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OFERTE SERVICIU
Angajăm ospătari /ospătăriţe/barman. 
Tel.0751.236.955, CV: office@palatulodeon.ro.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea, 
str. Dacia, nr.8, Bl. Transcozia, sc.B, et.2, 
scoate la concurs, în zilele de 22.09.2015 
(proba scrisă) şi 24.09.2015 (interviul), la 
sediul agenţiei următorul post vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional principal; 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 22.09.2015 
– ora 900 – proba scrisă; 24.09.2015 – ora 1200 
– interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. 
nr. 286/2011, Ministerul Fondurilor Europene, 
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15–17, 
sector 1, organizează în data de 10.09.2015, 
ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarei funcţii de natură 
contractuală vacantă: -referent, gradul IA la 
Biroul Investiţii, Protocol şi Administrativ– 
Direcţia Management Contracte, Investiţii şi 
Protocol. Condiţiile necesare ocupării 
postului: studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, 
vechime minimă 8 luni în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării funcţiei contractuale. 
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi alte informaţii 
necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe 
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 10 zile lucră-
toare (până la data de 02.09.2015) de la data 
publicării prezentului anunţ, la sediul ministe-
rului. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0372.838.669 -Direcţia Economică şi 
Resurse Umane.

Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, 
bd. Lascăr Catargiu nr.54, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante în data de 10.09.2015, ora 10.00 proba 
scrisă, respectiv în data de 16.09.2015, ora 
09.00 interviu. Dosarele se depun la sediul 
Aeroclubului României până la data de 
02.09.2015 ora 15.00. Relaţii suplimentare se 
obţin la telefon 0372.705.952 –persoana de 
contact Calin Cristiana. Candidaţii trebuie  să 
îndeplinescă condiţiile specifice pentru postul 
scos la concurs astfel: -Comandant Adjunct 
Aeroclub Teritorial Tg. Mureş– 1 post: studii 
medii; licenţă de personal navigant+ calificare 
de instructor + experienţă ca instructor de 
min. 1 an. -Pilot instructor- Serviciul AUU- 1 
post: studii medii; licenţă de personal navi-
gant+ calificare de instructor planor. -Pilot 
instructor- AT Caransebeş- 1 post: studii 
medii; licenţă de personal navigant+ calificare 
de instructor planor. -Pilot comandant AT 
Braşov- 2 posturi: studii medii; licenţă de 
pilot. -Inginer aviaţie clasa I -Secţia reparaţii 
şi întreţinere de bază- 1 post: studii superioare 
tehnice- Facultatea de inginerie aerospaţială; 
deţine licenţă de personal tehnic aeronautic în 
termen de valabilitate sau are experienţă în 
activitatea tehnică aeronautică de min. 6 ani. 
-Inginer aviaţie clasa IV -durată dertermi-
nată- Secţia reparaţii şi întreţinere de bază- 1 
post: studii superioare tehnice- Facultatea de 
inginerie aerospaţială; deţine licenţă de 
personal tehnic aeronautic în termen de vala-
bilitate sau are experienţă în activitatea 
tehnică aeronautică de min. 1 an.
-Mecanic aviaţie clasa I- AT Ploieşti- 1 post: 
studii medii sau şcoala profesională; deţine 
licenţă de personal tehnic aeronautic în 
termen de valabilitate sau are pregătirea de 
specialitate corespunzătoare funcţiei şi min. 6 

ani de experienţă în activitatea tehnică aero-
nautică. -Contabil treapta IA Serviciul Conta-
bilitate- 1 post: studii medii; curs contabilitate; 
vechime min. 6 ani. -Economist sp gradul IA 
-Biroul Audit Public Intern- 1 post: studii  
superioare economice; vechime în activitate de 
min. 6 ani; declaraţie privind respectarea 
prevederilor art.22 din legea nr.672/2002 
-republicată referitoare la incompatibilităţile 
auditorului intern.

CITAȚII
Pârşcoveanu Florin cheamă în judecată pe 
pârâta Pârşcoveanu Petronica în data de 15 
septembrie la Judecătoria Turnu Măgurele, str 
1  Decembr ie ,  ora  8 ,30  în  dosar  nr. 
284/329/2015, obiectul dosarului divorţ. 

Numitul Rus Grigore este citat în calitate de 
pârât în dosar nr.1794/265/2013 al Judecăto-
riei Năsăud cu termen de judecată la data de 
15.09.2015.

Se citează numitul Bălaşa Dumitru Gabriel cu 
ultim domiciliu în comuna Măgurele, sat 
Măgurele, nr. 352, Prahova, în dosar nr. 
3376/331/2012 la data de 01.09.2015 la Jude-
cătoria Vălenii de Munte.  

Osman Artemon Gabriel este citat in data de 
04.09.2015 C3 Judecătoria Ploieşti în proces 
cu Paleanu Valentina Raluca “stabilire domi-
ciliu minor” in dosar nr. 26084/281/2012.

Nisipeanu I. Liviu este citat, ca pârât, la Jude-
cătoria Bălceşti, dosar 1548/185/2014, termen 
03.09.2015.

DIVERSE
Laptopuri, Tablete, Componente IT -import 
SUA -Detal i i :  www.usa- te lecom.ro  / 
0269.436.537.

SOMAȚII
Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1566/265/2015. 
Somație de uzucapiune. Reclamanții Năşcuțiu 
Alexandru şi Năşcuțiu Ana, în cadrul dosa-
rului înregistrat sub nr. 1566/265/2015 la 
Judecătoria Năsăud, au solicitat să se constate 
că antecesorii lor au dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra unei 
suprafețe de aproximativ 1437 mp din imobi-
lele terenuri înscrise în CF 28747 Năsăud nr. 
top. 820, C.F. 28749 Năsăud nr. top. 815/1 şi 
CF nr. 28748 Năsăud nr. top. 821. Prin 
prezenta se aduce la cunoştința tuturor 
persoanelor interesate dreptul de a face 
opoziție şi de a o înainta Judecătoriei Năsăud, 
în caz contrar, în termen de 6 luni de la publi-

carea prezentei, instanța urmând a trece la 
judecarea cauzei. Emisă în baza încheierii din 
data 31 iulie 2015.

Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 756/265/2015. 
Somație de uzucapiune. Reclamanții Cristea 
Grigore şi Cristea Ioana Viorica, în cadrul 
dosarului înregistrat sub nr. 756/265/2015 al 
Judecătoriei Năsăud, au solicitat să se 
constate că def. Pupeză Raveca a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra 
suprafeței de aproximativ 419mp din terenul 
înscris în CF 25629 Telciu nr. top. 208/1/2 şi 
208/2/2. Prin prezenta se aduce la cunoştința 
tuturor persoanelor interesate dreptul de a 
face opoziție şi de a o înainta Judecătoriei 
Năsăud, în caz contrar, în termen de 6 luni de 
la publicarea prezentei instanța urmând a 
trece la judecarea cauzei. Emisă în baza înche-
ierii din data 22.04.2015.

J u d e c ă t o r i a  N ă s ă u d .  D o s a r  n r. 
2242/265/2014. Somație de uzucapiune. Prin 
acțiunea civilă ce face obiectul dosarului nr. 
2242/265/2014, reclamanții Clipotă Ioan, 
Clipotă Alexandru şi Clipotă Nastasia (domi-
ciliați Sîngeorz-Băi, str. Someşului, nr. 75) au 
solicitat constatarea dobândirii dreptului de 
proprietate de către defuncții Răzvanță 
Maxim şi Răzvanță Ioana (decedați în anii 
2000, respectiv 2013) prin uzucapiune asupra 
suprafeței de 378 mp. din terenul înscris în 
CF nr. 28015 Sîngeorz-Băi, nr. top. 1737 şi 
suprafeței de 35 mp. din terenul înscris în CF 
nr. 27081 Sîngeorz-Băi, nr. top. 1740. Pe acest 
teren sunt edificate construcții. Acest teren în 
suprafață totală de 413 mp., situat în intra-
vilan, între vecinii: la N – Bondor Liviu, la S 
– Miron Solomon, la E – Partene Aurel, la V 
– str. Vidrei. Potrivit susținerilor reclaman-
ților, terenul mai sus descris a fost folosit 
începând dinaintea celui de-al doilea război 
mondial de antecesorii defuncților Răzvanță 

Maxim şi Răzvanță Ioana şi,  ulterior, 
transmis acestora, la căsătorie, cu titlu de 
zestre. (temei de drept -art. 1452 şi urm. Cod 
civil austriac şi joncțiunea posesiilor). În 
prezent terenul şi construcțiile aferente sunt 
folosite de reclamantul Clipotă Alexandru cu 
titlu de succesiune. Toate persoanele intere-
sate au dreptul de a face opoziție şi de a o 
înainta Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, 
în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, 
instanța va trece la judecarea cauzei.

Extras din sentința civilă nr. 2010/2014 
pronunțată în şedința publică din data de 2 
octombrie 2014 în dosarul nr. 1925/265/2006 al 
Judecătorie Năsăud. Admite acțiunea civilă 
formulată de reclamanta Hoha Matronica cu 
domiciliul în loc. Rebrişoara (...) împotriva 
pârâților Burdeț Ștefan (...), Burdeț Maria (...), 
Mureşan Macedon ş.a. (...) Cîrcu Dumitru şi 
Cîrcu Onița (...) şi în consecință: Dispune 
stabilirea liniei de metă dintre imobilul teren 
proprietatea reclamantei înscris în  CF 2779/A 
Rebrişoara nr. top 1191, față de terenurile 
proprietatea sau posesia pârâților înscrise în 
CF nr. 1140 Rebrişoara 1192/1, CF 4646 
Rebrişoara top. 1189/2 şi 1190/2 şi CF 5098 
Rebrişoara nr. top 1193 şi 1194 pe alinia-
mentul punctelor A-F-E-D-C-B şi respectiv 
L-K-J-I-H-G evidențiat pe planul de situație 
din raportul de expertiză tehnică întocmit în 
cauză de expert Talpoş Marius (f. 805). Obligă 
pe pârâții Cîrcu Ionică (Ionel), Lup George lui 
George şi Burdeț Ștefan şi Burderțiu Maria 
să-i recunoască reclamantei dreptul de propri-
etate asupra suprafețelor ocupate din imobilul 
teren proprietate tabulară a reclamantei 
înscris în CF 2779/A Rebrişoara nr. top. 1191, 
respectiv pe pârâtul Cîrcu Ionică (Ionel) – 
suprafața de 276 mp, pe pârâtul Lup George 
lui George – suprafața de 25 mp şi respectiv 
pe pârâții Burdeț Ștefan şi Burdețiu Maria – 
suprafața de 122 mp şi suprafața de 164 mp şi 

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 de bunuri imobile ale S.C. Ert Plast Manufacturing SRL. (licitația a-II-a). 
Anul 2015, luna Septembrie, ziua 02, ora 10. 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 data de 02 
Septembrie 2015, ora 10, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, 
județul Giurgiu, la sediul S.F.O. Bolintin Vale, se vor vinde prin licitație publică 
deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C Ert Plast 
Manufacturing SRL, cu domiciliul social în Municipiul București, Sector 2, Șos. 
Colentina Nr. 38, Bl.70, Sc. A, Et. 7, Ap. 31, cod de identificare fiscală 22247908. 
Denumire bunuri imobile - descriere sumară:, Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației, (exclusiv TVA) (Lei): Teren intravilan - în suprafață de 7.475 mp, Nr. 
cadastral 996 situat în Localitatea Bolintin Vale, Jud. Giurgiu, acces autostradă A1, 
Km. 30, 201.000 lei. Total: 201.000 lei. Bunurile imobile mai  sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: -Banca Comercială Română S.A. - 
Contract Ipotecă nr. 582/2008; - SC Asset Leasing IFN SA. 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 persoană 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 (inclusiv TVA) 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,  persoana de contact: Ion Ionica.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 190070. Nr. 38884/ 17.08.2015. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mob i l e .  S . F.O .  Vă l e n i  anun ț ă 
organizarea licitației privind vânzarea 
urmă toare lor  bunur i  mobi le:  - 
Autoutilitară marca Mercedes Benz an 
fabricație 2003 - Prețul de pornire al 
licitației este de 9124 lei exclusiv TVA, 
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, 
oraș Vălenii de Munte în data de 
10.09.2015 ora 10. Anunțul nr. 38884/ 
17.08.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site 
A N A F  ( l i c i t a ț i i ) .  Pe n t r u  d a t e 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244/283006, persoana de 
contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
19.08.2015.
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să-i predea în posesie reclamantei în posesie 
aceste suprafețe ocupate, iar pe viitor să se 
abțină de la orice acte de tulburare sau depo-
sedare. (...) Cu recurs în termen de 15 zile de 
la comunicare. (...)

Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 
28 iulie 2015. Având în vedere cererea formu-
lată de reclamanta Muntean Claudiu Ioan, 
identificat prin CNP 1690624241649, domici-
liat în Sighetu-Marmaţiei, str. Iapa nr. 30/b, 
jud. Maramureş, având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului reprezentând 
teren fânaţ în suprafaţă totală de 4.661 mp 
situat în Sighetu-Marmaţiei, str. Iapa, înscris 
în CF 52819 Sighetu-Marmaţiei, CF vechi 
1874 Iapa, top 521/2 ce urmează a fi dezmem-
brat şi CF 52811 Sighetu-Marmaţiei CF vechi 
674 Iapa, nr. top 522/2 ce urmează a fi 
dezmembrat potrivit propunerii din Nota de 
constatare întocmită de către ing. Fornvald 
Andrei, somează persoanele interesate care 
pot dovedi un drept sau un interes legitim să 
formuleze opoziţie în termen de şase luni de la 
publicarea prezentei somaţii. În cazul în care, 
în termen de şase luni de la emiterea publica-
ţiei prezentei somaţii, nu s-a formulat opoziţie, 
instanţa va proceda la judecarea cererii 
formulate  de  rec lamant .  (Dosar  nr. 
1632/307/2015).
 
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 
28 iulie 2015. Având în vedere cererea formu-
lată de reclamanta Muntean Lucia Rodica, 
identificat prin CNP 2481207241643, domici-
liat în Sighetu-Marmaţiei, str. Iapa nr. 30/A 
jud. Maramureş, având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului reprezentând 
teren fânaţ în suprafaţă totală de 5.238 mp 
situat în Sighetu-Marmaţiei, str. Iapa, înscris 
în CF 52818 Sighetu-Marmaţiei, CF vechi 622 
Iapa top 519 potrivit propunerii din Nota de 
constatare întocmită de ing. Fornvald Andrei 
ce urmează a fi dezmembrat, somează persoa-
nele interesate care pot dovedi un drept sau un 
interes legitim să formuleze opoziţie în termen 
de şase luni de la publicarea prezentei somaţii. 
În cazul în care, în termen de şase luni de la 
emiterea publicaţiei prezentei somaţii, nu s-a 
formulat opoziţie, instanţa va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclamant. (Dosar 
nr. 1631/307/2015).

LICITAȚII
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare 
incepand cu data de 26.08.2015 prin licitaţie 
publică in bloc bunurile mobile (obiecte de 
inventar) la pretul de inventar redus cu 25% si 
cu un discount pentru vanzarea fortata de 
30% (13.544,14 lei fara TVA) apartinand SC 
Angy Cucinotto Food SRL, ora 13.00. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în zilele de 
31.08.2015, respectiv 04.09.2015 la aceeasi ora 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

S.C. Control Trading S.R.L., societate în insol-
venţă, prin administrator, cu sediul în Ploieşti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, vinde teren în suprafaţă de 4.789 
mp, situat în Com. Păuleşti, Şos. DJ102 
Ploieşti-Plopeni, tarlaua 11, parcela arabil 
569/4,5 compus din parcelele – A596/4 – 2.785 
mp; A596/5 – 2.004 mp, la preţul de 20 Euro/
mp cu TVA inclus. Licitaţia se va ţine în data 
de 26.08.2015 ora 13:00, la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunul nu va fi adjudicat, licitaţia se va ţine în 
data de 02.09.2015, 09.09.2015, 16.09.2015, 
23.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 14.10.2015, 
21.10.2015, 28.10.2015 la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de 
participare se pot obţine numai de la sediul 
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0761132931/0723357858; www.andre-
iioan.ro.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimo-
niului Protocolului de Stat” anunţă licitaţii 
deschise cu strigare conform OUG 101/2011, 
modificată şi completată de OUG 15/2013 si 
OUG 18/2014, în vederea vânzării unor 
imobile, după cum urmează: Licitaţii deschise 
cu strigare la data de 14.09.2015, Ora 10:00, la 
Hotel Triumf - Şoseaua Kiseleff nr. 12, sector 
1, Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor  
imobile:  1.Teren 104 mp,  str. Narciselor nr. 
19, Comuna Snagov, Jud. Ilfov, (a doua lici-
taţie). Preţ pornire licitaţie : 12.600 Euro (la 
care se adaugă TVA). 2.Teren 16.913 mp, str. 
Atomiştilor nr. 1, Măgurele, jud. Ilfov, (a doua 
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 426.300 Euro 
(la care se adaugă TVA). 3.HOTEL TRIUMF 
- Şos. Kiseleff nr. 12, sector 1, Bucureşti, 
compus din construcţie 2S+D+P+4E+Pod cu 
Au 5.939,87mp, construcții anexe şi teren 
aferent 14.987 mp, un număr de 98 de camere 
şi apartamente (41 single, 43 duble şi 14 apar-
tamente). Deţine un restaurant cu o capacitate 
de 120 de locuri, grădină de vară de 60 de 
locuri. Hotelul şi restaurantul sunt dotate cu 
mijloace fixe şi obiecte de inventar (a doua 
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 17.719.000 
Euro (la care se adaugă TVA). Informaţii 
privind dosarele de prezentare, garanţia şi 
taxa de participare ale licitaţiei  se  obţin de la 
Cristina Dumitru, telefon: 021/230.12.42. Data 
şi  ora limită de înscriere la l icitaţie: 
10.09.2015, Ora 10:00.

Cabinet Individual de Insolventa  Stefanescu 
Ovidiu Alin, lichidator autorizat, cu legitimatia  
nr. 1B2104/2007  emisa de  UNPIR, public spre 
cunostinta generala ca in ziua de  -21.08.2015 - 
ora  12 se vinde la licitatie publica in localitatea  
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda nr.76, jud.Valcea, 
averea urmarita, proprietatea SC GENIUS 
SRL cu sediul social în  Com:Costesti, sat.
Costesti, judeţul Vâlcea, cod de identificare 
fiscală  4132101 număr de ordine în registrul 
comerţului J 38/1503/1991, unitate in lichidare 
conform Legii 85/2006  si art.  431 - 433 Cod de 
procedura civila. Toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile(autoutilitara 
Volkswagen Crafter) de mai sus vor incunosti-
inta lichidatorul societatii( tel. 0722 740176, 
0350 808201 ) inainte de data vanzarii. In cazul 
in care nu se adjudica licitatiile vor fi reluate in 
datele de 28.08.2015. Pretul de pornire -autouti-
litara Volkswagen Crafter 26.991 lei. prefabri-
cate din beton armat - 12094 lei. Ofertantii 
interesati sa cumpere aceste bunuri, se vor 
prezenta in locul si ziua vanzarii, pana la acest 
termen,urmand a se prezenta oferte de cumpa-
rare si sa depuna  pentru S.C.  “Genius SRL” 
- i n  l i c h i d a r e - ,  c o n t  n r . 
RO11BRMA0999100068912482 deschis la 
Banca Romaneasca Rm-Valcea, cel putin 10% 
din pretul de incepere a licitatiei, aferent bunu-

rilor ofertate. In  situatia adjudecarii suma se 
scade din pret,altfel, se restituie.

Primăria Comunei Slatrucel Judeţul Vâlcea, 
codul fiscal 2541665, nr. telefon şi fax 
0250750031, e-mail primariasalatrucel@yahoo.
com. Persoană de contact: Popescu Loredana 
–Inspector Achiziţ i i  Publice,  te lefon 
0250750031. Obiectul concesiunii: teren în 
suprafaţă de 77 mp intravilan, conform 
studiului de oportunitate aprobat. Taxa de 
participare la licitaţie deschisă va fi de 200 lei. 
Documentaţia de licitaţie publică se poate lua 
de la secretariatul Primăriei Comunei 
Salatrucel, Judeţul Vâlcea. Costul caietului de 
sarcini este de 250 lei, care se achita la caseria 
Primăriei Comunei Salatrucel. Licitaţia 
deschisă va avea loc la data de 24.09.2015, 
orele10,00. Locul desfăşurării este sediul 
Primăriei Comunei Salatrucel, sala de şedinţe. 
Data limită pentru depunerea ofertelor este 
până pe data de 24.09.2015 orele 09,55. Ofer-
tele vor fi depuse la Secretariatul Primăriei 
Comunei Salatrucel.

SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, cu 
sediul în str. Republicii , nr. 2, judeţul Teleorman, 
cod poştal 145200, CUI 30055849; J34/168/2012, 
telefon/fax 0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice 
deschisă, cu strigare, pentru închirierea unor 
suprafeţe de teren, în vederea amplasării de 
construcţii provizorii –garaje şi copertine auto. 
Caietele de sarcini se pot cumpăra în urma soli-
citării scrise, de la sediul nostru din str. Repu-
blicii, nr.2, etaj 3, camera 5 - contravaloarea 
caietului de sarcini este de 20 Lei.  Şedinta 
publică de deschidere a primei şedinţe de lici-
taţie va avea loc în data de 03.09.2015, ora 11:00 
la sediul societăţii. Termenul limită de depunere 
a cererii şi documentaţiei pentru înscrierea la 
licitaţie este 02.09.2015, ora 1600.
Pentru închirerea suprafeţelor de teren 
rămase neocupate în urma licitaţiei publice 
organizată la termenul din 03.09.2015, se vor 
organiza şedinţe de licitaţie din două în două 
săptămâni, joia la ora 1100 la sediul societăţii, 
iar cererea de înscriere şi documentaţia 

aferentă se vor putea depune cel mai târziu în 
ziua anterioară licitaţiei, până la ora 16:00.

Private Liquidation Group IPURL, numită 
lichidator în dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea 
SC Bellini Constructii SRL, CUI: RO14790856 
scoate la vânzare prin licitație publică: 
Construcție si teren aferent (Terenul aferent 
9.000 mp, Showroom S.utilă desfăşurata 1.193 
mp, Şopron S.Construită 438 mp, Hală depozit 
– S.utilă 832 mp.) Prețul de pornire: 1.458.000 
EUR + TVA. Licitația va avea loc în 26.08.2015 
ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită 
licitația se reia în data de 02.09.2015 la aceeaşi 
oră. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet 
de sarcini privind bunurile imobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 500 
RON+TVA, ce va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la sediul lichida-
torului judiciar o cerere de participare la lici-
taţie, inclusă în caietul de sarcini, cu cel puțin 
trei zile înainte de termenul licitației stabilit 
prin anunțul public. Informații tel:0359463661 
fax: 0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro.

Debitorul SC Marinos Construct SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren 
constituit din trei loturi situate în Mun. Ploieşti, 
Județ Prahova, Str. Mareşal Averescu, nr. 10 
–494mp.; Str. Plăieşilor, nr. 59 –398 mp.; Str. 
Fuiorului nr. 10 –199mp. Prețul de pornire lici-
tație este de 88.335,00 Euro exclusiv TVA. 2.
Teren situat în intravilanul comunei Blejoi, sat 
Ploieştiori, Tarlaua 19, județul Prahova, având 
suprafața de 1.000 mp. Prețul de pornire al lici-
tației este de 27.000,00 Euro exclusiv TVA. 3.
Teren situat în intravilanul comunei Blejoi, 
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, 
județul Prahova având suprafața de 1.835 mp. 
Prețul de pornire al licitației este de 64.225,00 
Euro exclusiv TVA. 4.Teren situat în intravilanul 
Mun. Ploieşti, Str. A. T. Laurian, Jud. Prahova, 
în suprafață totală din măsurători de 117 mp 
(suprafața din acte de 130 mp). Prețul de pornire 
al licitației este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 130139. Nr. 38885/ 17.08.2015. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mob i l e .  S . F.O .  Vă l e n i  anun ț ă 
organizarea licitației privind vânzarea 
urmă toare lor  bunur i  mobi le:  - 
Autoutilitară marca Mercedes Benz an 
fabricație 2007 - Prețul de pornire al 
licitației este de 14243 lei exclusiv TVA, 
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, 
oraș Vălenii de Munte în data de 
11.09.2015 ora 10. Anunțul nr. 38885/ 
17.08.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site 
A N A F  ( l i c i t a ț i i ) .  Pe n t r u  d a t e 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244/283006, persoana de 
contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
19.08.2015.

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 Juridice. 
Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Geb World SRL (licitația I -a). 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 04 luna Septembrie 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. 
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Geb World SRL, CUI 25015279, cu sediul în localitatea 
Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 102, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere 
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA %: 
Centrală electrică Ecotermal 15kw, 540 lei, 24%; Canapea Dodo, 440 lei, 24%; 
Canapea Dodo, 440 lei, 24%; Fotoliu, 170 lei, 24%; Fotoliu, 170 lei, 24%; Scaune (4 
buc), 120 lei, 24%. Total: 1.880  lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. 
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 
conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare; oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  ( i n c l u s i v  T V A )  î n  c o n t u l  n r. 
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 415 la domnul Adrian Miu.
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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 Juridice. 
Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Walys Group SRL (licitația I -a). 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 03 luna Septembrie 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. 
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Walys Group SRL, CUI 18851964 cu sediul în localitatea 
Falaștoaca, comuna Comana, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere 
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA %: 
Dacia Logan SD LSDAE, 10.800 lei, 24%. Total: 10.800 lei. Bunurile mobile nu sunt 
grevate de sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare; oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) 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 415 la domnul Adrian Miu.

ANUNȚURI
Prețul caietului de sarcini pentru imobilele aflate 
în proprietatea SC Marinos Construct SRL este 
de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 5.Autoturism Fiat 
Fiorino –1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru 
imobilul de la pozitia nr. 1 (unu) prețul de 
pornire al licitației reprezinta 45% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul de evaluare;  
Pentru imobilul de la poziția nr. 2(doi) prețul de 
pornire al licitației reprezinta 45% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul de evaluare;  
Pentru imobilul de la poziția nr. 3(trei) prețul de 
pornire al licitației reprezintă 70% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul de evaluare. 
Pentru imobilul de la poziția nr. 4(patru) prețul 
de pornire al licitației reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare. Participarea la licitație este condițio-
nată de:  -consemnarea în contul nr. RO91FN-
NB005102300947RO02 deschis la Credit Europe 
Bank, Sucursala Ploiești, până la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a 
Regulamentelor de licitație pentru proprietățile 
imobiliare și pentru autoturism, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprietațile 
imobiliare și pentru autoturism prima ședință de 
licitație a fost stabilită în data de  27.08.2015, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de licitații vor 
fi în data de 03.09.2015, 10.09.2015, 17.09.2015, 
24.09.2015, 01.10.2015, 07.10.2015, 15.10.2015 
ora 11.00. Toate ședintele de licitații se vor desfă-
șura la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, 
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații suplimentare și 
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI
Pierdut atestat marfă pe numele Stoican 
Antonel. Îl declar nul.

Pierdut atestat CPC emis de ARR Argeș, pe 
numele Voicu Cătălin, domiciliat în Pitești. Se 
declară nul.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Tibenic Bar SRL 
cu sediul în Loc. Isaccea, Str. Vidin Nr. 1, Bl. 60, 
Ap. 40, Judeţul Tulcea, J36/663/2007, CUI 
22847392, declară certificatul de înmatriculare și 
statutul/anexele pierdute/nule. 

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Titan Seta SRL cu 
sediul în Tulcea, Str. Grădinarilor nr. 9, Corp de 
clădire C7 MAGAZIN, Camera 4, Judeţul 
Tulcea, J36/400/2010, CUI 27762599, declară 
certificatul de înmatriculare și statutul/anexele 
pierdute/nule.

S.C. Real Team Publicity S.R.L., sediul Bucu-
rești, str. Pescărușului nr.3, bl. B24, sc. 3, ap. 133, 
Sector 2, C.U.I. 24386660, J40/14501/2008, 
declară nule: Certificat de înregistrare, Hotărâre 
judecătorească de înfiinţare, Certificat consta-
tator sediu social, Act constitutiv, ștampilă 
rotundă.

S.C. Louisianna Impex S.R.L., cu sediul în Bd. 
Chișinău nr.10, bl.M4, parter, Sector 2, Bucu-
rești, C.U.I. 5040634, J40/27895/1993, declar 
nule: Certificat de înregistrare, Hotărâre judecă-
torească de înfiinţare, Certificate constatatoare 
sediu social și punct de lucru, Act constitutiv, 
ștampilă rotundă.

S.C. RGS Schele S.R.L. cu sediul în Bucu-
rești, Sector 2, RO 29720190, declară nule 
ștampilele rotunde ale societăţii.

Silberman Roman Mariana declar 
pierdute (nule) fișa de înmatricu-
lare, Certificat fiscal al autoturis-
mului marca Daewoo Matiz, cu 
serie sasiu UU6MF48415D072221 
cu nr. de înmatriculare B42ZIJ.

S . C .  U P O N O R  R o m a n i a 
S.R.L. cu sediul în București, 
Sector 2, str. Reînvierii nr. 3-5, 
C.U.I. RO 28464035, declar 
pierdut (nul) Registru Unic de 
Control pentru punct de lucru 
Cluj Napoca, str. Constantin Brân-
cuși nr.174.


