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OFERTE SERVICIU
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Univer-
sitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de şef birou, vacant pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului 
Complex Parc Sportiv, Biroul Bază Nataţie. 
Condiţii de participare: - studii superioare în 
domeniul ştiinţe economice/ ştiinţe administra-
tive/ educaţie fizică şi sport; - masterat în dome-
niul ştiinţe economice/ ştiinţe administrative/ 
educaţie fizică şi sport; - experienţă în activitatea 
de conducere/ coordonare minim 2 ani; - cunoaş-
terea unei limbi străine de circulaţie internaţio-
nală; - cunoştinţe operare PC (Word, Excel, 
Internet). Concursul va consta într-o probă 
scrisă (în data de 29.10.2015, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 05.11.2015, ora 10.00). Dosa-
rele de concurs se pot depune până la data de 
20.10.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. 
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 
5449. Director RU, Mircea Raţiu.

VÂNZĂRI DIVERSE
Vindem utilaje tipografice, stare bună de funcţi-
onare. Tel. 0722.766.372, 0238/412.524.

CITAȚII
Pârâtul Rusu Constantin este citat la Judecă-
toria Moineşti la data de 13.10.2015 ora 12:00 
dosar 2946/260/2015 obiect suplinire consimţă-
mânt.

Numita Cercel Elena, domiciliată în comuna 
Cristeşti, județul Iaşi, aduce la cunoştință 
soțului, Cercel Virgil, în calitate de pârât, că este 
chemat în Instanță la Judecătoria Iaşi, camera 
Sala 1, complet C5- mfcc, la data de 22.10.2015, 
orele 9.00 în Dosar nr. 1917/866/2015.

Uţă A. Alexandru, Uţă A. Gheorghe, Uţă A. 
Elena, Uţă A. Ion, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com. Roşiile, sat Balaciu, jud. 
Vâlcea, sunt citaţi în calitate de pârâţi pentru 
data de 28.10.2015, ora 9.00 la Judecătoria 
Bălceşt i ,  jud.  Vâlcea,  în dosarul  nr. 
194/185/2015, având ca obiect pretenţii, în 
proces cu Piscureanu Constantin Mihai în 
calitate de reclamant.

Numitul Prihor Ionel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Vaslui, Strada Metalurgiei, nr.2, bl. 
C1, sc. A, ap. 64, este citat în data de 22.10.2015, 

ora 08.30, la Judecătoria Iaşi din Iaşi, Str. Anas-
tasie Panu, nr.25, în dosarul nr.25543/245/2014 
având ca obiect partaj bunuri comune, acțiune 
promovată de reclamanta Mineață Doina.

Numitul Dumitru Marius Aurelian domiciliat în 
Piteşti, str. Exerciţiu, nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 14 
este citat la Judecătoria Sibiu, în data de 6 
.10.2015 în Dosarul 11356*/306/2009 în proces 
civil cu Gălbenuşă Vasile Gabriel.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vîlcea cheamă în judecată pe 
numita Colda Viorica domiciliată în oraş 
Curtici, str. Crişan nr. 118 A, jud. Arad în cali-
tate de intimată în dosarul civil nr.2940/90/2015, 
cu termen de judecată la data de 09.10.2015  
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Se citează la Judecătoria Dorohoi în data de 20 
octombrie 2015, ora 8.30, în calitate de pârât 
numita Polei Mihaela (căsătorită Dobre), în 
dosarul nr. 2347/222/2015 având ca obiect 
„divorţ”, unde reclamant este Dobre Emilian.

DIVERSE
SC New-Recycling SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Amplasare staţie mobilă 
sortare deşeuri nepericuloase 
(menajare) propus a fi realizat în 
Comuna Bujoreni, sat Bogdă-
neşti nr. 346bis, jud. Vâlcea. 
Informaţiile privind proiect 
propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Vâlcea, Str. Remus 
Bellu, Nr. 6 în zilele de luni-vi-
neri între orele 09:00-14:00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protecţia Mediului 
Vâlcea, Str. Remus Bellu nr. 6.

VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform sentinţei nr. 822/01.10.2015 
pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 
3149/105/2013, anunţă deschiderea procedurii 
generale a falimentului SC Legolas Tub SRL 
Ploieşti, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 46, jud. 
Prahova, CUI 16854824, J29/2183/2004. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 16.11.2015. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 15.12.2015. Termenul pentru 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Bă ico i .  Nr. 
49400/05.10.2015. Anunțul privind vânzarea. Anul 2015, luna 10, ziua 06. În 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală 
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - 
SC Servicii Edilitare Plopeni SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Plopeni, str. 
Republicii, nr. 9, bl. C17, et. P, jud. Prahova: - Tractor tuns iarbă, marca Mc Culloch, 
tipul M12592RB - preț de pornire 3.685 lei fără TVA; - Presă Hidraulică Salubritate 
pentru presat carton – preț de pornire 12.930 lei fără TVA. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației 
pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni 
RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum 
și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 20/10/2015, ora 16:30. Licitația va avea loc în data de 
21/10/2015, între orele 10.00, la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Sarcinile care 
grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțul: 34657 din data de 05.10.2015 
poate fi consultat la sediul organului fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi 
publicat pe site de pe data de 06.10.2015, până pe data de 20.10.2015, inclusiv.
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depunerea eventualelor contestaţii formulate 
împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 
04.01.2016. Termenul pentru intocmirea tabe-
lului definitiv consolidat al creanţelor este 
13.01.2016.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de 
administrator judiciar al C&K Software Consul-
ting SRL desemnat prin hotărârea civilă din 
data de 30.09.2015, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr. 
19734/3/2015, notificã deschiderea procedurii 
insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 împo-
triva C&K Software Consulting SRL, cu sediul 
în Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Str. Drumul 
Odai, Nr. 9A, Etaj 1, Judeţ Ilfov, CUI 21166260, 
nr.  de ordine în registrul comerţului 
J23/483/2007. Persoanele fizice şi juridice care 
înregistrează un drept de creanţă împotriva 
C&K Software Consulting SRL vor formula 
declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 19734/3/2015, în 
următoarele condiţii: a) termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
asupra averii debitorulu 16.11.2015; b) termenul 
de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar de creanţe 
07.12.2015; c) termenul pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv la 04.01.2016; d) data 
primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 
11.12.2015 ora 14.00; e) adunarea generală a 
asociaţilor la data de 19.10.2015, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

Primăria Oraşului Petrila, prin Compartimentul 
Corp Control Comercial si Autorizare Transport 
Public Local, va procedura la atribuirea si elibe-
rare unui număr de 17 autorizații taxi, autoriza-
țiile sunt stabilite prin Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a activităţii de transport 
public în regim de taxi pe raza teritorială a 

oraşului Petrila Autorizaţiile taxi vor avea urmă-
toarele numere de atribuire: 2, 6, 11, 13/6, 13/8, 
13/9, 13/10, 46, 48, 54, 57, 58, 61, 69, 71, 72, 73. În 
acest scop persoanele fizice autorizate sau opera-
torii de transport interesaţi, vor depune o cerere şi 
documentele necesare la Registratura Primăriei 
oraşului Petrila, până la data de 03. 12. 2015, 
orele 15:00. Documentele necesare pentru partici-
parea la procedura de atribuire sunt următoarele: 
-Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate 
profesională, respectiv: copie de pe certificatul de 
competenţă profesională a persoanei desemnate, 
pentru transportatorul persoană juridică sau 
întreprindere familială; -Dovada îndeplinirii 
condiţiei de onorabilitate, respectiv: cazierul judi-
ciar al persoanei desemnate, din care să că acesta: 
nu a fost condamnată pentru infracţiuni de 
natură comercială; nu a fost condamnată pentru 
infracţiuni privind condiţiile de plată şi de anga-
jare, perioadele de conducere şi de odihnă ale 
conducătorilor auto, siguranţă rutieră, siguranţa 
vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, 
protecţia mediului; -Avizul medico-psihologic 
care atestă că persoana desemnată este aptă 
pentru a ocupa o funcţie care concură la sigu-
ranţa circulaţiei; -Cazierul fiscal al transportato-
rului, dacă acesta este operator economic; 
-Declaraţie pe propria răspundere privind perioa-
dele în care transportatorul a executat servicii de 
transport în regim de taxi , cu menţionarea inter-
valelor când a avut interdicţii şi motivul acestora; 
-Dovada îndeplinirii capacităţii financiare, 
respectiv:declaraţie pe propria răspundere a 
transportatorului că poate asigura spaţiile nece-
sare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu 
care va desfăşura activitatea de taxi, spaţii deţi-
nute în proprietate sau prin contracte de închirie-
re;declaraţie pe propria răspundere a 
transportatorului că deţine sau are capacitatea 
financiară de a deţine un număr de autovehicule, 
pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contrac-
telor de leasing; -Cererea transportatorului pentru 
eliberarea tipului de autorizaţie de transport, 
stabilit prin prezenta lege; -Copie de pe Certifi-

catul de înregistrare la registrul comerţului ca 
transportator, respectiv persoană fizică autorizată, 
asociaţie familială autorizată sau persoană juri-
dică, după caz; -Copie de pe certificatul de 
agreare pentru utilizarea autovehiculului în regim 
de taxi eliberat de R.A.R.; -Copie de pe certifi-
catul de înmatriculare, carnet de identitate ale 
autovehiculului din care să rezulte că acesta este 
deţinut de către transportatorul autorizat 
respectiv în proprietate sau în temeiul unui 
contract de leasing şi talonul anexă la certificatul 
de înmatriculare, cu inspecţia tehnică periodică 
valabilă; -Copie de pe poliţa de asigurare a pasa-
gerilor şi a bagajelor pentru riscurile acestora; 
-Autorizația de transport. Documentele cu privire 
la criteriile de departajare şi punctajul acordat, 
data la care va fi demarată procedura de eliberare 
a autorizaţiilor taxi, data anunţării rezultatului 
atribuirii cât şi lista solicitanţilor înscrişi în lista de 
aşteptare, vor fi afişate la afişierul instituţiei 
noastre. Alte informaţii referitoare la documen-
tele necesare participării la obţinerea autorizaţi-
ilor taxi se obţin la sediul Primăriei Oraşului 
Petrila, respectiv la Compartimentul Corp 
Control Comercial şi Autorizare Transport 
Public. Primar, Ilie Păducel

LICITAȚII
Lichidatorul judiciar Ştefănescu Ovidiu Alin 
anunţă vânzarea provizorie a unei proprietăţi 
imobiliare (spaţiu de birouri cu dependinţe cu 
regim de înălţime parter, cu aria construită la sol 
în suprafaţă de 96,05 mp, aria utilă în suprafaţă 
de 75,36 mp şi teren în suprafaţă de 999,73 mp), 
situate în Rm Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr 168, 
Judeţul Vâlcea, contra sumei de 340.000 lei. 
Supraofertele sunt acceptate până la data de 
09.11.2015. Pasul de supraofertare este de 5000 
lei. Data şedinţei de negociere: 09.11.2015, ora 
9.00. Informaţii suplimentare: 0722740176.

Comuna Budeşti, Judeţul Vâlcea, CUI 2574085, 
tel/fax: 0250-760374/760590, anunţă concesio-

nare proprietate imobiliară “Teren Brutărie” în 
suprafaţă de 6.999,63 mp prin licitaţie deschisă 
ce va avea loc în data de 30.10.2015, ora 09:00 la 
sediul Primăriei din comuna Budeşti. Persoanele 
interesate pot solicita informaţii la biroul de 
Achiziţii Publice al Primăriei Budeşti, la tel. 
0250/760374 int. 13, până la data de 27.10.2015, 
ora 15:00. Ofertanţii pot depune o singură 
ofertă, conform instrucţiunilor din documen-
taţia de atribuire până la data de 30.10.2015 ora 
08:00, la sediul Comunei Budeşti. Licitaţia se 
poate desfăşura numai dacă au fost depuse cel 
puţin 3 oferte valabile. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie în vederea publicării este 
05.10.2015.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru 
închiriere de bunuri. 1.Consiliul Local Deleni, 
judeţul Iaşi, telefon/fax: 0232.732070. 2. Închi-
riază prin licitaţie publică deschisă cu selecţie de 
oferte. a) “teren în suprafaţă de 160800 m.p. cu 
zăcăminte de piatră, pentru extragerea pietrei‘’ 
– garanţie de participare la licitaţie: 1500 lei. b) 
,,teren în suprafaţă de 12587 m.p.ocupată cu 
iaz‘’ – garanţie de participare la licitaţie: 250 lei. 
3. Documentaţiile de atribuire se pot achiziţiona 
de la sediul Primăriei Deleni, compartimentul 
achiziţii publice începînd cu dată de 05.10.2015. 
Persoană de contact: Ing. Elena Niţă. 4. Dată 
limită de primire a solicitărilor de clarificări: 
12.10. 2015 ora 16.00. 5. Data limită de depunere 
a ofertelor este 16.10.2015 ora 16.00 la Primăria 
Deleni. 4. Ofertele se vor deschide la data de 
19.10.2015 ora 11.00 pentru: ,, teren în suprafaţă 
de 160800 mp cu zăcăminte de piatră, pentru 
extragerea pietrei‘’ şi ora 13.00 pentru: “teren în 
suprafaţă de 12587 m.p.ocupată cu iaz” , la 
sediul Primăriei Deleni. 5. Eventualele contes-
taţii se vor depune în termen de 5 zile de la 
comunicarea actului atacat la Tribunalul Hîrlău; 
6. Anunţul a fost transmis spre publicare pentru 
data de 02.10.2015.

Publicaţie vânzare: Lichidări Info Consult 
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Pantimpex SRL, CUI:151763, număr 
dosar: 1195/1259/2005, Tribunalul Specializat 
Argeş, organizează în data de 30.10.2015, ora 
12,00, la sediul lichidatorului judiciar, str. Repu-
blicii, nr. 35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş, lici-
taţie publică deschisă, cu strigare, pentru 
vânzarea în conformitate cu art.116-117 din 
Legea 85/2006 şi art. 849 din Noul Cod de Proce-
dură Civilă, în contul adjudecatarului SC 
Termiz Top Internaţional  SRL, Câmpulung, 
jud. Argeş, CIF RO30879441, J03/1550/2012, a 
bunului:1)Imobil compus din teren intravilan 
curţi-construcţii în suprafaţă de 159 mp pe care 
este amplasată o construcţie P+2E, situat în 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru 
bunuri imobile, licitația a-II-a. Anul 2015, luna Octombrie, ziua 20, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut 
că în ziua de 20 Octombrie 2015, ora 12.00, la sediul S.F.O. Bolintin Vale din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, 
județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Pasat Dan, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Ogrezeni, județul Giurgiu. Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației: Teren extravilan în suprafață de 95.028 m.p., situat în loc. Bucșani, jud. Giurgiu, 140250 lei; Teren extravilan în 
suprafață de 255.029 m.p., situat în loc. Bucșani, jud. Giurgiu, 376500 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în 
loc. Bucșani, jud. Giurgiu, 3938 lei; Teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p., situat în loc. Bucșani, jud. Giurgiu, 5925 lei; Teren 
extravilan în suprafață de 4.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 5700 lei; Teren extravilan în suprafață de 2.200 m.p., 
situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 3135 lei; Teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 
10688 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 7125 lei; Teren extravilan în suprafață 
de 3.600 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 5130 lei; Teren extravilan în suprafață de 18.400 m.p., situat în loc. Grădinari, 
jud. Giurgiu, 28980 lei; Teren extravilan în suprafață de 2.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 2850 lei; Teren extravilan 
în suprafață de 35.000 m.p., situat in loc. Grădinari, jud. Giurgiu. 55125 lei; Teren extravilan în suprafață de 10.000 m.p., situat în 
loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 15750 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.200 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 25500 
lei; Teren extravilan în suprafață de 8.300 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 11828 lei; Teren extravilan în suprafață de 
6.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 8550 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. 
Giurgiu, 7125 lei; Teren extravilan în suprafață de 166.210 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 274275 lei; Teren extravilan 
în suprafață de 30.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 47250 lei; Teren extravilan în suprafață de 28.468 m.p., situat în 
loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 44850 lei; Teren forestier în suprafață de 3.351 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 2528 lei; 
Teren forestier în suprafață de 322.105 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 303638 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 persoana 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 ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului 
Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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. 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 0246.270520, persoană de contact: Stanciu Gheorghe-Gigel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F inan țelor  Publ ice P lo ieș t i .  Nr. 
41233/05.10.2015. Invitaț ie de 
participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală  – Direcț ia 
Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești, invită practicienii în insolvență 
înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională 
de Aministrare Fiscală pentru zona a II-
a să depună, până cel târziu la data de 
15.10.2015, ora 12.00, ofertă în 
vederea desemnării unui practician în 
insolvență în dosarul de insolvență nr. 
337/1259/2015 privind pe debitoarea 
SC Meloni Flopel SRL, aflat pe rolul 
Tr ibunalu lu i  Spec ia l izat  Argeș, 
întocmită conform prevederilor art. 16 
din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală.
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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 20 octombrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se 
vor vinde prin licitație publică a-III-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): 7.800 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 
persoana 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 19.10.2015, 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.

Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.242A, jud.
Argeş, la preţul de 472.000 lei, fără TVA. Ofer-
tanţii trebuie să consemneze o garanţie de 10% 
din valoarea bunului, depusă în contul RO45 
BRDE 030S V062 2539 0300 deschis la BRD 
Câmpulung pe numele SC Pantimpex SRL. În 
cazul în care bunurile nu se vând, se vor orga-
niza noi licitaţii în datele de 13.11.2015 şi 
27.11.2015, în aceeaşi locaţie şi în aceleaşi 
condiţii. Relaţii suplimentare la telefonul 
0744.772.618, e-mail gheorghe.banu@gmail.
com. Toţi cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să 
anunţe lichidatorul judiciar până la data stabi-
lită pentru vânzare. 

SC International Alpha Trans SRL prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate în patrimoniul 
societăţii debitoare conform rapoartelor de 
evaluare, a regulamentului de vânzare a bunu-
rilor ce au fost încuviinţate de Adunarea Credi-
torilor din 06.11.2014. Preţul de pornire al 
licitaţiilor este redus cu 50% din preţul stabilit în 
rapoartele de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 09.10.2015, 13.10.2015, 
14.10.2015, 15.10.2015, 20.10.2015, 22.10.2015, 
27.10.2015, 28.10.2015, 29.10.2015 şi 30.10.2015 
orele 12.00, la sediul lichidator judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, 
cab7B. Condiţii de participare şi relaţii supli-
mentare la telefon: 0344104525. 

Just Insolv SPRL în calitate de administrator 
judiciar în dosarul nr. 4716/105/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova privind pe SC Fabi-
oilo Company SRL notifică următoarele: prin 
sentinţa nr. 802 din data de 16.09.2015, judecă-
torul - sindic a confirmat planul de reorganizare 
propus de debitoare, cu privire la reorganizarea 
activităţii debitorului. 

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin adminis-
trator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
publică a bunului imobil, astfel cum este identi-
ficat şi evaluat în Planul de Reorganizare şi în 
raportul de evaluare a imobilului situat în Fili-

peştii de Pădure, jud. Prahova, respectiv 
construcţiile situate pe acest teren compuse din: 
clădire P + 2 Et, la preţul de 32.544 lei. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii Adunării Credi-
torilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a regulamen-
tului de participare la licitaţie pentru bunurile 
libere de sarcini. Preţul de pornire al licitaţiei 
este redus la 50% din preţul menţionat în 
raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 09.10.2015, 14.10.2015, 
21.10.2015, 28.10.2015, 04.11.2015, 11.11.2015, 
18.11.2015, 25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 
orele 12.00, la sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 
7, cab 7B. Detalii în caietul de sarcini şi la 
telefon 0344104525. 

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin adminis-
trator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
publică a bunului imobil, astfel cum este identi-
ficat şi evaluat în Planul de Reorganizare şi în 
raportul de evaluare a imobilului situat în loc. 
Boldeşti - Scăieni, str. Pârâului, nr.3, jud. 
Prahova (Secţia Scăieni), constând în mai multe 
construcţii, la preţul de 329.109,5 lei. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii Adunării Credi-
torilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a regulamen-
tului de participare la licitaţie pentru bunurile 
libere de sarcini. Preţul de pornire al licitaţiei 
este redus la 50% din preţul menţionat în 
raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 09.10.2015, 14.10.2015, 
21.10.2015, 28.10.2015, 04.11.2015, 11.11.2015, 
18.11.2015, 25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 
orele 12.00, la sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 
7, cab 7B. Detalii în caietul de sarcini şi la 
telefon 0344104525. 

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin adminis-
trator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
publică a bunului imobil, astfel cum este identi-
ficat şi evaluat în Planul de Reorganizare şi în 
raportul de evaluare a imobilului situat în 
Câmpina, str. Petrolistului, nr.10, jud. Prahova, 
(Staţie Câmpina) compus din teren în suprafaţă 

de 13.600 mp (situat în intravilanul oraşului 
Câmpina – zona centrală) şi construcţiile situate 
pe acest teren compuse din: cabina poartă, 
adăpost de vară (magazie), atelier mecanici, 
cabina comandă, platforma staţie mixuri astfla-
tice canton (magazie), la preţul de 628.023 lei 
(plus TVA). Licitaţia publică are loc în baza 
hotărârii Adunării Creditorilor din 28.02.2013 şi 
28.03.2013 a regulamentului de participare la 
licitaţie pentru bunurile libere de sarcini. Preţul 
de pornire al licitaţiei este redus la 50% din 
preţul menţionat în raportul de evaluare. Şedin-
ţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
09.10.2015, 14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 
04.11.2015, 11.11.2015, 18.11.2015, 25.11.2015, 
09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab 7B. Detalii în 
caietul de sarcini şi la telefon 0344104525. 

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin adminis-
trator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
publică a imobilului situat în Ploieşti, str. 
Rudului, nr. 262, jud. Prahova, compus din teren 
în suprafaţă de 10.014 mp şi construcţiile situate 
pe acesta astfel cum sunt identificate şi evaluate 
în raportul evaluatorului aferent Planului de 
Reorganizare. Licitaţia publică are loc în baza 
hotărârii Adunării Creditorilor din 28.02.2013 şi 
28.03.2013 a regulamentului de participare la 
licitaţie pentru bunurile imobile afectate de 
garanţii şi sarcini. Preţul de pornire al licitaţiei 
este cel menţionat în raportul de evaluare scăzut 
cu 35%, respectiv 1.020.596,2 lei (fără TVA) 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
09.10.2015, 14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 
04.11.2015, 11.11.2015, 18.11.2015, 25.11.2015, 
09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii 
în caietul de sarcini şi la telefon 0344104525.

PIERDERI
SC Lemet SRL Câmpina, jud. Prahova, CUI 
RO1323280 declară pierdută şi nulă chitanţa 
seria PH-LMTBZ, nr.343- necompletată.

Pierdut card tahograf seria T000089425L, nr. 
0000000005U0K000, eliberat la data de 
24.05.2014, de A.R.R. Tulcea pe numele Chisis 
Marius. Se declară nul.

P.F.A. Coman Savu, C.U.I. 20746588, Bucureşti, 
Sector 5, declară pierdut (nul) Certificat de 
agreare emis de R.A.R. pentru autoturism Dacia 
Logan B-18-GCX cu seria de identificare 
UU1LSDJKH37147231.

Pierdut carnet de student şi legitimaţie Liciu 
Petru Andrei emise de Facultatea de Drept 
Universitatea Bucureşti, pe care le declar nule.

Declar pierdut (nul) contract de vânzare cumpă-
rare nr. 8913/1991 şi Proces verbal de predare- 
primire a locuinţei 8913/1991, între: Sucursala 
de Construcţii Reparaţii, Administrarea şi 
Vânzarea Locuinţelor „Giuleşti” şi Radu Gh. şi 
Radu Sofia –proprietari.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Isaia SRL cu 
sediul în Timişoara, Aleea Studenţilor (Cantină 
4C) Nr. 1, Et. P, Judeţul Timiş, J35/1555/1996, 
CUI 9480581, declară certificatul de înmatricu-
lare şi statutul/ anexele pierdute/ nule.

Pierdut carnet facturier şi chitanţier nr. 1-50 (din 
care 1 şi 2 completate până la data de 
25.09.2015, ultima factură având valoarea de 
603,20 lei, iar restul exemplarelor necompletate), 
aviz de însoţire a mărfii, necompletat, şi ştampilă 
rotundă nr. 1, aparţinând  Întreprindere Indivi-
duală Burcea G. Gabor, cu sediul în comuna 
Corunca, jud. Mureş, CUI 24400608, 
F26/1032/2008. Se declară nule.
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