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OFERTE SERVICIU
l Angajăm dulgheri, fierari,
zidari în Braşov. Cazare
gratuită, salariu net 3.0003.500Lei. Telefon 0754.584.872.
l Consola Grup Construct
SRL angajează dulgheri cu
experienţă pentru şantiere din
Germania. Relaţii la telefon:
021.327.10.50, 021.327.10.51,
021.321.36.39.
l Primăria Comunei Udești,
cu sediul în localitatea Udești,
judeţul Suceava, organizează
concurs conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice temporar
vacante de: Referent, grad
profesional principal, în cadrul
biroului financiar-contabil.
Număr posturi: 1. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 27.10.2017, ora
10.00; -Proba interviu în data
de 30.10.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
medii atestate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime: minim 5
ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 8 zile de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
Comunei Udești, județul
Suceava. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Comunei
Udești, persoană de contact:
Ța n M i r c e a , t e l e f o n :
0230.538.001, interior: 18.
l Liceul Tehnologic Răchitoasa,
cu sediul în localitatea Răchitoasa, strada Principală,
numărul 18, judeţul Bacău,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Administrator
financiar, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 1 noiembrie 2017, ora
9.00; -Proba interviu în data de 1
noiembrie 2017, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime: de
minim 5 ani în domeniu. Candidaţii 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
Liceului Tehnologic Răchitoasa.
Relaţii suplimentare la sediul
Liceului Tehnologic Răchitoasa,
persoană de contact: Milea
Aurora, telefon: 0234.287.030,
fax: 0234.287.030, e-mail: scoalarachitoasa@gmail.com
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l Primăria comunei Berca,
judeţul Buzău, organizează
examen pentru promovarea în
grad profesional şi de promovare în clasă pentru următoarele funcţii publice de execuţie:
inspector (stare civilă), grad
asistent, promovează în grad
principal; inspector (achiziţii
publice), grad asistent, promovează în grad principal;
inspector (impozite şi taxe
locale), grad asistent, promovează în grad principal, referent, clasa III, grad profesional
superior, promovează în clasa I
ca urmare a obţinerii unei
diplome de nivel superior.
Examenul se va susţine în data
de 13.11.2017, ora 10,00, proba
scrisă, 16.11.2017, ora 10,00,
interviul. Condiţii de participare la examenul de promovare
în grad profesional: cel puţin 3
ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează, cel puţin calificativul ''bine'' la evaluarea anuală
a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici, să
nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară
neradiată. Condiţii de participare la examenul de promovare
în clasă: să fi absolvit o formă
de învăţământ superior cu
diplomă de licenţă. Dosarele de
înscriere se depun până la data
de 30.10.2017 la secretariatul
comisiei de examinare. Relaţii
suplimentare se obţin la sediul
Primăriei Berca, la secretariatul
comisiei de examinare,
tel.0238.526.004, int.16.
l Primăria Comunei Văculești,
cu sediul în localitatea Văcul e ş t i , s t r a d a P r i n c i pa lă ,
numărul-, judeţul Botoșani,
anunţă amânarea concursului,
conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcției
publice vacante de consilier,
grad profesional principal,
organizat iniţial: -Proba scrisă
în data de 11 octombrie 2017,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 12 octombrie 2017, ora
10.00, astfel: -Proba scrisă în
data de 18 octombrie 2017, ora
10.00; -Proba interviu în data
de 19 octombrie 2017, ora
10.00. Prin acest anunţ venim
în completarea celui publicat în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, număr 1271/11.09.2017,
pagina 3, cod 112476. Restul
anunţului rămâne neschimbat!
l Primăria Municipiului Oltenița organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:
-consilier, grad profesional superior- Compartiment Avizare,
Dezvoltare urbană- Direcția
Urbanism: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,

respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; - 9 ani vechime în specialitatea studiilor. -referent, grad
profesional superior: Compartiment Buget Contabilitate Direcția Economică: - studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -9 ani vechime în
specialitatea studiilor. Concursul
constă în proba scrisă (15.11.2017
-ora 10,00) și interviu (se va
susține în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la data susținerii
probei scrise), la sediul Primăriei
municipiului Oltenița. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune până la data de
01.11.2017 la sediul Primăriei
municipiului Oltenița. Condițiile
de participare la concurs, bibliografia și actele necesare pentru
dosarul de înscriere se afișează la
sediul Primăriei Oltenița și publicate pe site-ul acesteia. Relații
suplimentare se pot obține de la
Serviciul Resurse umane
-tel.0242.515.770.
l Căminul pentru Persoane
Vârstnice Periş (judeţul Ilfov)
scoate la concurs, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, 1 post
vacant de kinetoterapeut,
corespunzător funcţiilor
contractuale. Condiţii specifice:
-absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior, licenţiaţi în
specialitate şi aviz de liberă
practică. Concursul se va desfăşura la sediul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Periş în
data de 01.11.2017, ora 10.00proba scrisă şi în data de
06.11.2017, ora 10.00- proba de
interviu, conform legii. Înscrierile la concurs se fac la biroul
de resurse umane al Căminului
pentru Persoane Vârstnice
Periş, str. Principală nr. 507,
jud. Ilfov, până pe data de
24.10.2017, ora 16.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
tel. 021-267.08.81.

PRESTĂRI SERVICII
l Vindem, livrăm şi montăm
parbrize, lunete şi geamuri
laterale. parbrize24ore.ro;
0770203644

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând 500 mp în Dealul
Stoicii, Dâmbovicioara, Argeş.
P r i v e l i ş t e s u p e r b ă . Te l .
0768.097.287.

CITAȚII
l Erată la anunţul din data de
09.10.2017, pentru Adomnicăi
Liviu, se modifica termenul de
judecata: în loc de 10.10.2017
corect este 13.10.2017.
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l Se citează Baciu Dorin -Paul
şi Baciu Mihai în dosarul
16479/193/2016 al Judecătoriei
Botoşani la Judecătoria Botoşani, la data de 07.Nov. 2017.
l Se citează pârâţii SC Maverick SRL, sediul Oradea, str.
Ady Endre 16, SC Calzolari
SRL, sediul Oradea, str.Petru
Rareş 28 Bihor, Baciu Livia
Lucia Augusta, cu domiciliul
SUA Minesotta StPaul
Youngman 25-53 ap 310, în
dosar 5364/271/2006## termen
la 26.10.2017, Judecătoria
Oradea, ora 8,30, complet C13,
obiect sistare indiviziune top
2092, 2093, 2094, 2095, 2096,
2097, 2086, 2087 Sacadat.
l RCS&RDS SA cheamă în
judecată pe Hadimbu Alin în
dosar 33147/215/2016, Judecătoria Craiova, ccom1cc, în data
de 18.10.2017, ora 10.30.
l Se citează paratul Botasan
Tanase-Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut în str. Liviu
Rebreanu, nr.9, bl.50, sc. 2,
ap.47, Sector 2, Bucureşti la
data de 17.10.2017, ora 8,30, la
Judecătoria Arad, în dosarul nr.
9575/55/2017 în proces cu
Botosan Andreea-Elena, pentru
divorţ cu minori.
l Strîmbu Traian şi Strîmbu
Maria sunt chemaţi la Judecătoria Năsăud în dosarul nr.
1374/265/2016- fond funciar- în
calitate de pârâţi, pentru data:
24.10.2017.
l Ciurea Ioan este chemat la
Judecătoria Bistriţa în dosarul
nr. 2498/190/2016- divorţ- în
calitate de pârât, pentru data:
8.11.2017.
l Ştefancu Andreea Tasia, prin
reprezentant legal Stredie
Adriana Irina, în calitate de
r e c l a m a n t î n d o s a r n r.
190/217/2017, având ca obiect
,,majorare pensie întreţinere”,
citează la Judecătorie Darabani, în data de 18 octombrie
2017, pe Ştefancu Marius, în
calitate de pârât, cu domiciliul
necunoscut.

DIVERSE
l Stirom S.A. cu sediul în
Bucureşti, sector 3, Bd. Th.
Pallady nr.45, titular al activităţii de „Instalaţii pentru fabricarea articolelor de sticla cu o
capacitate mai mare de 20 tone/
zi” anunţă depunerea documentelor de susţinere a solicitării de emitere a autorizaţiei
integrate de mediu pentru
obiectivul din Bucureşti, sector
3, Bd. Th. Pallady, nr.45. Obţinerea de informaţii suplimen-

tare, depunerea de sugestii şi
propuneri se pot efectua în
zilele lucrătoare, între orele
8.00-16.00, la adresa A.P.M.
Bucureşti, Aleea lacul Morii,
nr.1, sector 6, Bucureşti, tel:
021.430.66.77; fax:
021.430.66.75.
l Lichidator judiciar C.I.I.
Palaş - Alexandru Alina notifică intrarea în faliment prin
procedură simplificată a SC
Starmob Producție SRL din
București, Sector 1, CUI
RO29322438, J40/13349/2011,
la Tribunalul București –dosar
33319/3/2017, termen depunere
opoziții: 15 zile de la notificare,
termen inregistrare creante 17
octombrie 2017, termen tabel
preliminar 24 octombrie 2017,
termen tabel definitiv 07 noiembrie 2017, sedinta adunarii
creditorilor 26 octombrie 2017
ora 14:00.
l Administrator judiciar C.I.I.
Palaş-Alexandru Alina notifică
deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva SC
A d l i v Te r m o S R L d i n
Comarnic, Prahova, CUI
29574761,J29/102/2012, la
Tribunalul Prahova – dosar
4958/105/2017, termen depunere opoziții 10 zile de la notificare, termen inregistrare
creante 14 noiembrie 2017,
termen tabel preliminar
04decembrie 2017, termen tabel
definitiv 28 decembrie 2017,
sedinta adunarii creditorilor 08
decembrie 2017 ora 14:00.
l Serviciul Public pentru
A dm i ni st ra re a F o ndul ui
Locativ aflat în Proprietatea
Municipiului Sibiu anunță
următoarele: în data de
28.09.2017, prin intermediul
d-lui Executor Judecătoresc
Tatu Felician, a fost pusă în
aplicare sentința judecătorească definitivă nr. 1548/2017,
pronunțată în dosarul nr.
9434/306/2016 aflat pe rolul
Judecătoriei Sibiu. D-nul
Marcu Nicolae, titular al unui
contract de închiriere pentru
locuința socială din Sibiu, str.
Lazaret, nr. 14, ap. 16 a fost
evacuat și este invitat să ridice
bunurile din locuință în termen
de 15 zile calendaristice de la
publicarea prezentului anunț.
În caz contrar, bunurile se vor
considera abandonate și se vor
aplica procedurile legale pentru
astfel de situații.
Contact: tel.: 0269252471,
e-mail: fondlocativ@sibiu.ro.
l Serviciul Public pentru
A dm i ni st ra re a F o ndul ui
Locativ aflat în Proprietatea
Municipiului Sibiu anunță
următoarele: în data de
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29.09.2017, prin intermediul
d-lui Executor Judecătoresc
Tatu Felician, a fost pusă în
aplicare sentința judecătorească definitivă nr. 643/2017,
pronunțată în dosarul nr.
10917/306/2016 aflat pe rolul
Judecătoriei Sibiu. D-nul
Ciobanu Tiberius Raul, titular
al unui contract de închiriere
pentru locuința ANL din Sibiu,
str. Independenței, nr. 1A, ap.
68 a fost evacuat și este invitat
să ridice bunurile din locuință
în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului
anunț. În caz contrar, bunurile
se vor considera abandonate și
se vor aplica procedurile legale
pentru astfel de situații.
Contact: tel.: 0269252471,
e-mail: fondlocativ@sibiu.ro.
l Matar Hicham avand sediul
in str. Calea Mosilor nr. 296,
bl.46, sc.2, et.8, ap.68, sector 2,
Bucuresti titular al planului
“Intocmire PUZ pentru
construire hala depozitare
parter si cladire birouri P+1E,
imprejmuire teren, utilitati” din
com. Dobroesti, sat Fundeni,
Tarlaua 19, Parcela 17/11, jud.
Ilfov, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediul
pentru planul mentionat si
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii nr. 1, sector 6, de luni
pana joi intre orele 9.00-11.00.
Observatii/ comentarii si
sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M. Ilfov (tel.
021/430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440) in termen de 18
zile de la data publicarii anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din
România, Filiala Nord-Est. În
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Național
temeiul art.6, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor, aprobat prin
hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 4/2012, convoacă
membrii titulari să participe la
Adunarea Generală a Filialei
Nord-Est, care va avea loc în
data de 10 noiembrie 2017, la
Iaşi, Hotel Unirea, str.Piaţa
Unirii, nr.5, Sala Cuza, începând cu ora 15.00 (prima
convocare). Ordinea de zi
cuprinde: 1.Alegerea consiliului
filialei; 2.Alegerea delegaţilor
care vor reprezenta filiala la
Conferinţa Naţională
ANEVAR; 3.Diverse. În situaţia
în care la data şi ora menţionate
mai sus Adunarea Generală nu
poate fi ţinută din cauza lipsei
cvorumului, a doua convocare
se fixează la ora 16.00, în
aceeaşi locaţie.
l În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, completată
cu Actul Constitutiv al societăţii, Preşedintele Consiliului de
Administraţie al Societăţii
Comerciale SC Albrau Prod SA
Bucureşti convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 13.11.2017,
la ora 13:00, la punctul de lucru
al societăţii din Oneşti, str.Avîntului, nr.20, jud.Bacău, cu
următoarea Ordine de zi:
Art.1.Încheierea de către SC
Albrau Prod SA a contractului
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de vânzare-cumpărare prin
care societatea achiziţionează
de la SC LVI SERV SRL următoarele bunuri imobile: teren
intravilan situat în sat Tomeşti,
comuna Tomeşti, judeţul Iaşi,
în suprafaţă de 31.689,00mp
teren, construcţiile aferente în
suprafaţă construită totală de
17.538 mp. Art.2.Încheierea
unui contract pentru auditare
financiară a societăţii, începând
cu data de 01.01.2018. Materialele aferente punctelor de pe
ordinea de zi vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor la
punctul de lucru al societăţii
din Oneşti, str.Avîntului, nr.20,
jud.Bacău, până la data de
10.11.2017. În cazul în care din
lipsă de cvorum, adunarea
generală extraordinară nu va fi
legal constituită la această dată,
va avea loc o a doua adunare
generală extraordinară a acţionarilor la data de 15.11.2017, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi. Acţionarii
pot participa la Adunările
Generale ale Acţionarilor
personal sau prin reprezentanţi
în baza unei împuterniciri
(procuri speciale) acordate
pentru această adunare. Procurile vor fi depuse în original la
punctul de lucru al societăţii
din Oneşti, str. Avîntului, nr. 20,
jud. Bacău cu cel puţin 48 de
ore înainte de adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot la Adunarea
respectivă.

l Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC
Emion Electric SA. Consiliul de
Administratie al SC Emon Electric SA, inregistrata la ORCB
sub nr. J29/401/1998, CUI RO
10415382, avand in vedere:
-Hotararea intermediara nr.726
din 14.09.2017, pronuntata de
Tribunalul Prahova, in cauza ce
formeaza obictul dosarului nr.
1987/105/2017, prin care s-a
dispus deschiderea procedurii
generale a insolventei privind pe
debitoarea S.C. Emon Electric
S.A., avand datele de identificare
mai sus mentionate; -Art.53 din
Legea nr. 85/2014, privind
desemnarea administratorului
special in cadrul procedurii insolventei, precum si -prevederile
Legii nr. 31/1990, cu modificarile
si completarile ulterioare,
Convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor in ziua
de 02.11.2017 ora 12.00, la sediul
social al societatii din Oras
Campina, Str. Nicolae Balcescu,
nr. 1A, jud. Prahova, pe toti actionarii. Ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare este urmatoarea: 1.Aprobarea numirii in
calitate de administrator special
a dlui. Solomon Constantin
-Mircea, cetatean roman, nascut
la data de 04.07.1961 in Mun.
Campina, jud.Prahova, domiciliat in oras Breaza, str.Republicii
nr.173, jud. Prahova, identificat
cu CI seria PX nr.312181, eliberata de SPCLEP Breaza, la data
de 23.12.2014, CNP

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț
licitație. În temeiul prevederilor art. 9, alin. (1) din O.G. nr. 14/
2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valoriﬁcare
a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, republicată, coroborat cu art. 22, alin. (1) și art. 23 din
H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G. nr. 14/2007, la sediul din municipiul Slobozia, Bd.
M. Basarab nr. 14, A.J.F.P. Ialomița, organizează în data de
31.10.2017, ora 11.00, licitație publică în vederea vânzării
imobilului Complex Bora, format din teren intravilan, categoria
curți construcții în suprafață de 152.669 mp și construcțiile
ediﬁcate pe acesta, teren extravilan, categoria curți construcții
în suprafață de 6678 mp, prețul de pornire al licitației ﬁind de
7.541.129,10 lei preț cu TVA, identiﬁcate astfel: C.F. nr. 31165
teren intravilan 152.547 mp + construcții preț 7.467.996 lei,
împrejmuire beton preț 70.590 lei, C.F. nr. 31162 teren
intravilan 122 mp preț 136,50 lei, C.F. nr. 31174 teren extravilan
114 mp preț 41,10 lei, C.F. nr. 31156 teren extravilan 176 mp
preț 63,30 lei, C.F. nr. 31160 teren extravilan 120 mp preț 43,20
lei, C.F. nr. 31157 teren extravilan 120 mp preț 43,20 lei, C.F. nr.
31159 teren extravilan 103 mp preț 37,20 lei, C.F. nr. 31166
teren extravilan 130 mp preț 46,80 lei, C.F. nr. 31163 teren
extravilan 120 mp preț 43,20 lei, C.F. nr. 31272 teren extravilan
5795 mp preț 2.088,60 lei. Pasul de licitatie este de 5% din
prețul de pornire a licitației. Persoanele interesate de
cumpărarea imobilului, pot depune la registratura A.J.F.P.
Ialomița până la data de 30.10.2017, ora 16.00, documentele
prevăzute la art. 24 alin. (1) din H.G. nr. 731/2007, republicată,
cât și dovada plății garanției de participare licitație reprezentând
cel puțin 10% din valoarea de pornire a licitației în contul
RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, deschis la
Trezoreria Ploiești. Relații suplimentare se pot obține la sediul
A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri, etaj 6,
cam. 608, telefon 0243.237140 - interior 151 și pe site
www.anaf.ro.
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1610704400361, urmand sa
reprezinte interesele societatii
conform dispozitiilor art.56 din
Legea nr. 85/2014; 2. Diverse; 3.
Mandatarea dnei Cojocaru Cristina-Ilinca, ca persoana imputernicita la inregistrarea hotararilor
adoptate. Actionarii pot participa la sedinta pe baza actului de
identitate sau prin reprezentanti,
cu respectarea prevederilor legii,
respectiv in baza unor imputerniciri acordate pentru aceasta
adunare generala sau prin reprezentanti legali, care la randul lor
pot da imputerniciri, procurile
urmand a fi depuse in original cu
48 de ore inainte de adunare.
Documentele referitoare la
Ordinea de zi se pot consulta, de
catre cei interesati, la sediul societatii, incepand cu data de
02.10.2017, intre orele 12.0016.00, cu exceptia materialelor
prevazute la art. 1172(1) din
Legea nr. 31/1990 republicata si
modificata.
l Consiliul de Administraţie al
S.C. Romvac Company S.A., cu
sediul în oraşul Voluntari, şos.
Centurii nr. 7, judeţul Ilfov,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, la data
de 10.11.2017, la sediul societăţii, ora 13.30. Convocarea se
face conform Legii 31/1990 cu
modificările ulterioare, a
Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii S.C.
ROMVAC Company S.A.
Voluntari, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul
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zilei de 06.11.2017. Dacă nu
sunt îndeplinite condiţiile
legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a
doua convocare este în acelaşi
loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine
de zi, în data de 23.11.2017.
Ordinea de zi este următoarea:
-Distribuirea la dividente a
profitului net rămas nerepartizat din anii 2010, 2012, 2013.
În sala de şedinţe au acces
numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu
procuri speciale, legitimându-se
cu buletinul/ cartea de identitate. Procurile completate şi
semnate vor fi depuse la sediul
societăţii, colectiv acţionariat,
până la data de 08.11.2017.

LICITAȚII
l Vlamar 4U SRL prin lichidator 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 13.10.2017,
ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800."
l Universal Construct Prod
SA prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică bunurile

debitoarei la pretul de evaluare
redus cu 50%: teren în suprafaţă de 12.389 mp şi 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
fără TVA; 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 fără
TVA; teren în suprafață de
3.195 mp situat în com. Bacia,
jud. Hunedoara la pretul de
23.500 lei fără TVA. Licitaţia
va avea loc în data de
16.10.2017, ora 14/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în zilele de
23.10.2017, 30.10.2017, aceeaşi
oră, în acelaşi loc."
l Penitenciarul Brăila, str.
Carantina nr.4A, organizează
în data de 20.11.2017, ora
11:30, licitație publica cu strigare pentru închirierea unui
spațiu în suprafață de 36,54
mp destinat comercializării de
bunuri şi produse, alimentare
si nealimentare. Relații privind
desfășurarea procedurii la tel.
0239/619314, int. 116. În cazul
neadjudecării licitației, aceasta
se va reorganiza pe data de
27.11.2017, ora 11:30 în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului
Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar de executare nr. 975. Nr.
53691/09.10.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017, Luna 10, Ziua 09. 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 01.11.2017 ora 10.00, în
localitatea Roșiorii de Vede, str. Sfântu Teodor nr. 1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorilor BOBIRICA DAN IONUT și SANDU LUMINITA GEORGETA, CNP
1801128340927 și CNP 2800407340917, cu domiciliile în com. Scrioastea, respectiv în Roșiori de
Vede, str. Rahovei, bl. 108, et. 4, ap. 15. Menționăm că bunurile imobile se aﬂă în Roșiori de Vede,
str. Sănătății, bl. 307, parter, ap. 4. Denumirea bunului imobil. Descriere sumară: 1. Apartament de
locuit (37,60 mp), cota indiviză tren (14 mp). Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației (II), fără TVA: 49.538
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 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) dovada
emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale restante. 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: ... Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0247.466521. Data aﬁșării: 10.10.2017.
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aceleași condiții din documentației descriptivă.
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator
judiciar al societății Ama
Biodiesel S.R.L. societate în
faliment, in bankruptcy, en
faillite – procedură ce face
o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
42596/3/2015, af lat pe rolul
Tribunalului București, având
sediul în București, str. Tuzla,
nr.9-27, ap.B4, sector 2, CUI
31218014, număr de înregistrare în Registrul Comerțului
J40/5115/2014, în temeiul
art.154 și următoarele din
Legea 85/2014, anunță
vânzarea instalației de
producție biodiesel, compusă
din 3 linii de fabricație, precum
și a bazinele de stocare metanol,
ulei și biodiesel aferente acesteia, aparținând societății debitoare. Bunurile sunt scoase la
vânzare prin o combinație între
licitație publică și negociere
directă în conformitate cu
prevederile art.154 alin.(2) din
Legea 85/2014 și cu respectarea
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor. Sub sancțiunea inadmisibilității cererii de participare la
procedura de valorificare,
persoanele interesate, anterior
formulării cererii de participare
la licitație/negociere directă vor
trebui să achiziționeze un caiet
de sarcini ce va cuprinde informații privind instalația de
producție biodiesel, compusă
din 3 linii de fabricație, precum
și a bazinele de stocare metanol,
ulei și biodiesel aferente acesteia, la prețul de 1500 LEI +
TVA și să consemneze o
garanție în valoare de 30% din
prețul de vânzare în contul unic
de insolvență. Licitația publică
va avea loc în data de
13.10.2017 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor, începând cu orele 11:00.
Prețul de strigare: 1.000.439,86
LEI. În situația în care bunurile
nu se valorifică în cadrul licitației publice din data de
13.10.2017, începând cu ziua
imediat următoarele, respectiv

14.10.2017 până la data de
20.10.2017 ora 15:00, orice
persoană interesată va putea
formula ofertă de cumpărare
care va cuprinde în mod obligatoriu informații privind ofertant, prețul oferit, modalitatea
de plată a prețului, cu mențiunea că termenul de plată a
prețului nu poate depăși 2
(două) zile de la data semnării
contractului de vânzare. Ofertele de cumpărare vor fi supuse
spre aprobare adunării generale
a creditorilor.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – transport marfă,
seria 0305943000 – eliberat de
ARR Rm. Vâlcea, pe numele
Gîrloiu Nicolae, din Rm.
Vâlcea, județul Vâlcea. Se
declară nule.
l Pierdut atestat manager
transport persoane, eliberat de
ARR Rm. Vâlcea, pe numele
Ionescu Cristian, din Rm.
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Vâlcea, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Preda Ion – Sfinţeşti, pierdut
Certificat conducător auto
marfă nr. 0045990001. Îl declar
nul.
l Pierdut Carnet ambarcaţiune
de agrement nr.06600/din data
de 10.07.2003 eliberat de către
Căpitănia Portului Galaţi,
pentru ambarcaţiunea de agrement tip PESCĂRUŞ, an
construcţie 1993 cu nr.0198
(ex.2342), proprietar Teodorescu Mihai.
l Păunescu Iulian Dumitru –
Tătărăştii de Jos, pierdut Certificat conducător auto marfă nr.
0171205000. Îl declar nul.
l Prioteasa Aurel – Tătărăştii
de Sus, sat Udupu, pierdut
Certificat conducător auto
marfă nr. 0411577000. Îl declar
nul.
l Pierdut carnet de student si
legitimatie de transport pe

numele Petrovschi Andra Elena
l Numele meu este Ghinea
Elena, declar nule legitimaţia şi
carnetul de student.
l Pierdut card tahograf,
eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe
numele Rădulea Ionel Dănuț,
din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea.
Se declară nul.
l S.C. Gilfor Construct S.R.L.,
RO 35310004, Aleea Livezilor
nr. 14, sector 5, Bucureşti,
declar pierdută chitanţa cu
seria OB nr. 11196513, completată, semnată şi ştampilată.
l S.C. Pro Italiano Caffe
S.R.L. str. Dobrun nr. 4, sector
5, Bucureşti, RO15797836
declară pierdut talon Dacia
MCV B-71-RJK.
l S.C. Verifield VEST S.R.L.,sediul com. Floreşti, strada
Plopilor nr. 4, ap. 1, C.U.I.
34133117, J32/480/2015,
declară nul certificat de înregistrare seria B nr. 3036195 cu
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anexele certificat constatator
activităţi la beneficiar şi la
sediul social, eliberat la
24.02.2015 de O.R.C. Cluj.
l S.C. Verifield Nordest S.R.L.,
mun. Iaşi, şos. Păcurari nr.127,
E 1-13 , C.U.I. 34268408,
J22/496/2015, declară nul certificat de înregistrare seria B nr.
3045819 cu anexele certificat
constatator care se desfăşoară
la beneficiar, certificat constatator activităţi la sediul social,
eliberate la 27.03.2015 de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Iaşi.

DECESE
Prietenii aduc la cunoştinţă
dispariţia prematură,
vineri, 06.10.2017, a ing.
MIREL NICA, un om
deosebit, modest, sufletist şi
iubitor. Vaiscovici, Gabi,
Adrian, Grasu teren, Relu
şi Vladi.

