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OFERTE SERVICIU
l G Canale & C angajeaza 18 
ambalatori manuali pentru tipo-
grafie. Interviurile au loc la 
sediul din Com. Cernica nr. 47, 
vineri, 12 ianuarie 2018 la ora 
9 . 0 0 .  I n f o r m a t i i  l a : 
021.351.72.55.

l Muncitori calificaţi şi necalifi-
caţi Olanda, salariu între 9-14€ 
b r u t /  o r a ,  0 3 7 4 9 9 2 3 3 3 , 
0344407491.

l Primăria Oraşului Recaş, cu 
sediul în localitatea Recaş, Calea 
Timişoarei, nr.86, judeţul Timiş, 
anunţă amânarea concursului, 
conform Hotărârii de Guvern 
nr.611/2008, pentru ocuparea 
funcției publice de execuție 
vacantă de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debu-
tant, organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 29.01.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
31.01.2018, ora 10.00, astfel: la o 
dată care se va comunica ulte-
rior. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
număr 1831/28.12.2017, pagina 
3, cod 133661. 

l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, 
angajează: funcţionar adminis-
trativ, agent contractări şi achi-
ziţii, administrator cumpărări, 
agent servicii clienţi. Cerinţe: 
studii medii, fără experienţă. 
Interviul se organizează în data 
d e  1 5  i a n u a r i e  2 0 1 8 . 
Tel.0744.597.517.

l Asoc.ICAM, cu sediul în 
comuna Pătrăuţi, nr.13, jud.
Suceava, angajează: asistent 
relaţii publice şi îngrijitor clădiri. 
L i m b i  s t r ă i n e   ş i  s t u d i i 
medii cerute. Persoanele intere-
sate vor depune CV-uri+ foto la 
sed iu l  a soc ia ţ i e i  sau  pe 
mail: icamoffice@icamro.org.

l Consiliul Județean Suceava 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unei 
funcții publice de execuție 
vacante de consilier superior la 
Serviciul UIP (gestionare 
deşeuri) din cadrul Direcției 
tehnice a Consiliului Judeţean 
Suceava. Concursul se organi-
zează la sediul Consiliului Jude-
țean Suceava, în data de 
07.02.2018, ora 09.00, proba 
suplimentară;  în data de 
12.02.2018, ora 10.00, proba 
scrisă şi interviul, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probe scrise.
Condiții generale: candidații 
trebuie să îndeplinească condi-

țiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domneniul tehnic; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de minimum 9 ani; 
competențe în domeniul tehno-
logiei informației, nivel mediu; 
pentru deținătorii certificatului 
ECDL Complet sau alte ates-
tate/ certificate obținute în 
domeniul IT, se va echivala 
proba suplimentară pentru 
testarea cunoştințelor de nivel 
mediu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial Partea a 
III-a, la sediul Consiliului Jude-
țean Suceava din strada Ștefan 
cel Mare, nr. 36. Relații supli-
mentare cu privire la conținutul 
dosarului, bibliografiei, etc. se 
pot obține la camera 305 sau la 
telefon 0230.222.548, int. 109.

l Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Dome-
niul Educaţiei şi Formării Profe-
s i o n a l e  ( A N P C D E F P ) 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
de coordonare/execuţie, vacante, 
de expert I A – cu studii superi-
oare.  Pentru postul de expert I A 
- funcţie de coordonare - Depar-
tamentul Promovarea Progra-
m u l u i ,  D i s e m i n a r e a  ş i 
Exploatarea Rezultatelor - 
Corpul European de Solidaritate 
- minimum 10 ani experienţă  
într-un domeniu similar de activi-
tate şi pentru expert I A - funcţie 
de execuţie - Departamentul 
Cheia 2 - Proiecte de Parteneriat 
Strategic în domeniul învăţămîn-
tului preuniversitar - minimum 5 
ani experienţă într-un domeniu 
similar de activitate. Concursul se 
va desfăşura la sediul ANPC-
DEFP după cum urmează: în 
data de 02.02.2018, ora 09.00- 
proba scrisă (inclusiv examinarea 
competenţelor de limbă straină) şi 
în data de 05.02.2018, ora 10.00 - 
interviul. Dosarul trebuie să fie 
depus la sediul ANPCDEFP 
până la data de 26.01.2018, ora 
17.00. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la adresa www.anpcdefp.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul ANPCDEFP sau 
la telefon 021/2010700.

l Centrul Cultural al M.A.I. 
organizează concurs în vederea 
încadrării, pe perioadă nedeter-

minată, prin recrutare din sursă 
externă, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul Muncii, republi-
cată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, 
toate cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi având în 
vedere Memorandumul cu tema: 
Aprobarea deblocării unor 
posturi vacante în M.A.I. nr. 
20963 din 30.10.2017 şi Nota 
-raport nr. 310821 din 20.11.2017 
privind reevaluarea indicatorilor 
aprobaţi prin Memorandumul 
cu tema: „Aprobarea deblocării 
unor posturi vacante în M.A.I.”, 
a următoarelor posturi vacante 
de personal contractual din 
cadrul Ansamblului Artistic 
„Ciocârlia”: -Solist instrumen-
tist III-I (vioară) în cadrul 
Compartimentului Orchestră, 
poziţia 46 din statul de organi-
zare al Centrului Cultural al 
M.A.I. (studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat); -Solist instru-
mentist III-I (contrabas) în 
cadrul Compartimentului 
Orchestră, poziţia 48 din statul 
de organizare al Centrului 
Cultural al M.A.I. (studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat). Nu 
se solicită vechime în muncă şi/
sau specialitate pentru niciunul 
dintre posturi. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul 
de concurs secretarului comisiei 
de concurs până la data de 
26.01.2018, ora 15:00, la sediul 
Direcţiei Generale Management 
Resurse Umane a M.A.I., din 
municipiul Bucureşti,  str. 
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 
1-3, sector 1, intrarea D, telefon 
021/303.70.80, interior 11005.  
Concursul se va desfăşura la 
sediul Centrului Cultural al 
M.A.I. din municipiul Bucureşti, 
str. Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, 
astfel: - 30.01.2018 – selecţia 
d o s a r e l o r  d e  c o n c u r s ;  - 
26.02.2018 – proba practică;  - 
02.03.2018 – interviul. Relaţii 
suplimentare privind condiţiile 
de participare, documentele 
necesare, calendarul de desfăşu-
rare a concursului, tematica şi 
bibliografia se pot obţine de la 
sediul Centrului Cultural al 

M.A.I., precum şi pe pagina de 
internet a M.A.I. la adresa www.
mai.gov.ro, secţiunea Carieră/
Anunţuri.

l Administrația Municipală 
pentru Consolidarea Clădirilor 
cu Risc Seismic organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante (funcții 
publice): Serviciul pentru 
Relația cu Proprietarii 1.Expert, 
grad profesional superior -1 post 
(ID 470586). - Condiţiile gene-
rale pentru participarea la 
concurs sunt prevăzute în arti-
colul 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată,cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, 
grad profesional superior: 
-vechimea minima în speciali-
tatea studiilor –9 ani; -pregătirea 
de specialitate: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă din domeniul ştiințe 
inginereşti, domeniul economic, 
juridic. Compartimentul Control 
Intern/Managerial. 2. Expert, 
grad profesional superior –2  
posturi (ID 470612; 470613). - 
Condiţiile generale pentru parti-
c iparea  la  concurs  sunt 
prevăzute în articolul 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  - 
Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, 
grad profesional superior: 
-vechimea minima in speciali-
tatea studiilor – 9 ani; -pregă-
tirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă din domeniul 
economic, juridic, administrației 
publice. Compartimentul Rate 
Consolidări. 3. Expert, grad 
profesional debutant –1 post (ID 
470618 ). - Condiţiile generale 

pentru participarea la concurs 
sunt prevăzute in articolul 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  - 
Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, 
grad profesional debutant: - 
vechimea minima în speciali-
ta t ea  s tud i i l o r  –  0  an i ; 
-pregătirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă din domeniul 
economic. Compartimentul 
Resurse Umane, Securitatea 
Muncii. 4. Expert, grad profesi-
onal superior -1 post (ID 
470607). - Condiţiile generale 
pentru participarea la concurs 
sunt prevăzute în articolul 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  - 
Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, 
grad profesional superior: 
-vechimea minima în speciali-
tatea studiilor –9 ani; -pregătirea 
de specialitate: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă. Proba scrisă a concur-
sului se va desfăşura în data de 
08.02.2018, ora 11.00 la sediul 
Administrației Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor 
cu Risc Seismic, interviul se va 
susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic  în 
termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, 
la etajul 4, mansardă Direcţia 
Operaţiuni, de luni până vineri 
între orele 10.00 – 15.00. Cerin-
ţele specifice privind ocuparea 
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posturilor se vor afişa la sediul 
Primăriei Municipiului Bucu-
reşti şi pe site-ul P.M.B. (www.
pmb.ro). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon 3055500, int. 4047.

l Anunț recrutare Consilier 
Juridic SC Tin Management 
Grup SA angajează consilier 
juridic. Cerințe: -Studii superi-
oare finalizate în domeniul 
juridic; - Cunostințe operare PC 
(Word, Excel, Power Point); - 
Cunostințe limba engleza nivel 
mediu; - Abilități de negociere, 
comunicare şi soluționare a 
problemelor juridice; - Experi-
ența pe o poziţie similară consti-
tuie un avantaj; Candidaţii 
interesaţi pot trimite până la 
data de 25.01.2018 un CV însoţit 
de scrisoare de intenţie şi de 
fotograf ie ,  la  nr.  de  fax 
021.410.70.27 sau la următoarea 
adresă de e-mail tinmanagemen-
tgrup@gmail.com. Numai candi-
daţii selectaţi vor fi invitaţi la un 
interviu, a cărui dată va fi stabi-
lită de comun acord cu aceştia. 
Societatea îşi rezervă dreptul de 
a testa competenţele declarate de 
către candidaţi.

CITAȚII  
l Numitul Torres Fernandez 
Oscar cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Spania, Barcelona, 
Grand Via 28, este citat ca parat, 
la judecatoria Valenii de Munte, 
in dosar nr. 2664/331/2017, cu 
ziua de judecata la 29 ianuarie 
2018, ora 8.30, in proces cu 
reclamanta Torres Fernandez 
Elena, avand ca obiect divortul.
 
l Mobimixt Pascani SRL, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Pascani, strada 9 Mai, nr. 18, 
jud. Iasi, este chemat la Judeca-
toria Pascani, cu sediul in 
Pascani, strada Gradinitei nr. 8, 
jud. Iasi, Complet C 2 MF, in 
ziua de 08.02.2018, ora 09.00 
a.m., in dosarul 6712/866/2016, 
in calitate de parat, in proces cu 
E.ON Energie Romania SA  in 
calitate de reclamant, avand ca 
obiect cerere de valoare redusa. 

l Se citează Nese Neset cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Satu Mare, str. Vasile Goldiş, 
nr.15, jud. Satu Mare, CNP 
7790725050016, posesor al 
permisului de şedere seria 
RO0369691, la Tribunalul Bihor 
pe data de 06.03.2018, Camera 

66, ora 09:00, complet F08, în 
calitate de pârât în dosarul 
nr.2612/111/2015/a1, în contra-
dictoriu cu reclamant Private 
Liquidation Group IPURL în 
calitate de lichidator judiciar al 
Turomond SRL CUI 26823531.

l Andriuța Zavastia, Covali 
Nadejda, Covali Valeriu, Druță 
Lilian, Martîniuc Corina, 
Răilean Viorica, Sterlețchi 
Serghe i ,  Leşan  Ion ,  Uță 
Constantin, Ciobanu Simona, 
Țaranu Radu, Horvath Ana 
Maria, Tabacaru Ioan Vasile, 
Uță Valentin, Filip Valentin,
cu ultimul domiciliu in Piatra 
Neamt sunt chemați la Tribu-
nalul Neamț, secția a -II-a civilă 
de contencios administrativ şi 
fiscal, camera A,  în ziua de 
31.01.2018, Completul CAF5, 
ora 09:30, in calitate de Pârât, In 
proces cu Municipiul Piatra 
Neamt, prin primar In calitate 
de Reclamant, alte cereri anulare 
înscriere mențiuni.

l Se citeaza debitorul Mardare 
Acasandrei Roberto Stefan in 
dosarul nr.8032/279/2017, Jude-
catoria Piatra Neamt, pentru 
data de 31.01.2018, ora 09:00, 
complet C5, pentru validare 
poprire.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
6 6 5 2 / 1 0 5 / 2 0 1 7 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform Sentintei nr. 
1085 din data de 20.12.2017 
privind pe SC Arret Dom Cons 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 02.02.2018, 
întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 21.02.2018, întoc-
mirea tabelului  def ini t iv 
19.03.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in 
data 26.02.2018, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
 
l Just Insolv SPRL, in calitate de 
administrator judiciar in dosarul 
nr. 4443/105/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova privind pe 
SC Casual Elegance Fashion SRL 
notifica urmatoarele: prin sentinta 
nr. 983 din data de 20.11.2017, 
judecătorul-sindic a confirmat 
planul de reorganizare propus de 
debitoare, cu privire la reorgani-
zarea activităţii debitorului.

l SC OMV Petrom SA – Asset 
IX Moldova Sud  (prin SC 
Expert Serv SRL) titular al 
proiectului “Consolidare mal 
rau Trotus in zona sondei 510 SI 
510 A Burcioaia”, anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Vrancea, cu efectuarea 
evaluarii impactului asupra 
mediului si a evaluarii adecvate, 
pentru proiectul:” Consolidare 
mal rau Trotus in zona sondei 
510 SI 510 A Burcioaia”, 
amplasat in extravilanul munici-
piului Adjud, cartier Burcioaia, 
jud. Vrancea. 1. Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Vrancea din 
Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 
2, in zilele de luni-joi, intre orele 
08.00-14.00 si in ziua de vineri 
intre orele 08.00-12.00, precum 
si la urmatoarea adresa de 
internet http://apmvn.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen 
de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data 
de 15.01.2018. 2. Publicul inte-
resat poate depune propuneri in 
ceea ce priveste continutul 
raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului 
Vrancea din Focsani, str. Dinicu 
Golescu, nr. 2, in zilele de 
luni-joi, intre orele 08.00-14.00 si 
in ziua de vineri intre orele 
08.00-12.00, precum si la urma-
toarea adresa de e-mail: office@
apmvn.anpm.ro, in termen de 10 
zile de la data publicarii prezen-
tului anunt, pana la data de 
20.01.2018.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolventa in dosarul nr. 
9 0 3 2 / 1 0 5 / 2 0 1 7 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform Incheierii din 
20.12.2017 privind pe SC Sal 
Uniconstruct Design SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță29.01.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al crean-
țelor 08.02.2018, întocmirea 
tabelului definitiv 05.03.2018, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 13.02.2018, 
orele 12.00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
8 1 8 1 / 1 0 5 / 2 0 1 7 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform Sentintei nr. 
29 din 13.12.2017 privind pe SC 
Niral Nk SRL, cu termenele: 
d e p u n e r e  d e c l a r a ț i i 
creanță 10.02.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al crean-
țelor 05.03.2018, întocmirea 
tabelului definitiv 30.03.2018, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 12.03.2018, 
orele 12.00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.
 
l SC Custodia Group SRL din 
Bucuresti, Str.Drumul Taberei 
nr.57, in calitate de proprietar al 
terenului in suprafata de 
10.000mp situat in Glina, T5/11; 
P 34, initiator al documentatiei 
"PUZ Hale productie, depozi-
tare, birouri", anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului Favo-
rabil pentru proiectul mentionat 
la Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii /comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul CJ 
Ilfov, in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

l SC ADM Rezidential SRL din 
Bragadiru, Str.Libertatii 51, in 
calitate de proprietar al tere-
nului in suprafata 15.181mp 
situat in orasul Bragadiru, Str.
Nazuintei nr.10, initiator al 
documentatiei "PUZ modificator 
Ansamblu locuinte" anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
Avizului Consultativ pentru 
proiectul mentionat la Consi-
liului Judetean Ilfov. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul CJ Ilfov, in 
termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

l SC Unicart Production SRL, 
(titularul proiectului) anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul ,,montare panouri foto-
voltaice”(denumirea proiec-
tului), propus a fi amplasat în: 
Str. Drumul Bercenarului, nr. 30 
E, sector 4, (adresa amplasa-
mentului). Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M. Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 

şi la sediul : SC Unicart Produc-
tion, Str. Drumul Bercenarului, 
nr. 30 E, sector 4, Bucureşti, cod 
p o s t a l    0 4 1 1 1 6 ,  t e l   : 
0214510508/0721572889 (denu-
mirea titularului şi adresa), în 
zilele de luni până vineri, între 
orele 9:00- 12:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. Bucureşti.

l SC Golden Chicken SRL cu 
sediul în Mihaileşti, Str. Avicola, 
nr. 34, anunţă publicul interesat 
asupra deciziei de emitere a 
Autorizatiei Integrate de Mediu 
pentru obiectivul ,,creşterea 
păsărilor, amplasat în Mihaileşti, 
jud. Giurgiu. Proiectul Autoriza-
tiei Integrate de Mediu poate fi 
consultat la sediul APM Giurgiu, 
din Giurgiu, Sos. Bucuresti, nr. 
111, scara A+B, jud. Giurgiu în 
zilele de luni  joi intre orele 
09.00-14.00 şi vineri între orele 
09.00- 12.00 precum şi la urma-
toarea adresă de internet www.
apmgr.anpm.ro.Observatiile/ 
cotestaţiile publicului se primesc 
la sediul APM Giurgiu, sos. 
Bucureşti, nr. 111, scara A+B, 
jud. Giurgiu, în termen de 30 de 
zile de la data publicarii prezen-
tului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administrație al 
Asociației Proprietarilor de 
Păduri în Indiviziune Loviştea 
şi Asociații convoacă Adunarea 
Generală Ordinară, pentru data 

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 

A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță organizarea licitației privind 

vânzarea următoarelor bunuri imobile proprietatea debitorului S.C. 

MOSTEC INSTAL S.R.L.: Imobil compus din 2 proprietăți alăturate 

fizic, situat în intravilanul orașului Bușteni, strada Panduri, nr. 57, 

județul Prahova: - teren în suprafață de 1.267 mp și clădirea situată 

pe acesta în suprafață de 1165,97 mp (fostă fabrică prelucrare lapte, 

dezafectată, reprezentată de construcția C1 în regim S + P + 1 E și 

magazie); - teren în suprafață de 743 mp și clădirea situată pe acesta 

în suprafață de 162,54 mp (parte a construcției C1 și magazie). Preț 

de vânzare: 1.448.439 lei. Prețul de vânzare nu conține T.V.A. 

Licitația se va desfășura la sediul organului fiscal din Bușteni, str. 

Nestor Ureche, nr. 3, jud. Prahova în ziua de 25.01.2018, ora 12.00. 

Anunțul nr. 701/09.01.2018 poate fi consultat la sediul organului 

fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condiții de participare și acte necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155, 

persoană de contact: Mihai Voicu.

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. 2770314297301. Nr. 

50097 din 04.01.2018. Anunț privind vanzarea pentru bunuri 

imobile. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea 

următoarelor bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, 

oraș Vălenii de Munte, în data de 18.01.2018, ora 11.00: - 

apartament compus din 2 camere și dependințe suprafață utilă 50,45 

mp cota părți comune 2 - 50% - nr. cadastral 20030 - C1 - U13, situat 

în localitatea Vălenii de Munte str. Tudor Vladimirescu, nr. 7A, bl. C 9, 

sc. B, et.4, ap. 35, preț de evaluare/ de pornire al licitației 131.701 lei 

(exclusiv TVA *). Anuntul nr. 50013/04.01.2018 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, int. 14. 

Data afișării: 10.01.2018.



IIIwww.jurnalul.ro anunțuri

de 17.02.2018, ora 10.00, la 
sediul Ocolului Silvic Clăbucet, 
din sat Călinești, nr. 4, oraș 
Brezoi, județul Vâlcea, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Dare de seamă; 2. Aprobare 
BVC al Asociației - pe 2018; 3. 
Raportul comisiei de cenzori; 4. 
Dare de seamă șef Ocol Silvic 
Clăbucet; 5. Aprobare BVC 
Ocol Silvic Clăbucet - pe 2018; 
6. Discuții.

l Obștea Moșnenilor Călinești 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară, prin președinte 
Dulcea Dumitru Eugen, la 
sediul obștii, din sat Călinești, 
nr. 4, oraș Brezoi, județul 
Vâ l c e a ,  p e n t r u  d a t a  d e 
28.01.2018, ora 14.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Dare de 
seamă; 2. Aprobare BVC 2018; 
3. Raportul comisiei de cenzori; 
4. Discuții.  
 
l Președintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii  IUB 
SA Convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară  a Acţionarilor 
Societăţii  IUB SA, cu sediul în 
Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. 
lfov, J23/801/2002, CUI RO 
477949. În data de 12.02.2018, 
orele 12.00, la adresa aleasă din 
București, sos. Orhideelor nr. 12 
B, et. 5, sector 6, pentru toţi 
acţionarii societăţii înregistraţi 
în registrul acţionarilor socie-
tăţii,  cu următoarea ordine de 
zi: - revocarea mandatului 
administratorului Tuama Reyad 

A și numirea în această funcţie 
a domnului AL Abbasi Nihad 
Waleed Ahmed,  cetăţean 
irakian, născut la data de 
03.07.1991, în Irak, domiciliat în 
Irak, Salahadin Samarra, 
Cadesia nr. 6, cu reședinţa în 
București, str. Cremenita nr. 86, 
ap.1, sector 2, posesor permis de 
ședere seria RO nr. 0391013 
eliberată de aut. române la data 
de 03.09.2015, valabil până la 
data  de  03 .09 .2018 CNP 
7910703400051, cu un mandat 
pe 4 ani și cu puteri depline de 
r e p r e z e n t a r e ,  e x e r c i t a t e 
împreuna cu ceilalţi administra-
tori .  Participarea se face 
personal sau pe baza de procură, 
care poate fi obţinută de la 
adresa din București, sos. Orhi-
deelor nr. 12 B, et. 5, sector 6.
Daca nu se întrunește condiţia 
de cvorum cerută, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se va întruni la aceeași 
adresă, aceeași oră, în data de 
13.02.2018. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
0723.152.632, sau la sediul 
societăţii.

l Președintele Consiliului de 
Administraţie al societăţii 
C o m e t  S A   C o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii Comet 
SA, cu sediul în Voluntari, str. 
Barsei nr. 2, jud. Ilfov depozit 
27, complex industrial/comer-
cial Ilfov, J23/802/2010, CUI 
RO 1350870.  În data de 

12.02.2018, orele 12.00, la 
adresa aleasă din București, 
sos. Orhideelor nr. 12 B, et.5, 
sector 6, pentru toţi acţionarii 
societăţii înregistraţi, în regis-
trul actionarilor societatii, cu 
următoarea ordine de zi: - revo-
carea mandatului Președinte-
l u l u i  C o n s i l i u l u i  d e 
Administraţie și a administra-
torului Tuama Reyad A  și 
numirea în aceste functii a 
domnului AL Abbasi Nihad 
Waleed Ahmed,  cetăţean 
irakian, născut la data de 
03.07.1991, în Irak, domiciliat 
în Irak, Salahadin Samarra, 
Cadesia nr. 6, cu reședinţa în 
București, str. Cremenita nr. 86, 
ap. 1, sector 2, posesor permis 
de ședere seria RO nr. 0391013 
eliberată de aut. române la data 
de 03.09.2015  valabil până la 
data  de  03 .09 .2018 CNP 
7910703400051, cu un mandat 
pe 4 ani si cu puteri depline de 
r e p r e z e n t a r e ,  e x e r c i t a t e 
împreuna cu ceilalţi adminis-
tratori. Participarea se face 
personal  sau pe  baza de 
procură, care poate fi obţinută 
de la adresa din București, sos. 
Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 
6.  Daca nu se întrunește 
condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se va întruni la 
aceeași adresă, aceeași oră, în 
data de 13.02.2018. Informatii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0723.152.632, sau la 
sediul societăţii.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Islaz, cu 
sediul în comuna Islaz, judeţul 
Teleorman, cod fiscal 4652805, 
tel. 0247420206, fax 0247420306, 
în atenţia d-lui  Hainagiu Arthur 
Adrian, e-mail: primariaislaz@
yahoo.com, organizează licitaţie 
publică deschisă cu depunere de 
oferte în plic inchis in scopul 
î n c h i r i e r i i  u n u i  i m o b i l - 
construcţie si teren aferent în 
suprafaţă utila de 60 mp, 
respectiv suprafata construita 75 
mp, apartinand domeniului 
public de interes local al 
comunei Islaz,imobil situat în 
intravilanul comunei Islaz, sat 
Islaz, judeţul Teleorman, pe o 
perioadă de 5 ani. Documentaţia 
de atribuire poate fi achiziţio-
nată contra cost de la sediul 
Primăriei comunei Islaz, birou 
achiziţii publice. Contravaloarea 
documentaţiei este de 10 lei și 
poate fi achitată direct la casi-
eria Primăriei comunei Islaz. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este conform art. 24 
din OUG nr. 54/2006. Licitaţia 
v a  a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
02.02.2018, ora 10.00, în sala de 
ședinţe a Primăriei comunei 
Islaz, iar ofertele se primesc la 
Registratura Primăriei comunei 
Islaz până la data de 01.02.2018 
, orele 16.00,  într-un exemplar și 
vor cuprinde documentele 
prevăzute în caietul de sarcini. 
Litigiile de orice fel apărute între 
părţile contractante, în cursul 

derulării contractului de închi-
riere, în măsura în care nu pot fi 
soluţionate pe cale amiabilă sunt 
de competenţa instanţei judecă-
torești ,  potrivit  Legii  nr. 
544/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. Data 
expedierii prezentului anunţ: 
08.01.2018.

l Consiliul Local al comunei 
Moroeni, județul Dâmbovița, cu 
sediul în comuna Moroeni, 
strada Principală, nr. 152, cod 
f i s c a l  4 2 8 0 1 1 6 ,  t e l e f o n 
0245772213,  e-mail: primaria_
moroeni@yahoo.com, scoate la 
vânzare prin licitatie publica in 
conditiile legii în vederea înstră-
inării  următoarele bunuri  
imobile – teren și construcții, 
aflate în proprietatea privată a 
comunei Moroeni: Teren în 
suprafață de 335 mp, situat în 
comuna Moroeni. Clădire – 
grajd comunal în suprafață de 
77 mp, situata în comuna 
Moroeni. Documentația de atri-
buire, caietul de sarcini și alte 
informații se pot obține de către 
persoanele interesate, la sediul 
Primăriei comunei Moroeni sau 
la numărul de telefon 0245 
772213,  începând cu data de  
15.01.2018. Ofertele se pot 
depune în perioada15.01.2018 – 
31.01.2018 până la orele 12.00, la 
sediul  Primăriei  comunei 
Moroeni, iar licitația va avea loc 
în data de 01.02.2018 , ora 14.00 
,la adresa menționată mai sus. 
Documentele necesare pentru 
participarea la licitatie sunt: a) 
pentru persoane juridice: - copie 
de pe certificatul de inmatricu-
lare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comertului, de pe actul 
constitutiv, inclusiv dupa toate 
actele aditionale relevante si de 
pe certificatul de inregistrare 
fiscala; - scrisoare de bonitate 
financiara, eliberata de o banca 
comerciala romana; - imputerni-
cire, pentru societatile partici-
pante la licitatie reprezentate 
prin reprezentanti. - copie dupa 
chitanta reprezentand contrava-
loarea caietului de sarcini. - 
copie dupa chitanta sau ordinul 
de plata vizat de banca , repre-
zentand achitarea garantiei de 
participare. - cont bancar in care 
se va restitui garantia de partici-
pare la licitatie dacă este cazul. - 
dovada privind achitarea 
obligatiilor fiscale, prin prezen-
tarea unui certificat de atestare 
fiscala, eliberat de autoritatile 
competente; - declaratia pe 
propria raspundere a reprezen-
tantului legal al persoanei juri-
dice, din care sa rezulte ca 
aceasta nu se afla in reorgani-
zare judiciara, sau faliment; b) 
pentru persoane fizice: - copie 
dupa chitanta reprezentand 
contravaloarea caietului de 
sarcini. - copie dupa chitanta 
sau ordinul de plata vizat de 
banca , reprezentand achitarea 
garantiei de participare; - copie 
de pe actul de identitate si de pe 
autorizatia de functionare elibe-
rata de autoritatea competenta 
sau dupa actul legal de consti-
tuire (daca este cazul); - copie de 
pe certificatul de atestare fiscala 
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eliberat de organul fiscal compe-
tent. - împuternicire pentru 
participarea la licitație – dacă 
este cazul. - cont bancar în care 
se va restitui garantia de partici-
pare la licitatie dacă este cazul. 
Participantii la licitatie vor 
depune garantia de participare 
la licitatie care este 5% din 
valoarea de pornire a licitației, 
respectiv de 2.100 lei. Contrava-
loarea caietului de sarcini este 
de 500 lei.

l Debitorul SC Arietis Impex 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparținând 
SC Arietis Impex SRL în 
valoare de 2.631,42Lei exclusiv 
TVA; 2.Stoc de marfă, aparți-
nând SC Arietis Impex SRL în 
valoare de 44.075,23Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licita-
țiilor pentru mijloacele fixe, 
obiectele de inventar și stocul de 
marfă aparținând SC Arietis 
Impex SRL reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO15BITR003010063364RO01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Ag. Ploiești până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de lici-
tație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloace fixe, obiectele de 
inventar și stocul de marfă 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 15.01.2018, ora 
10.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi 
î n  d a t a  d e  2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 ; 
2 9 . 0 1 . 2 0 1 8 ;  0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 ; 
12.02.2018, ora 10.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. 
Ploiști, Str. Elena Doamna 
Nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro

l Debitorul SC PSV Industries 
SA societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Mijloace fixe, obiecte 
de inventar și stoc de marfă, 
aparținând SC PSV Industries 
SA, în valoare de 60.541,84Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitaților pentru autovehi-
cule, mijloacele fixe, obiectele de 
inventar și stocul de marfă, 

aparținând SC PSV Industries 
SA reprezintă 50% din valoarea 
de piață inclusiv TVA, arătată 
în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO69BFER140000006862RO01 
deschis la Banca Comecială 
Feroviară SA până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de lici-
tație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe, obiectele de 
inventar și stocul de marfă 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 17.01.2018, ora 
10.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi 
î n  d a t a  d e  3 1 . 0 1 . 2 0 1 8 ; 
0 7 . 0 2 . 2 0 1 8 ;  1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ; 
21.02.2018, ora 10.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna 
Nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. 

l Amira Romtrade SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică autoturism 
Audi A4 / 2004 la pretul de 
eva luare  r edus  cu  50%, 
respectiv 4.639 lei + TVA. 
Având în vedere că lichidatorul 
judiciar nu deține cartea de 
identitate si talonul masinii in 
original, demersurile pentru 
obtinerea duplicatelor cad in 
sarcina adjudecatarului. Lici-
taţia va avea loc în data de 
16.01.2018, ora 15/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în data de 23.01.2018, 
aceeași oră, în același loc.

l Rolida Com SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietatea 
debitoarei situata in comuna 
Berceni, sat Corlatesti, tarla 29, 
parcela 302/100, jud. Prahova, 
compusă din construcții edifi-
cate fără autorizații la pretul de 
eva luare  r edus  cu  50%, 
respectiv 51.165,50 lei (scutit de 
TVA). Terenul pe care sunt 
amplasate nu face obiectul 
vânzării. Licitaţia va avea loc în 
data de 18.01.2018, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în zilele de 25.01.2018, 

31.01.2018, aceeași oră, în 
același loc.

l Universal Construct Prod SA 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunurile 
debitoarei la preturile de 
evaluare reduse cu 50% (scutite 
de TVA): teren în suprafaţă de 
12.389 mp și sediu administrativ 
în suprafaţă de 1.800 mp; hala 
productie în suprafaţă de 1.500 
mp, casa pompe si bazin apa în 
suprafaţă de 64 mp, situata în 
situat in Comuna Bacia, jud. 
Hunedoara la pretul de 160.000 
lei; magazie (hală) cu s.d. 1250 
mp și teren aferent cu suprafața 
de 1.381 mp, situată în com. 
Bacia, jud. Hunedoara, la pretul 
de 119.500 lei; teren în suprafață 
de 3.195 mp situat în com. 
Bacia, jud. Hunedoara la pretul 
de 23.500 lei. Licitaţia va avea 
loc în data de 19.01.2018, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zilele de 
26.01.2018, 02.02.2018, aceeași 
oră, în același loc.

l Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică teren intravilan 
in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova 
la pretul de evaluare redus cu 
50 %, respectiv 58.850 lei + 
TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 16.01.2018, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 23.01.2018, 
aceeași oră, în același loc.

l Metalrom SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la prețurile de evaluare 
reduse cu 50%, respectiv: macara 
16.541 lei, masina minerala 
confectionat blocheti 4.999 lei, 2 
cantare 143~359 lei, masa 
mobila vibranta 129 lei, 2 masini 
indreptat 461~909 lei, 3 aspira-
toare 334 lei, masina de frezat 
887 lei, fierastrau circular 546 lei, 
dispozitiv spart beton 1.091 lei, 
kia k2900 15.386 lei. La preturile 
de evaluare se adaugă TVA. Lici-
taţia va avea loc în data de 
19.01.2018, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în data de 26.01.2018, 
aceeași oră, în același loc."

l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprie-
tatea imobiliară aparținând 
debitoarei la prețul de evaluare 
redus cu 40%, respectiv 358.080 
lei (scutit de TVA) compusa din 
imobil cu 4 camere, bucatarie, 
hol, baie, wc, coridor si 2 terase, 

avand Sc = 201,62 mp (repre-
zentand etajul imobilului), 
împreună cu pivnița de la subsol 
cu Sc = 15,20mp si cota de 1/2 
din casa scarii si 1/2 din pod, 
situată in Ploiești, str. Vlad 
Tepes, nr. 19, judet Prahova, 
(terenul aferent în folosință este 
de 130 mp si reprezinta cota 
indiviza din terenul in suprafata 
totala de 483,47 mp care este 
proprietate de stat). Licitaţia va 
avea loc în 18.01.2018, ora 14/00 
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 lichidatorului și vor 
depune taxa de garanţie de 
35.808 lei cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în data de 25.01.2018 
aceeași oră, în același loc.

l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică următoa-
rele proprietăți imobiliare apar-
ținând debitoarei la prețurile de 
evaluare: - proprietate imobi-
liară, pornind de la prețul de 
evaluare de 1.382.000 lei (scutit 
de TVA), situată in Ploiești, str. 
Mihai Bravu, nr. 10, judet 
Prahova, compusă din teren în 
suprafață  de  148  mp ș i 
constructia C1 in regim de 
demisol, parter, etaj I și etaj II 
clădire corp A, etaj III și 
mansardă cu Sd = 638,27 mp 
înscrisă în CF nr. 123794, nr. 
cadastral 123794, - proprietate 
imobiliară, pornind de la prețul 
de evaluare de 369.000 lei (scutit 
de TVA), situată in Ploiești, str. 
Mihai Bravu, nr. 10A, judet 
Prahova, compusa din: - teren 
în suprafață de 247 mp și 
constructiile C1 - birouri in 
regim de S+P+E cu Sc = 103,63 
mp,  compusa din  subsol 
(cuprinde boxa, debara si un 
drept indiviz de 1/2 holul cu 
scara aferenta de acces cu Sc = 
22,33 mp), parter (cuprinde 3 
camere, baie, 2 holuri, antreu, 
wc si casa scarii cu Sc = 103,63 
mp) si etaj (cuprinde 2 camere, 
oficiu, logie, baie, wc, 2 holuri si 
casa scarii cu Sc = 74,24 mp) si 
C2 - anexa compusa din o inca-
pere cu Sc = 7,84 mp, înscrisă în 
CF nr. 120532, nr. cadastral 
120532 si teren in suprafata de 
68 mp și parte din cladirea corp 
B edificata in regim de S+P+E, 
cu Su de 74,53 mp, formata la 
parter din incaperile cu simbo-
lurile 9 si 10, la etaj din incape-
rile 20, 21 si 22, inclusiv scara 
de acces, iar la subsol incaperile 
25, 26 si 1/2 din 24, înscrisă în 
CF nr. 123793, nr. cadastral 
123793. Licitaţia va avea loc în 
18.01.2018, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietele de 
prezentare în suma de 1.190 lei/
imobil de la sediul lichidatorului 

și vor depune taxa de garanţie 
de 10% din prețul de pornire cu 
cel putin o zi înainte de data 
licitatiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
25.01.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l Vlamar 4U SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică bunuri mobile la 
prețurile de evaluare reduse cu 
50 %: masina taiat beton (1.577 
lei), autoturism Peugeot Partner 
(3.380 lei), opturator pneumatic 
(219 lei). Preturile nu contin 
TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 15.01.2018, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800.

l Comuna Miroslava, judeţul 
Iași,  organizează licitaţie 
publică deschisă pentru: conce-
sionare teren în suprafaţă de 
18,416 mp, CN 83406 în data de 
17.01.2018 -orele 11.00 pentru 
construire centru de recreere. 
Preţul minim de pornire al lici-
taţiei publice deschise este de 
6408 lei/an. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 16.01.2018, 
orele 16.00. Caietul de sarcini 
poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cardul 
Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iași. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei.

PIERDERI  
l Subsemnatul Bucureșteanu 
Constantin declară pierdute 
atestatul ADR și cardul  taho-
graf. Se declară nule.

l Pierdut Certificat de înregis-
tare SC Fructexport Mondo 
SRL, seria B, nr.2965344, 
e l i b e r a t  0 3 . 0 9 . 2 0 1 4 , 
J40/2557/2000, emis de ONRC 
București. Îl declar nul.

l Bersan Consult SRL, cu sediul 
în Vișeu de Sus, Jud. Mara-
mureș, Str. Arșița nr. 92, RO 
28050424, J24/124/2011, declară 
pierdut Certificatul de Clasifi-
care al Pensiunii Magnolia 25998 
emis vineri, 07 Dec, 2012  de 
Ministerul Turismului.

l Pierdut atestat taxi seria 
CPTX Nr.139350,  valabil 
18.03.2017 -17.03.2022 eliberat 
de ARR Iași pe numele Biatcă 
Robert Ionuţ. Se declară nul.

l Pierdut cartela tahografică 
Nr. 000 000 000 24P001 eliberat 
de ARR Tulcea pe numele 
Hristu Tudor. Se declară nulă.

l Pierdut CPC (certificat profe-
sional de competenţe) mărfuri 
generale nr.25096001 emis de 
ARR București la data de 
21.07.2015 pe numele Vocheci 
Costel-Ionel.

l Pierdut CUI, Certificat 
constatator, Act constitutiv, 
apartinand SC Pro Planet 
Marketing Srl. Le declar nule.


