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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCAVATORIST. Tel.: 0733.973.007.
Caut sudori pentru şantier naval Germania, cu
experienţă TIG, MIG/MAG, sudură fină fier, inox,
avantaj vorbitori limba germană, italiană, franceză minim, fără comisioane. Rel. tel.
0049.1711490595 sau 0745.429426.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sarmaşu,
judeţul Mureş organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea postului contractual vacant:
Asistent medical. Concursul se organizează la
sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice
Sărmaşu, în data de 31 august 2015, ora 10.00
proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial , partea a
III-a, la sediul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sărmaşu. Condiţii generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din Legea nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice: studii postliceale sanitare (certificate/
diplomă de absolvire a şcolii postliceale); Atestat/
autorizație de liberă practică pentru exercitarea
profesiei de asistent medical vizat/a la zi; vechime
în muncă: nu este cazul. Bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se
afişează la sediul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sarmaşu şi pe pagina de internet a Căminul
pentru Persoane Vârstnice Sărmaşu: http://www.
caminbatranisarmasu.ro. Informaţii la telefon:
0265/421.301.
Institutul de Filosofie şi Psihologie «C.Rădulescu-Motru» cu sediul în Bucureşti, strada Calea
13 Septembrie nr.13, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi:-1post de cercetător ştiinţific gradul II în domeniul Filosofie-specialitatea Filosofia culturii populare româneşti şi
istoria filosofiei româneşti în secolul al XIX-lea.1post de cercetător ştiinţific gradul II în domeniul
Filosofie-specialitatea Logica autorităţii şi
gândirea critică; Condiţiile pentru concursul de
ocupare a celor două posturi: licenţă în Filosofie,
doctorat în Filosofie, activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8ani şi de cel puţin 5ani în postul
de Cercetător Ştiinţific gradul III sau lector
universitar; pentru candidaţii care provin din
afara învăţământului superior sau a cercetării

ştiinţifice, o vechime de 12ani în profilul postului
cu îndeplinirea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea gradului profesional
de Cercetător Ştiinţific gradul II în domeniul
Filosofiei sau a titlului didactic de conferenţiar
universitar în domeniul Filosofiei (Ordinul
MECTS 4204/15.07.2013). Concursurile se vor
desfăşura conform Legii nr.319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile
lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial, în „Jurnalul Naţional” şi la avizierul
Institutului, la Compartimentul Resurse Umane
al Institutului, de luni până vineri între orele
10.00-12.00. Dosarele care nu corespund specialităţilor şi condiţiilor menţionate nu sunt acceptate
la concurs. Concursul va avea loc la sediul Institutului, Departamentul de Filosofie, Bucureşti,
strada Calea 13 Septembrie nr.13, la data de
16.09.2015. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, la tel: 021.318.24.49.
Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare
pentru Optoelectronică INOE 2000 cu sediul în
Str. Atomiştilor, nr.409, Oraş Măgurele, Jud. Ilfov
scoate la concurs: -1 post de cercetător ştiinţific
cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în domeniul “Inginerie electrică, electrotehnică, fizica laserilor”; -1 post de cercetător
ştiinţific gradul III cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată în domeniul
“Fizică”. Locul desfăşurării concursului: la sediul
INOE 2000 din str. Atomiştilor, nr.409, Oraşul
Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea la concurs se face
în termen de 30 zile de la data publicării anunţului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 din str. Atomiştilor, nr.409,
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii la telefon:
021/457.45.22.
Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady” Bucureşti
anunţă: Liceul Tehnologic ,,Theodor Pallady”organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant (pe perioadă nedeterminată) -1 post
Administrator Financiar (Contabil). Condiţii de
participare: -studii medii; -vechimea în specialitatea postului: minim 3 ani. Concursul se organizează la sediul Liceului Tehnologic ,,Theodor
Pallady”, din Bulevardul Theodor Pallady”, nr.
250, sector 3, Bucureşti. Data concursului:
07.09.2015, ora 09.00 -proba scrisă, ora 12.00proba practică, 08.09.2015, ora 09.00- interviul.
Depunerea dosarelor se va face în ziua de
03.08.2015, în intervalul orar 10.00- 14.00 la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri imobile (licitația II-a). Anul 2015 luna August ziua 26.
În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 26, luna August, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Giurgiu,
str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Panﬁlo SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Vedea,
județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 18228940: a) locuință + anexă + teren (850
mp), situat în localitatea Vedea, județul Giurgiu, preț de pornire al licitației 19.350 lei
(exclusiv TVA *); b) teren intravilan arabil (2.152 mp) situat în localitatea Vedea,
județul Giurgiu, preț de pornire al licitației 8.925 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare este 24%. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt
grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului
Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.

secretariatul unităţii şcolare. Relaţii suplimentare
la: secretariatul unităţii şcolare, telefon:
0123453080- persoană de contact Sebe Mignola
(telefon: 0759992896).

CITAȚII
Pârâtul Neagu Paul Eduard, din oraşul Negru
Vodă, str. Pieţii nr. 19, bl. 6, sc.A, ap.3, jud.
Constanţa este citat la Judecătoria Paşcani din
Mun. Paşcani, str. Grădiniţei nr. 8, jud. Iaşi, în
data de 08 septembrie 2015, la ora 9, C 1 MF, în
dosarul nr. 16437/245/2014, având ca obiect stabilire domiciliu minor, exercitare autoritate părintească, pensie de întreţinere şi suplinire
consimţământ pârât pentru părăsirea ţării, în
contradictoriu cu reclamanta Onofrei Cătălina
din satul şi com. Madarjesti, jud. Iaşi.
Se citează pârâtul Scornea Marian Robert cu
ultimul domiciliu în oraş Ştefăneşti, sat Enculeşti,
str. Ploscaru nr. 4, Argeş, la Judecătoria Piteşti
pentru Dosarul civil nr. 7283/280/2013, cu termen
3.09.2015 având ca obiect ieşire din indiviziune
pentru care s-a numit curator special av. Mihai
Constantin şi în care reclamant este Mazilu Ion.
Se citează pârâtul Scornea George Alexandru cu
ultimul domiciliu în oraş Ştefăneşti, sat Enculeşti,
str. Ploscaru nr. 4, Argeş, la Judecătoria Piteşti
pentru Dosarul civil nr. 7283/280/2013, cu termen
3.09.2015 având ca obiect ieşire din indiviziune
pentru care s-a numit curator special av. Bacria
Mircea şi în care reclamant este Mazilu Ion.
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Societatea SC Any Weather Entertainments SRL,
cu sediul cunoscut în str. Franceză, nr. 60, subsol,
sector 3, Bucureşti, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/13041/2011, CUI
29295031, este citată la Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti, ora 8.30, în data de 20.08.2015, în
calitate de debitor în dosarul 18211/301/2015,
având ca obiect ordonanţa de plată OUG
119/2007, art. 1013 Cod Procedura Civilă, în
contradictoriu cu creditoarea Metro Cash&Carry
România SRL.
SC Sirius International SRL cu sediul în Calea
Griviţei 136, Business Center cod spaţiu 2.02,
corp A, et.1, cam.6, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la ORC sub nr. J40/1824/2001, CUI RO
13718569, în calitate de pârâta în dosarul nr.
58184/299/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, complet C6 civil situată în
Bucureşti, Str. Ghe. Danielopol nr.2-4, Sector 4,
este chemată în judecată la această instanţa de
către reclamantul Creteanu Sorin domiciliat în
Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu, nr.
31A, ap.9, sector 1, în data de 22 septembrie 2015
ora 8.30. Obiectul dosarului hotărâre care să ţină
loc de act autentic. Pârâta va putea depune
întâmpinare şi înscrisuri conform art. 148 şi
următoarele din NCPC.

DIVERSE
Editura Litera SA îl caută pe traducătorului
Lazăr Cassvan sau pe moştenitorii acestuia, în
vederea publicării unei traduceri pe care a

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind
vânzarea bunurilor mobile ale debitorului Neata Radu Vladimir. În temeiul art. 162,
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
25, luna august 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se va
vinde prin licitație publică a-II-a bunul mobil, proprietate a debitorului Neata Radu
Vladimir, cu domiciliul în județul Giurgiu, Str. Dreptăți, nr. 26, localitatea Giurgiu.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoturism Toyota Avensis, s.ș.
SB1BR56L30E054879, GR-10-WVW. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației
(exclusiv TVA): 9.150 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în data de 24.08.2015, ora 16.30: oferte de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire
a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la
Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu
au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 418, la doamna Ilinca Nina.

Anunţ Umanitar
Oana a fost un copil normal până la vârstă de şase ani când a fost diagnosticată cu o
boală foarte rară, Epidermaliza Buloasă Distrofică.
Boala i-a măcinat oasele şi pielea, iar în acest moment tânăra nu mai are palme şi
degete, iar corpul ei este plin răni. În ciuda problemelor de sănătate ea are în grijă doi
copii orfani.
Acum are nevoie de ajutorul nostru pentru tratamentul zilnic, antibiotice şi pentru pansament.
“Fără pansamente nu pot să trăiesc. Toată suprafaţa corpului îmi este afectată de
această boală nemiloasă. Pe pielea mea apar băşici care se sparg şi apoi se fac
răni. Durerile sunt îngrozitoare. Am zile când mă trezesc cu tot
corpul amorţit de durere. Câteodată abia mă ridic. Când mă
trezesc, am hainele lipite de piele. Am infecţie foarte mare pe
corp. Antibioticele nu-şi mai fac efectul, rănile nu trec.”
Persoanele dispuse să o ajute pot face donaţii în conturile
bancare: RO98CECEAB1308RON0360792 (CEC Bank)
sau RO36RZBR0000060012143466 (Raiffeisen BankCod SWIFT RZBRROBU şi Cod BIC RZBR) - titular
cont Oana Speranţa Stoica.
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semnat-o. Pentru relatii sunati la numerele de
telefon: 0755.108.828 sau 021.319.63.90.
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Echipare şi conducte de
amestec sondele H2, H6, H7 Independenta”, în
comuna Independenta, judeţul Galaţi, propus a fi
realizat în extravilanul comunei Independentă, T16,
P161, P167, P168, jud. Galaţi. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consulate la sediul APM
Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC
OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str.
Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, între orele
8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2.
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Echipare şi conducta
de amestec sondă H5 Independenţa”, în comunele Braniştea, Independenta, judeţul Galaţi,
propus a fi realizat în extravilanul comunei Independenta, T16, P12, P11 şi extravilanul comunei
Braniştea, T3/3, P2, P3, P4, P5, P6, P8, T3/2, P3 şi
De, T3/1, P3 şi De. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consulate la sediul APM Galaţi, str.
Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV
PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, între orele 8:3016:00 şi vineri între orele 8:30-13:30. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi,
din Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Administratorii S.C. SIAC S.A., Sofia
Cristian, cetăţean român, căsătorit, născut la data
de 18.12.1968 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti,
Sector 1, Bd. Banul Manta, nr. 16, bloc 27, sc. B,
ap. 79, posesor al CI seria RR nr. 363161 eliberată
de secţia 4 Poliţie la data de 30.11.2005, CNP
1681218414514 şi Dumitrascu Madalina, cetăţean
român, necăsătorită, născută la data de 18.06.1965
în Bucureşti, Sector 1, domiciliată în Bucureşti,
Sector 1, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 14, bloc 21, sc.
B, et. 2, ap. 62, posesoare a CI seria RT nr. 428877
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de
01.09.2006, CNP 2650618400131, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.

MARȚI / 11 AUGUST 2015
SIAC S.A., J40/992/1991, C.U.I. RO 515, pentru
data de 11.09.2015, orele 12.00 la sediul societăţii
din Bucureşti, str. Luigi Galvani 20 bis, sector 2, în
conformitate cu prevederile art. 137 indice 2
alineatul 2, cu următoarea ordine de zi: -Ca
urmare a decesului membrului consiliului de administratie şi preşedintelui S.C. SIAC S.A, dl. Sofia
Vasile, s-a hotărât alegerea unui nou membru al
consiliului de administraţie şi prin urmare, a unui
nou Preşedinte; În cazul în care nu se întruneşte
cvorumul legal Adunarea Generală a Acţionarilor
este convocată pentru 14.09.20 15, orele 12.00 la
aceeaşi adresă. Formularele de procură speciale se
pot obţine şi se vor depune la sediul societăţii, până
la 07.09.2015 la aceeaşi adresă.

COMUNICAT
Societatea CONPET S.A., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020, reprezentată legal de dl. Liviu Ilaşi,
Director General, având un capital social subscris
şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, informează
acţionării şi investitorii ca, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 297/ 2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Raportul pentru
semestrul I 2015 privind activitatea economico financiară a societăţii CONPET S.A. la data şi
pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie
2015 va fi transmis în data de 11.08.2015, ora
08:00, la Autoritatea de Supraveghere Financiară
şi la Bursa de Valori Bucureşti pentru informare
şi publicare pe site-ul www.bvb.ro. Raportul va fi
disponibil şi la CONPET S.A., începând cu data
de 11.08.2015, ora 08:00, astfel: - în format electronic pe site-ul societăţii la adresa: www.conpet.
ro, la secţiunea „Info Acţionari/ Rapoarte/
Rapoarte periodice”; - în formă scrisă la sediul
societăţii din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.
Prahova. Informaţii suplimentare se pot obţine la
societatea Conpet S.A., Serviciul Relaţii Investitori şi Piaţa de Capital, tel. 0244/ 401.360, int.
2431 sau 2659. Director General, ing. Liviu
ILAŞI. Director Direcţia Economică Director
Direcţia Management Corporativ ec. Sanda
TOADER jur. Anamaria DUMITRACHE. Şef
Serviciu Relaţii Investitori şi Piaţa de Capital ec.
Bogdan PINZARIU.

LICITAȚII
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate în patrimoniul societăţii debitoare.
Licitaţia are loc în baza Adunării Creditorilor din
data de 04.08.2015, care a încuviinţat raportul de
evaluare şi regulamentul de participare la licitaţie.
Licitaţia va avea loc pe data de 13.08.2015 orele
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare
0344104525.
Comuna Budeşti, Judeţul Vâlcea, CUI 2574085, tel/
fax: 0250-760374/760590, anunţă concesionare
proprietate imobiliară “Teren Brutărie” în suprafaţă de 6.999,63 mp prin licitaţie deschisă ce va avea
loc în data de 14.09.2015, ora 11.00, la sediul Primăriei din comuna Budeşti. Persoanele interesate pot
solicita informaţii la biroul de Achiziţii Publice al
Primăriei Budeşti, la tel. 0250/760374, int. 13, până
la data de 10.09.2015. Ofertanţii pot depune o
singură ofertă în 2 plicuri sigilate, conform instrucţiunilor din documentaţia de atribuire până la data
de 14.09.2015, ora 10.00, la sediul Comunei Budeşti.
Licitaţia se poate desfăşura numai dacă au fost
depuse cel puţin 3 oferte valabile, în caz contrar
procedura se va anula şi se reia în data de
21.09.2015. Data transmiterii anunţului de licitaţie
în vederea publicării este 10.08.2015.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului
imobil situat în loc Blejoi, sat Blejoi, nr.4, T 35,
Parcela Cc 277/2 jud. Prahova, compus din teren
intravilan, în suprafaţă măsurată de 1622 mp,
compus din teren şi baracă la preţul de 73.400 lei
(fără TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este cel
stabilit în raportul de evaluare. Licitaţia are loc în
baza Adunării Creditorilor din data de 04.08.2015,
care a încuviinţat raportul de evaluare şi regulamentul de participare la licitaţie. Licitaţia va avea
loc pe data de 13.08.2015, orele 13.00 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului
imobil situat în com. Bucov, sat Bucov, str. Şos.
DN1B, F.N, T 56, P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal:
19935. Dosar de executare nr. 10. P.V. sechestru nr. 23462/28.05.2010. Licitația a-III-a. Data publicarii: 11.08. 2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26 august
2015, orele 11.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Optim Trans SA,
CUI 935256, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, jud. Dâmbovița: proprietatea evaluată: “ fosta
coloană auto”, teren intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp. cu nr. cadastral 1504, cu deschidere la stradă, lungime
116,5 ml, lățime 48,00 ml, este situată în Găești, strada Ștefan Mihăilescu nr. 10, județul Dâmbovița, raport de evaluare nr.
43341/31. 03. 2015. Licitația va ﬁ organizată la sediul S.F.O. Găești din localitatea Găești str. Cuza Vodă, Bl. 30, Parter, județul
Dâmbovița. Regimul juridic al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certiﬁcat de atestare a
dreptului de proprietate seria MO9 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG.
884/1991, înscris la Oﬁciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. cadastral 1504. Alte detalii tehnice și de
informare în Raportul de Evaluare nr. 43341/31.03.2015 care poate ﬁ consultat la sediul S.F.O. Găești. Prețul de pornire pentru a
treia licitație este de 73.511 lei (cu TVA inclus) și reprezintă prețul de evaluare, adica 147.022 lei (cu TVA inclus), diminuat cu 50%
conform art. 162 și 163 din OG. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 571/2003
privind Codul Fiscal este de 24%. Terenul intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp se vinde cu TVA potrivit art. 141, alin.
2, litera f, punctul 1, ”prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi de părți de construcții noi sau de
terenuri construibile, teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcții,
conform legislației în vigoare.” Debitorul este înregistrat în scopuri de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați pentru cumpărarea bunurilor, sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: -oferta de cumpărare (depusă direct sau prin poștă cu conﬁrmare de primire); - dovada plății taxei de
participare sau scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; - toți cei interesați în
cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada , emisă de organele ﬁscale, (locale și ANAF) că nu au debite restante neachitate.
- împuternicire (în cazul când ofertantul este reprezentat de altă persoană); - pentru persoanele juridice de naționalitate română,
copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare, eliberat de Oﬁciul Registrul Comerțului; - pentru persoane juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoane ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoane ﬁzice
străine, copie de pe pașaport. Prețul de pornire al licitației a treia, este prețul de evaluare diminuat cu 50%. Licitația începe de la
cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire al licitației. În cazul prezentării unui singur
ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Taxa de
participare reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației și se plătește în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la A.J.F.P.
Dâmbovița din localitatea Târgoviște. În termen de 5 zile de la data întocmirii P.V. de licitație, organul de executare va dispune
restituirea taxei de participare, participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, în caz de
adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare nu se restituie ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui
care a refuzat încheierea P.V. de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de
executare, pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. Creditori: D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Găești.
Sarcini: P.V. de sechestru nr. 23462/28.05.2010.

compus din teren intravilan, în suprafaţă măsurată de 27.630 mp, din acte 27.863, compus din
teren, hala industrială C1, clădire pază, plaforma
decantor, imobilul dispune de branşamente la toate
reţelele tehnico-edilitare existente în zona (apă,
gaze, energie electrică, fosă septică) la preţul de
2.232.800 lei (fără TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este cel stabilit în raportul de evaluare. Licitaţia
are loc în baza Adunării Creditorilor din data de
04.08.2015, care a încuviinţat raportul de evaluare
şi regulamentul de participare la licitaţie. Licitaţia
va avea loc pe data de: 13.08.2015, orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul
în com Bucov, sat Pleasa, str. Industriei, nr. 1, jud.
Prahova, prin lichidator judiciar JUST INSOLV
SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1 et. 7, cab. 7B, anunţă vânzarea la licitaţie
publică a bunurilor mobile, astfel cum sunt menţionate în adresa evaluatorului înregistrată la sediul
lichidatorului judiciar sub nr. 424/31.07.2015.
Licitaţia publică are loc în baza hotărârii Adunării
Creditorilor din 07.08.2015, a regulamentului de
participare la licitaţie, a adresei mai sus menţionate. Garanţia de participare la licitaţie pentru
aceste bunuri este 10% din valoarea bunurilor licitate. Taxa de participare la licitaţie se achita la
sediul lichidatorului judiciar. Şedinţele de licitaţii
vor avea loc pe data de: 14.08.2015, 17.08.2015,
24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015, 08.09.2015,
09.09.2015, 10.09.2015, 15.09.2015 şi 16.09.2015
orele 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab
7B. Relaţii suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar cât şi la telefon 0344104525.
SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul
în com Bucov, sat Pleasa, str. Industriei, nr. 1, jud.
Prahova, prin lichidator judiciar JUST INSOLV
SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1 et. 7, cab 7B, anunţă vânzarea la licitaţie
publică a bunurilor imobile, astfel cum sunt menţionate în adresa evaluatorului înregistrate la sediul
lichidatorului judiciar sub nr. 424/31.07.2015.
Licitaţia publică are loc în baza hotărârii Adunării
Creditorilor din 07.08.2015, a regulamentului de
participare la licitaţie, a adresei mai sus menţionate şi în conformitate cu caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 14.08.2015,
17.08.2015, 24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015,
08.09.2015, 09.09.2015, 10.09.2015, 15.09.2015 şi
16.09.2015 orele 11.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Preţul de achiziţionare a
caietului de sarcini este de 2.480 lei (inclusiv TVA).
Garanţia de participare la licitaţie este stabilită în
caietul de sarcini. Relaţii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar cât şi la telefon 0344104525.
SC Control Trading SRL, societate în insolvenţă,
prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vânzare următoarele
bunuri mobile: Autoturism Renault Megane
PH-31-CTR, an fabricaţie 2003, 96.000 km - 4.060
lei; Autoutilitară Fiat Ducato PH-35-CTR, an
fabricaţie 2006, 255.000 km - 14.000 lei; Autoutilitară Ford Transit PH-09-CTR, an fabricaţie 2004,
290.000 km - 16.170 lei; Autoutilitară Iveco Eurocargo PH-16-CTR, an fabricaţie 2007, km - 67.620
lei; Autoutilitară Mercedes Benz PH-39-CTR, an
fabricaţie 2008, 222.000 km - 29.610 lei. Preţul
bunurilor sunt cu TVA inclus. Licitaţiile se vor
organiza în data de 14.08.2015 ora 13:30, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, această
este reprogramată pentru data de 18.08.2015,
21.08.2015, 25.08.2015, 28.08.2015, la aceeaşi oră şi
aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile
de participare se pot obţine numai de la sediul
administratorului judiciar. Telefon/ fax:
0244597808; mobil: 0744425340 sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Miba Telecom 2002
SRL desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 2926 din
data de 26.09.2014, pronunţată în Dosar nr.
3865/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov,
Secţia Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a
bunului imobil aflat în proprietatea Miba Telecom
2002 SRL compus din teren extravilan în suprafaţă de 3.000 mp situat în Com. Ştefăneştii de Jos,
T11, PA45/2/17, Jud. Ilfov, în valoare totală de
9.000 euro. Vânzarea bunului imobil aparţinând
societăţii falite se va organiza în data de
14.08.2015, ora 14.00, prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care bunul imobil nu se va vinde
la primul termen de licitaţie se vor organiza alte 9
(nouă) licitaţii în data 21.08.2015, 28.08.2015,
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04.09.2015, 11.09.2015, 18.09.2015, 25.09.2015,
02.10.2015, 09.10.2015 şi 16.10.2015, la aceeaşi oră
şi în aceleaşi condiţii conform regulamentului
stabilit în adunarea creditorilor din data de
22.06.2015. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de înscriere la
licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu
până în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre
starea bunului imobil, preţul acestuia, condiţiile de
înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare
a acestora se pot obţine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei pentru bunul imobil exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel.021.227.28.81.
SC INASIN SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:
ACTIVUL NR.1: spatiu comercial situat in Mun.
Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi ,
cu aria construita de 187,28 mp. si aria utila de
173,23 mp., inscris in Cartea Funciară sub nr.
55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si
Cartea Funciara nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1,
cu preţul de pornire a licitatiei este de 470.242,50
lei ( fara TVA)( 50% din valoarea de evaluare).
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia,
sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 13.08.2015, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
Jud. Iaşi, in data de 14 august 15.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 29.04.2015. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.
Regulament ce poate fi consultat atat la dosarul

cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ţinut la plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa
depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie
de participare 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, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la data de 13.08.2015
ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: la
telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax
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0232/240890. C.I.I. Pohrib Ionela.

PIERDERI
Pierdut Atestat transport marfă pe numele Matei
Marian, din Piteşti, jud. Argeş, eliberat de ARR
Argeş. Se declară nul.

