ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU

limba engleza nivel conversational. Informatii tel.
0727477007.

CITAȚII

l Angajez instalatori sanitare şi termice.
Tel.0763663024.
l SC ROMPREST SECURITY SRL angajeaza
AGENT SECURITATE in
Otopeni. Program 12/2412/48, salariul brut 1.250lei,
plata orelor de noapte.
Asiguram scolarizare.
Contact:_021.204.19.90.
l Compact Trust SRL angajeaza lucrator bucatarie
pentru punct de lucru
Mehadia – C-S. Cerinte;limba turca nivel avansat –
cunoasterea bucatariei
orientale – limba romana si

l Eventualii moştenitori ai
defunctei Birton Irma, decedata la data de 27.04.2006,
cu ultimul domiciliu în mun.
Bucureşti, str.Izvorul Rece,
nr.3, sector 4, sunt citaţi la
SPN Mihaela Jipa şi Asociaţii, cu sediul în mun.Bucureşti, bld.Alexandru Obregia,
nr.7B, Ds+P+1E, sector 4, la
data de 22.12.2016, ora 12:00
în vederea dezbaterii succesiunii acesteia, împreună cu
actele doveditoare ale calităţii şi drepturilor lor.

NOTIFICĂRI
l Cacarumbas Virginica cu
ultimul domiciliu cunoscut
in Comuna Telega Sat.
Telega Str. Bailor nr. 1335,
jud. Prahova in calitate de
asociat al S.C Oaky Service
Com SRL < in faliment> din
Voluntari – CUI: 427150,
este convocat in ziua de
vineri 09.12.2016, ora 13 la
sediul debitoarei, situat in
Comuna Telega, sat Telega,
str. Bailor nr.1335, jud.
Prahova, in vederea inventarierii bunurilor acesteia.
Relatii suplimentare la

telefon 0728.878298.
l Rosenthal Morel cu
ultimul domiciliu cunoscut
in Bucuresti Sos. Str. Calea
Mosilor nr. 300, bloc. 58, etaj
7, scara 2, ap.52, Sector 2, in
calitate de asociat al S.C
Oaky Service Com SRL < in
faliment> – CUI: 427150,
este convocat in ziua de luni
vineri 09.12.2016, ora 13 la
sediul debitoarei, situat in
Comuna Telega, sat Telega,
str. Bailor nr. 1335, jud.
Prahova, in vederea inventarierii bunurilor acesteia.

Relatii suplimentare la
telefon 0728.878298.

DIVERSE
Beneficiarul, S.C. Procema
S.A., proprietar al terenului
situat în Comuna Jilava,
Judeţul Ilfov, şos. Giurgiului
nr. 3-5, nr. cadastral 54141,
în suprafaţă de 29715 mp,
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării
de obţinere a Avizului (de
O p u r t u n i t a t e / Te h n i c
Consultativ/ Favorabil)
pentru documentaţia PUD–
funcţiunea “Extindere Hală

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 Bascov Fotovoltaic Green Energy SRL – Pitești,
după cum urmează: Denumire: Transformator în ulei 20/0,4 400
kva, cu termometru. Valoare [Ron, fără TVA]: 8.500 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria
Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 14-12-2016, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 15-12-2016, ora 14:00:00, la
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa
de la AJFP Argeș, mezanin 2, camera 2, tel. 0248.211511 - 3410.

de Fasonat Armături pentru
Construcţii şi Execuţie
Carcase pentru Piloţi din
Beton şi Pod Rulant”. Documentaţia a fost depusă
pentru consultare la Consiliul Judeţean Ilfov la data de
22.11.2016. Observaţii/
comentarii, se primesc în
scris la Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului
Judeţean Ilfov, Strada Ghe.
Manu, nr. 18, Sector 1 (tel.
021.212.56.93), în termen de
15 zile de la publicarea
prezentului anunţ.
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PIERDERI

C a b i n e t u l Av o c a t u r ă
Gușanu Ana-Maria, cu
sediul în București, str.Trestiana, nr.3, Bl.8B, sc.B, et.6,
ap.68, sector 4, având
CIF:21873857, declar
pierdut Certificat de Înregistrare Fiscală seria A
nr.0356175 emis de Ministerul Finanțelor PubliceAgenția Națională de
Administrare Fiscală,
eliberat la data de
06.06.2007. Se declară nul.

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 Divers Recycling Expert SRL - Bascov, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cântar Electric, an
achiziție 2012, 514 lei; Sistem supraveghere, an achiziție 2012,
160 lei; Cântar basculă, an achiziție 2012, 130 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria
Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 14-12-2016, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 15-12-2016, 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 AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 0248.211511 - 3410.
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