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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm şofer Tir pe comunitate minim 2-3 luni.
Tel.: 0747.475.307.
Societate comercială angajează în sat Pricaz, com
Turdas, Jud Hunedoara, îngrijitor spaţii verzi,
care să posede cunoştinţe despre cultivarea şi
îngrijirea florilor. Informaţii la tel: 0721293402.
Primăria comunei Țibana, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcției de
contabil în cadrul Primăriei Țibana. Concursul se
va desfășura la sediul Primăriei Țibana, județul
Iași, astfel: proba scrisă în data de 16.12.2015, ora
9.00, iar interviul în data de 17.12.2015, ora 9.00.
De preferință dorim prin transfer în interesul
serviciului.
Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu sediul în
Bucureşti, str. Av. Popişteanu 46, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
temporar vacante de Referent IA. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs sunt: studii medii finalizate cu diplomă
de bacalaureat, 3 ani vechime în specialitatea
studiilor. Concursul va avea loc în data de
08.12.2015, ora 10.00 –proba scrisă, în data de
10.12.2015, ora 14 –interviul, la sediul C.A.S.
Ilfov. Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, la secretariatul comisiei de
concurs- sediul CAS Ilfov. Relaţii suplimentare
la tel. 021.224.19.82, int.223.
Primăria comunei Clinceni, cu sediul în comuna
Clinceni, strada Principală, nr.107A, judeţul Ilfov,
tel./fax 369.43.93/ 369.40.41, cod fiscal 6506628,
e-mail primariaclinceni@yahoo.com, organizează
licitaţie privind închirierea prin licitaţie publică
cu strigare a imobilului cu destinaţie policlinică,
în suprafaţă de 412,72mp- suprafaţa construită
desfăşurată, strada Solariilor nr. 50, ce aparţine
domeniului public al comunei Clinceni. Costul
documentaţiilor pentru înscrierea la licitaţie este
de 500 lei fără TVA şi se achită la caseria Primăriei comunei Clinceni, iar garanţia de participare
este 5000 lei. a) data la care pot ridica documentaţiile privind licitaţia 24.11.2015. b) adresa de unde
se ridică documentaţiile privind licitaţia: Primăria
comunei Clinceni, comuna Clinceni, strada Principală, nr.107 A, judeţul Ilfov- compartimentul
contabilitate. c) adresa unde se depun ofertele
Primăria comunei Clinceni. d) termenul limită de
depunere a ofertelor 07.12.2015 ora 11.00. e) data
deschiderii ofertelor 07.12.2015 ora 12,00- la
sediul Primăriei comunei Clinceni. Soluţionarea
litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excutarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind
acordarea de despăgubiri se realizeaza potrivit
prevederilor legii contenciosului administrativ nr.
544/2004, cu modificările ulterioare.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 1601107120644. Nr. 55479/18-112015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile:- Autoturism marca Audi
B4, nr. identif. WAUZZZ8CZPA234187,
an fabricație 1993, nr. înmatriculare
PH-10-RRC - Prețul de pornire al
licitației este de 2.872 lei, exclusiv TVA,
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7,
oraș Vălenii de Munte, în data de
03.12.2015, ora 14.00. Anunțul nr.
55479/18.11.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, persoană de
contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
19.11.2015.
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Primăria Oraşului Novaci organizează concurs
pentru ocupare a postului de administrator
public, perioada determinata, functie contractuala ,din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Novaci. I. Data şi probele
stabilite pentru organizarea examenului/concursului: - proba scrisă: 15.12.2015, ora 10:00, la
sediul Primariei Orasului Novaci; - interviul:
17.12.2015, ora 10:00. II. Termenul de depunere
al dosarelor de concurs: Dosarul de concurs se
depune de către candidaţi pana la data de
04.12.2015, ora 16:00, la sediul Primariei
Orasului Novaci. III. Conditii specifice de participare la concurs: 1) Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta; 2) Vechime minima
in munca-5 ani. Acest anunţ este publicat şi pe
site-ul Primariei Orasului Novaci www.primarianovaci.ro. Alte relaţii suplimentare se pot obţine
la Secretariatul Institutiei, nr. telefon:
0253/466221.

PRESTĂRI SERVICII
Servicii transport colete în sistem door-to-door pe
relaţia România- Anglia, retur. 0744.791.243

VÂNZĂRI TERENURI
Vând 7,5 ha teren agricol, Însurăţei - Brăila. Rel.
0723.063144, 0759.013694.

CITAȚII
Se citează Cobzaru Ionela Alina pentru data de
04.12.2015, orele 8.30, ca pârâtă în dosarul nr.
955/329/2015 pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.
Subsemnatul Dinu Alexandru, reclamant, str.
Pecineaga nr.1, Bucureşti, citez pe Ivan Adrian,
cu ultimul domiciliu necunoscut, la Judecătoria
Bolintin Vale, în data de 10.12.2015 ora 9.00, în
dosarul nr. 645/192/2015, complet CJ-1, dosar de
partaj, în calitate de pârât.
Se citează Milea Petre pentru data de 27.11.2015,
orele 8.30, ca pârât în dosarul nr. 911/329/2015 pe
rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.
Doamna Palade Aurelia, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Răchiţi, comuna Răchiţi, jud.
Botoşani, este citată în calitate de pârâtă, la data
de 7 decembrie 2015 la Judecătoria Botoşani, în
dosarul nr. 11814/193/2015 în acţiunea de divorţ
formulată de Palade Rodel.
Numitul Dîrlosan Sorin, cu ulttimul domiciliu
cunoscut în Reşiţa, Str. Poiana Golului nr. 18,
este citat pentru dată de 04.12.2015, ora 9,
complet C8, camera 15, în calitate de pârât la
Judecătoria Reşiţa, în dosarul nr. 1986/290/2015
având ca obiect reziliere contract, pretenţii în
process cu Serviciul Public – “Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Priat al
Municipiului Reşiţa”.
Baranga Valentin, este citat in calitate de parat in
contradictoriu cu Nitoaia Claudia-Coculeana, in
dosarul nr. 13636/245/2015, avand ca obiectstabilire custodie exclusiva, pentru termenul de judecata din data de 14.12.2015, la Judecatoria Iasi,
sectia civila, str. Anastasie Panu nr. 25, la
completul C 02M, orele 8,00.
Ungureanu Constantin, este chemat la Tribunalul Specializat Argeş, cu sediul în Piteşti, b-dul
I.C. Brătianu, nr.7, sala 4, C3-fond, în ziua de
08.12.2015, ora 08.30, în calitate de pârât la interogatoriu pentru fond -Angajarea răspunderii
conform art.138 din Legea nr.85/2006, dosar
1238/1259/2013/a3, în procesul privind falimentul debitorului SC Casa Gospodarului SRL
Mioveni, Argeş,. În caz de neprezentare a
părţilor, se va putea trimite un înscris, judecată
urmând a se face în lipsa. Prin publicarea
prezenţei citaţii pentru un termen de judecată,
cel citat este prezumat că are în cunoştinţă şi de
termenele de judecată ulterioare acestuia pentru
care citaţia s-a efectuat.

DIVERSE
Allchim CO SA din Bucuresti, str. Zori de Zi,
nr.46, sect.5, avand CUI: RO11655227,
J40/3429/1999, informeaza publicul interesat ca
s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei

de mediu pentru activitatea de „Activitati auxiliare pentru productia vegetala” cod CAEN rev.2
0161 desfasurata in Bucuresti str. Rusetu, nr. 12,
sect. 6. Informatiile se pot solicita la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr. 294, sect. 6 de
luni-vineri, intre orele 8.00-16.00. Propuneri sau
contestatii se pot depune zilnic la sediul Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului.
În dosarul nr. 6702/288/2012, al Judecătoriei Rm.
Vâlcea, sentința civilă nr. 1277/08.02.2013, în
numele legii, instanța hotărăște: Admite acțiunea
formulată de reclamanta Rogoveanu Elisabeta
cu domiciliul în Rm. Vâlcea, str. B-dul Tineretului, nr. 7, bl. A11/1, sc. C, ap. 15, jud. Vâlcea în
contradictoriu cu pârâtul Rogoveanu Sevastian
cu domiciliul în Rm. Vâlcea, str. B-dul Tineretului, nr. 7, bl. A11/1, sc. C, ap. 15, jud. Vâlcea.
Dispune desfacerea căsătoriei încheiate la data
de 28.12.1988 și înregistrate în Registrul Stării
Civile al Primăriei Mun. Constanța, jud.
Constanța sub nr. 2755/28.12.1988, din vina
ambilor soți. Încuviințează reclamantei să
păstreze numele dobândit prin căsătorie, acela de
„Rogoveanu” și după desfacerea acesteia. Cu
drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică de la 08
februarie 2013.
Administratorul judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței prevăzută de
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC
Gdansi Bolesi SRL cu sediul în Buzău, Str.
Crizantemelor nr. 16, județul Buzău,
J10/332/2012, CUI 30120769, în dosarul
2873/114/2015 aflat pe rolul Tribunalului Buzău,
Secția a-II-a Civilă de Contencios Administrativ
și Fiscal. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor asupra averii
debitorului -24.12.2015, termenul de verificare a
creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a
tabelului preliminar de creanțe -13.01.2016,
termenul de definitivare a tabelului creanțelor
-08.02.2016. Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de 07.12.2015. Pentru relații:
021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare. Consiliul de Administraţie al
MONDELEZ ROMANIA SA, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, B-dul.Dimitrie Pompeiu, nr.6,
Secţiunile B şi C, etaj 2, Cod Poştal 020335,
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti,
cu nr.J40/6905/2010, codul unic de înregistrare
1097530 („Societatea”), prin Ivaylo Naydenov, în
calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care va avea loc în data de
21.12.2015, de la ora 9.00, în sala Poiana, de la
sediul Societăţii, având următoarea: ORDINE
DE ZI: 1.Aprobarea vânzării imobilului Societăţii situat în Municipiul Braşov, Str.De Mijloc,
nr.37A, Judeţul Braşov, înscris la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară al judeţului
Braşov în cartea funciară nr.106605, compus din
clădiri şi teren în suprafaţă totală de 13.208mp
(13.207,89mp potrivit cărţii funciare pe hârtie)
identificat cu numerele topografice 739/2/1, 675,
742/a, 676/1/2, 676/2/2, 683/1/2/2, 683/1/1/2,
680/2, 684/1, 738/1, 739/1/a, 684/2, la preţul de
2.100.000Euro (exclusiv TVA). 2.Împuternicirea
domnului Ivaylo Naydenov în calitate de
Director General şi Preşedinte al Consiliului de
Administraţie, cetăţean bulgar, născut la data de
08.01.1967 în Sofia, cu domiciliul în Sofia,
posesor al CI seria BGR nr.641315524, emis de
autorităţile bulgare la data de 05.11.2010, şi a
doamnei Liliana-Magdalena Ceausu, în calitate
de membru al Consiliului de Administraţie,
cetăţean român, născută la data de 02.07.1978 în
Craiova, cu domiciliul în Bucureşti, sector 1,
Calea Griviţei, nr.232, Bl.2, sc.F, et.4, ap.176,
a v â n d C I s e r i a R T, n r. 6 7 4 2 6 9 ,
CNP2780702163260, emis de SPCEP S1 biroul
nr.4 la data de 02.11.2009, să reprezinte Societatea, fie împreună, fie separat, în vederea negocierii clauzelor contractului de
vânzare-cumpărare, a condiţiilor de plată
precum şi a oricărui alt element necesar perfectării vânzării imobilului şi să semneze în numele
şi pe seama Societăţii în faţa oricăror autorităţi
sau instituţii, toate documentele necesare în
vederea realizării oricăror formalităţi cerute de

legile române pentru aducerea la îndeplinire a
vânzării imobilului, inclusiv, dar fără a se limita
la, contractul de vânzare-cumpărare, cereri adresate notarului public, Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară şi/sau organelor administraţiei financiare, precum şi orice alte documente
în legătură cu vânzarea imobilului. Oricare dintre
împuterniciţi are puteri egale şi poate să acţioneze în numele şi pe seama Societăţii în vederea
îndeplinirii oricăreia din rezoluţiile aprobate de
Adunarea Generală Extraordinară din data de
21.12.2015, în limitele şi în condiţiile impuse de
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, incluzând îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înregistrarea şi publicarea procesului
verbal al Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor sau a hotărârilor emise sau extras/
extrase din acestea în faţa autorităţilor competente. Împuterniciţii pot delega în parte sau în
totalitate puterile lor de reprezentare fie unui
salariat al Societăţii, fie unei terţe părţi. Nota:
Accesul acţionarilor la Adunarea Generală în
cadrul sălii de şedinţă se va face pe baza prezentării buletinului de identitate. Intrarea în sala de
şedinţă se va face între orele 08.15-08.45. Din
motive organizatorice acţionarii sunt rugaţi să
confirme participarea la adunarea mai sus
menţionată la nr. de telefon: 021/303.33.71, între
orele 9.30-12.30, Luni-Vineri. Eventualele procuri
pentru reprezentarea acţionarilor la Adunarea
Generală vor fi depuse în original cu 48 de ore
înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului la vot în adunarea respectivă. Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

LICITAȚII
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr. 7819/111/2009 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Andrex SRL, J05/2106/1993, CUI: RO4453985
scoate la vânzare prin licitație publică: teren cu
casă unifamilială situată în municipiul Oradea
str. Ciheiului nr. 138B judeţul Bihor - preț de
pornire 51.750,00 de EURO. Licitația va avea
loc în data de 25.11.2015, ora 10:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11, care se va relua în cazul nevalorificării
bunurilor în data de 02.12.2015 în același loc și
aceeași oră. Participanții vor depune 10%
garanţie din valoarea bunurilor licitate. Caietul
de sarcini (cost 500 RON) precum şi informații
suplimentare se pot obține la: Tel: 0359/463661
Fax: 0359/463662 Email: office@plginsolv.ro.
Cabinet Individual de Insolvenţă Misu Anca
Margareta, cu sediul în Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, desemnat lichidator al
SC Bogman Edo Center SRL, societate în faliment, cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 228A, bl.129D, sc. A, ap. 9, Jud.
Pr ah ov a, î n d os aru l d e f al im en t nr.
2568/105/2014 al Tribunalului Prahova, anunţă
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 1601107120644. Nr. 55478/18-112015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile: - Teren categoria
fâneață, în suprafață de 1448 mp,
situat în localitatea Mâneciu. Prețul de
pornire al licitației este de 19.858 lei,
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 03.12.2015, ora 10.00.
Anunțul nr. 55478/18.11.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numărul 0244.283006, persoană
de contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
19.11.2015.
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scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a următoarelor bunuri: 1. Autoturism
Volkswagen Lupo, an de fabricaţiei 2003, preţ
plecare diminuat cu 25% - 2.652,75 lei, valoarea
nu include TVA; 2. Două parcele de teren intravilan situate în Băicoi, cartier Tufeni, tarla 6,
Parcela A 271, Jud. Prahova, preţ plecare diminuat cu 10% - 46.800 lei valoarea nu include
TVA; Licitaţiile se vor desfăşura în zilele de 20,
23, 24, 25, 26, 27, noiembrie 2015, 30,01,02,03
decembrie 2015, începând cu ora 9:00, la adresa:
Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2, jud Prahova.
Termenul limită de depunere a garanţiei de participare la licitaţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire, este ziua lucrătoare anterioară tinerii
licitaţiei publice. Descrierea bunurilor ce fac
obiectul licitaţiei şi condiţiile de participare la
licitaţie se regăsesc în „Caietul de sarcini” ce se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă Misu Anca
Margareta contra sumei de 100 lei, exclusiv TVA.
Relaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon:
0736.419.826; 0244.570.635.
Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A. cu sediul social situat în Bucureşti,
b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, scoate la
vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă în
plic închis, următoarele utilaje-maşini tipografice: - Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta
Tower HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules
+ accesorii -preţ de pornire 5.453 euro, fără
T.V.A.; - Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print
-preţ de pornire 1.398 euro, fără T.V.A.; - Rama
automată de copiat plăci, model Lastra EM II
110- preţ de pornire 1.059 euro fără T.V.A. Oferta
se va depune până la data de 03.12.2015 orele
09:00 prin poştă sau direct la punctul de lucru al
companiei, situat în b-dul Iuliu Maniu nr. 224,
sector 6, Bucureşti. Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 03.12.2015 orele 09:30 la sediul
C.N. “Imprimeria Naţională” - S.A. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul
companiei, începând cu data de 19.1102.12.2015, de luni până joi (orele 8.0016.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub condiţia
prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei
împuterniciri acordate de către reprezentantul
legal în acest scop. Informaţii suplimentare:
Adrian Achim/ Adrian Vlad - telefon
021/434.88.05-09.
SC Tosigo SRL, prin lichidator judiciar CII Rusu
Ciprian Marian, cu sediul în Ploieşti, str. Văleni,
nr. 65, judeţul Prahova scoate la vânzare prin
licitaţie publică cu strigare: spaţiu comercial
S+P+M, situat în Azuga, str. Independenţei, nr.
53, construit pe un teren în suprafaţă de 60 mp,
anul punerii în funcţiune 2007 la preţul de
212.641,10 lei şi autoutilitară Mercedes Benz, tip
VITO 111 CDI, An fabricaţie 2007 la preţul de
27.934,20 lei. Licitaţia pentru bunul imobil se va
ţine la sediul lichidatorului în data de 25.11.2015
ora 15.00, iar în cazul în care bunul nu va fi adjudecat de la prima licitaţie, aceasta va fi reprogramată pentru 02.12.2015, 09.12.2015, 16.12.2015,
23.12.2015, 13.01.2015, 20.01.2015 aceeaşi oră şi
aceeaşi locaţie. Licitaţia pentru bunul mobil se va
ţine la sediul lichidatorului în data de 25.11.2015,
ora 14.00, iar în cazul în care bunul nu va fi adjudecat de la prima licitaţie, aceasta va fi reprogramată pentru 27.11.2015, 02.12.2015, 04.12.2015,
09.12.2015, 11.12.2015, 16.12.2015, 18.12.2015,
21.12.2015, 23.12.2015, aceeaşi oră şi aceeaşi
locaţie. Înscrierea se va efectua cu 48 de ore
înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii suplimentare la sediul lichidatorului şi la numerele de
telefon: 0722267433, 0733723417, avciprianrusu@gmail.com.
Anunţ de participare la licitaţie publică privind
vânzare imobil (primul termen): 1. Informaţii
generale privind proprietarul: Consiliul Local
Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: Judeţul
Tulcea, Oraşul Babadag, Str. Republicii, Nr. 89,
Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail:
urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul vanzariii: teren cu
suprafaţă de 926 mp, situat în intravilanul
oraşului Babadag, str. Vergului nr. 5. 3. orice
persoană interesată are dreptul de a solicita şi de
a obţine caietul de sarcini în mod direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice sau
pe suport de hârtie. 4. Compartimentul responsabil : Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei
oraşului Babadag, str.Cabanei nr.5. 5. Caietul de
sarcini se pune la dispoziţia solicitanţilor contra

sumei de 100 lei. 6. Data limită de depunere a
documentaţiei: 09.12.2015, ora 15,00 la secretariatul Primăriei oraşului Babadag, str. Republicii,
nr.89, Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5.
Licitaţia va avea loc în data de 10.12.2015, ora
15.00 la sediul Primăriei oraşului Babadag, str.
Republicii, nr.89. 6. Contestaţiile se depun în
termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul U.A.T.Babadag, menţionat la punctual 1, care vor fi soluţionate în
termen de 5 zile de la data emiterii, iar aceasta
poate fi atacată la instanţă de contencios administrativ competenţă în condiţiile Legii nr.
554/2004.
Direcţia Silvică Galaţi cu sediul în Galaţi, str.
Ştiinţei, nr.95, telefon 0236/412517, fax
0236/460256, e-mail office@galati.rosilva.ro,
organizează pe data de 21 decembrie 2015, orele
10.00, la sediul Direcţiei Silvice Galaţi din Galaţi,
Str.Ştiinţei, nr.95, licitaţia principală pentru
vânzarea de masă lemnoasă pe picior din
producţia anului 2015. Tipul licitaţiei este
publică, cu strigare. Licitaţia este organizată şi se
va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. Data şi oră organizării preselecţiei este 14 decembrie 2015, orele
15.00. Data şi oră limita până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie este 14 decembrie 2015,
orele 13.00. Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de strigare
pentru fiecare partida sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de
21506 m.c., din care: - pe natură de produse:
produse principale 14446 m.c., produse secundare 6991 m.c., produse accidentale 69 m.c. - pe
specii şi grupe de specii: răşinoase 458 m.c., fag
95 m.c., stejari 1638 m.c., diverse ţări 8096 m.c.,
diverse moi 11219 m.c. Masă lemnoasă pe picior
oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat. Masă
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecata după
încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca prin
negociere, conform reglementărilor în vigoare,

decât după desfăşurarea licitaţiilor intermediare
care se vor organiza începând cu luna ianuarie
2016. Caietul de sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaţiei începând cu data
de 2 decembrie 2015. Pentru informaţii şi date
suplimentare va puteţi adresa organizatorului
licitaţiei, Direcţia Silvică Galaţi, compartiment
fond forestier, ing.Luca Gheorghe, telefon
0748.270.902.
Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde
la licitaţie publică -Vispesti Ansamblu industrial
compus din clădire birouri: (P+M) Sc = 273,0
mp; H = 9,0 m; -clădire hala de producţie
(parter): Sc = 822,00 mp; H =5~6 m, 326.891
euro; -Teren 4357 mp valoare 156.852,00 euro.
-Snagov complex rezidenţial situat, lângă rezervaţia naturală de stejari, alcătuit din teren în
suprafaţă de 11.388 mp pe care sunt situate 20
de vile P + E concepute în 4 modele astfel: sc
157,4 mp, sc 163,42 mp, sc 183 mp, sc 233 mp,
preţ 1.468.110 euro; - teren neconstruit de 6838
mp preţ 143.625 euro, - teren neconstruit de
4640 mp 97.425 euro. -Disbev Clădire pensiune
cu sc 164.81 mp, sd 869 mp, şi bunuri necesare
funcţionarii că pensiune situată pe teren de 500
mp Predeal, str. Libertăţii nr. 70. -Teren intravilan 500 mp – Predeal, str. Libertăţii nr. 70.
-Teren intravilan 645 mp în Ploieşti, str. Fagului
nr. 11. -Teren 5513 mp, intravilan, Băicoi, str.
Paltinului plus două clădiri industriale cu sc 735
şi respectiv sc 1142 mp, Teren intravilan 737 mp
Teisani, Valea Rea. -SHR Ploieşti teren intravilan în suprafaţă de 549 mp cu clădire subsol
parţial + P + 1E cu suprafaţa construită, 446,60
mp. Tantareni - Teren intravilan 5.636 mp şi
teren extravilan arabil 11.456 mp. Licitaţiile vor
avea loc în fiecare zi de miercuri ora 14.00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, Str Cerceluş,
Nr 33. Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii
care au datorii neonorate faţă de societatea
debitoare. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul
lichidatorului din Ploieşti str. Cerceluş nr. 33, cu
o zi înaintea licitaţiei, următoarele documente:
Cerere de participare la licitaţie; Dovada achitării caietului de sarcini, taxa de licitaţie; Acte de
identificare licitator, delegaţie. Relaţii la telefon
0722.634.777.
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PIERDERI
Omniasig VIG SA - Agenţia Slobozia anunţă
pierdute poliţe de asigurare facultative cu seriile
B251425-B251434, D97945-D97950,
D106501-D106504, F2432694 -F2432703 şi
G878840-G878844. Se declară nule.
S.C. Gema Serv Finance S.R.L., cu sediul în
București sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr.
8A, J40/6151/26.03.2007, C.U.I. 21447851,
declară pierdut registrul unic de control seria A
nr. 1096421. Îl declar nul.
S.C. Gema Trans Auto S.R.L., cu sediul în
București sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr.
8A, J40/21851/21.11.2007, C.U.I. 22784200,
declară pierdut registrul unic de control. Îl
declar nul.
Persoană juridică S.C. Cad Precise Invest
S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, B-dul
Nicolae Bălcescu , nr.16, scara B, etaj 8, ap.12A,
având C.U.I. 25238157, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/2983/2009, declară pierdut
certificat de înregistrare: B1691805, emis pe
data de 05.03.2009 și eliberat la data de
11.03.2009 și ștampilă societate. Le declarăm
nule.
S.C. Grup Est Security S.R.L., cu sediul în
Piatra Neamț, J27/159/1992, C.U.I. RO2861660,
pierdut certificat constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Neamț, pentru punctul de lucru din Brăila, str.
Ștefan cel Mare, nr. 576, județul Brăila.
Declar pierdute contract vânzare- cumpărare și
proces verbal predare- primire, adeverință achitare intregrală, emise de I.C.R.A.L. pe numele
Dascalu Ion. Le declar nule.
Declar pierdut carnetul de student nr. 0332139,
emis de Universitatea Politehnica București, pe
numele Preda Marian- Georgian.
Pierdut legitimatie student emisa de Universitatea de Vest Timisoara, pe numele de Borza
Marius Adrian. O declar nulă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. ESCM.
105418/17.11.2015. 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 se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și
imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 03, luna decembrie,
anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Intreprinderea Construcții
Instalații Montaje S.A., cu domiciliul ﬁscal în loc. Ploiești, str. Democrației, nr. 103, cod de identiﬁcare ﬁscală 6101373, dosar de
executare nr. 125: Nr. ctr. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1. Stație betoane Liebherr, nr. inventar 21112, 369.900 lei;
2. Buldoexcavator 93WB-5EO, nr. inventar 21175, 70.350 lei; 3. Mașină automată confecționare etrieri, nr. inventar 21155,
161.650 lei; 4. Foarfecă hidraulică, nr. inventar 21192, 32.600 lei; 5. Pompă de apă Turbosol, nr. inventar 21129, 33.950 lei; 6.
Stație sortare și spălare agregate râu, nr. inventar 21182; 21193 - 21195; 21198, 385.150 lei; 7. Excavator Samsung, nr.
inventar 21149, 21.793 lei; 8. Excavator mobil PW 110R, nr. inv. 29018, 27.110 lei; 9. Compactor Caterpillar, nr. inv. 29023,
55.350 lei; 10. Nivelator Grader Pollmann G10A, nr. inv. 29027, 36.000 lei; 11. Centrală betoane Cedomal, nr. inv. 29036, 58.505
lei; 12. Platformă autoridicare cu acțiune hidraulică, nr. inv. 29037, 20.750 lei; 13. Buldoexcavator Komatsu, nr. inv. 21156,
44.015 lei; 14. Schelă metalică demontabilă, nr. inv. 21168, 28.055 lei; 15. Schelă metalică demontabilă, nr. inv. 21171, 28.055
lei; 16. Schelă zincată din oțel, nr. inv. 21124, 37.885 lei; 17. Ciur vibrator 4,8 mp cu patru site, nr. inv. 21083, 16.180 lei; 18. Set
cofrag Meva, nr. inv. 21051, 20.975 lei; 19. Excavator roți Atlas, nr. inv. 29022, 35.800 lei; 20. Autoturism marca Renault B LB8K
Symbol, an fabricație 2007, nr. identiﬁcare VF1LB8K0538008326, 1390 cmc, benzină, culoare albastru, nr. înmatr. PH-30-URB,
nr. inv. 21086, 4.745 lei; 21. Autoturism Marca Renault B LB8K Symbol, an fabricație 2007, nr. identiﬁcare VF1LB8K0538008325,
1390 cmc, benzină, culoare albastru, nr. înmatr. PH-22-URB, nr. inv. 21087, 4.745 lei; 22. Semiremorcă marca Broshuis 3AOU16-30 Trailler, an fabricație 1983, nr. identiﬁcare 83098, culoare albastru, nr. înmatr. PH-09-DDS, nr. inv. 21080, 19.775 lei. Total:
1.513.338 lei. Cota TVA: 24%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prevăzute de 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, reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 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, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind
Codul de Procedură Fiscală, 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 0244.407710, int. 168. Data aﬁșării: 19.11.2015.

