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OFERTE SERVICIU
l Caut Bonă internă- Locaţia Anglia,
urgent. Numai persoane cu experienţă şi recomandări. Vârsta maximă
55 ani. 2.000Lei/lună.
00447.800.966.659.
l SC Shandong Ningjian angajează:
contabil, inginer construcţii civile
industriale şi agricole. Cunoaşterea
limbii chineze constituie avantaj.
Contact: 0251.448.408.
l Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul
Educației şi Formării Profesionale
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale de execuție, vacantă, de
expert IA- cu studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă şi cu
minimum 3 ani de experiență de lucru
în activităţi specifice postului.
Concursul se va desfăşura în data de
6 mai 2016, ora 9,00– proba scrisă şi
începând cu ora 14,00– interviul, la
sediul A.N.P.C.D.E.F.P.. Dosarele de
înscriere la concurs se depun până pe
data de 28 aprilie 2016 la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P.. Condițiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. şi
pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimentare
se pot obține la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon
021/2010700.
l Inspectoratul de Stat în Construcţii
-I.S.C., cu sediul în Bucureşti, str. C.F.
Robescu, nr. 23, sector 3, organizează,
în baza H.G. nr. 286/2011, modificată
şi completată de H.G. nr. 1027/2014,
concurs pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a următorului post
contractual vacant în cadrul instituţiei. Denumirea postului -expert gr. II
la Compartimentul Registratură al
Inspectoratului Judeţean în
Construcţii Argeş -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: superioare; -vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: -minimum
1 an. Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: Proba scrisă:

06.05.2016, ora 10.00, la sediul
Inspectoratului de Stat în Construcţii
-I.S.C. Proba de interviu: 11.05.2016,
ora 10.00, la sediul Inspectoratului de
Stat în Construcţii -I.S.C. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
28.04.2016, la sediul Inspectoratului
de Stat în Construcţii -I.S.C. Date
contact: tel:. 021.318.17.00, interior
109.
l S.C.D.A. Teleorman, cu sediul în
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr. 1, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante, de: -Muncitor necalificat: 8
posturi, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 28.04.2016,
ora 9.00; -Proba interviu în data de
28.04.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-Minim studii gimnaziale; -Experienţă de lucru în agricultură (câmp
experimental); -Stare de sănătate
bună. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul: SCDA Teleorman.
Relaţii suplimentare la sediul: SCDA
Teleorman, persoană de contact:
Gigiu Emilia, telefon: 0763.629.882.
l Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul”, cu sediul în localitatea
Slobozia, B-dul.Unirii, nr.10, judeţul
Ialomiţa, anunţă scoaterea la concurs
a postului contractual vacant, de:
-Administrator patrimoniu I (S), un
post, conform HG 286/23.03.2011 cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii universitare de
licenţă cu specialitatea de inginer/
economist (conform Legii nr.1/2011);
-vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani. Calendarul de desfăşurare a concursului: -06.05.2016, ora
10.00, proba scrisă; -11.05.2016, ora
10.00, interviul. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 27 aprilie
2016, ora 15.00, la sediul Colegiului
Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație valoriﬁcare
bunuri conﬁscate devenite proprietate de stat. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 22.04.2016,
orele 12:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri:
1. Autoturism marca FORD FOCUS, an fabricație 2006, capacitate
c i l i n d r i c ă 1 5 6 0 c m c , d i e s e l , n r. i d e n t i ﬁ c a r e
WF05XXWPD56R65391, 47.790 km parcurși, la prețul de
17.933,00 lei, inclusiv TVA; 2. Autobasculantă marca IVECO, tipul
720E 42HT, an de fabricație 1996, capacitate cilindrică 13798
cmc, serie șasiu WJMS3TSS000019656, serie motor 442430, nr.
înmatriculare B-12-NUA, la prețul de 30.385,00 lei, inclusiv TVA.
3. Autoutilitară IVECO, tipul 35510 Daily, an de fabricație 2006,
capacitate cilindrică 2286 cmc, serie șasiu ZCF3573005590206,
culoare alb, nr. înmatriculare B-51-TLU, la prețul de 36.953,00 lei,
inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta, până la data de
21.04.2016, orele 16:00, următoarele: cerere de înscriere la
licitație; dovada plății taxei de participare la licitație,
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie după
certiﬁcatul unic de înregistrare, eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română și legalizat; pentru
persoanele ﬁzice române, copie după actul de identitate; pentru
persoanele ﬁzice străine, copie după pașaport sau carte de
identitate, după caz; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, respectiv certiﬁcat de atestare ﬁscală
eliberat de Administrația ﬁscală teritorială și certiﬁcat de atestare
ﬁscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de
licitație este de 50 lei. Garanția de paricipare la licitație se va
d e p u n e î n c o n t u l A . J . F. P. G i u r g i u , n r.
R O 3 4 T R E Z 3 2 1 5 0 0 5 X X X 0 0 7 0 4 5 , d e s c h i s l a Tr e zo r e r i a
municipiului Giurgiu, Cod de Identiﬁcare Fiscală 4286895.
Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu –
Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri, aﬂat la parterul sediului,
telefon 0246.216.705, interior 138.

Relaţii suplimentare la secretariatul
Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”
Slobozia, telefon: 0243.236.322.
Persoană de contact: Iancu Elena.
l C.I.AP.AH.Mislea, cu sediul în
localitatea Mislea, nr.14, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea functiilor contractuale
temporar vacante de: Infirmieră 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 28.04.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
03.05.2016, ora 10.00 (dacă este
cazul). Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Infirmieră:
-studii generale; -minim 6 luni
vechime în muncă. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 20.04.2016,
ora 16.00, la sediul instituţiei. Relaţii
suplimentare la telefon: 0244.356.611,
int. 234, persoană de contact: Draghia
Mioara, referent RU.
l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul
în localitatea Făget, str.Spitalului,
nr.4, judeţul Timiş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Infirmier
debutant -un post la compartimentul
boli infecţioase, studii -şcoală generală, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 06.05.2016,
ora 10.00; -Proba practică în data de
06.05.2016, ora 13.00; -Proba interviu
în data de 06.05.2016, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -îndeplinesc condiţiile
de studii; -nu au fost condamnaţi
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul;
-au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; -nu este necesară vechimea în
funcţia de infirmier. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 27.04.2016,
ora 15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalului
Orăşenesc Făget, persoană de contact:
Lera Virginica, telefon: 0256.320.860,
int.19, fax: 0256.320.039.
l Primăria Comunei Sadova, cu
sediul în localitatea Sadova, str.
Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
inspector specialitate debutant în
cadrul compartimentului „Implementare proiecte finanţare nerambursabilă” pe perioadă determinată de 3
ani şi 6 luni. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
06.05.2016, ora 10.00; -Proba practică
în 09.05.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 09.05.2016, ora
11.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: superioare de lungă durată specialitate
ştiinţe economice, management;
-vechime: nu este cazul. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Sadova. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Sadova;
persoană de contact: Enache Nicolae,
telefon/fax: 0251.376.622, email:
sadova@cjdolj.ro

CONCURSURI
l Consiliul Local Drăguşeni organizează concurs în vederea ocupării
funcției publice vacante de Referent,
clasa III, grad profesional debutant.
Condiţii de participare: -Studii: studii
medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime: nu este necesară.
-Dosarul de concurs va cuprinde in
mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49 din H.G. 611/2008.
-Dosarul de concurs va fi depus la
secretariat până pe data de

03.05.2016, ora 16.00. -Desfăşurarea
concursului: a) selecția dosarelor–
06.05.2016; b) data, ora şi locul probei
scrise: 16.05.2016, ora 09,00 la sediul
Primăriei comunei Drăguşeni, judeţul
Iaşi. c) data şi ora susținerii interviului: 18.05.2016, ora 09,00 la sediul
Primăriei comunei Drăguşeni, judeţul
Iaşi. Relații la telefon nr. 0232256620.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr licenţă (emblema) taxi în
toate reşedinţele de judeţ. Telefon
disponibil între orele 8.00-16.00:
0773.340.781.

DISPARIȚII
l Gherghe T. Vasile, nascut in data
de 30.06.1955 in localitatea Roata de
Jos, sat Cartojani, jud.Giurgiu, cu
probleme de sanatate a disparut de la
domiciliu in iunie 1986. Persoanele
care pot da informatii sunt rugate sa
sune la Politie sau la nr.telefon
0760.103.820.

CITAȚII
l Numita Scarlat Gheorghina cu
domiciliul în Slatina, Str. Văilor, bl. 5,
ap. 43, Jud, Olt sunteţi citată la judecătoria Slatina în dosarul civil
5575/03/2013 cu termen de judecată
la 21.04.2016 în calitate de pârâtă în
procesul de partaj cu reclamantul
Boroi Eugen.
l Nichifor Mariana, ultimul domiciliu cunoscut în Galaţi, județul
Galați, este citată în data de
10.05.2016, ora 08.30 la Judecătoria
Cornetu, județul Ilfov, dosar
nr.2136/1748/2009*, în calitate de
pârât în cazul având ca obiect nulitate
parțială act, cu reclamații Iancu
Sandu, Iancu Dragomira, Iancu
Niculaie.
l Citaţie nr. 4870/108/2014. Pârâtul
Stan Ioan Claudiu, cu domiciliu necunoscut, este chemat la Tribunalul
Timiş, cu sediul în Timişoara, str.
Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud.Timiş,
pentru judecarea cererii formulată de
reclamanta CSU Politehnica Timişoara, în contradictoriu cu pârâtul
Stan Ioan Claudiu, având ca obiect
pretenţii, cu termen de judecată în
data de 05 mai 2016, ora 09.00, sala
171, completul de judecată
NC8LM-PI. Precizăm că publicarea

se face la solicitarea şi pe cheltuiala
părţilor.
l Ţurlea-Bidilică Elena-Roxana, cu
ultimul domiciliu în com.Boteni, jud.
Argeş, este citată la Judecătoria
Câmpulung, judeţul Argeş pentru
data de 13 aprilie 2016, în dosarul
nr.4465/205/2015 având ca obiect
divorţ şi cereri accesorii, în contradictoriu cu Ţurlea-Bidilică Cătălin-Constantin.
l Somaţie emisă la 07.04.2016. În
conformitate cu prevederiile art. 130
din Decretul Lege nr. 115/1938. Se
aduce la cunoştinţă că pe rolul Judecătoriei Arad se af lă dosarul nr.
3426/55/2016, cu termen de judecată
25.05.2016, prin care reclamanții
Leucuța Ioan şi Leucuţa Emilia, solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra
imobilului situat în Vladimirescu, str.
Ștefan Cel Mare, jud. Arad, înscris în
CF.3040097 Vladimirescu, cu număr
topografic 291-293/a1, imobil asupra
căruia sunt menționați în cartea
funciară ca proprietari numiții
Vormittag Francisc, decedat la data
de 06.06.1971 şi Rauch Ana (căsătorită Garner), decedată la data de
09.12.1974. Persoanele interesate pot
face opoziție la numărul de dosar
indicat mai sus în termen de o lună de
la data publicării prezentei somații.

DIVERSE
l Leavis Cont IPURL – Administrator judiciar notifică deschiderea
procedurii generale a insolvenţei
privind pe SC Brico Consproiect
SRL, cu sediul în Campina, Str. Atelierelor nr. 19, jud. Prahova, dosar
2016/105/2016 Tribunalul Prahova.
Termenul pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de la primirea notificării,
depunere declaraţii de creanţa
25.05.2016, întocmire tabel preliminar
15.06.2016, soluţionare contestaţii şi
depunere tabel definitiv 11.07.2016
adunarea creditorilor 20.05.2016 ora
14:00 la sediul administratorului
judiciar. Relaţii la telefon 0723880617.
l SC emprod SRL având sediul în
Șos.Berceni, nr.104S, sector-4, Bucureşti, titular SC emprod SRL pentru
întacmirea planului Urbanistic de
Detaliu în vederea Extinderii Fabricii
de Mezeluri, Bucureşti, Șos. Berceni,
nr. 104S, sector-4,_anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
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de obţinere a avizului de mediu_
pentru planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr.
1,(în spatele benzinăriei Lukoil),
sector-6,de luni până joi între orele
9.00-11.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
A.P.M.B, în termen de 15zile de la
data publicării aunţului.
l Vrag Transporte SRL Timişoara,
str.Armoniei, nr.25, cod fiscal
RO34551152, nr.J35/1232/2015,
telefon: 0256.226.258, fax:
0256.226.436, email: contabilitate@
vivraltrans.ro, anunţă intenţia de
obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru activităţi cod CAEN 4941
(rev.2) Transporturi rutiere de
mărfuri -numai pentru substanțe,
mărfuri şi deşeuri periculoase. Propunerile şi contestaţiile se pot depune la
sediul nostru sau la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Timiş, str.Liviu
R e b r e a n u , n r. 1 8 - 1 8 A , f a x :
0256.201.005, e-mail: office@arpmtm.
anpm.ro.
l Vivral Trans SRL Timişoara, str.
A r m o n i e i , n r. 2 5 , c o d f i s c a l
RO23317440, înregistrată la registrul
comerţului sub nr.J35/584/2008,
telefon: 0256.226.258, fax:
0256.226.436, email: contabilitate@
vivraltrans.ro, anunţă intenţia de
obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru activităţi cod CAEN 4941
(rev.2) Transporturi rutiere de
mărfuri -numai pentru substanțe,
mărfuri şi deşeuri periculoase. Propunerile şi contestaţiile se pot depune la
sediul nostru sau la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Timiş, str.Liviu
R e b r e a n u , n r. 1 8 - 1 8 A , f a x :
0256.201.005, e-mail: office@arpmtm.
anpm.ro
l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate
la vânzare incepand cu data de
18.04.2016, ora 13.00 prin licitaţie
publică bunuri mobile la valoare de
evaluare (Volkswagen Passat 201243.094 lei, Iveco Daily 2001-9.481 lei,
Dacia Drop Side 2006-2.041 lei;
preturile includ TVA) si stoc marfa
materiale de constructii, sanitare la
preţul de inventar si cu un discount
pentru vanzarea fortata de 30% apartinand Clarex Impex SRL, ora 13.00.
Persoanele interesate vor cumpăra

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Băicoi. Nr. 18445/12.04.2016. Anunț privind vânzarea. Anul 2016, luna 04, ziua 12. În
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat,se vor vinde
prin licitație publică cu strigare, următoarele active, aparținând: SC Casa de Styl Jon SRL, cu domiciliul
ﬁscal în localitatea Filipeștii de Pădure, str. Principală, bl. 18C, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova:
a u t o t u r i s m b r e a k , m a r c a Vo l k s wa g e n / A C B X E G o l f, 1 , 9 T D I , n r. d e i d e n t i ﬁ c a r e
WVWZZZ1KZ9M260192, culoare verde, an fabricație 2009, preț de pornire licitație 8915 lei (fără
TVA), a III- a licitație, reprezintă 50% din valoare; SC Inromidia Trading SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea București, Calea 13 Septembrie, nr. 127 – 131, cu punct de lucru în Băicoi, str. Republicii, nr.
9, bl. 27, parter: imobil spațiu comercial C1, str. Republicii, nr. 9, bl. 26, parter, suprafață construită
102,91 mp, suprafață utilă 88,50 mp, preț de pornire 114.696 lei, fără TVA, licitația a II-a, 75% din
valoare; imobil spațiu comercial C1, str. Republicii, nr. 9, bl. 26 parter, suprafață construită 131,36 mp,
suprafață utilă 114,81 mp, preț de pornire 148.794 lei, fără TVA, licitația a II – a, 75% din valoare; SC
Pentru Producție Feeria SRL, punct de lucru Plopeni, cu sediul ﬁscal în localiatea Urziceni, jud.
Ialomița: Mașină de aplicat cant Holzher TRIM 1402MFE PVC, preț de pornire 29.881 lei, fără TVA,
prima licitație; Circular vertical Holzher MOD 1225, preț de pornire 42.744 lei, fără TVA, prima licitație;
Centru de prelucrare a lemnului ecomaster tip 7113 și cnc, preț de pornire 89.763, fără TVA, prima
licitație. Mașină de aplicat cant Holzher BC 91, preț de pornire 23.275 lei, fără TVA, prima licitație;
Compresor cu șurub Kaeser, tip SMI1/7,5, uscător de aer tip 11, rezervor de aer 5001, preț de pornire
18.515 lei, fără TVA, prima licitație; Utilaj prelucrarea ﬁerului forjat Hebo, preț de pornire 38.366 lei,
fără TVA, prima licitație; Mașină de ascuțit scule RS 1001, preț de pornire 2.808 lei, fără TVA, prima
licitație; Mașină de frezat Holzher, preț de pornire 2.223 lei, fără TVA, prima licitație. 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. 250 din Legea 207/2015,
până în ziua de 27.04.2016, ora 16:30. Licitația va avea loc în data de 28.04.2016, la orele 11,00 –
13.00, la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. 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. Anunțurile nr. 18439/12.04.2016, 18441/12.04.2016 și 5922/12.04.2016 pot ﬁ consultate la
sediul organului ﬁscal, la 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 13.04.2016, până pe data de
27.04.2016, inclusiv.
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caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. In cazul
neadjudecării vânzarile vor fi reluate
în zilele de 22.04.2016, respectiv
27.04.2016 la aceleasi ore la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Negriu Radu Mihai titular al
proiectului Hală industrială piese
turnate oţel şi fontă şi prelucrări
P+1E parţial, împrejmuire şi utilităţi
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată,
pentru proiectul Hală industrială
piese turnate otel şi fontă şi prelucrări
mecanice P+1E parţial, împrejmuire
şi utilităţi propus a fi amplasat în
Dărăşti Ilfov, T52 P174/1/B. Nu se
supune evaluării impactului asupra
mediului şi evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov din Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6, în zilele de luni până joi,
între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.
apm-ilfov.ro în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ,
până la data de 18.04.2016 (se va
completa cu termenul de 5 zile decurs
de la data apariţiei).
l CII Goata Serban Viorel, lichidator
judiciar al S.C. Auto Unit Group
Services S.R.L., cu sediul în localitatea Berceni, Str. 1 Mai, nr.6, etaj P,
Jud. Ilfov, J23/2172/2010, C.U.I.
27222349, conform hotărârii din data
de 25 februarie 2016 pronunţată de
Tr i b u n a l u l I l f o v, d o s a r n r.
356/93/2016, notifică intrarea în lichidare a acesteia. Termene limită:
termenul pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor 15.04.2016;
verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului preliminar
30.04.2016; adunarea creditorilor
5.05.2016; întocmirea tabelului definitiv 30.05.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administraţie din cadrul societăţii TIN Management GRUP S.A, în conformitate
cu prevederile art. 117 din Legea

31/1990 –republicată, precum si in
baza art. 32 din Actul Constitutiv al
societatii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data
de 18.05.2016, orele 16.00 la sediul
societăţii din Mun. Bucureşti, Calea
Şerban Vodă nr. 213-217, etaj 1, sector
4, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Situaţiilor Financiare
anuale la 31.12.2015 ce includ bilanţul
contabil, contul de profit şi pierdere,
repartizarea rezultatului exerciţiului
financiar şi situaţia activelor imobilizate, însoţite de Raportul de Gestiune
al Administratorilor şi Raportul
Comisiei de Cenzori; 2. Aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2016; 3. Împuternicirea
Consiliului de Administraţie pentru
obţinerea unor credite necesare
pentru realizarea de investiţii şi/sau
achiziţia de imobile în vederea dezvoltării activităţii societăţii. În situaţia în
care, la data şi la oră mai sus precizate, nu va fi întrunit cvorumul
statutar şi legal, şedinţa se reconvoacă
în data de 19.05.2016, orele 16.00 în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
l Convocare: Administratorul Unic
al SC Electro Energetica SA, în
conformitate cu prevederile Legii
31/1990 privind societăţile comerciale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza art.15 din
Actul Constitutiv al societăţii,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electro Energetica S.A. în data de 16.05.2016, ora 16,
la punctul de lucru al societăţii din
Bucureşti, Sector 3, str. Negru Vodă,
nr. 2, bloc C4, scara 3, etaj 7, ap.90, cu
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea bilanţului, a
Contului de profit si pierdere, a
Raportului comisiei de cenzori şi a
Raportului de gestiune al Administratorului unic privind activitatea SC
Electro Energetica SA, la data de
31.12.2015. 2. Descărcarea Administratorului unic de gestiunea anului
2015.3. Prezentarea şi aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2016, precum şi a situaţiei financiare pe trimestrul I 2016. 4. Diverse.
Data de referinţă pentru acţionarii
îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi să voteze
în cadrul Adunării Generale este 9
mai 2016, ora 14. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, AGA se va
reprograma în ziua de 20.05.2016, ora
14, la aceeaşi adresa.
l Consiliulul de Administraţie al
S.C. ALLEGRO MAXI-TAXI S.A. cu
sediul în Bucureşti, str. Chitila Triaj,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Invitație de
participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș invită practicienii în
insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea II, să
depună, până cel târziu la data de 26.04.2016, orele 12,00, oferte
în vederea desemnării de practicieni în insolvență în dosarele de
insolvență, privind pe debitorii: S.C. Rubber Control Corporation
S.R.L. – dosar nr. 33071/1259/2016; S.C. Biem Com S.R.L. –
dosar nr. 73/1259/2016; S.C. Perfect European Drink S.R.L. –
dosar nr. 177/1259/2015; S.C. Cleopatra Group S.R.L. – dosar nr.
70/1259/2016; S.C. Angelo Investment S.R.L. – dosar nr.
226/1259/2015*; S.C. Domnica Trading Investment S.R.L. –
dosar nr. 94/1259/2016; S.C. Ana Celibrite S.R.L. – dosar nr.
446/1259/2015; S.C. Radomi Edilitar S.R.L. – dosar nr.
78/1259/2016; S.C. Clou Marketing Plus S.R.L. - dosar nr.
74/1259/2016; S.C. Universal China Trade S.R.L- dosar nr.
79/1259/2016; S.C. Por Construct Expedition Ag S.R.L. - dosar nr.
103/1259/2016; S.C. Bitstudio Tehnologies S.R.L. - dosar nr.
106/1259/2016; S.C. In Door Business S.R.L. - dosar nr.
98/1259/2016; S.C. Somar Star 2003 S.R.L. - dosar nr.
115/1259/2016; S.C. F.L.C. - Force Legal Guard S.R.L. - dosar nr.
105/1259/2016, aﬂate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș,
întocmite conform prevederilor art. 16, din Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, nr. 1.451/2015,
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 27.04.2016, orele
12,00, la sediul Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Argeș din municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 118. Relații
suplimentare la tel. 0248.211.511, int. 3348/int. 3345.

MiERCURI / 13 APRILIE 2016
nr.4, sect. 6 , C.F. R2836178,
J40/10124/91, convoaca Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor în
data de 23.05.2016, ora 10, la sediul
din str. Chitila Triaj, nr.4, sect.6,
Bucureşti cu urmptoarea ordine de zi:
-Discutarea şi aprobarea Bilantului
Contabil şi a Contului de Profit şi
pierderi, Raportul Comisiei de
Cenzori şi Raportul Administratorilor, pe anul 2015. -Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2016,.
-Stabilirea şi aprobarea strategiei de
dezvoltare pe termen mediu. -În cazul
în care nu se întruneşte cvorumul de
reprezentare, prevăzut de lege,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Allegro Maxi Taxi SA va
avea loc la data de 24.05.2016, in
acelasi loc si la aceeasi ora. -La
adunarea generala pot participa si
vota actionarii care figureaza in
Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA la data de
04.05.2016, aceasta fiind data de
referinta, şi au drept de vot personal
sau prin reprezentanţii legali, cu
numărul de acţiuni cu care sunt
consemnaţi în acest registru, în
conformitate cu prevederile legii
31/1990 , completate şi modificate
până la data publicării convocării în
Monitorul Oficial. Actionarii se vor
putea prezenta personal sau isi pot
numi reprezentant la adunarea generala, sau vor putea vota prin corespondenta.Reprezentarea actionarilor
se poate face si prin alte persoane
decat actionarii, pe baza de procuri
speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă
completate şi semnate de către acţionar se vor depune în original la
sediul Societăţii până cel târziu la
sfârşitul zilei de 21.05.2016, ora 18.00,
prin înregistrarea acestora sau prin
poştă cu confirmare de primire, astfel
încât să poata fi înregistrate la societate până la data şi ora menţionate
anterior. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă actualizate vor fi puse la dispoziţia
acţionarilor, la sediul societăţii şi vor
putea fi transmise prin poştă, cu
confirmare de primire, oricăruia
dintre acţionarii care va solicita acest
lucru. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală
este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoană fizică cu actul de
identitate (buletin de identitate sau
carte de identitate) sau paşaportul, iar
în cazul persoanelor juridice se va
prezenta un document oficial emis de
către autoritatea competentă care să
ateste identitatea reprezentantului
legal al acţionarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 3
luni înainte de data publicării convocatorului. Aprobarea datei de înregistrare care va fi şi data de identificare a
acţionarilor asupra cărora se răsfrang
efectele hotărârii AGA în conformitate cu dispoziţiile art.238 alin.1 din
Legea 297/2004 privind piata de
capital si a datei ex-date.Propunerea
consiliului de administratie pentru

data de înregistrare este 12.06.2016 şi
propunerea pentru ex date este
11.06.2016. -Materialele şi documentele, Situaţiile financiare anuale,
raportul administratorilor şi comisiei
de cenzori sunt disponibile la sesiul
societăţii începând cu data publicării
anunţului, persoana de contact
Mustareata Stelica tel.: 021.220.82.17.
-Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social, au
dreptul de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunării generale, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală şi de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunării generale.
Propunerile vor fi transmise în scris la
sediul societăţii personal sau prin
poştă până cel târziu 03.05.2016, ora
10:00. Preşedinte Consiliu de Administraţie, Casmoiu Virgil.
l Completare la Convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2016: În
temeiul prevederilor Art. 117 indice 1
din Legea nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii ENGIE Romania
S.A.(anterior GDF SUEZ Energy
Romania), societate cu sediul social în
Bucureşti, bd. Mărăşeşti, nr. 4-6,
sector 4, înregistrată la Oficiul Regist r u l u i C o m e r ţ u l u i c u n r.
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222 („Societatea”),
completează, la solicitarea acţionarului Fondul Proprietatea, ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor convocată în data de
27.04.2016, ora 11.00, publicată în
Monitorul Oficial nr. 1203/24.03.2016,
cu două noi puncte respectiv: 1. Aprobarea iniţierii de catre Societate, în
temeiul art. 155 din Legea 31/1990 a
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unei
acţiuni în răspundere pentru daunele
produse societăţii de către membrii
Consiliului de administraţie şi directori prin aprobarea încheierii, încheierea şi acceptarea prestării unor
servicii de management şi servicii
specifice consultanţă AIFA şi
CEEME în perioada 2013-2015 de
către GDF SUEZ SA, acţionar majoritar al societaţii. 2. Desemnarea
persoanei care va execita acţiunea în
justiţie împotriva persoanelor împotriva cărora Adunarea generală a
acţionarilor a hotărât iniţierea acţiunii în răspundere, în temeiul art. 155
alin. (2) din Legea 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Ca urmare a
acestor completări Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocata în data de
27.04.2016, ora 11.00 este următoarea:
1. Aprobarea Situaţiilor financiare
individuale aferente anului 2015, ale
ENGIE Romania şi descărcarea de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Nr.
operator date cu caracter personal 20270. Nr. DEX 2875/
12.04.2016. Invitație de Participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Călărași invită practicienii în insolvență înscriși pe lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona VII să depună până cel târziu la
data de 26.04.2016, ora 12, oferta în vederea desemnării unui
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe
debitorii: 1. SC Cernea SRL, CUI 17613093 - dosar nr.
89/116/2016; 2. SC Alﬂoex Fruits SRL-D, CUI 31977367 - dosar
nr. 87/116/2016; 3. SC Ecoglobal Ambalaje SRL, CUI 27624090 dosar nr. 281/116/2016; 4. SC Lamda Construct Expert SRL, CUI
30715767 - dosar nr. 76/116/2016, aﬂate pe rolul Tribunalului
Călărași, 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.

gestiune a administratorilor pe baza
următoarelor documente:
•Raportul Administratorilor;
•Raportul Auditorului Financiar
extern. 2. Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate aferente anului
2015, ale ENGIE Romania pe baza
următoarelor documente: •Raportul
Administratorilor; •Raportul Auditorului Financiar extern. 3. Aprobarea
modului de repartizare a rezultatului
net aferent exercitului financiar 2015
al ENGIE Romania. 4. Aprobarea
Bugetului ENGIE Romania pentru
anul 2016. 5. Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a
semna hotărârile Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor şi de a
efectua, personal sau prin împuterniciti, formalităţile de înregistrare la
Registrul Comerţului sau alte instituţii sau autorităţi interesate. 6. Aprobarea iniţierii de către Societate, în
temeiul art. 155 din Legea 31/1990 a
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unei
acţiuni în răspundere pentru daunele
produse societăţii de către membrii
Consiliului de administraţie şi directori prin aprobarea încheierii, încheierea şi acceptarea prestării unor
servicii de management şi servicii
specifice consultanţă AIFA şi
CEEME în perioada 2013-2015 de
catre GDF SUEZ SA, acţionar majoritar al societăţii. 7. Desemnarea
persoanei care va execita acţiunea în
justiţie împotriva persoanelor împotriva cărora Adunarea generală a
acţionarilor a hotărât iniţierea acţiunii în răspundere, în temeiul art. 155
alin. (2) din Legea 31/1990 a societaţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Restul
prevederilor convocarii iniţiale, publicate în Monitorul Oficial nr.
1203/24.03.2016 nu se modifică.
l Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii
ICPE ACTEL S.A. Nr. 1/11.04.2016:
În conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al societăţii
ICPE ACTEL S.A. cu sediul social în
Bucureşti, str. Splaiul Unirii, nr. 313,
sector 3, având CUI RO 356661 şi nr.
de înregistrare la ONRC-Bucureşti
J40/20624/1992, convoacă în data de
20.05.2016, orele 13.30, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor ţinut de
Depozitarul Central S.A. la sfârşitul
zilei de 09.05.2016, considerată ca
dată de referinţă, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor societăţii, cu
urmatoarea Ordine de Zi: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie privind exerciţiul financiar al
societaţii la data de 31.12.2015. 2.
Prezentarea Raportului Auditorului
financiar privind situaţiile financiare
ale societății, pe anul 2015. 3. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul
2015 (a bilanţului financiar contabil, a
contului de profit şi pierdere la
31.12.2015 şi a anexelor la situaţiile
financiare). 4. Repartizarea profitului
net realizat în anul 2015. 5. Descărcarea de gestiune a Consilului de
Administratie al societăţii. 6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru exerciţiul
financiar 2016. 7. Aprobarea contractului de mandat al Preşedintelui
Consiliului de Administraţie, pe o
perioada de 4 ani începand cu data de
06.05.2015. 8. Imputernicirea d-nei
Atanasiu Dumitra legitimată cu CI
seria RT nr.594331 eliberată de
SPCEP S3 biroul nr.3 la data de
01.09.2008 CNP 2670810521611 să
semneze contractul de mandat al
Preşedintelui C.A. 9. Plata dividendelor repartizate in anul 2007. 10.
Mandatarea Preşedintelui C.A. –dl.
Dr. Ing. Ion Potârniche- pentru a
semna Hotărârea A.G.O.A şi pentru a
efectua toate procedurile şi formalitătile prevăzute de lege pentru ducerea
la îndeplinire a acesteia, respectiv să
depună şi să semneze în acest scop în
numele societaţii, în relațiile cu
Oficiul Registrului Comerţului.

Mandatarul sus menționat va putea
delega puterile acordate conform
celor de mai sus, oricărei persoane
după cum consideră necesar. În cazul
în care nu se realizează majoritatea
cerută de lege privind cvorumul
necesar pentru convocarea A.G.O.A.
la data de 20.05.2016, aceasta se va
întruni la a doua convocare în data de
21.05.2016, la aceeaşi oră, la aceeaşi
locaţie, cu aceeiaşi ordine de zi şi
aceeaşi dată de referinţă, respectiv
09.05.2016. Potrivit prevederilor
art.125 alin. 1 din Legea nr.31/1990
republicată cu modificările si completările ulterioare, acţionarii persoane
fizice pot participa şi vota în adunarea
generală prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri acordate pentru
respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de
ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului
de vot în acea adunare. Procurile vor
fi reţinute de către secretariatul de
şedinţă, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al şedinţei.
Documentele de şedinţă si alte informaţii sunt disponibile la sediul societăţii (telefon: 021.346.86.90, persoană
de contact– Dna. Atanasiu Dumitra).

LICITAȚII
l Lichidator judiciar vinde prin licitaţie la preţ total de 52.140 euro +
TVA: doua parcele de teren intravilan
alaturate (632 mp + 506 mp) si hală
productie de 405 mp, situate în
Câmpina, jud. Prahova. Licitaţiile au
loc la 21.04.2016, 11.05.2016 si
01.06.2016, la ora 14:00. Informaţii la
tel. 0744.688.623.

l CII Goata Serban Viorel scoate la
vânzare prin licitație publică, teren
6300mp plus construcție din
Comuna Corbeanca sat Mecheaua,
jud. Ilfov. Licitațiile vor avea loc în
clădirea din Comuna Corbeanca, în
zilele de 15 aprilie 2016 şi 18 aprilie
2016 ora 9. Regulamentul de licitație poate fi achiziționat de la sediul
cabinetului individual cu 24 de ore
înainte de datele licitațiilor. Informații suplimentare la 0722384765.
l Primăria oraşului Borşa, prin
Ocolul Silvic Alpina Borşa organizează licitaţie de vânzare material
lemnos pe picior, provenită din
produse accidentale şi doborâturi de
vânt, suprapuse peste partidă iniţială,
la sediul acesteia, pe data de
28.04.2016, ora 10.00. Licitaţia va fi
publică prin negociere/cu strigare.
Cantitatea brută scoasă la licitaţie
este de 1576 m.c. material lemnos pe
picior, provenit din produse accidentale şi conservare. Pentru participarea
la licitaţie, operatorii economici vor
depune documentaţia necesară
conform Regulamentului de vânzare
material lemnos şi a caietului de
sarcini care se procura de la O.S.
Alpina Borşa R.A. Înscrierile se vor
face până la data de 21.04.2016 ora
13.00 la sediul O.S. Alpina Borşa R.A.
Preselecţia va avea loc în data de
21.04.2016, ora 14.00 la sediul Primăriei Borşa. Alte detalii se pot obţine de
la: - Primăria Borşa tel.-0262/
342553;342322; - Ocolul Silvic Alpina
Borşa tel.-0262/343255.
l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş organizează licitaţie
publică cu strigare pentru atribuirea
contractului de închiriere a unei încăperi cu o suprafaţă utilă de 3,60 mp
dintr-un pavilion situat în municipiul
Piteşti , str. Smeurei nr. 21, jud. Argeş
în scopul desfăşurării activităţii de
promovare a sportului în Jandarmeria
Argeş prin campanii de informare şi
proiecte sportive. Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unităţii
din municipiul Piteşti, Aleea Negoiu,
nr. 2, jud, Argeş de unde, în perioada
14.04.2016-22.04.2016, ora 15,00, pot
solicita în scris fişa de date a achiziţiei,
care se obţine contra sumei de 3 lei.
l Debitorul SC Barocco Fleish SRL
societate în faliment, prin lichidator
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judiciar Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: -Mijloace fixe de
carmangerie. Prețul de pornire al licitației este diminuat cu 40% față de
valoarea stabilită în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în parte
exclusiv TVA. Participanții la licitație
vor trebui să achiziționeze până la data
și ora licitației Caietul de Sarcini ce
cuprinde Regulamentul de vânzare
unde se regăsesc listele cu bunurile
scoase la licitație. Prețul Caietului de
sarcini reprezintă 1% din valoarea
bunurilor pentru care se licitează și va fi
achitat în numerar pe seama lichidatorului judiciar. Participarea la licitație
este condiționată de consemnare în
contul nr. RO68PIRB4207709668001000
deschis la Piraeus Bank- Suc.Iuliu
Maniu, cel târziu până la data și ora
ședinței de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației
pentru fiecare bun pentru care se licitează. Prețul Caietului de sarcini
poate fi achitat în contul lichidator u l u i
j u d i c i a r
n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la sediul
acestuia din București str. Buzești nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1. Prima
ședință de licitație va avea loc în data
de 20.04.2016 ora 14.00. Dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitație vor
avea loc în data de: 27.04.2016,
11.05.2016, 18.05.2016 și 25.05.2016,
ora 14.00, prețul de pornire rămânând
același. Toate ședințele de licitații se
vor desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzești nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1, București.
Pentru relații suplimentare sunați la
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l SC Zaco SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare in
bloc prin licitaţie publică proprietatea
debitoarei situata in Mizil, str. Mihai

Bravu, nr. 108, Prahova compusa din
cladire hotel P+2E fara autorizatie de
constructie cu Scsol de 272,10mp, Scd
de 816,30 mp, cladire (bucatarie fastfood) fara autorizatie de constructie de
60 mp, cladire spalatorie S+P+1E fara
autorizatie de constructie cu Scsol de
52,50 mp, Scd de 124,74 mp, teren
intravilan in suprafata de 1.465 mp,
precum si mijloace fixe, obiecte inventar,
materiale auxiliare ce deservesc
construcțiile, la pretul de evaluare redus
cu 50% (966.617 lei fara TVA). Licitaţia
va avea loc în fiecare zi de joi începând
cu data de 14.04.2016, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800.
l Municipiul Satu Mare, cu sediul in:
Satu Mare, Piata 25 Octombrie nr. 1,
intrarea.M, reprezentat prin:-primar_
Dr. Coica Costel-Dorel, cod fiscal:
403886, tel.: 0261/807.500, fax.:
0261/710.760, vinde prin licitatie
publica deschisa:-imobilul teren in
suprafata de:8202MP, situat in: Zona
Industriala_Sud a municipiului Satu
Mare, inscris in: CF.nr. 161420 sub nr.
cadastral: 161420. Orice persoana juridica interesata poate solicita documentatia de atribuire de la: sediul Primariei
municipiului Satu Mare_Serviciul
Evidenta Patrimoniu, Concesionari,
parter_camera 13. Garantia de participare la licitatie este de: 36745LEI si
poate fi achitata in numerar l:casieria
Primariei municipiului Satu Mare sau
prin ordin de plata la: Trezoreria Satu
Mare, cod fiscal:4038806, cont:
RO46TREZ5465006XXX000201. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor:18.04.2016 iar data limita de depunere a
ofertelor este:-20.04.2016_orele: 10.00.
Data si locul la care se va desfasura
sedinta publica de deschidere a ofertelor:-Data: -20.04.2016_orele: 12.00, la:
sediul Municipiului Satu Mare, Piata.
25. Octombrie nr. 1, Intrarea M_sala de
consiliu. Persoana de contact: -Faur

Mihaela- Sef Serviciu Evidenta Patrimoniu, Concesionari, adresa e-mail:
patrimoniu@satu-mare.ro, tel.:
0261/807.521
l Anunt de vanzare prin supraofertare
bun mobil SC Tehnotrade SRL-in faliment, cu sediul in Rm. Valcea, str.
Daniil Ionescu nr 32, jud. Valcea,
J38/160/2000, CIF: RO13155309, reprezentata legal de lichidatorul judiciar
Evilex IPURL, cu sediul in Rm. Valcea,
str G-ral Magheru nr. 14, bloc S3, sc G,
ap 2, jud Valcea, prin Barbu Mihail,
anunta scoaterea la vanzare prin supraofertare, incepand cu data de
13.04.2016, a urmatorului bun imobil:
Activul „Teren in suprafata de 2378
mp, tarla 51/2, lotul 5/2, avand numar
cadastral 1543/5/2 amplasat in incinta
Bucharest West Logistic Park, din
comuna Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, jud. Ilfov, judetul Ilfov.
Pentru acest bun s-a primit o oferta de
cumparare in suma de 300.000 lei.
Persoanele interesate pot depune supraoferte numai in perioada 13.04.201613.05.2016, ora 16,00. Cererea de
supraoferta va cuprinde: datele de
identificare, numar de telefon, adresa
de e-mail, intentia ferma de supraofertare, ce va fi insotita de dovada platii
garantiei in suma de 30.000 lei, depusa
in contul RO11 BRMA 0999 1000 4311
3392 deschis la Banca Romaneasca Suc.
Rm. Valcea, beneficiar SC Tehnotrade
SRL. Supraofertele trebuie sa fie mai
mari decat oferta primita cu cel putin
un pas. Pasul de supraofertare este de
10000 lei. Ofertantul si eventualii supraofertanti se vor prezenta la sediul lichidatorului la data de 16.05.2016, ora
14,00, pentru sedinta de supraofertare.
Ofertantul initial are drept de preemtiune la oferte egale. Participantul
declarat adjudecatar, sub sanctiunea
retinerii garantiei de participare, va
trebui sa achite integral pretul de adjudecare in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii procesului

verbal de adjudecare provizorie. Relatii
suplimentare la office@evilex.ro si la
telefon 0723248531
S.C. Energy B.V. S.R.L., prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:
activul nr.1: parcela de teren curți-construcții situată în intravilanul orașului
Broșteni, județul Suceava, în suprafață
de 2.595mp și construcțiile: C1 – cabină
poartă, C2 – pavilion I(P), C3 – pavilion
(P+E), C4 – pavilion II (P+2E), C5 –
baracă metalică zincată, C6 – centrală
termică și C7 – centrală termică cu
rezervor, imobil identificat cu număr
cadastral 113, înscris în CF 30560 a
comunei Broșteni (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr. 44).
Terenul de sub construcții este în suprafață de 1.152mp, iar cel din afara
construcțiilor este în suprafață de
1.443mp. vânzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, cu preţul de
pornire de 100%, de 333.000,00lei (fara
TVA). activul nr.2. teren curți-construcții situat în orașul Broșteni, sat
Neagra, județul Suceava, în suprafață
de 1.120mp, imobil identificat cu număr
cadastral 30189, înscris în CF 30189 a
comunei Broșteni. Terenul se învecinează la nord și est cu orașul Broșteni,
la sud cu drumul de acces și la vest cu
râul Neagra. vânzarea se va face prin
licitatie publica cu strigare, cu preţul de
pornire de 100%, de 44.700,00 lei (fara
TVA). Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt cu 5 zile înainte de data licitației, la
sediul lichidatorului judiciar din Iași,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. Vasile Lupu NR. 43,
jud. Iași, în data de 21.04.2016 ora
16:30, și se va desfășura în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei și ale regulamen-

tului de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 20.11.2015.
Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare și desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de 10%
din pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din mun.
Iași, str. Vasile Lupu NR. 43, jud. Iași,
până la data de 21.04.2016 ora 15:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I.
Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890.

PIERDERI
l Pierdut Carnet Student, emis UTCB
pe numele de Zarnescu Ionut Bogdan.Il
declar nul.
l SC Sotto Delivery SRL-D, cu sediul
în Cluj Napoca, Str. Marin Preda, nr.1012, ap.6, CUI: RO29722469, înregistrată la Reg.Comerţului Cluj sub nr.
J12/322/2012, declar pierdut Certificat
Constatator emis de Registrul Comertului Cluj privind activitatile autorizate
la sediul principal. Îl declar NUL.
l SC Omniasig Vig SA, CUI 14360018,
sediul în Alexandria, judeţul Teleorman
pierdut poliţă asigurare F 2149942,
vignete seria HI nr. 53 48164; 5040298;
5429915. Le declarăm nule.
l Pierdut Atestat de transport animale
vii pe numele Sali Florin, eliberat de
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cu factura nr.0871820. Se declară nul.
l Pierdut Adeverinţă achitare integrală
locuinţă, pe numele Fircă Nicolae și
Fircă Dorina. O declar nulă.
l Pierdut adeverinţă achitare integrală
apartament, Str.Obcina Mare nr.3,
bl.F4, ap.27, București, pe numele Albu
Doru Cătălin. O declar nulă.
l Pierdut Proces-verbal eliberat în
12.01.1972, pe numele Paraschiv Elena,
Paraschiv Traian. Îl declar nul.
l Pierdut Proces verbal nr.75/6/1991, pe
numele Anghel Maximilian Valeriu și
Elisabeta. Îl declar nul.
l Pierdut Contract construire și Procesverbal nr.12480/10.07.1973, pe numele
Velicu Ioan. Le declar nule.
l Pierdut Certificat Constatator al
Punctului de Lucru din Bucuresti, Str.
Zetari Nr.2, Sector.5, al societatii Imperial Autentic S.R.L. J40/4177/2016,
CUI: 35837200. Se declara nul.
l Subsemnatul Vorobciuc FlorinOreste, declar pierdute: contract de
construire nr. 2045/7 emis de I.C.V.L. și
proces- verbal de predare- recepţie a
locuinţei, din 27.08.1981 –declar că nu
au fost folosite în scop de vânzare,
donaţie, sau ipotecă.
l Pierdut atestat taxi seria KPTx, nr.
109066, valabil de la 26.04.2014 la
25.04.2019, eliberat de ARR Iași pe
numele: Cojocaru Giane. Se declară
nul.
l Pierdut atestat taxi pe numele Istrate
Marius, seria CPTx, nr. 0049723 valabil
de la 18.12.2014 până la 17.12.2019,
eliberat de ARR Iași. Se declară nul.
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