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OFERTE SERVICIU
l Execut zidarie sape tencu-
ieli, zugraveli, rigips, acoperi-
suri, subzidiri, consolidari. 
Telefon; 0740696157.

l Societate comerciala anga-
jeaza sofer pentru directorul 
general -activitati de birou si 
deplasari ocazionale in afara 
orasului. Conditii: pachet 
salarial atractiv. CV la offi-
ce@1benjamins.ro.

l Coremi SA, Ilfov, anga-
jeaza deserventi buldozer si 
buldoexcavator. Telefon 
0756119292 sau trimiteti CV 
pe office@coremi-sa.ro

l S.C. Dristor Kebab S.R.L. 
angajează calculator preţ cost 
-2 posturi. Cerinţe de ocupare 
a postului: studii medii. 
Aşteptăm CV la adresa de 
e-mail:  dristor_kebab@
yahoo.com

l SC Ilozelli SRL angajează 
S p e c i a l i s t  M a r k e t i n g . 
Responsabilităţi: coordonarea 
campaniilor de comunicare şi 
promovare a brandurilor 
companiei. Cerinţe: -studii 
superioare, -experienţă 
minim 1 an pe un post 

similar, -limba engleză la 
nivel mediu/avansat. Pachet 
salarial atractiv. Informaţii la 
telefon 0740.250.778.

l Locuri de munca in 
Anglia. Cautam: Carer, 
Registred Nurse (cu PIN), 
vorbitoare de limba engleza, 
care sa lucreze in ingrijirea 
batranilor, la case de batrini, 
Devon si Bishops Stortford. 
Contact pe: conewood02@
gmai l .com -Ful l  t ime. 
Contract de munca sigur. 
Posibilitatea sustinerii inter-
viului Online pentru candi-
datii. Decontare bilet de 
avion; Instruire/Training la 
locul de munca si diploma de 
specializare in domeniu. 
Salariu motivant: minim 8.10 
lire/ora, peste 1600 lire/luna. 
Cum ne dorim sa fii? Cerinte: 
Persoane organizate, respon-
sabile, f lexibile, empatice, 
motivate; fara antecedente 
penale. Obligatoriu: Respec-
tarea contractului pentru o 
perioada de minim 6 luni. Ce 
vei face? Responsabilitati: Sa 
asiste clientii care au nevoie 
de ajutor; Sa ajute clientii cu 
probleme de imobilitate si 
alte dizabilitati; Sa respecte 
politicile companiei.

l Primaria Municipiului 
Codlea, jud. Brasov, anunta 
organizarea concursului 
pentru ocuparea unui post 
vacant, functie contractuala 
de executie in perioada 
14.11.2017-16.11.2017, la 
sediul Primariei Municipiului 
Codlea, str. Lunga nr. 33, 
dupa cum urmeaza: 1. 
Psiholog rezident la Directia 
Asistenta Sociala; Conditii de 
participare: Conditiile gene-
rale: pe care trebuie sa le 
indeplineasca un candidat la 
concurs sunt urmatoarele: 1. 

are cetatenia romana, ceta-
tenie a altor state membre ale 
Un iun i i  Europene ;  2 . 
cunoaste limba romana, scris 
vorbit; 3. are varsta minima 
reglementata de prevederile 
legale; 4. are capacitate 
deplina de exercitiu; 5. are o 
stare de sanatate corespunza-
toare postului pentru care 
candideaza; 6. indeplineste 
conditiile de studii sau alte 
conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la 
concurs ;  7 .  nu  a  fos t 
condamnat definitiv pentru 
savarsirea unei infractiuni 
contra umanitatii, contra 
statului ori contra autoritatii, 
de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica 
infaptuirea justitiei, de fals 
ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni savar-
site cu intentie, care ar face-o 
incompatibil cu exercitarea 
functiei, cu exceptia situatiei 
in care a intervenit reabili-
tarea. Conditii specifice: 
Pentru postul de psiholog: 
-studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma de 
licenta in domeniul: stiinte 
sociale -specializarea psiho-
logie; -vechime in speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani; 
Concursul se va desfasura 
dupa urmatorul calendar: 
Conditii de desfasurare 
Selectarea dosarelor de 
inscr iere  Proba scr i sa 
Interviu/ pentru candidatii 
admisi la proba scrisa Data 
09.11.2017, 14.11.2017, 
16.11.2017.  Ora 12.00, 10.00, 
10.00. Locul Primaria Muni-
cipiului Codlea Primaria 
M u n i c i p i u l u i  C o d l e a 
Primaria  Municipiului 
Codlea. Data limita de depu-
nere a dosarelor de partici-
p a r e  l a  c o n c u r s ,  l a 
Compartimentul Registra-
tura al Primariei Munici-
piului Codlea este 07.11.2017. 
Informatii suplimentare se 
pot obtine la sediul Primariei 
Municipiului Codlea sau la 
telefon 0268/251650, int.122, 
Compartiment Resurse 
Umane

l Direcţia Asistenţă Socială 
din subordinea Consiliului 
Local Buftea organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, a 
funcţiei contractuale de 
execuţie, vacante de şofer 
treapta I din cadrul Compar-

timentului Tehnic- Adminis-
trativ. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune până 
în data de 06.11.2017, ora 
16.30, la sediul Direcţiei Asis-
tenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local Buftea şi 
trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Proba scrisă se va desfăşura 
în data de 16.11.2017 ora 
10.00, iar interviul în data de 
20.11.2017, ora 10.00 la sediul 
Direcţiei Asistenţă Socială 
din subordinea Consiliului 
Local Buftea. Condiţii de 
participare la concursul 
pentru ocuparea postului 
sunt cele prevăzute la art. 3 
din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, la care se adaugă: 
-studii medii; -vechime în 
s p e c i a l i t a t e a  f u n c ţ i e i 
minimum 3 ani; -permis de 
conducere pentru categoria 
B; -aviz psihologic. Relaţii 
suplimentare şi bibliografia se 
pot obţine de la Direcţia Asis-
tenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local Buftea– tel. 
0318241234 int. 110.

l Spitalul Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Calea Giuleşti 
Nr. 5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea 
funcţiei de:  - Bucatar, 1 
post-Serviciul Tehnic – Apro-
vizionare - Transport, vacant 
(contractual) conform HG nr. 
286 / 2011, HG nr. 1027 / 
2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data 
de 17.11.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
23.11.2017, ora 09.00; -Proba 
i n t e r v i u  î n  d a t a  d e 
28.11.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: condiţii 
generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în 
România; - cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; - capa-

citate deplină de exerciţiu; - 
s t a r e  d e  s ă n ă t a t e 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; - îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit 
cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candi-
data) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: - 
Vechime în meserie: - 3 ani. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de: 06.11.2017, 
ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalul 
Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoane de 
contact: Ref. Spec. I Butum 
Marinela, Ref. Spec. II. 
Năstase Silviu Dan, telefon: 
021/303.50.50. Manager, Dr. 
Moisa Ovidiu-Marcel

l Direcția Generală de Asis-
tență  Socială  şi Protecția 
Copilului Sector 3 cu sediul 
în Str. Parfumului, nr. 2-4, 
anunţă organizarea unui 
concurs de promovare  pe  
funcțiile  publice de condu-
cere în data de 27.11.2017: 1. 
Șef serviciu – Serviciul Achi-
zitii Publice si Contracte. a. 
pregătire de specialitate: - 
studii universitare de licenţă 
abso lv i te  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă; - studii de masterat 
sau postuniversitare absolvite 
in domeniul administratiei 
publice, management ori in 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitarii functiei 
publice, in conditiile legii; b. 

vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 2 ani; 2. Șef  
birou – Biroul Urmărire 
Contracte. a. pregătire de 
specialitate: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - 
studii de masterat sau postu-
niversitare absolvite în 
domeniul administratiei 
publice, management ori în 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitarii functiei 
publice, în conditiile legii; b. 
vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 2 ani; Condi-
ţiile prevăzute de lege pentru 
promovarea pe o funcție 
publ ică  de  conducere , 
conform art. 66 din Legea 
nr.188/1999 (r2), privind 
Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi 
completările ulterioare sunt: 
a) să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii postu-
niversitare în domeniul admi-
n i s t r a ţ i e i  p u b l i c e , 
management sau în speciali-
tatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice; b) să 
fie numiţi într-o funcţie 
publică din clasa I; c) să înde-
plinească cerinţele specifice 
prevăzute în fişa postului; d) 
să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art. 57 alin. 
(6); e) să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în 
condiţiile prezentei legi.   
Condiţiile de desfăşurare ale 
concursului : perioada de 
înscriere – 24.10.2017 – 
13.11.2017 – 20 zile de la data 
publicării; - instituţia publică 
la care se depun dosarele de 
înscriere – D.G.A.S.P.C 
Sector 3, Str. Parfumului, nr. 
2 – 4, Sector 3; - data organi-
zării concursului de recrutare 
– 27.11.2017 – proba scrisă; - 
până în data 06.12.2017 – 
interviul  (nu mai târziu de 5 
zile lucrătoare de la susţi-
nerea probei scrise). Director 
General, Georgeta Terciu

l Școa la  Gimnaz ia lă 
Numărul 1, comuna Cernica, 
judeţul Ilfov, anunță scoa-
terea la concurs, pe perioadă 
nedeterminată, a 1 post 
contractual vacant de îngri-
jitor, studii medii, vechimea 
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nu este obligatorie, conform 
HG 286/2011. Perioada de 
depunere a dosarelor: 25 
octombrie-7 noiembrie 2017, 
la sediul instituției din strada 
Traian, numărul 19, comuna 
Cernica, judeţul Ilfov, ora 
16.00. Calendarul probelor de 
concurs: -proba scrisă, pe 
data de 15 noiembrie 2017, 
ora 10.00, și interviul, pe data 
de 16 noiembrie 2017, ora 
10.00, la sediul instituției din 
strada Traian, numărul 19, 
comuna Cernica, judeţul 
Ilfov. Relaţii la telefon: 
021.369.50.77. 

l Liceul Tehnologic „Tudor 
Vladimirescu”, cu sediul în 
localitatea Tudor Vladimi-
rescu, strada Mircea cel 
Bătrân, numărul 2464, 
judeţul Galaţi, CIF: 3264546, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de informati-
cian S II, 1 post, perioadă 
nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 15.11.2017, ora 
9.00; -Proba practică în data 
de 17.11.2017, ora 9.00; 
-Proba de interviu în data de 
20.11.2017, ora 10.00. Data-li-
mită de depunere a dosarelor: 
07.11.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
superioare în specialitate; 

-vechime: minim 3 ani în 
specialitate. Relaţii suplimen-
tare se pot obține la sediul 
Liceului Tehnologic „Tudor 
Vladimirescu”, telefon: 
0236.828.621, e-mail: lttvgl@
yahoo.com

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
localitatea Craiova, Str.
Tabaci, Nr.1, Judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: 
Posturi vacante: Registrator 
medical debutant- 3 posturi 
în cadrul Serviciului de 
evaluare și statistică medi-
cală, Șef Serviciu tehnic 
administrativ (inginer, specia-
litatea electromecanică)- 1 
post, Inginer specialist 1A 
(electromecanic)- 1 post 
pentru Secția clinică ATI, 
Operator debutant- 1 post 
pentru Secția clinică ATI, 
analist debutant- 1 post 
pentru Compartimentul 
informatică. Concursul se va 
desfășura astfel: 1.Proba 
scrisă: în data de 15.11.2017, 
ora 9,00; 2.Proba interviu: în 
data de 17.11.2017, ora 11,00. 
Pentru part ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţ i i :  1 .Regis trator 
medical debutant: studii 
medii, nu necesită vechime în 
muncă; 2.Șef Serviciu tehnic 
administrativ (inginer, specia-

litatea electromecanică): 
absolvent al învăţământului 
superior- diplomă de licenţă; 
minim 2 ani vechime în speci-
alitate; 3.Inginer specialist 1A 
(electromecanic): absolvent al 
învăţământului superior- 
diplomă de licenţă, minim 7 
ani vechime în specialitate; 
4.Operator debutant: diplomă 
de absolvire a învățământului 
postliceal sau diplomă de 
bacalaureat, nu necesită 
vechime în muncă; 5.Analist 
debutant: diplomă de licență 
în specialitate, nu necesită 
vechime în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul unităţii din 
Strada Tabaci, nr.1. Relaţii 
suplimentare la  sediul 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova,  persoană 
de contact: Ec. Ungurenuș 
Atena-Carmen, telefon: 
0251.502.306.

CITAȚII  
l Partidul Oamenilor Liberi 
POL, cu sediul în Tg.Mureș, 
str.Poștei, nr.1, parter, jud.
Mureș, prin președinte Masca 
Dan Sorin, în calitate de 
petent, anunţă că pe rolul 
Tribunalului București, secţia 
a IV-a civilă, se află dosarul 
nr.31055/3/2016 privind 

modificarea actului consti-
tutiv și a statutului acestei 
formaţiuni politice potrivit 
Hotărârii nr.1/25.07.2016 a 
Adunării Generale Perma-
nente a Partidului Oamenilor 
Liberi POL. Termenul de 
judecată este stabilit pentru 
data de 30.10.2017, ora 12.00, 
complet F13 fond, sala 252, 
dosar nr.31055/3/2016- 
partide politice, modificare 
statut la Tribunalul București 
sectia IV-a Civilă. Președinte 
Masca Dan Sorin.

l România. Judecătoria 
Lugoj, Judeţul Timiș. Dosar 
n r. 1 9 2 5 / 2 5 2 / 2 0 1 7  d i n 
20.10.2017. Citaţie Nr. 
1925/252/2017. Pârâta Asoci-
aţia de Pășunat Cricioveana, 
cu ultimul sediu social 
c u n o s c u t  î n  C o m u n a 
Criciova, Sat Criciova, 
Judeţul Timiș, în prezent cu 
sediul necunoscut, este citată 
la Judecătoria Lugoj, pentru 
termenul de judecată din 29 
noiembrie 2017, ora 09.00, 
sala 10, în proces cu recla-
manţi i  Dascălu Ioana-
G a b r i e l a  ș i  D a v i d 
Daniel-Marius, având ca 
obiect partaj judiciar și rectifi-
care carte funciară. Preșe-
dinte: Creţ Alina Adriana, 
Grefier: Munteanu Corina.

l Numitul Luca Gabriel-
Razvan, cu ultimul domiciliu 

cunoscut in Sat Chicirea, Str. 
Releu nr.3, Comuna Tomesti, 
Jud.Iasi, este citat in calitate 
de intervenient fortat pentru 
data de 05.12.2017 la Tribu-
nalul Iasi (situat in Iasi, str.
Elena Doamna nr.1A, jud.
Iasi), complet Civ D4, ora 
0 9 . 0 0 ,  i n  d o s a r  n r. 
3609/99/2016*, in contradic-
toriu cu reclamanta Chirila 
Mariana, obiectul pricinii 
fiind "pretentii".

DIVERSE
l Lichidator judiciar C.I.I. 
Rusu Ciprian Marian cu 
sediul in Ploiesti, Str. Valeni, 
nr. 65, jud. Prahova, notifica 
deschiderea procedurii simp-
lificate a insolventei fata de 
debitoarea Rexpand Distribu-
t i o n  S R L ,  d o s a r  n r. 
7580/105/2017, Tribunalul 
Prahova. Termen depunere 
creante: 29.11.2017, Termen 
tabel preliminar: 08.12.2017, 
Termen tabel definitiv: 
02.01.2018, Adunarea credi-
torilor: 13.12.2017.

l Andrei Ioan IPURL, noti-
fica deschiderea procedurii 
generale de insolventa fata de 
debitoarea Darf Internatio-
nale SRL cu sediul în Munici-
piul  Campina, str. Al. I. Cuza 
nr. 1, bl. M2, et. 3, ap. 12, 
Judet Prahova, dosar nr. 
6365/105/2017, Tribunalul 

Prahova. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere  a  creante lor 
04.12.2017; termen tabel 
preliminar: 22.12.2017; 
termen tabel  definitiv: 
15.01.2018; data sedintei 
a d u n a r i i  c r e d i t o r i l o r 
28.12.2017, ora si locul 
urmand a fi stabilite de admi-
nistratorul judiciar provi-
zoriu, care va convoca toti 
creditorii debitoarei.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentată 
prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al I.M.C. 
Intermed & Development 
SRL desemnat prin hotararea 
din data de 19.10.2017, 
pronunţată de Tribunalul 
Ilfov - Secţia Civilă,  în dosar 
nr. 2084/93/2017, notifica 
deschiderea falimentului prin 
procedură simplificată preva-
zută de Legea nr. 85/2014 
împotriva I.M.C. Intermed & 
Development SRL, cu sediul 
în Oraș Otopeni, Strada 
Griviţa, Nr. 37E, Camera 2, 
Judet Ilfov, CUI 32500772, 
nr. de ordine în registrul 
comerţului J23/3481/2013. 
Persoanele fizice și juridice 
care înregistrează un drept de 
creanţă împotriva I.M.C. 
Intermed & Development 
SRL, vor formula declaraţie 
de creanţă care va fi inregis-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. ... Nr. 33038 din 19.10.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 19. În 

temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 9, luna noiembrie, ora 10.00, 

anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului/ terței persoane MIRCEA STAN, licitația a II -a: a) Spațiu comercial, în 

suprafață de 60 mp, situat în localitatea Costești Vale, nr. 156, județ Dâmbovița, preț de pornire al 

licitației 31860 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: P.V. sechestru - 16036/24.05.2016. *) În 

conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se 

prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte 

de cumpărare.Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau 

a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie 

de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: 

- plata taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației se va face în contul 

RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data afișării: 

24.10.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 11203132/2011. Nr. 33182 din 20.10.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna 

Octombrie, Ziua 20. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15, 

luna noiembrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării,nr.79, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC DIVERS CONSTRUCT SRL, cu domiciliul 

fiscal în București, șos. Chitilei, nr. 369, sector 1, prima licitație. a) Teren extravilan, categoria 

folosință arabil, în suprafață de 913 mp, situat în localitatea Tărtășești, sat Gulia, nr. cadastral 5872, 

nr. Carte funciara 4751, jud Dâmbovița, preț de pornire a primei licitații 5.866 lei (exclusivTVA), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - 

S.F.O.Titu. Sarcini: Proces verbal de sechestru nr. 31691/29.07.2015. În conformitate cu 

prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, 

operațiunea este scutită de cota de TVA 19%. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta 

de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) 

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, 

cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX00 

4381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data afișării: 24.10.2017.
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trată la grefa Tribunalul Ilfov 
- Secţia Civilă, cu referire la 
dosarul nr. 2084/93/2017, în 
urmatoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul crean-
ţelor 20.11.2017; b) termenul 
limita pentru verificarea 
creanţelor,  intocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor 
30.11.2017; c) termenul limita 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la 20.12.2017; d) 
data  pr imei  şedinţe  a 
adunarii generale a credito-
rilor 05.12.2017, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asocia-
ţilor  I.M.C. Intermed & 
Development SRL la data de 
30.10.2017, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Anunt de consultare 
asupra propunerilor cu 
privire la elaborarea PUD, 
“str.Minervei nr.2A, sector 1, 
Bucuresti, pentru investitia 
imobil cu functiune comer-

ciala (piese auto), si prestari 
servciii (reparatii auto). Bene-
ficiarul Popescu Adriana cu 
domiciliul in str.Surorilor 
nr.92, sector 1 Bucuresti, in 
calitate de initiator al PUD 
doreste realizarea investitiei 
pe terenul aflat la adresa sus 
mentionata. Observatiile si 
propunerile pot fi transmise 
in termen de 15 zile calen-
daristice prin posta la adresa 
Bucuresti sector 1 Bdul. Banu 
Manta nr.9. 

l  P r i m ă r i a  c o m u n e i 
Amărăştii de Sus, judeţul 
Dolj, în conformitate cu 
prevederile art.11, alin.(1) din 
Legea Cadastrului şi a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi în 
baza contractului de prestări 
servicii nr.2470/07.08.2017 
solicităm emiterea Ordinului 
Directorului General al 
Agenţ ie i  Naţ ionale  de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară privind începerea 

lucrărilor de înregistrare 
sistematică pentru imobilele 
situate în sectoarele cadas-
trale 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 din unitatea 
administrativ teritorială 
Amărăştii de Sus.

ADUNĂRI GENERALE  
l Compania de Apa Oltenia 
SA, cu sediul în Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, 
RO11400673, J16/63/1999, în 
conformitate cu dispoziţiile 
art.117 alin 1 şi art.121 din 
Legea 31/1990 privind socie-
tăţile, republicată, cu modifi-
căr i l e  ş i  comple tăr i l e 
ulterioare, şi prevederile 
art.641 alin.4 din OUG 
109/2011privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor 
publice, modificată şi comple-
tată, prin Preşedintele Consi-
liului de Administraţie al SC 
Compania de Apă Oltenia 
S A ,  d l . D i n c ă  A u r e l , 
CONVOACĂ Adunarea 

Generală Ordinară a Acţio-
narilor SC Compania de Apă 
Oltenia SA la data de 
29.11.2017, ora 13:00, la 
sediul societăţii din Craiova, 
str. Brestei, nr. 133, judeţul 
Dolj, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Numirea a cinci 
adminstratori neexecutivi în 
Consiliul de Administraţie al 
Companiei de Apă Oltenia 
SA, în conformitate cu preve-
derile OUG 109/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 2.Încheierea 
contractelor de mandat 
pentru cei cinci administrator 
provizorii numiţi în confor-
mitate cu prevederile OUG 
109/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3.Încheierea actelor adiţio-
nale la contractele de mandat 
ale celor doi administratori 
neexecutivi ai Consiliului de 
Administraţie în funcţie, 
respectiv Dincă Aurel si Ilie 
Virgil Daniel, prin care clau-
zele contractelor de mandat 
ale celor doi administrator 
neexecutivi să fie modificate 
astfel încât să conţină aceleaşi 
clauze cu contractele de 
mandate ale celor 5 (cinci) 
admin i s t ra tor i  numi ţ i 
conform OUG 109/2011. 4. 
Stabilirea remuneraţiei celor 
7 (şapte) administratori 
neexecutivi ai Companiei de 
Apa Oltenia SA respectiv 
indemnizaţia fixă lunară şi 
componenta variabilă. 5. 
Împuternicirea d-nei Creţu 
Cristina Madalina în calitate 
de reprezentant al Consiliului 
Local  a l  Munic ip iu lu i 
Craiova pentru a semna 
contractele de mandat cu cei 

5 (cinci) administratori 
neexecutivi numiţi în confor-
mitate cu OUG  109/2011 şi 
actele adiţionale încheiate la 
contractele de mandat ale 
celor doi administratori 
neexecutivi în funcţie. Docu-
mentele şi materialele infor-
m a t i v e  r e f e r i t o a r e  l a 
problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării pot fi consul-
tate pe site-ul oficial al socie-
tăţii sau la sediul societăţii 
din Craiova, str.Brestei, 
nr.133, judeţul Dolj. În cazul 
neîndeplinirii cvorumului 
statutar necesar deliberărilor 
la prima convocare, urmă-
toarea Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC 
Compania de Apă Oltenia SA 
va avea loc în data de 
11.12.2017, ora 13.00 la sediul 
societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, 
cu aceeaşi ordine de zi stabi-
lită pentru prima Adunare 
Generală Ordinară şi în 
aceleaşi condiţii stabilite de 
art.121 din Legea 31/1990.  

LICITAȚII  
l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
I n s o l v  S P R L ,  a n u n t a 
vanzarea prin negociere 
directa spațiu comercial 
situat la etajul 1 cu suprafata 
utila de 103 mp, impreuna cu 
partile comune hol intrare, 
hol acces palier pe nivel, 
spatii exclusive la parter si 
etaj I, două lifturi, ghenă 
gunoi la etaj I, precum si cota 
de teren aferent de 12,39 mp, 
cota indiviza din suprafata 
totala de 932 mp, situată in 

Târgu Jiu, str. Alexandru 
Vlahuță, bloc 1, etaj 1, judet 
Gorj, imobil asupra caruia 
este instituita sarcina - 
ipoteca in favoarea AJFP 
Prahova, ce va fi radiata 
conform art. 91 din Legea nr. 
85/2014, vanzare aprobata de 
Adunarea creditorilor din 
data de 06.10.2017. Cel mai 
mare pret oferit la data 
prezentului  anunt este 
110.000 lei, pasul de supra-
ofertare este de 2.500 lei. 
Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezen-
tare în suma de 1.190 lei de la 
sediul lichidatorului şi vor 
depune oferta impreuna cu 
taxa de garanţie de 11.000 lei 
pana la data de 07.11.2017. 
Negocierea si incheierea 
actului de adjudecare se va 
face la data de 08.11.2017 ora 
14/00 la sediul lichidatorului 
din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 
0244 519800.

l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
proprietatea imobiliară apar-
ținând debitoarei la prețul de 
81.0000 euro, compusa din 
teren în suprafață de 266 mp 
şi constructia C1 in regim de 
P+E+M cu Sc = 111,10 mp 
compusa din parter (cuprinde 
camera de zi, camera, buca-
tarie. baie, hol, casa scarii si 
terasa cu Sc = 111,10 mp si 
Su  =  93 ,56  mp) ,  e ta j 
(cuprinde 3 camere, baie, hol, 
casa scarii si logie cu Sc = 
111,10 mp si Su = 94,18 mp) 
si  mansarda (cuprinde 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiesti. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 1740713. Nr. 33165 din 20.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 

20 În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna 

noiembrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării,nr. 79, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului PĂUN  CORNEL, cu domiciliul fiscal în Potlogi, 

sat Românești, str. Preot Popa Ștefan, sector 1, licitația a ll - a: a). Teren extravilan, categoria 

folosință arabil, în suprafață de 1.600 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Românești,                 

tarla 26, parcela 1130/2, județul Dâmbovița, preț de pornire al licitației a ll - a: 4.448 lei, exclusiv 

TVA, reprezentând 75% din prețul de evaluare (preț de evaluare 5.930 lei - 1482 lei (25% diminuare 

pentru licitația a ll - a) = 4.448 lei), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după         

caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu, Proces verbal de sechestru nr. 35914 

/24.11.2016; b). Teren extravilan, categoria folosință arabil, în suprafață de 1.300 mp, situat în 

localitatea Potlogi, sat Românești, tarla 26, parcela 1130/1, județul Dâmbovița, preț de pornire al 

licitației a ll - a: 3.421 lei exclusiv TVA, reprezentând 75 % din prețul de evaluare (preț de evaluare 

4.561 lei - 1.140 lei (25% diminuare pentru licitația a ll - a) = 3.421 lei), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu, Proces 

verbal de sechestru nr. 35914/24.11.2016; c). Teren extravilan, categoria folosință arabil, în 

suprafață de 7.500 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Românești, tarla 59/1, parcela 44, județul 

Dâmbovița, preț de pornire al licitației a ll - a: 20.526 lei, exclusiv TVA, reprezentând 75% din prețul 

de evaluare (preț de evaluare 27.368 lei - 6.842 lei (25% diminuare pentru licitația a ll - a) = 20.526 

lei), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. 

Dâmbovița - S.F.O. Titu, Proces verbal de sechestru nr. 35914/24.11.2016. În conformitate cu 

prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, 

operațiunea este scutită de cota de TVA 19%. 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 se prezinte la termenul de vânzare,              

la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, 

copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; f). pentru persoanele               

fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul 

de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul 

că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei 

de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, se va face în contul 

RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. Data 

afișării: 24.10.2017.
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camera, hol, casa scarii si logie 
cu Sc = 75,35 mp si Su = 66,55 
mp) situată in Ploiești, str. 
Mihai Bravu, nr. 85, judet 
Prahova. Licitaţia va avea loc 
în 27.10.2017, ora 09/00 la 
sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. Persoanele 
interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma 
de 1.190 lei de la sediul lichi-
datorului și vor depune taxa 
de garanţie de 37.240 lei cu cel 
putin o zi înainte de data lici-
tatiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua 
de 03.11.2017 aceeași oră, în 
același loc.

l S.C. Energy B.V. S.R.L., 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoa-
terea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: Activul nr.1: teren 
curți-construcții situat în 
orașul Broșteni, sat Neagra, 
județul Suceava, în suprafață 
de 1.120mp, imobil identificat 
cu număr cadastral 30189, 
înscris în CF 30189 a comunei 
Broșteni. Terenul se înveci-
nează la nord și est cu orașul 
Broșteni, la sud cu drumul de 
acces și la vest cu râul Neagra. 
Vânzarea se va face prin lici-
tatie publica cu strigare, cu 

preţul de pornire de 50% din 
v a l u a r e a  e v a l u a t ă ,  d e  
22.350,00 lei (fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada 
acestui fapt cu 5 zile înainte 
de data licitației, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iași. Licitaţia va avea loc la la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iași, in data de 26.10.2017 
ora 16:30, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale 
regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 20.11.2015. 
Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare 
și desfășurare a licitaţiei., 
Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichida-
torului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adju-
decare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organi-
zare și desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 

10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţiali i  cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din 
mun. Iași, str. Vasile Lupu nr. 
43,  jud. Iași, până la data de 
26.10.2017 ora 15:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoa-
n e l e :  0 2 3 2 . 2 4 0 8 9 0 ; 
0 7 4 2 . 1 0 9 8 9 0 ,  F a x 
0232.240890.

l Comuna Miroslava, judeţul 
Iași, organizează licitaţie 
publică deschisă în data de 
31.10.2017, orele 10.00, pentru 
concesionare teren în supra-
faţă de 5608 mp situat în T62, 
parcela 2866/100/1 și  a 
construcţiei Staţie de pompe 
dezafectată în suprafaţă de 
160 mp. Data limită pentru 
d e p u n e r e a  o f e r t e l o r : 
30.10.2017, orele 16.00. 
Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii 
din cadru Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iași. Costul 
Caietului de sarcini este de 50 
Lei.

l Subscrisa Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata 
legal prin asociat coordonator 

av. Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al 
Integra SRL, desemnat prin 
incheierea de sedinta nr. 59 
din data de 27.01.2015 
pronuntata in Dosar nr. 
253/93/2015, af lat pe rolul 
Tribunalului Ilfov – Sectia 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat 
in proprietatea Integra SRL 
constand in teren intravilan  
in suprafata de 5.000 mp 
identificat  cu  nr. cadastral 
540 situat in orasul Chitila, 
judetul Ilfov in valoarea de 
350.000 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului imobil apar-
tinand societatii aflate in reor-
ganizare se va efectua in data 
de 01.11.2017 ora 14,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va 
vinde la primul termen de 
licitatie, se vor organiza inca 9 
(noua) licitatii, în zilele de 
08.11.2017,15.11.2017, 
22.11.2017,  29.11.2017, 
06.12.2017,  13.12.2017, 
20.12.2017 si 10.01.2018, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul administrato-
rului judiciar din București, 
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. 
M27 et. 4, ap. 10, sector 3, 
unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de admi-
nistratorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de 
la sediul administratorului 
judiciar din București, Blvd. 
Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 
2000 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea 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 
legal prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al 
Integra SRL, desemnat prin 
incheierea de sedinta nr. 59 
din data de 27.01.2015 
pronuntata in Dosar nr. 

253/93/2015, af lat pe rolul 
Tribunalului Ilfov – Sectia 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat 
in proprietatea Integra SRL 
constand in teren intravilan  
in suprafata de 5.000 mp 
identificat  cu  nr. cadastral 
541 situat in orasul Chitila, 
judetul Ilfov in valoarea de 
350.000 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului imobil apar-
tinand societatii aflate in reor-
ganizare se va efectua in data 
de 01.11.2017 ora 14,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va 
vinde la primul termen de 
licitatie, se vor organiza inca 9 
(noua) licitatii, în zilele de 
08.11.2017,15.11.2017, 
22.11.2017,  29.11.2017, 
06.12.2017,  13.12.2017, 
20.12.2017 si 10.01.2018, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul administrato-
rului judiciar din București, 
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. 
M27 et. 4, ap. 10, sector 3, 
unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de admi-
nistratorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de 
la sediul administratorului 
judiciar din București, Blvd. 
Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 
2000 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

PIERDERI  
l Pierdut arestat transport 
marfă seria I00132680L emis 
de către A.R.R. Ialomiţa, 
a p a r ţ i n â n d  M a n a s i a 
Alexandru. Se declară nul.

l Pierdut Atestat AMMI 
Manager Transport nr. 38759, 
emis pe numele de Nastasia 
Alexandru. Il declar nul.

l Pierdut atestat transport 
marfă, eliberat de ARR Argeș, 

pe numele Savu Constantin 
Cătălin, din com. Corbi – 
Argeș. Se declară nul.

l Pierdut certificat pregătire 
profesională a conducătorului 
auto nr. 0287680000, eliberat 
la data de 10.07.2014 de 
A.R.R. Maramureș pe numele: 
Mada Augustin. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat taxi seria 
CPTx nr. 0117936 eliberat de 
A.R.R. Tulcea pe numele 
Cristu Alexandru. Îl declar 
nul.

l Declar pierdută legitimaţia 
de student, emisă pe numele 
Cioacă Manuela Georgiana, 
de către A.S.E. București, 
Facultatea de Finanţe, Asigu-
rări, Bănci și Burse de Valori.

l Declar pierdut contract de 
vânzare- cumpărare nr. 18671 
V/1991, procesul verbal de 
predare- primire a locuinţei 
nr. 12671/26.02.1992, pe 
numele Omir Lucreţia, str. 
Complexului nr. 1, bl. 62, sc.1, 
ap. 28.

l Declar pierdută adeverinţă 
ce atestă plata în rate inte-
grală a imobilului din str. 
Crăișorului nr. 8, sc. 1, et. 8, 
ap. 52, bl. M134B, sector 5, 
București, emisă de C.C. 
Cotroceni, proprietar Tudor 
Ioana.

Pierdut recent portofel cu 
carnet de student şi legiti-
maţie pe numele Ghica-
Radu Mihnea Alexandru. 
Declar astfel nulitatea.

l Pierdut certificat de 
nastere pe numele Milosioiu 
Ciprian Nicolae, nascut la 
data 10.05.1979, in Targo-
viste,  judet Dambovita, 
pierdut certificat nastere 
Milosioiu Vicentiu Ioan 
Alexander, nascut la data de 
15.11.2015, sector 1- Bucu-
resti, pierdut certificat nastere 
Milosioiu Maitreyi Sofia 
Maria, nascuta la 02.08.2013, 
sector 1, Bucuresti, pierdut 
certificat de nastere Crisan 
Adelina Simona, nascuta la 
03.05.1986 in Arad, judet 
Arad, pierdut certificat casa-
torie incheiat intre Milosioiu 
Ciprian Nicolae si Crisan 
Adelina Simona, eliberat de 
Primaria Razvad, le declaram 
nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiesti. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 25902513/2016. Nr. 33171 din 20.10.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 20. În temeiul 

prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna noiembrie, anul 

2017, ora 12.00, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului SC PARAFOC PROD SRL, cu sediul în București, str. Lt. Av. Fuică 

Vasile, nr. 64, et. 1, ap. 5, sector 1, licitația a ll - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de 

pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA * (19%); Linie de fabricat mortar ignifug cu 

următoarele componente: - linie de producție; - bandă transportor vată; - compresor; - rezervor 

aer; - rezervor ulei; - panouri electrice; - platformă electrică (cântar); - convertizor curent, -, 

294555 lei, 55965 lei. *Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). 

oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice    

române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de 

identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică        

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile  legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei                  

de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, se va face în contul 

RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. Data 

afișării: 24.10.2017.


