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OFERTE SERVICIU
l  Firmă distribuţie produse 
alimentare zona Metro Voluntari 
angajează manipulant marfă şi 
şofer livrator.CV pe mail:angajari@
senic.ro sau tel:0741.244.002

l Comuna Negoi, cu sediul în 
l o c a l i t a t e a  N e g o i , 
str.I.D.Gabroveanu, nr.157, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: 1.Funcţia de execuţie 
de Asistent medical comunitar 
-compartimentul Asistenţă comu-
nitară. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă: 15.07.2016, ora 
10.00; -proba interviu: 20.07.2016, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Condiţii generale cf.Art.3 din HG 
286/2011. -Condiţii specifice: -Cali-
ficare ca Asistent medical genera-
list; -Aviz pentru autorizarea 
exercitării profesiei de Asistent 
medical generalist; -Minim un an 
de experienţă în profesia de Asis-
tent medical comunitar. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
08.07.2016, ora 10.00, la sediul 
Comunei Negoi. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Comunei Negoi, 
persoană de contact: Monica 
Zdrafcu, telefon: 0251.325.088, 
E-mail: negoi@cjdolj.ro

l Agenţia de Credite şi Burse de 
Studii anunţă scoaterea la concurs 
a funcţiei publice de execuţie, 
vacante, de consilier juridic, clasa I, 
grad superior, Direcţia Burse, 
Resurse Umane şi Economică, ID 
360943. Concursul va avea loc la 
sediul Agenţiei de Credite şi Burse 
de Studii, din str.Caransebeş, nr.1, 
sector 1, Bucureşti, în data de 
25.07.2016. Documentele necesare 
înscrierii la concurs, condiţiile 
generale, condiţiile specifice, infor-
maţiile referitoare la orarul desfă-
şurării concursului, precum şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe: www.roburse.ro. 
Dosarele pot fi depuse în termen de 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la Regis-
tratura A.C.B.S. Informaţii supli-
mentare la tel.021.310.19.05.

l ICME ECAB SA –CABLEL–
fabrica de cabluri electrice anga-
jează STIVUITORIST –pentru 
stivuitor de 5-7 tone –(autorizat 
ISCIR). Se oferă condiţii foarte 
bune de salarizare, plata orelor 

suplimentare, prime lunare, prime 
cu ocazia sărbătorilor şi tichete de 
masă. Candidaţii interesaţi sunt 
invitaţi zilnic,_între orele 09.00–
13.00 la sediul companiei din Str.
Drumul Între Tarlale, nr.42, 
Sector.3. Relaţii  la telefoa-
n e l e : 0 2 1 . 2 0 . 9 0 . 3 0 9  s a u 
021.20.90.113.

l Primăria comunei Dobroeşti, 
județul Ilfov, anunță organizarea 
concursului de recrutare prin 
concurs în vederea ocupării funcției 
publice vacantă de conducere de 
Șef serviciu, grad profesional II la 
Serviciul Poliția locală Dobroeşti, în 
data de 25.07.2016, orele 10,00 la 
sediul Primăriei comunei Dobro-
eşti– proba scrisă, iar interviul se va 
susține în data de 28.07.2016, orele 
10,00, la sediul Primăriei comunei 
Dobroeşti. Vechime minim 2 ani în 
specialitatea studiilor- studii superi-
oare. Probe stabilite pentru 
concurs: -selectarea dosarelor; 
-proba scrisă;-interviu. Ultima zi de 
depunere  a  dosare lor  es te 
13.07.2016, la sediul Primăriei 
comunei Dobroeşti– Compartiment 
resurse umane. Relații la nr. de tel. 
021.255.33.20. Bibliografia şi condi-
țiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării 
funcției publice se găsesc pe site-ul 
instituției la www.primariadobro-
esti.ro sau la Compartimentul 
resurse umane– tel. 021.255.33.20.

l Direcţia Locală de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de 
execuţie vacante de şofer I, studii 
G/M, vechime în specialitatea 
studiilor de minim 6 luni, în cadrul 
Biroului Comunicare, Analiză 
Sinteză, Patrimoniu, Logistică. 
Concursul se organizează la sediul 
instituţiei din Bucureşti, str. Hanul 
Ancuţei nr.4, sector 6, în data de 
15.07.2016, ora 10.00, proba scrisă 
şi 18.07.2016, interviul.Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituţiei.
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul 
instituţiei. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul instituţiei şi 
la nr. de tel.: 021.434.13.31 –Servi-
ciul Resurse Urnane, Juridic.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Buzău organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de consilier gradul IA în 
cadrul Compartimentului Resurse 
Umane şi Interogare Baze de Date 
cu încadrare pe perioadă nedermi-
nată. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească  condi ţ i i l e  genera le 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice, 
bibliografia şi tematica de concurs 
sunt disponibile accesând pagina 
oficială(www.ocpibz.ro). Relaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Buzău din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu nr.48, Biroul 
Resurse Umane şi Interogare Baze 
de Date, telefon 0238/711036.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului nr.2-4, anunţă organizarea 
unui concurs de promovare pe o 
funcție publică de conducere în 
data de 25.07.2016:1.Șef Serviciu- 
Serviciul Patrimoniu:a.pregătire de 
specialitate: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor juridice; -studii de 
masterat sau postuniversitare 
absolvite în domeniul administra-
ţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, în 
condiţiile legii;b.vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 2 ani; 2.Șef 
Serviciu- Serviciul Comunicare:a.
pregătire de specialitate: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii-  superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: ştiinţe umaniste şi 
arte; -studii de masterat sau postu-
niversitare absolvite în domeniul 
administraţiei publice,  manage-
ment ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, 
în condiţiile legii;b.vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 2 
ani.Condiţiile prevăzute de lege 
pentru promovarea pe o funcție 
publică de conducere,  conform 
art.66 din Legea nr.188/1999 (r2), 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare:a)să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii postuniversi-
tare în domeniul administraţiei 
publice, management sau în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; b)să fie numiţi 
într-o funcţie publică din clasa I; c)
să îndeplinească condiţiile prevă-
zute la art.57 alin.(6) din Legea 
nr.188/1999 (r2); d)să nu aibă în 
cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi.Condiţiile de desfăşu-
rare ale concursului: -perioada de 
înscriere– 20 zile de la data publică-
rii;-instituţia publică la care se 
depun dosarele de înscriere– 
D.G.A.S.P.C Sector 3, Str. Parfu-
mului nr.2-4; -data organizării 
concursului  de promovare- 
25.07.2016 -proba scrisă; interviul: 
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare 
de la susţinerea probei scrise; -locul 
de desfăşurare al concursului– 
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3. Alte 
menţiuni referitoare la organizarea 
concursului, condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografie se pot 
obţine la telefonul: 0730.013.862 –
Serviciul Organizare Resurse 
Umane.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Tauț, judeţul 
Arad. Concursul se desfăşoară la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici, în data de 27 iulie 
2016, ora 10.00 - proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
şi la nr. de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea func-
ţiei publice de conducere vacante 
de şef birou- Birou Garda Fores-
tieră județeană Constanța din 
cadrul Gărzii Forestiere Bucureşti. 

Concursul se organizează la sediul 
Gărzii Forestiere Bucureşti în data 
de 26 iulie 2016, ora 10.00 - proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Gărzii Forestiere Bucureşti. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
143 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
şi la nr. de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de şef serviciu - Asistență 
Socială din cadrul  Primăriei 
oraşului Tîrgu Bujor, judeţul 
Galaţi. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei oraşului Tîrgu 
Bujor, judeţul Galaţi, în data de 28 
iulie 2016, ora 10.00 - proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei oraşului Tîrgu Bujor, 
judeţul  Galaţi .  Dosarul  de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
birou din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Tîrgu Bujor, judeţul 
Galaţi. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei oraşului Tîrgu 
Bujor, judeţul Galaţi, în data de 26 
iulie 2016, ora 10.00 - proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 

depun în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
oraşului Tîrgu Bujor, judeţul 
Galaţi. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
şi la nr. de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Vlădeşti, judeţul 
Galați. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 27 iulie 
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată 
şi completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l  A N T I C A R I AT  A u r o r a , 
cumpărăm tablouri, icoane vechi, 
grafică, carte veche românească, 
manuscrise, autografe, cărți vechi 
şi noi, sfeşnice, mic mobilier, 
gramofoane, porțelan, diverse 
obiecte vechi. 0751.221.166.

CITAȚII  
l Doamna Ţurlea Lidia-Liana, 
fostă Amarie, cu ultimul domiciliu 
în Vulcan, str. Traian, bl.A3, ap.25, 
este citată în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.10178/278/2015, cu 
termen de judecată la data de 14 
iulie 2016, la Judecătoria Petroşani, 
orele 10:30.

l Se citează la Judecătoria 
Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 37 
pârâtul Parnescu Marian în dosarul 
civil nr. 1476/207/2016, având ca 
obiect divorţ fără minori, termen 
23.06.2016.

l Tulbegian (Tulbenjan) Ion, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Sulina, strada a VI-a, nr 76, jud 
Tulcea şi oraş Sulina, strada 
Nicolae Bălcescu nr 37, jud Tulcea 
e s t e  c i t a t  î n  d o s a r u l  n r 
2127/327/2016 ,  în  z iua  de 
31.08.2016, Completul C7, ora 8:30, 
Judecătoria Tulcea, în calitate de 
pârât, în proces cu Tulbenjan 
Andrei în calitate de reclamant, 
având ca obiect declararea judecă-
torească a morţii.

l Numiţii Apostol Ion şi Apostol 
Elena (Bâgu) domiciliaţi în oraşul 
Bacău, strada Letea nr 11, sc C, 
apartament 19, jud Bacău, sunt 
citaţi în calitate de pârâţi în dosarul 
civil nr 4778/311/2013 aflat pe rolul 
Judecătoriei Slatina, cu termen de 
judecată la data de 23 septembrie 
2016, ce are ca obiect partaj succe-
soral, în contradictoriu cu recla-
manţii Creţu Vasile şi Creţu Emilia, 
ambii domiciliaţi în Scorniceşti, 
Jud Olt.

l Numita Picioroagă Andra-Ioana 
domiciliată în com. Valea Lupului, 
str. Primăverii nr. 24, jud. Iaşi este 
chemată în calitate de pârâtă la 
Judecătoria Iaşi – Secția Civilă, 
complet C22M, str. Anastasie Panu, 
nr. 25, în data de 13.09.2016, ora 
8.30, în dosar nr. 24518/245/2015, 
având ca obiect “divorț fără 
minori”, reclamant fiind Picioroagă 
Constantin-Adrian.

l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana cu ultimul domiciliu în 
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr.3, 
Bl.a4, sc.3, ap.6, Jud.Dolj, în cali-
t a t e  d e  p â r â t ă ,  î n  d o s a r 
nr.8737/215/2013* la Judecătoria 
Craiova, în data de 08.07.2016, 
CF4. În dosarul 37071/215/2013 
al Judecătoriei  Craiova s-a 
p r o n u n ţ a t  s e n t i n ţ a 
nr.14205/18.11.2015: "Admite 
acţiunea astfel cum a fost preci-
zata de reclamanta SC Groupama 
Asigurări SA în contradictoriu cu 
pârâta SC Euroins Insurance 
PLC prin Euroins România 
Asigurare -Reasigurare SA şi 
intervenientul forţat YUSEIN 
IBRAHIM. Obliga pârâta SC 

ANUNȚURI

Ministerul Finantelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. 
Biroul Juridic. Citație. Domnul 
Paun Alexandru, cu domiciliul 
în județul Teleorman, sat 
Merenii de Jos, sunteți chemat 
în data de 25 octombrie 2016, 
ora 09:00, la Tribunalul 
București, cu sediul în Bd. 
Uniri i , nr. 37, sector 3, 
București, cam. 131, complet 
c2, pentru a participa în 
calitate de pârât la judecarea 
dosarului numărul 14693 
/3/2013*/a1, având ca obiect 
p r o cedu ra  i n so l ven țe i - 
angajarea răspunderii patri-
moniale conform art. 138 din 
L egea  n r.  8 5 / 2006 ,  î n 
contradictoriu cu reclamanta 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 
312496/21.06.2016. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova 
organizează pe data de 07.07.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în 
vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. 
Autoturism marca Opel Adam AGT 98 Kombi, an fabricație 1999, cc. 1700 cmc, nr. înmatriculare AX-
775-YW, combustibil motorină, culoare albastru, Euro 2, fără documente înmatriculare, preț pornire - 
4800 lei (inclusiv T.V.A.); 2. Autoturism marca Rover 75 1.8i , an fabricație 2000, cc. 1796 cmc, nr. 
înmatriculare PH-51-YZZ, combustibil benzină, Euro 3, culoare verde, preț pornire - 12000 lei (inclusiv 
T.V.A.); 3. Autoturism marca Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI, an fabricație 2000, cc. 1896 cmc, nr. 
înmatriculare PH-07-YZZ, combustibil motorină, Euro 3 culoare alb, preț pornire - 8000 lei (inclusiv 
T.V.A.); 4. Autoturism marca Audi A6, an fabricație 2009, cc. 2967 cmc, nr. înmatriculare PH-15-DGT, 
combustibil motorină, culoare alb, Euro 5, preț pornire - 50000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație 
este de 100 lei; 5. Teren extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria de folosință pădure, situat în 
comuna Secăria, jud. Prahova, Tarlaua 320/40 PD, intabulat - preț pornire - 1.500 lei (nu se include 
T.V.A.). Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare la licitație: conform H.G. 731/2007 
republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 
14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, cei interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de 
pornire a licitației în contul RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de 
înregistrare 2844936 și vor depune documentele de participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 
din hotărârea sus menționata pâna pe data de 05.07.2016, ora 16.00. Pentru persoanele fizice și 
juridice autorizate ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliajele acestora și pietre 
prețioase, A.J.F.P. Prahova valorifică prin vânzare directă bijuterii din argint 925‰ (inele, cercei, 
verighete și brățări) în greutate totală de 1032.5 grame, la prețul de 1,50 lei/ gram (inclusiv T.V.A.) ce 
au fost expertizate și marcate de expertul A.N.P.C. Valoarea totală a bunurilor este de 1548,76 lei 
inclusiv T.V.A. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 
555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment 
Valorificare Bunuri.
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Euroins Insurance PLC prin 
Euroins România la plata sumei 
de 21.008,02 lei cu titlu de despă-
gubiri urmare a accidentului din 
data de 21.12.2010. Obliga pârâta 
SC Euroins Insurance PLC prin 
Euroins România Asigurare 
-Reasigurare SA la plata sumei de 
1955,45 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 zile de la comuni-
care, cererea de apel se depune la 
Judecătoria Craiova. Pronunţată 
în şedinţa publică, azi 18.11.2015

DIVERSE  
l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform hota-
rarii intermediare din data de 
08.04.2016 pronunţată de Tribu-
nalul  Prahova, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal - Biroul faliment, în 
dosarul 5281/105/2015, anunţă 
deschiderea procedurii generale  a  
falimentului debitoarei LIADEL 
CONSULTING SRL, cu sediul 
social in Ploiesti, str. Gheorghe 
Doja, nr. 5, bl. 36C1, et. 2, ap. 7, 
jud. Prahova CUI 16502801, 
J29/1214/2004.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere  a  creanţelor  este 
24.06.2016. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor  este  24.06.2016. 
Termenul pentru depunerea even-
tualelor contestatii formulate 
impotriva tabelului suplimentar al 
creantelor  este  01.07.2016. 
Termenul pentru afişarea tabelului 
d e f i n i t i v  c o n s o l i d a t  e s t e 
25.07.2016.  

l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 

3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform 
sentinta nr. 600/23.05.2016, 
pronunţata de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ si Fiscal - Biroul 
F a l i m e n t ,  î n  d o s a r u l  n r. 
506/105/2016, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei 
debitoarei MIALVI DISTRIBU-
TION SRL, sediul social în Sat 
Romanesti, comuna Barcanesti, nr. 
459, jud. Prahova, CIF 28205286, 
J29/424/2011. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a  creanţelor  este 
06.07.2016 .Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 
25.07.2016. Termenul pentru soluti-
onarea eventualelor contestatii si 
pentru definitivarea si afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 
18.08.2016. Prima adunare a credi-
torilor la data de 01.08.2016, ora 
14.00, la sediul administratorului 
judiciar.

l  S N T G N  T R A N S G A Z 
MEDIAS, titular al proiectului " 
REABILITAREA CONDUCTEI 
Ø28” BĂŢANI-ONEŞTI  ETAPA I 
–  PREGĂTIREA PENTRU 
T R A N S F O R M A R E A  I N 
CONDUCTĂ GODEVILABILĂ 
"- pe raza judetului COVASNA, 
anunta publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de incadrare 
de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Covasna, in cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare 
adecvată,  pentru proiectul 
"REABILITAREA CONDUCTEI 
Ø28” BĂŢANI-ONEŞTI ETAPA I 
–  PREGĂTIREA PENTRU 
T R A N S F O R M A R E A  I N 
CONDUCTĂ GODEVILABILĂ " 
- pe raza judetului COVASNA, 
propus a fi amplasat in localitătile: 

Batanii Mici, Ozunca Bai, Bixad, 
Turia, Sanzieni, Lemnia si Bretcu. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul autoritătii 
competente pentru protectia 
mediului Covasna din Sfântu 
Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr.10, 
in zilele de luni-vineri, intre orele 
8.00-14.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet http:// 
apmcv.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii / obser-
vatii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, pana 
la data de 28.06.2016.

LICITAȚII  
l Primaria orasului Borsa, prin 
Ocolul Silvic Alpina Borsa organi-
zeaza licitatie de vanzare material 
lemnos pe picior, provenit din 
produse principale si accidentale, 
la sediul acesteia, pe data de 
08.07.2016, ora 10.00. Licitatia va 
fi publica in plic inchis.Cantitatea 
bruta scoasa la licitatie este de 688 
m.c. material lemnos pe picior, 
provenit din produse principale si 
accidentale.Pentru participarea la 
licitatie, operatorii economici vor 
depune documentatia necesara 
conform Regulamentului de 
vanzare material lemnos si a caie-
tului de sarcini, care se procura de 
l a  O . S .  A l p i n a  B o r s a 
R.A.Inscrierile se vor face pana la 
data de 30.06.2016 ora 13.00 la 
sediul O.S. Alpina Borsa R.A. 
Preselectia va avea loc in data de 
30.06.2016, ora 14.00 la sediul 
Primariei Borsa. Alte detalii se pot 
obtine de la: Primaria Borsa, tel.-
0262/ 342553;342322; Ocolul Silvic 
Alpina Borsa, tel.-0262/343255.

l Organizatorul  l ic i taţ ie i : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş –Făget 
R.A., comuna Ghimeş –Făget, sat 

Făget, strada Principală, telefon/
fax: 0234385.727, e-mail: os.
ghimesfaget@yahoo.com. Data şi 
ora  desfăşurăr i i  l i c i ta ţ ie i : 
12.07.2016, ora 17.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş –Făget 
R.A., din localitatea Ghimeş –
Făget, sat Făget, strada Princi-
pală. Tipul licitaţiei: Licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului, nr.924/2015. Data şi ora 
o r g a n i z ă r i i  p r e s e l e c ţ i e i : 
05.07.2016, ora 17.00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 04.07.2016, 
ora 16.00. Lista partizilor, preţul 
de pornire şi pasul de licitaţie 
pentru fiecare partidă sunt afişate 
la sediul organizatorului şi pe site-
u l :  www.ocoaledereg im.ro . 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior este de: -154 mc. Din 
care pe natură produse: -Produse 
principale: 0mc; -Produse secun-
dare: 0mc; -Produse de igienă: 
0mc; -Produse accidentale: 154mc; 
şi respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -Răşinoase: 154mc; -Fag: 
0mc; -Stejar: 0mc; -Diverse tari: 
0mc; -Diverse moi: 0mc; Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat. Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată va face obiectul unei 
noi licitaţii în data de 02.08.2016, 
ora 17.00, cu preselecţie în data de 
26.07.2016, ora 17.00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 25.07.2016, 
ora 16.00. Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată după a doua licitaţie 
se va putea adjudeca prin nego-

ciere în condiţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare. Caietul 
de sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 22.06.2016. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei la telefon/fax: 
0235.385.727, e-mail os.ghimes-
faget@yahoo.com. Persoană de 
contact Ing. Fond Forestier Moisă 
Ion.

l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichi-
d a t o r  j u d i c i a r  a l  O L 
CONSTRUCT DEVELOPMENT 
SRL desemnat prin Sentinta 
Civila nr. 6098 din data de 
17.06.2014, pronuntata in dosar nr. 
18704/3/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila,  anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea OL CONSTRUCT 
DEVELOPMENT SRL constand 
in teren intravilan in suprafata de 
11.468,43 mp situat in Bucuresti, 
Bd. Drumul Gura Putnei, nr. 
67-87, lot 1, sector 3 prin licitatie 
publica cu strigare, iar pretul de 
pornire va fi de 770.000 euro la 
care se adauga TVA si se poate 
achita conform regulamentului 
stabilit in cadrul adunarii credito-
rilor din data de 07.06.2016, in 
rate, dupa cum urmeaza: 15% 
(115.500 Euro) pana la data de 
29.06.2016, ora 12.00, 25% din 
pretul final de adjudecare, plus 
inca o suma ce reprezinta comple-
tarea avansului initial achitat 
pentru ca acesta sa reprezinte 15% 
din pretul final de adjudecare in 
situatia in care imobilul se adju-
deca la un pret superior celui de 
p o r n i r e ,  p a n a  l a  d a t a  d e 
31.07.2016, 20% din pretul final de 
adjudecare pana la data de 
30.09.2016, 40% din pretul final de 
adjudecare, plus TVA calculat la 
totalul pretului final de adjude-
care, pana la data de 15.11.2016. 
Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza in data de 30.06.2016 ora 
14,00 prin licitatie publica cu stri-
gare. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 

starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 1.000 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al GDC AUTOCENTER SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
9423 din data de   24.11.2015, 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r. 
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunurilor 
mobile constand in aparate, utilaje, 
unelte si echipamente pentru 
service auto in proprietatea GDC 
AUTOCENTER SRL in valoare 
totala de 172.608 RON exclusiv 
TVA. Prima vanzare a bunurilor 
mobile apartinand societatii falite 
se  va organiza in  data de 
01.07.2016 ora 13,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile mobile nu se vor vinde la 
primul termen de licitatie, se vor 
organiza ale doua licitatii cu stri-
gare in datele de 08.07.2016 si de 
15.07.2016, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
ta t ie  precum s i  modul  de 
organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 28743/22.03.2016 Anuntul privind vânzarea. 
Anul 2016, Luna 06, Ziua 22. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, se vor vinde prin 
licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - SC 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 14.940 lei fără TVA, a-3-a licitație; - Circular 
vertical Holzher Mod 1225 - preț de pornire 21.372 lei, fără TVA, a-3 a licitație; - Centru de prelucrare a lemnului Ecomaster tip 7113 și cnc - 
preț de pornire 44.881 lei, fără TVA, a-3 a licitație; - Mașină de aplicat cant Holzher BC 91, preț de pornire 11.637 lei, fără TVA, a-3 a 
licitație; - Compresor cu șurub Kaeser tip SMI1/7,5: uscător de aer tip 11, rezervor de aer 500 1 - preț de pornire 9.257.lei, fără TVA, a-3 a 
licitație; - Utilaj prelucrarea fierului forjat Hebo - preț de pornire 19.183 lei, fără de TVA, a-3 a licitație; - Mașină de ascuțit scule RS 1001 - 
preț de pornire 1.404 lei, fără TVA, a-3 a licitație; - Mașină de frezat HolzHer - preț de pornire 1111,5 lei, fără TVA, a-3 a licitație. - SC Limo 
Rent SRL, cu domiciliul în localiattea Băicoi, str. Progresului, bl. 2, sc. A, et. 3.ap. 14: - Autoutilitară Citroen, PH-18-LIM, nr. de identificare 
FBGT2A0011T24E3, preț de pornire licitație 9.862,5 lei (fără TVA) a- 2 a licitație. - Serban Remus Octavian, cu domiciliul în str. Alexandru 
Odobescu, nr. 65, Mun. Ploiești, jud. Prahova: - imobil în suprafață de 48 mp, construită în 1936, situată în comuna Vâlcănești, nr. 505 - 
preț de pornire 3540,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren intravilan 600 mp, situat în comuna Vâlcănești, 
sat Vâlcănești, nr. 505 - preț de pornire 7025 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren intravilan 2432 mp, situat în 
comuna Vâlcănești, tarlaua 3, parcela 26/30/5, în punctul Baracesti - preț de pornire 12.905,00 lei, fără TVA, reprezintă 55% din valoare, 
licitația a -IV- a; - teren extravilan 3300 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 542, nr. cadastral 10092, tarlaua 6 - preț de pornire 4.950,00 
lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 5100 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 542, nr. cadastral 
10093, tarlaua 6- preț de pornire 7.805,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 52100 mp, situat în 
comuna Vâlcănești, nr. 496, nr. cadastral 10065, tarlaua 3- preț de pornire 84.400,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -
IV- a; - teren extravilan 12500 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 502, nr. cadastral 10066, tarlaua 3 - preț de pornire 19.690,00 lei, fără 
TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 448, nr. cadastral 10037, 
tarlaua 3 - preț de pornire 4.200,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 5600 mp, situat în comuna 
Vâlcănești, nr. 472, nr. cadastral 10050, tarlaua 3 - preț de pornire 8.570,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - 
teren extravilan 6400 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 466, nr. cadastral 10046, tarlaua 3 - preț de pornire 9.790,00 lei fără TVA, 
reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 2500 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 484, nr. cadastral 10064, tarlaua 
3 - preț de pornire 3.750,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna 
Vâlcănești, nr. 470, nr. cadastral 10048, tarlaua 3 - preț de pornire 4.200,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - 
teren extravilan 6635 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 468, nr. cadastral 10047, tarlaua 3 - preț de pornire 10.150,00 lei, fără TVA, 
reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 448, nr. cadastral 10037, tarlaua 
3 - preț de pornire 4.200,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 3750 mp, situat în comuna 
Vâlcănești, nr. 454, nr. cadastral 10042, tarlaua 3 - preț de pornire 5.740,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - 
teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 538, nr. cadastral 10088, tarlaua 3 - preț de pornire 4.200,00 lei, fără TVA, 
reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 5000 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 488, nr. cadastral 10063, tarlaua 
3 - preț de pornire 7.650,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a; - teren extravilan 87823 mp, situat în comuna 
Vâlcănești, nr. 488, nr. cadastral 166, tarlaua 3 - preț de pornire 144.910,00 lei, fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a -IV- a. 
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 - Scăeni, 
RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 
207/2015, până în ziua de 11.07.2016 - orele 16.30. Licitația va avea loc în data de 12.07.2016, la orele 11.00 - 12.30, 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. 6535, 28740, 28741 pot fi consultate la sediul organului fiscal, 
primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor 
puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de 23.06.2016 până pe data de 07.07.2016, 
inclusiv.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TRG 
9873/21.06.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Teleorman, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru regiunea fiscală Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești, să depună, până cel târziu 
la data de 05.07.2016, orele 16:30, ofertă în vederea desemnării 
unui practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitoarele: 1. S.C. Expert Vent SRL, CUI 23266479, Alexandria, 
jud. Teleorman; 2. S.C. Florviki SRL, CUI 11584355, comuna 
Nanov, jud. Teleorman; 3. S.C. Agralex SRL, CUI 17360799, 
comuna Orbeasca, jud. Teleorman; 4. Luta SS Maria Intreprindere 
Individuală, CUI 33282790, comuna Plopii Slăvitești, sat 
Brâncoveanca, jud. Teleorman; 5. S.C. Vizantes SRL, CUI 
26918038, Videle, jud. Teleorman; 6. Pescaru Geta Intreprindere 
Individuală, CUI 25756000, jud. Teleorman, aflate pe rolul 
Tribunalului Teleorman, întocmită 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. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, 
individual, la registratura Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Teleorman, str. Dunării, nr. 188, Alexandria, jud. 
Teleorman.
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l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al GED - OIL 
COMPANY SRL desemnat prin 
Sentinta nr. 6046 din data de 
25.06.2015, pronuntata in Dosar 
nr. 37265/3/2012 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
GED - OIL COMPANY SRL, 
constant in autoturism marca 
Dacia Logan, an fabricatie 2009, 
combustibil Motorina, capacitate 
cilindrica 1598 cm3, putere 63 kw, 
culoare ALB, taxa de prima inma-
triculare NEACHITATĂ, in 
valoare totala de 2.500 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite 
se  va  organiza in  data  de 
30.06.2016 ora 13,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in 
care bunului nu se va vinde la 
primul termen de licitatie, se vor 
organiza alte 3 (trei) licitatii sapta-
manale, in datele de 07.07.2016, 
14.07.2016 si 21.07.2016, la aceeasi 
ora si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentio-
nate in caietul de sarcini, cel tarziu 
pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunu-
rilor, pretul acestora, conditiile de 

inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului judi-
ciar sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

NOTIFICĂRI  
l JUST INSOLV SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
generala privind debitoarea SC 
CORYDOB IMPEX SRL, in 
Dosarul  nr.  3477/105/2013, 
Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 772 din 16.06.2016 cu 
termenele: depunere declaratii 
creantă 01.08.2016, întocmirea 
tabelului suplimentar al creantelor 
30.08.2016, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 28.09.2016.

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal eliberat in 
30.09.1975, pe numele Ieletzky 
Christache Eugen si  Elena 
Gabriela. Il declar nul.

Pierdut stampila Disciplina 
Microbiologie1 Departamentul 
Clinic2 Facultatea Medicina 
UMF Carol Davila. O declar 
nulă.

l Pierdut chitanta 0154114. O 
declar nulă.

l Sc cromatic exim srl cu sediul in 
bucuresti , bd iuliu maniu nr 
170-174, bloc 40, sc 2, et 3, ap 55, 
sector 6, identificat cui 3322833, j40 
/3312 / 1993 , pierdut declaraţie de 
instalare casa marcat – seria 
455200 – număr atribuire 014501. 
O declar nulă.

l S.C. ROMTRANS HOLIDAY 
S.R.L., înregistrată la O.R.C. 
Constanţa cu nr. J13/1104/2003, 
având C.U.I. R 15288220, cu 
sediul în Eforie Sud, str. Carmen 
Silva, nr.20, judeţ Constanţa, 
declară pierdute certificatele 
constatatoare emise în data de 
10.03.2008 de O.R.C. Constanţa 
pentru activităţile autorizate a se 
desfăşura la sediul principal al 
societăţii şi în afara acestuia sau 
a l  s e d i i l o r  s e c u n d a r e .  L e 
declarăm nule.

l Subsemnatul Bârsan Mihai 
declar pe propria răspundere că în 
data de 21 iunie 2016 am pierdut 
chitanţierul cu seria BKAR0974751 
până la BKAR0974800 (50 file) 
aparţinând firmei S.C. KARA 
Distrib S.R.L. C.I.F. RO12502337. 
Declar nule chitanţele necomple-
t a t e  B K A R 0 9 7 4 7 9 8 , 
BKAR0974799, BKAR0974800.

l Declar pierdut card de identitate 
R . A . T. B .  ( 3 2 3 6 1 )  s e r i a 
010401016522 nr. 2790362 pe 
numele Şoana Oana Adriana.

publicitate




