie-
tului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei, până la 
începerea licitaţiei în contul unic de insolvenţă 
deschis la Banca Comercială Carpatica, sub nr. 
RO98CARP036000766158RO01. Invităm pe 
toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somăm pe toţi cei care 
pretind vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţi-
unea prevazută de lege. Informaţii suplimen-
tare, privind bunurile scoase la licitaţie, la 
telefoanele: 0252/328.293, 0744.528.869, 
0252/354.399, 0742.592.183, 0256/220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: www.ynaconsu-
ting.ro şi www.consultant-insolventa.ro.
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