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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  
urmatoarelor funcţii contrac-
tuale de execuţie, vacante: - 4 
posturi asistent medical medi-
cină generală debutant – peri-
o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă  . 
Concursul va avea loc la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat în data de 11.09.2017, ora 
10:00 – proba scrisă. Condiţiile 
generale si specifice de partici-
pare la concurs se vor afişa la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.
ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la 
data de 29 august 2017 inclusiv, 
ora 16,00 la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat. 
Relaţii suplimentare se pot 
obtine la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0238561231.

CITAȚII  
l Timofte Victor, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in sat 
Gârbeşti, com. Țibana, jud. Iaşi 
este chemat la Judecătoria 
Civilă Iaşi, complet C38, dosar 
nr. 563/245/2017 în 13.09.2017, 
ora 8.30, divorț cu minori.

l Se comunica catre Balan 
Remus Vasile dispozitivul 
Sentintei civile nr. 14896/2016 
pronunta ta  in  da ta  de 
22.12.2016 in dosarul nr. 
8215/245/2016 al Judecatoriei 
Iasi: Admite în parte cererea 
formulata de reclamanta Balan 
Elena, in contradictoriu cu 
paratul Balan Remus Vasile. 
Desface prin divorţ căsătoria 
încheiată, din culpa pârâtului. 
Dispune efectuarea menţiu-
nilor corespunzătoare pe actul 
de căsătorie. Dispune ca recla-
manta să revină la numele 

purtat anterior căsătoriei. 
Dispune ca autoritatea părin-
tească asupra minorilor să fie 
exercitată exclusiv de recla-
mantă şi stabileşte locuinţa 
minorilor la mama reclamantă, 
în România. Obligă pârâtul să 
plătească reclamantei, în 
favoarea minorilor, pensie de 
întreţinere lunară în cuantum 
de 1/3 din venitul minim net pe 
economia naţională (1/6 din 
venitul minim net pe economia 
naţională pentru fiecare 
minor), începând cu data de 
22.03.2016 (data introducerii 
cererii) şi până la majorat. Cu 
drept de apel in termen de 30 
de zile de la comunicare, 
cererea de apel urmand a se 
depune la Judecatoria Iasi.

DIVERSE  
l Unitatea Administrativ Teri-
torială Râmnicu Sărat, titular 
al proiectului “Închiderea 
depozitului de deşeuri munici-
pale Râmnicu Sărat” anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către APM Buzău: nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului şi nu se 
supune evaluării adecvate, în 
cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul mai sus menti-
onat, propus a fi amplasat în 
municipiul Râmnicu Sărat, 
cartier Sârbi- strada Cătunul 
Mori lor,  judetul  Buzău. 
Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Buzău din municipiul 
Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, 
judeţul Buzău, în zilele de 
luni-vineri, între orele 8-13, 
precum şi la următoarea adresa 
de internet: www.apmbz.anpm.
ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, 
până la data de 22.08.2017

l Unitatea administrativ-teri-
torială Vişina, din judeţul Olt, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru UAT Vişina, începând 
cu data de 21.08.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Vişina, str.Principală, 
nr.86, conform art.14, alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi 
publicitaţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

ADUNĂRI GENERALE  
l AVPS Diana de Callatis, 
CIF: 17005924, Oraş Negru 
Vodă, Zona Pădure, nr. 37, jud. 
Constanța ,  Nr.  St imate 
membru al AVPS Diana de 
Callatis, vă transmit, alăturat, 
î n  c o p i e ,  c o n v o c a t o r u l 
împreună cu ordinea de zi 
pentru şedinţa extraordinară a 
Adunării Generale Extraordi-
nare a AVPS Diana de Callatis, 
ce va avea loc în data de 31 
August 2017, începând cu ora 
12,30, în Mun. Bucureşti, str. 
Gral Dimitrie Salmen, nr. 20, 
Sector 2, cu rugămintea de a fi 
prezenţi la lucrările acestei 
şedinţe, dată fiind importanţa 
problemelor ce fac obiectul 
ordinii de zi. În cazul în care 
aveți propuneri care apreciați 
că ar trebui să facă obiectul 
ordinii de zi vă rugăm să le 
comunicați în scris la numărul 
de fax: 021.252.20.50, până la 
data şedinței, pentru a fi supuse 
dezbaterii Consiliului. Cu 
stimă, p. Preşedinte AVPS 
Diana de Callatis, Vicepreşe-
dinte Popa Nicolae-Liviu. 
AVPS Diana de Callatis, 
CIF:17005924, Oraş Negru 
Vodă, Zona Pădure, nr.37, jud.
Constanța, Nr. Convocator. 
Potrivit dispozițiilor art.14 

alin.2 din Statutul AVPS Diana 
de Callatis, autentificat cu 
nr.397/14.07.2010 de notar 
public Călin Florentina, cu 
sediul biroului în Mangalia, 
jud.Constanţa şi în temeiul 
Hotărârii Consiliului Asociației 
nr. 3/08.08.2017 se convoacă în 
şedință extraordinară în data 
de 31.08.2017, începând ora 
12,30, în Mun. Bucureşti, str. 
Gral Dimitrie Salmen, nr. 20, 
Sector 2, Adunarea Generală a 
AVPS Diana de Callatis având 
următoarea: Ordine de zi: 1. 
Desființarea Filialei Negru 
Vodă şi radierea acesteia de la 
Registrul Unic de Asociații şi 
Fundații ținut de Judecătoria 
Mangalia, jud.Constanţa, şi 
constatarea desființării Filialei 
Pestişani şi radierii acesteia de 
la Registrul Unic de Asociații şi 
Fundații ținut de Judecătoria 
Târgu Jiu; 2. Modificarea şi 
actualizarea Statutului Asocia-
ției; 3.Ratificarea hotărârilor 
Consiliului Asociației; 4. 
Alegerea unor noi organe de 
conducere; 5. Actualizarea 
Actului Constitutiv; 6.Apro-
barea bilanțurilor si descăr-
c a r e a  d e  g e s t i u n e  a 
administratorilor. 7. Diverse. 
Precizăm că, în situația în care 
la prima adunare cvorumul nu 
este întrunit se reconvoacă 
adunarea generală extraordi-
nară, la data de 11.09.2017, la 
ora 12,30, în Mun. Bucureşti, 
str. Gral Dimitrie Salmen, 
nr.20, sector 2, cu aceeaşi 
ordine de zi, potrivit art. art. 14 
alin. 2 din Statutul AVPS 
Diana de Callatis, autentificat 
cu nr. 397/14.07.2010 de notar 
public Călin Florentina, cu 
sediul biroului în Mangalia, 

jud.Constanţa. Preşedinte 
AVPS Diana de Callatis, Vice-
preşedinte Popa Nicolae-Liviu.

LICITAȚII  
l Vlamar 4U SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică bunuri mobile 
la prețurile de evaluare reduse 
cu 50 %: masina taiat beton 
(1.577 lei), autoturism Peugeot 
Partner (6.759 lei), opturator 
pneumatic (219 lei). Preturile 
nu contin TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 21.08.2017, 
ora 14/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Zaco SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
anunta vanzarea prin negociere 
directa a proprietatii imobiliare 
apartinand debitoarei situata in 
Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, 
Prahova compusa din cladire 
hotel  P+2E cu Scsol  de 
272,10mp, Scd de 816,30 mp, 
cladire (bucatarie fast-food) cu 
Scsol de 60 mp, cladire spala-
torie S+P+1E cu Scsol de 52,50 
mp, Scd de 124,74 mp, teren 
intravilan in suprafata totala 
de 1.465 mp, precum si 
mijloace fixe, obiecte inventar, 
materiale auxiliare ce deservesc 
construcțiile. Terenul de 1215 
mp este inscris in Cartea 
funciara nr. 20918, nr. cadastral 
20918, iar terenul de 250 mp 
este inscris in Cartea funciara 
nr. 20770, nr. cadastral 20770, 
terenuri asupra carora sunt 
instituite sechestre in favoarea 
SFO Mizil, ce vor fi radiate 

conform art. 53 din Legea nr. 
85/2006, vanzare aprobata de 
Adunarea creditorilor din data 
de 10.05.2017. Imobilele edifi-
cate pe teren nu au autorizatie 
de constructie. Cel mai mare 
pret oferit la data prezentului 
anunt este 442.342 lei (TVA 
inclus), pasul de supraofertare 
este de 10.000 lei. Persoanele 
interesate sunt obligate sa achi-
zitioneze caietul de prezentare 
de la sediul lichidatorului şi sa 
depuna oferta impreuna cu 
taxa de garanţie de 50.000 lei 
pana la data de 13.09.2017. 
Negocierea si incheierea actului 
de adjudecare se va face la data 
de 14.09.2017 ora 14/00 la 
sediul lichidatorului din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax: 0244 519800.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert evaluator. 
Subscrisa Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, RFO nr. 
0649, având CUI 31215824, 
prin reprezentant ec. Popescu 
Emil, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC Unic 
Trans SRL – în faliment, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Brâncoveanu nr. 12, bl. 3, sc.2, 
jud. Mehedinţi, CIF: 18179880, 
J25/682/2005, numit prin 
încheierea pronunţată de către 
Tribunalul Mehedinți, Secţia a 
II – Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul nr. 10387/101/2010, în 
temeiul dispozițiilor art. 23 din 
Legea 85/2006 angajeaza expert 
evaluator membru ANEVAR 
care sa efectueze procedurile de 
reevaluare pentru bunul  imobil 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 

Municipal Urziceni. Nr. 191375/11.08.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În 

temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Administrația Finanțelor 

Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției, nr. 11A, la datele și 

orele de mai jos pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC FIELD SOURVEY SRL, Armășești -      

25 august 2017, ora 11.00 - 51 de repere: Laptop MacBook Pro 13'', Ploter Canon IPF710, Centrală 

termică Wiesman 35 W, Televizor Samsung RSA1DTPE, Aparat măsură și control PF1102BK, Desktop 

PB IMEDIA X23800 + Monitor 19 WIDE, Home Cinema cu Blu-Ray LG 965TZ, Sistem GPS Ashtech 

Promark 200, Auto CAD Civil 3 D, Stație totală topografică Leica TC 407, Televizor Smart TV Full HD 16 

GB, Mobilier Ikea, canapele. Lista completă a bunurilor o puteți consulta la sediul SFM Urziceni. 

Valoarea totală a bunurilor 74652 lei fără TVA. 2. SC EXCLUSIV TOP SRL Urziceni - 28 august 2017, ora 

11.00: Autoutilitară Mercedes Benz 639/ 4 Vito, an fabricație 2006 - preț pornire licitație 22023 lei fără 

TVA. 3. SC KENDO COM SRL Manasia - 29 august  2017, ora 11.00: Autoturism Hyundai TQ H1, an 

fabricație 2009 - preț pornire licitație 38905 lei fără TVA. 4. SC DAFIREAL SRL Urziceni - 30 august 

2017, ora 11.00: Autoturism Kia JC W141 Sorento, an fabricație 2005 - preț pornire licitație 20857 lei 

fără TVA. 5. SC COSFAN SRL Urziceni - 31 august 2017, ora 11.00: Autoturism Hyundai TQ H1, an 

fabricație 2009 - preț pornire licitație 19475 lei fără TVA. 6. MATEI NICOLAE CĂTĂLIN Fierbinți - 01 

septembrie 2017, ora 11.00: Autoutilitară furgon Mitshubishi L 300 an fabricație 1986 - preț pornire 

licitație 1955 lei fără TVA. 7. I.I. MATEI NICOLAE CĂTĂLIN Fierbinți - 04 septembrie 2017, ora 11.00: 

Autoturism Daewoo TF19Y Cielo, an fabricație 2001 - preț pornire licitație 2000 lei fără TVA. 8. SC 

REDAN CONSTRUCT SRL Jilavele - 05 septembrie 2017, ora 11.00: Aparat sudură cap la cap Ritmo 

model 250 - preț pornire licitație 6885 lei fără TVA. 9. SC PTK DESIGN SRL Fierbinți - 06        

septembrie 2017, ora 11.00: Autoturism BMW 560L NC51, an fabricație 2004 - preț pornire licitație 

10875 lei fără TVA. Prețurile nu includ TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru        

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare 

sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din      

prețul de pornire al licitației la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont 

RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice române, 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, urmând să se prezinte 

la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 

poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, 

privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, 

privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255.110, 

0243.255.115, e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afisării: 11.08.2017.
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*teren extravilan situat in Dr. 
Tr. Severin, in suprafata de 
10001 mp, CF 53734, numar 
cadastral 6798, bun imobil aflat 
in proprietatea debitorului SC 
Unic Trans SRL in vederea 
stabilirii valorii de piata, 
conform Hotararii Adunarii 
Creditorilor nr. 463 din data de 
10.08.2017. Lichidatorul judi-
ciar precizează faptul că ofer-
tele cu privire la efectuarea 
procedurilor de reevaluare 
trebuie să cuprindă: -onorariul 
solicitat pentru efectuarea 
procedurilor de reevaluare 
(inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite și contri-
buții); -perioada de timp de 
efectuare a procedurile de 
reevaluare din momentul 
desemnarii. Ofertele pot fi 
transmise pe fax 0252354399 
sau email office@consultant-in-
solventa.ro sau direct la sediul 
din Dr. Tr. Severin, str. Zabrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinți  
până la data de 25.08.2017 orele 
16:00.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr.10164/111/2011 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea SCM 
Munca Invalizilor, C05/62/2005, 
CUI: RO67140 scoate la 
vânzare prin licitație publică: 1. 
Autoturism Fiat Ducato, an 
fabricație 2007, 2.287 cmc, nr. 
km. parcurși 295.500, prețul de 
strigare: 16.927,38 lei. 2. Auto-
turism Dacia 1304, an fabricație 
1999, prețul de strigare: 656,10 
lei. 3. Diverse bunuri mobile 
constând în birotică (scaune, 
birouri, calculatoare, dulapuri, 
rafturi, vitrine etc.) utilaje 
(presă, cantare, banc lucru, 
aparat capsat, ghilotină, aparat 
de sudură, etc.), preț de strigare: 
204.047,10 lei. 4. Imobil, în 
natură construcții și teren 
aferent înscrise în CF 13562 nr. 
cad. 3180/16 (drept de proprie-
tate deplin construcții și teren), 
C .F.937  nr. cad .3180 /17 , 
C.F.12688 nr. cad. 3180/11, C.F. 
11639/3180/10, CF 8613 nr. cad. 
3 1 8 7 / 3 ,  C F  n r. 8 6 5 4  n r. 
cad.3187/2, CF nr.7641 nr. cad. 
3187/1 drept de proprietate 
asupra construcțiilor), preț de 
strigare: 3.536.379,00 lei. Lici-
tația va avea loc în data de 
23.08.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 

de nereușită licitația se va relua 
î n  d a t a  d e  3 0 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
06.09.2017, 13.09.2017 respectiv 
20.09.2017 la aceeași oră și 
adresă. Participanți vor trebui 
să achiziționeze un caiet de 
sarcini în valoare de 1.500 lei ce 
va cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 3 zi înainte de data 
licitației publice. Cererii de 
participare la licitație i se va 
anexa dovada achitării caietului 
de sarcini și dovada achitării 
unei garanții de 10% din prețul 
de pornire al bunului pentru 
care se licitează. Informații 
suplimentare se pot obține de la 
lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail : 
office@plginsolv.ro.

l Ministerul Apărării Naţio-
nale, prin UM 01961, organi-
zează licitaţie publică cu 
strigare în vederea închirierii a 
3mp în imobilul situat în 
Otopeni, str. Zborului nr.1, 
pentru amplasare automat tip 
bancomat. Licitaţia are loc în 
ziua de 28.08.2017 ora 09:00, la 
sediul unităţii UM 01961 din str. 
Zborului, nr.1, localitatea 
Otopeni. În caz de neadjude-
care, licitaţia se repetă în ziua 
de 07.09.2017 ora 09:00, la 
aceeași adresă. Condiţiile parti-
cipării și adjudecării sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, 
care se achiziţionează de la 
sediul UM 01961, începand cu 
ziua de 16.08.2017, contra 
sumei de 5 lei, care se depune la 
casieria unităţii militare. Ofer-
tele împreună cu celelalte docu-
mente se depun la registratura 
unităţii militare, până la data de 
25.08.2017, ora 12:00. Garanţia 
de participare se exprimă în lei 
și se constituie prin depunerea 
în numerar la casieria unităţii 
militare la data și ora depunerii 
ofertei. Informaţii suplimentare 
se obţin la sediul unităţii mili-
t a r e  s a u  l a  t e l e f o n 
021.350.61.33, int.384.

l 1.Informaţi i  generale 
privind proprietarul: Primăria 
C o m u n e i  B u c o v ,  S t r. 
Constantin Stere, nr. 1, Bucov, 
cod poștal: 107110, judeţul 
Prahova, cod fiscal: 2843531, 
telefon: 0244.275.046, fax: 
0244.275.170, e-mail: pbucov@

yahoo.com. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul închiri-
erii, în special descrierea și 
identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: lici-
taţie publică cu strigare în 
vederea închirierii a unei 
suprafeţe de 1.500 mp, teren 
curţi -construcţii, situat în 
comuna Bucov, sat Pleașa, 
nr.999A, judeţul Prahova, 
Tarlaua 49 Ce 2049, având nr.
cadastral 22754, Lot 3, aflat în 
domeniul privat al comunei 
Bucov. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Va 
fi pusă la dispoziţie la sediul 
Primăriei Comunei Bucov, jud. 
Prahova. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Biroul 
Registratură al Primăriei 
C o m u n e i  B u c o v ,  s t r. 
Constantin Stere, Nr.1, cod 
poștal: 107110, jud.Prahova. 
3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Registratură al 
P r i m ă r i e i  B u c o v,  s t r.
Constantin Stere, Nr.1, cod 
poștal: 107110, jud. Prahova. 
3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar: Contravaloarea 
documentaţiei de atribuire este 
de 10Lei, iar taxa de partici-
pare 100Lei. Garanţia de parti-
cipare la licitaţie este în 
valoare de 680Lei și va fi 
plătită în contul Unităţii 
Administrativ Teritoriale 
P r i m ă r i a  B u c o v ,  n r. 
RO62TREZ5395006XXX 
000056, deschis la Trezoreria 
Boldești Scăieni, cod fiscal: 
2843531. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
28.08.2017. 4. Informaţii 
privind ofertele: Oferta va 
conţine 1 (unu) plic sigilat ce 
conţine documentele solicitate 
în caietul de sarcini. 4.1. 
Data-limită de depunerea ofer-
telor: 30.08.2017. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
R e g i s t r a t u r ă  - P r i m ă r i a 
Comunei Bucov, str. Constantin 
Stere, nr. 1, cod poștal: 107110, 
jud.Prahova. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta se 
depune într-un singur exemplar 
original. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
31.08.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Bucov, str. 
Constantin Stere, nr.1, cod 
poștal: 107110, jud.Prahova 
-Birou Primar. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Prahova, 
Str.Văleni, nr.44, cod poștal: 
100125, tel. 0244.544.230, fax: 
0244.541.272. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 11.08.2017.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
n r. 1 1 A ,  j u d . M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL și Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales 
în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare la pretul 
aprobat conform hotararii 
adunarii creditorilor din data de 
09.08.2017, urmatorul bun 
imobil – af lat in garantia 
ANAF: teren intravilan – cate-
goria de folosinta HB (Helestee 
si Balti) situat in loc. Ghiroda, 
zona Nufarului,  jud. Timis in 
suprafata de 1550 mp – CF 
405630, nr. cad HB174/6/2/1, nr. 
CF vechi 6041, la pretul de 
pornire a licitatiei de 83.500 
EURO. Valorile nu contin TVA. 
Pretul se va plati in lei la cursul 
BNR din ziua plății.  Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data 
de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 

Severin, str.  Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud. Mehedinţi la data de  
28.08.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini in 
suma de 300 lei +TVA cu cel 
putin 2 ore inainte de ora de 
incepere a licitatiei publice. 
Cont deschis la BRD SA Sucur-
sala Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV428938 
62600. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, 
la locul fixat în acest scop și 
pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la tele-
f o n - f a x  0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 , 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi.

PIERDERI  
l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei SC Agrodev Hellas 
SRL cu sediul in Municipiul 

Slatina, Str. Mihai Eminescu Nr. 
59, Birou 1, Judetul Olt, 
J28/411/2009, CUI 25740330, 
declara certificatul de inmatri-
culare si statutul/anexele pier-
dute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei SC Kamprof 
Import Export SRL cu sediul in 
Munic ipiul  S lat ina,  Str. 
Cireasov Nr. 32, Judetul Olt, 
J28/309/2009, CUI 23425655, 
declara certificatul de inmatri-
culare si statutul/anexele pier-
dute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei SC Ilmar Construct 
SRL cu sediul in Municipiul 
Slatina, Str. Plevnei Bl. 13, Sc. 
A ,  Ap .  5 ,  Jude tu l  O l t , 
J28/522/2005, CUI 17716684, 
declara certificatul de inmatri-
culare si statutul/anexele pier-
dute/nule.

l Pierdut Certificat de ambar-
cațiune de agrement cu seria 
20440, emis de Căpitănia 
Portului Tulcea la data de 
19.06.2009 pentru ambarcați-
unea cu nr. 02699-TL, proprietar 
Danilov Mihail. Îl declar nul.

l Tămaș Ilie, administrator al 
firmei Tamas Frigo Trans 
SRL-D, RO32396419, pierdut 
certificat constatator al firmei la 
beneficiar. Îl declar nul.

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu l programele

principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai
bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku


