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OFERTE SERVICIU
l C.S.Olimpia Bucuresti , cu 
sediul in Sos.Iancului , Nr.128A 
, Sect.2, angajeaza soferi profe-
sionisti, categoria D, din Bucu-
resti . De preferat varsta de 60 
-  6 5  a n i .  C o n t a c t e : 
021/250.81.67, 021/250.51.55.

l Primăria Comunei Stelnica 
organizează în data de 15 iulie 
2016, concurs pentru ocuparea 
funcţ ie i  contractua le  de 
muncitor calificat I din cadrul 
serviciului public de adminis-
trare a domeniului public şi 
privat. Condiţii de participare: 
-Cetăţenie română; -Studii 
Profesionale (Mecanic Utilaj 
Greu); -Permis categoria C; 
-Vechime -minim 3 ani în speci-
alitatea studiilor absolvite. 
Dosarul trebuie să conţină: 
-Diplomă studii absolvite; -Fişă 
medicală sau adeverinţă medi-
cală; -Copie Carnet de Muncă 
sau Adeverinţă; -Cazier judi-
ciar; -Copie CI; -Copie Permis 
Conducere; -Copie acte Stare 
civilă; -Cerere participare 
concurs. Dosarele de partici-
pare la concurs se depun pană 
pe data de 08 iulie 2016, ora 
14.30. Selectarea dosarelor va 
avea loc pe data de 11 iulie 
2016, iar concursul se va desfă-
şura pe parcursul a două probe: 
-probă practică pe data de 15 
iulie 2016, ora 11.00 şi -inter-
viul: 18 iulie 2016, ora 11.00. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei (secretariat) sau la 
telefon: 0243.361.785.

l Primăria oraşului Panciu 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contrac-
t u a l e  v a c a n t e ,  c o n f o r m 
HG286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare.Denu-
mirea funcţiei contractuale: 
funcţie vacantă, muncitor 
necalificat, perioadă nedetermi-
nată -Serviciul  Public de 
Infrastructură şi Dezvoltare 
Urbană. Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: -20 
iulie 2016, ora 10.00 -proba 
practică, la sediul Primăriei 
o raşu lu i  Panc iu ;  -p r o ba 
interviu se va desfăşura la 
sediul  Primăriei  oraşului 
Panciu în maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei practice. Depunere 
dosare: -în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării  
anunţului la compartimentul 
de resurse umane din cadrul 
Primăriei oraşului Panciu 
(persoană de contact: Drîmbă 
Mihaela, consilier, telefon: 
0237.275.811). Condiţii de 
participare la concurs: -studii 
generale; -nu necesită vechime 
în muncă. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei oraşului 
Panciu, judeţul Vrancea, str.
Mihai  Viteazu,  nr.2 ,  te l . : 
0 2 3 7 . 2 7 5 . 8 1 1 ,  f a x : 
0237.276.137.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 

vacante de: -Asistent medical 
-un post la compartimentul 
cronici, studii -şcoală postli-
ceală; -Programator debutant 
-un post la compartimentul 
informatică, studii -postliceale 
sau diplomă bacalaureat, 
conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfe-
l:-Proba scrisă în data de 
20.07.2016, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 20.07.2016, 
ora 13.00; -Proba interviu în 
data de 20.07.2016, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; 
-nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează; -pentru postul 
de asistent medical -6 luni 
vechime în specialitate; -pentru 
post de informatician -vechimea 
nu este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
12.07.2016, ora 15.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, str.
Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de 
contact: Chelariu Belinda, 
telefon: 0256.320.860, int.19, 
fax: 0256.320.039.

l SC Euroanswer S.R.L. anga-
jează vorbitor de limba greacă şi 
limba albaneză la nivel avansat 
şi limba engleză la nivel mediu. 
Aşteptăm CV-urile pe adresa 
jobs@euroanswer.co.uk până la 
data de 29.iunie.2016.

l Firmă distribuţie produse 
alimentare zona Metro Volun-
tari angajează manipulanţi 
marfă si şofer livrator.CV la 
mail:angajari@senic.ro sau 
tel:0741.244.002.

l ICME ECAB SA –CABLEL–
fabrica de cabluri electrice 
angajează STIVUITORIST –
pentru stivuitor de 5-7 tone –
(autorizat ISCIR). Se oferă 
condiţii foarte bune de salari-
zare, plata orelor suplimentare, 
prime lunare, prime cu ocazia 
sărbătorilor şi tichete de masă. 
Candidaţii interesaţi sunt invi-
taţi zilnic, între orele 09.00–
13.00 la sediul companiei din 
Str.Drumul Între Tarlale, nr.42, 
Sector.3. Relaţii la telefoanele: 
021.20.90.309 sau 021.20.90.113.

l Firma Express Kurier Europ
a caută colaboratori cu maşini 
de 3.5t pentru transport marfă 
în UE. Şoferul obligatoriu 
trebuie să vorbească engleză sau 
germană pe un nivel minim. 
Tel.: 0043/6628.797.72.18, tub.
at@exs.de.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Mehedinţi 
organizează concurs în data de 
20–21; 27-28 pentru ocuparea 
unor posturi vacante cu înca-
drare pe perioada determinată 
de 36 de luni  după cum 

urmează: Consilier (achiziţii 
publice) II– 1 post; Subinginer 
cadastru IA– 1 post; Referent 
II– 1 post. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro). 
Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Mehe-
dinţi din Drobeta Turnu Severin 
str. Serpentina Roşiori nr. 1A  
Compart imentul  Resurse 
Umane şi Relaţii cu Publicul, 
telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Constanța, cu 
sediul în Mun. Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr.2B, jud. 
Constanța organizează, în 
temeiul H.G. nr.286/2011, modi-
ficată şi completată, concurs 
pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a 2 postruri 
vacante, corespunzătoare func-
țiilor contractuale de execuție 
după cum urmează:Serviciului 
Cadastru, Biroul Verificare şi 
Recepție Lucrări- 1 post consi-
lier cadastru gradul II- Cerin-
ţe le  Postu lu i :  - s tudi i  de 
specialitate: studii universitare 
cu  licenţă sau absolvite cu 
d i p l o m ă –  s p e c i a l i z a r e a 
cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre şi cadas-
tru;-vechime  în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni.Servi-
ciului Publicitate Imobiliară, 
C o m p a r t i m e n t  ( B C P I  ) 
Mangalia- 1 post referent 
treapta II. Cerinţele Postului: 
-studii medii absolvite cu 
d ip lomă de  bacalaureat ; 
-vechime  în muncă: minim 6 
luni; -cunoştințe operare calcu-
lator.Candidații vor depune 
dosarele de participare la 
concurs  până la  data de 
12.07.2016 inclusiv, ora 16 la 
sediul OCPI Constanța, secreta-
riat.Concursul se va desfăşura 
astfel:Proba scrisă: -20.07.2016, 
ora 10.00 -pentru posturile de: 
consilier cadastru gradul II şi 
referent treapta II; Interviul: 
-26.07.2016, ora 10.00 pentru 
postul de referent treapta II şi 
ora 12,30 pentru postul de 
consilier cadastru gradul II;Re-
lații suplimentare: la sediul 
OCPI   Constanța ,  Mun. 
Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B,   telefon 0241/488625, 
e-mail: ct@ancpi.ro şi pe site-ul 
www.ocpict.ro.

l Angajăm şef depozit pentru 
firma SANPETRU DEVELOP-
MENT SRL, pentru depozitul 
din Prahova, oraş Baicoi, 
domeniu activitate: comerț 
fructe şi legume proaspete. 
Salariu 1500 lei brut. Disponibi-
litate imediată pentru angajare. 
Cerințe: limba engleză nivel 
avansat, Experiență în organi-
zarea personalului şi a activității 
într-un depozit, Disponibilitate 
program prelungit, Bun coordo-
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nator, Abilități de calcul mate-
m a t i c ,  A s u m a r e a 
responsabilității, Capacitate de 
analiză și decizională rapidă, 
persoană organizată. Dacă 
sunteți interesat vă rugăm 
trimiteți CV-ul la cv: spdfoods@
gmail.com.

l Angajăm manager achiziții 
pentru firma GV RESIDENCE 
TWO SRL, sediu în Brașov, 
domeniu activitate: comerț 
international. Salariu 1900 lei 
brut. Disponibilitate imediată 
pentru angajare. Cerințe: studii 
superioare economice, limba 
engleză și  franceză nivel 
avansat, experiență în comerțul 
internațional, cunoașterea 
întocmirii unui plan de afaceri 
și a unui plan de marketing, 
bun negociator, disponibilitate 
program prelungit, rezistență 

la stres, persoană care se 
descurcă în situații de criză și 
găsește soluțiile optime. Dacă 
sunteți interesat vă rugam 
trimiteți CV-ul la: cv.gvtwo@
gmail.com.

VÂNZĂRI IMOBILIARE  
l Vând apartament 2 camere, 
în Pitești, ultracentral, cu îmbu-
nătăţiri. Informaţii la telefon: 
0720/069217.

CITAȚII  
l Pricopi Vasile, cu ultimul 
domiciliu în judeţul Slobozia, 
este chemat în calitate de pârât 
în dosarul cu nr. 1305/222/2016, 
af lat pe rolul Judecătoriei 
Dorohoi, de către Vasilniciuc 
Constantin ș i  Elena,  din 
comuna Lozna, jud. Botoșani. 

Procesul are loc în data de 
30.06.2016, începând cu ora 
8.30, în Sala Mare a Judecăto-
riei Dorohoi și are ca obiect 
,,hotărâre care să ţină loc de act 
autentic”.

l Mihăilă Dan, este chemat la 
Judecătoria Brașov în data de 
06.07.2016 sala J1ora 9.00 în 
calitate de pârât în procesul 
Mihăilă Georgeta, în calitate de 
reclamant și Mihăilă Mihaela, în 
calitate de pârât în dosarul Civil 
nr. 11670/197/2015, având obiect 
partaj, judecata aflându-se pe 
rolul Judecătoriei Brașov.

l Se citează paratul Brașov 
Ioan Valentin la Judecătoria 
Moinești, dosar 2734/260/2016, 
termen 01.07.2016 ora 08:00, 
obiect suplinire consimțământ, 
reclamanta Sârmache Mihaela.  

DIVERSE  
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
755/13.06.2016 pronunţată de 
Tribunalul Prahova în dosarul 
8929/105/2014, anunţă deschi-
derea procedurii generale a 
falimentului Izotermoshell SRL, 
sediul social: Ploiesti, str. 
Cuptoarelor, nr. 4, jud. Prahova, 
cod de identificare fiscală 
15555034, număr de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J29/1074/2003. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
27.07.2016. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului suplimentar al 

creanţelor este 25.08.2016. 
Termenul pentru definitivarea 
tabelului  creanţe lor  este 
23.09.2016.

l CONTRES APE SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică utilaje pentru 
confectionat impletituri din fire 
metalice la pretul de evaluare 
redus cu 50% (96.478 lei fara 
TVA). Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de luni incepand cu 
data de 04.07.2016, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800.

NOTIFICĂRI  
l Subsemnatul, Andronache 
Jenel, aduc la cunostinta publi-
cului deschiderea procedurii de 
declarare a mortii numutului 
Andronache Ion, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Orasul 
Magulere, strada Bucuresti, 
nr.44, Judetul Ilfov, in dosarul 
7473/1748/2016, al Judecatoriei 
Cornetu. Invit orice persoana 
care are cunostinta despre 
susnumitul, sa comunice relatii 
pe adresa instantei. 

LICITAȚII  
l Primăria Ponoarele cu sediul 
în comuna Ponoarele,  sat 
Ponoarele, judeţul Mehedinţi, 
C F :  6 0 9 8 3 1 6 ,  t e l . / f a x 
0252.381.512, email: primaria-
ponoarele@yahoo.com, iniţiază 
procedura de negociere directă 
pentru concesiunea imobilului 
teren în suprafaţa de 146mp, 
aflat în proprietatea publică a 
comunei Ponoarele, situat în 
comuna Ponoarele ,,Dealul 
Balutei”, drum sătesc, Judeţul 
Mehedinţi ,  teren necesar 
pentru alimentarea cu energie 
electrică a turnului de telefonie 
mobilă Vodafone. Persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire de la sediul 
Primăriei comunei Ponoarele, 
judeţul Mehedinti, achitând 
suma de 50 lei la casieria insti-
tutiei. Data limită pentru solici-
t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r  e s t e 
19.07.2016, orele 12.00. Ofer-
tele se redactează în limba 
română. Ofertele se depun în 
două plicuri sigilate, unul exte-
rior și unul interior. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar.
Data limită de depunere a ofer-
telor este 22.07.2016, ora 10.00. 
Procedura de negociere directă 
va f i  ini ţ iată  în  data de 
22.07.2016, orele 12.00 la sediul 
Primăriei Ponoarele. Instanţa 
competentă cu soluţionarea 
litigiilor apărute: Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia Contencios 
Administrativ cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, Bd. 
Carol, nr.14, judeţul Mehedinţi; 
t e l . :  0 2 5 2 2 0 8 2 3 1 ;  f a x : 
0252208245; e-mail: registratu-
ra-TRMH@just.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul  Primăriei  comunei 
P o n o a r e l e ,  - t e l . / f a x 
0252.381.512; -e-mail: primari-
aponoarele@yahoo.com.

l Debitorul SC VINALCOOL 
BUCURESTI SA societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII 
SPRL, scoate la vânzare: 
Proprietate imobiliară situată în 
București, Str. Petru Rareș 
nr.15, sector 1, compusă din 
t e r e n  î n  s u p r a f a ţ ă  d e 
3.081,57mp și construcţii cu 
suprafaţă construită totală de 
2.015,44mp. Preţul de pornire al 
licitaţiei pentru proprietatea 
i m o b i l i a r ă  e s t e  d e 
1.554.146,3euro. Preţul Caie-
tului de sarcini este de 5.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima ședinţă de 
licitaţie a fost fixată la data de 
12.07.2016, ora 15.00 iar dacă 
proprietatea imobiliară nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședinţe de licitaţii au fost 
fixate în data de 19.07.2016, 
26.07.2016,  02.08.2016 și 
09.08.2016, ora 15:00, la același 
preţ de pornire. Participarea la 
licitaţie este conditionată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO81BFER140000010831RO01 
deschis la Banca Comercială 
Feroviară Agenţia Popa Tatu, 
cel târziu cu o zi înainte de data 
și ora stabilită pentru ședinţa de 
licitaţie, a garanţiei de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei; 
-achiziţionarea cel târziu cu o zi 
înainte de data și ora stabilită 
pentru ședinţa de licitaţie a 
Caietului de sarcini. Toate 
ședinţele de licitaţii se vor desfă-
șura la adresa de corespondenţă 
a lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, etaj 
5, sector 1. Pentru relaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Publicatie de vânzare Nr. 
1536/1/17.06.2016. Subscrisa 
MOLDROM INSOLVENCY 
IPURL, în calitate de adminis-
trator 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, scoa-
terea la vânzare prin licitaţie 
publică a activului aparţinând 
debitoarei S.C. SIMEROM 
S.A.:Denumire: Proprietate 
imobiliara, Suprafata imobi-
lului: Nr cadastral nou format 
1 0 8 2 3 5 ,  l o t  1 ,  n r.  To p 
1753/1/1/2/10/1 ( cad 3050/10/1)  
în supraf. de 23.321 m.p., Nr 
cadastral nou format 108236, 
lot 2, nr. Top 1753/1/1/2/10/2 ( 
cad 3050/10/2)  în supraf. de 
25.597 m.p; Adresa: imobil 
situat in Şelimbăr, jud. Sibiu; 
Pret vanzare: 243.900euro (doua 
sute patruzeci si trei mii noua 
sute euro); Preţ evaluare: 
243.900euro (doua sute patru-
zeci si trei mii noua sute euro). 
Total 243.900 euro (doua sute 
patruzeci si trei mii noua sute 
euro) reprezentând 100% din 
preţul de 243.900 euro (doua 
sute patruzeci si trei mii noua 
sute euro) stabilit prin raportul 
de evaluare.Licitaţiile vor avea 
loc la sediul administratorului 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Nr. 579 
din 21.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile si mobile. În temeiul art. 250 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în localitatea Ploiești, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile și mobile, astfel: 
I. În ziua de 19, luna iulie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea 
debitorilor Ruja Irina si Ruja Matei, ambii cu domiciliul în comuna Modelu, str. Vișinilor, nr. 3, jud. Călărași (dosar de executare nr. 
1728810/2012 și nr. 1020273/2010): Imobil, situat în comuna Modelu, str. Nucilor, nr.119 (127), județul Călărași, preț de pornire al 
licitației 107.965 lei (exclusiv TVA *), compus din: - teren intravilan în suprafață, din acte de 400 mp și din măsurători de 409 mp, nr. Cad. 
569, nr. CF 424; - casă de locuit, în suprafață de 173 mp, construită din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș Lindab, tâmplărie PVC, 
instalații electrice de iluminat și prize, instalații sanitare (apa), finisaj interior pe suprafața locuibilă: pardoseli (gresie, parchet), tencuieli 
(din mortar, gletuite), zugrăveli (lavabile), nr. Cad. 569-C1, nr. CF 424. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini; D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Călărași, sechestru, conform proces verbal nr. 1728810/14.12.2015, sechestru, conform 
proces verbal nr. 1020273/14.12.2015. II. În ziua de 20, luna iulie, anul 2016, ora 12, se va vinde prin licitație publică deschisă, următorul 
bun imobil, proprietatea debitorului Bejenariu Constantin Darius, cu domiciliul fiscal în localitatea sat Valea Mare – Podgoria, oraș 
Ștefănești, Drm. Zăvoi, nr. 29, județul Argeș (dosar executare nr. 1751029035048): Teren intravilan, în suprafață de 1210,69 mp din acte 
și din măsurători, categoria de folosință arabil, situat în sat Valea Mare - Podgoria (zona Zăvoi), oraș Ștefănești, județul Argeș, cu vecinii: 
la N - Prorocu Marian, la S - Pletosu Stefan, la E - Asultanei Ion, la V - Pascaru Elena, poziționat cadastral sub nr. 1307, cartea funciara 
83247 a localității Ștefănești - Argeș, preț de pornire al licitației 69.669 lei (prețul nu conține TVA *). Bunul imobil mai sus mention este 
grevat de următoarele: Creditori, Sarcini; D.G.R.F.P. Ploiești - S.E.S.C.S., Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii nr. 164P/2009 a 
D.N.A. – Serviciul teritorial Pitești, Drept de servitute, de trecere cu piciorul și auto, pe o lungime de 4ml de la calea principală de acces la 
terenul dobândit, asupra terenului proprietarei Pascaru Elena, pe direcția V - E. III. În ziua de 20, luna iulie, anul 2016, ora 12.00, se va 
vinde prin licitație publică deschisă, următorul bun imobil, proprietatea debitoarei Enescu Florina, cu domiciliul fiscal în municipiul Pitești, 
str. Ion Câmpineanu, nr. 10, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș (dosar executare nr. 2811018030021): Cota de 3/16 din imobilul 
apartament, compus din trei camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 65,36 mp, împreună cu aceeași cotă din terenul 
aferent în suprafață de 20,00 mp, care urmează regimul juridic prevăzut de art. 35 din Legea 18/1991 (Legea fondului funciar), situat în 
Pitești, strada Ion Câmpineanu, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș. Prețul de pornire al licitației, corespunzător cotei de 3/16 este de 
40.985 lei (prețul nu conține TVA *), deținut de debitoare în baza Certificatului de moștenitor nr. 196/1999. Bunul imobil  mai sus 
menționat este grevat de următoarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești – S.E.S.C.S., Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii nr. 
164P/2009 a D.N.A. – Serviciul teritorial Pitești, Țuțea Tinela, coproprietar cu o cotă de 4/16 parți, Țuțea Constantin, coproprietar cu o 
cota de 3/16 parți, Țuțea Elena, coproprietar cu o cota de 3/16 parți, Țuțea Ionela Petronela, coproprietar cu o cota de 3/16 parți. IV. În 
ziua de 20, luna iulie, anul 2016, ora 14.00, se va vinde prin licitație publică deschisă, următorul bun mobil, proprietatea debitoarei Enescu 
Florina, cu domiciliul fiscal în municipiul Pitești, str. Ion Câmpineanu, nr. 10, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș (dosar executare nr. 
2811018030021): Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit **); Autoturism berlină cu 
hayon, marca Peugeot 307, nr. Id. VF33C9HXC84641198, motor tip 9HX, combustibil motorină, cilindree 1560 cmc, 66/90 KW/CP, 
culoare violet, an fabricație 2006, 10.929 lei, - . V. În ziua de 21, luna iulie, anul 2016, ora 14.00, se va vinde prin licitație publică deschisă 
următorul bun, proprietate a debitorului Lambru Liviu Daniel, cu domiciliul în municipiul Urziceni, str. Ialomiței, nr. 23, bl. 118, et. 1, ap. 6, 
județul Ialomița (dosar executare nr. 1731031214603/2014): Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A. (lei), Cota T.V.A. 
(neimpozabil/ scutit **); Autoturism Dacia Logan SD LSDAF, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1598 cmc, serie motor UD00567, 
serie șasiu UU1LSDAFH39042535, nr. înmatriculare IL-40-DAV, 11.670 lei, - . *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru 
pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este de 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați 
în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei 
de participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire al 
licitației, în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844910, Trezoreria Ploiești, indicându-se pe 
documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, CUI sau CNP; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care 
să rezulte informațiile cu privire la identificarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane fizice sau juridice, 
persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aflate sub incidența art. 21 din Legea 26/1990R; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligații fiscale restante față de acestea: certificat de atestare fiscală și certificatul 
fiscal, privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au 
domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții 
depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, 
strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. 7 din Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își 
justifice calitatea prin procură specială, autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, 
documentele solicitate în copie, vor fi prezentate în original, pentru conformitate. 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, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 din Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, la numărul de telefon 0244.407.710, interior 650. Data 
afișării: 28.06.2016.
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judiciar din Iaşi, str. Fundac 
Armeanã, nr. 6 B, Jud. Iasi în 
d a t e l e  d e  0 4 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
07.07.2016, 12.07.2016, ora 15°°.  
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 lici-
taţie. Conditii  generale  de 
vanzare la licitatie.Premise:3.1. 
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.3.2. Se 
presupune ca adjudecatarul a 
examinat in prealabil ,  cu 
atentie, activele ce urmeaza a fi 
vandute si a fost informat 
despre conditia acestora.3.3. 
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 af la.
Garantii. 3.4. Moldrom Insol-
vency 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.3.5. 
Ofertantii declara ca participa 
la licitatie in perfecta cunos-
tinta de cauza si stiu ca fiecare 
licitare este neconditionata, 
irevocabila si fara restrictii. 
Prin operatiunea de licitare, 
ofertantul:a) accepta integral 
prezentul regulament al licitati-
ei;b) se obligă sa cumpere bunu-
ri le la pretul pe care l-a 
ofer i t .3 .6 .  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 partici-
pare la licitatie sa fie retinuta, 
cu titlu de daune, in averea 
debitorului.Sarcini.3.7. In 
conformitate cu art. 53 din 
Legea nr. 85/2006, bunul  este 
dobandit liber de orice sarcini, 
garantii reale mobiliare, drep-
turi de retentie de orice fel, ori 
masuri asiguratorii. Demersu-
rile si cheltuielile de radiere a 
sarcinilor ce greveaza bunul 
adjudecat vor fi realizate de 
catre adjudecatar.Pretul si plata 
pretului.3.8. Pretul de pornire 
al licitatiei este cel determinat 
in raportul de evaluare intocmit 
d e  e v a l u a t o r  C i s m a s u 

Alexandru Simion, raport inre-
gistrat sub nr. 863/1/28.04.2016, 
respectiv 243.900 euro (doua 
sute patruzeci si trei mii noua 
sute euro);3.9. Taxa de partici-
pare la licitatie este de 1.000 
lei;3.10. Garantia de participare 
la licitatie este de 10% din 
pretul de pornire al bunului si, 
pentru adjudecatar, reprezinta 
avans la plata pretului;3.11. 
Moldrom Insolvency IPURL va 
rambursa garantia de partici-
pare depusa de ofertantii care 
nu au adjudecat, in termen de 
5(cinci) zile lucratoare de la 
data licitatiei;3.12. Toate platile 
vor fi facute in lei si vor repre-
zenta echivalentul sumelor in 
euro transformate I lei la cursul 
BNR din data platii;3.13. 
Termenul pentru plata integral 
a pretului este de 30(treizeci) de 
zile calendaristice de la data 
adjudecarea bunului;3.14. 
Bunul va trece in proprietatea 
adjudecatarului in momentul 
achitarii integrale a pretului. In 
situatia in care transferul drep-
tului de proprietate implica 
plata unor taxe (notariat, 
radiere – inmatriculare etc), 
acestea vor fi suportate de catre 
adjudecatar;Achitarea garanţiei 
de participare în valoare de 10 
% din preţul de începere a licita-
ţiei pentru bunul care intenţio-
nează să il cumpere în contul 
debitoarei S.C. SIMEROM S.A. 
deschis la RAIFFEISEN BANK 
RO73RZBR0000060002398568, 
copii după actele societăţii, 
împuternicire scrisă pentru 

persoana care reprezintă socie-
tatea, iar pentru pesoanele 
fizice: actul de identitate şi o 
copie după acesta. Documentele 
care atestă îndeplinirea condiţi-
ilor de participare la licitaţie vor 
fi depuse la sediul administrato-
rului cu cel putin 24 ore inainte 
de data licitaţiei.Relaţii supli-
mentare la telefon  0744692986.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de înregis-
trare seria B nr 1551127 şi certi-
ficate constatatoare nr 75825 
din 09.09.2008 ARGIVES 
CONST SRL. Le declar nule.

l Pierdut stampila societate 
civila medicala dr.Dan Olariu, 
CF 14399573, o declar nula.

l Pierdut Certificat de inregis-
trare seria B nr. 0573145 eliberat 
la data de 24.06.2005 pe numele 
societatii Onix Media SRL 
aferent sediului social situat in 
Bucuresti , sector 2, sos. Pante-
limon nr. 258, Bl.47 , Sc. D, et.9 
, Ap. 266, cu obiect principal de 
a c t i v i t a t e  C A E N  9 2 1 1 - 
Productia de filme cinematogra-
fice si video.

l Pierdut certificat ADR nr. 
0066336 din 05.10.2012 şi certi-
ficat de pregătire profesională a 
c o n d u c ă t o r u l u i  a u t o 
0023632001 din 21.05.2015, 
eliberate de A.R.R. Mehedinți 
p e  n u m e l e :  R a d o s l a v 
Constantin. Se declară nule.

ANUNȚURI

publicitate


