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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs în data de
03.02.2016 pentru ocuparea a 10
posturi vacante de infirmier debutant,
pe durată nedeterminată, pe
următoarele locuri de muncă: 1 post la
Secţia cardiologie, 1 post la Secţia
neurologie, 1 post la Secţia chirurgie
generală, 1 post la Secţia chirurgie şi
ortopedie infantilă, 1 post la Compartiment chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, 2 posturi la Secţia
A.T.I., 1 post la Secţia obstetrică ginecologie I, 1 post la Secţia obstetrică
ginecologie II şi 1 post la Secţia pediatrie. Condiţii de participare: -şcoală
generală. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina la data menţionată mai sus
începând cu ora 9.00 pentru proba
scrisă, iar interviul în a treia zi
lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Cluj, cu sediul în Cluj,
Str. George Coşbuc, nr. 2, scoate la
concurs, în data de 25.01.2016 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul
post temporar vacant: Consilier clasa I,
grad profesional principal – Birou
Relaţii cu Angajatorii; Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
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diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Cluj.

diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Neamţ.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Constanţa, cu sediul
în Constanta, Str. Lacului, nr.14, scoate
la concurs, în data de 25.01.2016 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul
post temporar vacant: Consilier clasa I,
grad profesional superior – Compartiment Analiza Pieţei Muncii, Programe
de Ocupare şi Implementare Măsuri
Active; Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Constanţa.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Vâlcea, cu sediul în
Râmnicu-Vâlcea, Str. Dacia, nr.8,Bl.
Transcozia, Sc.B, scoate la concurs, în
data de 25.01.2016 (proba scrisă), la
sediul agenţiei următorul post temporar
vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior - Punct de Lucru
Călimăneşti. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Vâlcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Neamţ, cu sediul în
Piatra-Neamţ, Str. Privighetorii,
nr.21,Bl.3, parter, scoate la concurs, în
data de 25.01.2016 (proba scrisă), la
sediul agenţiei următorul post temporar
vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Ialomiţa, cu sediul în
Slobozia, Str. Lacului, nr.10, scoate la
concurs, în data de 25.01.2016 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul
post temporar vacant: Expert clasa I,
grad profesional asistent. Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Ialomita.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Călăraşi, cu sediul în
Călăraşi, Str.13 decembrie, nr.12, scoate
la concurs, în data de 25.01.2016 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul

post temporar vacant: Inspector clasa I,
grad profesional principal – Compartiment Relaţii cu Angajatorii; Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Călăraşi.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti,
Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4 scoate la
concurs, în data de 25.01.2016 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Inspector clasa I, grad
profesional principal – Directia Resurse
Umane, Salarizare, Comunicare şi
Secretariatul Consiliului de Administraţie. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.

PRESTĂRI SERVICII
Trufin Trans -Curierat RomaniaAnglia si retur. TRUFINTRANS.com,
0040746817682 (RO), 00447809667334
(UK)

VÂNZĂRI SPAŢII COMERCIALE
De vânzare Hală industrială şi
birouri, 434mp, Şoseaua Berceni nr.104peste drum de staţia de metrou Dimitrie Leonida. Aşteptăm oferte. Tel.
021.319.43.49, email: icpeteco.idv@
gmail.com.

CITAŢII
Domnul Ciobanu Florin este citat în
instanţă la termenul din data de
26.01.2016, în dosar 13483/193/2015având ca obiect divorţ.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională De Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova,
tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 75249/08.01.2016. În
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina,
Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării
următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 25.01.2016, ora
13.00, teren intravilan 537 mp și construcțiile – locuință (P) 44 mp
și locuință vacanță (P+M) 124 mp, situate în Breaza de Sus, Aleea
Someșului nr. 3A, jud. Prahova, preț de pornire 230.570 lei,
proprietatea debitorului Iancu Victor Octavian – Dobroești, jud.
Ilfov; - în data de 25.01.2016, ora 14.30, mașini electronice cu
câștiguri tip ELPS – 85 bucăți, preț de pornire 9.833 lei,
proprietatea debitoarei Razec Bets S.R.L. – Poiana Câmpina, jud.
Prahova; - în data de 26.01.2016, ora 13.00, teren intravilan 169
mp împreună cu construcție – locuință (Sp+P+M) 170 mp, situate
în Breaza, Aleea Fluturași nr. 8, jud. Prahova, preț de pornire
292.730 lei, proprietatea debitoarei Concord 94 Construct S.R.L.
– București, sector 2; - în data de 26.01.2016, ora 14.30, teren
pădure 2026 mp, situat în extravilanul localității Poiana Câmpina,
jud. Prahova, preț de 4.170 lei, proprietatea debitorului Stănică
Bujorel – Câmpina, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu
includ TVA. Anunțurile de vânzare pot ﬁ consultate la sediul S.F.M.
Câmpina, primăria în raza căreia se aﬂă bunurile și pe site-ul ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela
nr. de telefon 0244.376010, 0244.376011, persoană de contact:
dl. Pavel Gheorghe.

Siloaie Paraschiva este chemată la
Tribunalul Braşov, pentru data de
28.01.2016, sala T2, ora 12.00, în calitate de pârâtă în dosarul civil nr.
9308/197/2012.
SC Ama Food SRL este chemată la
Judecătoria Braşov pentru data de
29.01.2016, sala J3, ora 09.00, în calitate de debitoare, în dosarul civil nr.
22840/197/2015.
Se citează la Judecătoria Petroşani,
în data de 03.02.2016, ora 8:45, în dosar
nr. 7547/278/2008* - partaj judiciar,
următorii: Colcer Elena, Costruţ Petru,
Costruţ Maria, Nariță Ana, Moldovan
Ileana sau moştenitorii acestora.
Numitul Dumitru Marius Aurelian,
domiciliat în Piteşti, str. Exerciţiu nr. 83,
bl. P8, sc. A, ap. 14, jud. Argeş, este citat
la Judecătoria Piteşti, în data de
15.01.2016, în Dosarul 14408/280/2011, în
proces civil cu Gălbenuşă Vasile Gabriel.
Se citează pârâtii-intimaţi Boldiş
Ioan şi Danci Alexandru cu domiciliu
necunoscut la Tribunal Bistriţa-Năsăud
în dosar nr. 453/265/2010 cu termen la
01.02.2016, recurent - reclamant Boldis
Roman Florin.
Se citează pârâtul Corneth Ioan, cu
domiciliu necunoscut în dosar nr.
6648/190/2014 al Judecătoriei Bistriţa,
având ca obiect rectificare CF, pentru
termenul din 28.01.2016 în contradictoriu cu reclamanţii Lupos şi Elena.
Se citează paraţii Moldovan Lucreţia,
Modovan Simion, Bureaca Angelina,
Gusa Alexandru, Domide Ileana, Gusa
Danila la Judecătoria Năsăud în dosar
nr.332/265/2012 cu termen la 03.03.2016
reclamanta Pioras Olimpia.
Oprea Maria, sunteți citată la
Judecătoria Sibiu, dosar
nr.15592/306/2014, sala I, complet c15,
în data de 29 ianuarie 2016, ora 09.00,
în calitate de pârât, în proces cu Naicu
Catrinel Pavel în calitate de reclamant,
având ca obiect partaj judiciar.
S.C. C.Advice Broker de Asigurare-Reasigurare, cu sediul în Iaşi, Splai
Bahlui nr.24, bl.C1, sc.E, parter, ap.1
(J22/1111/2006, CUI-18638126), reprezentată prin administrator Drăgan Gheorghe,este chemata la Judecatoria iasi, la
data de 21 ianuarie 2016, ora 8.30, in
calitate de pirita in dosarul
19650/245/2014, complet 10, sala 3.
Dumitra Gheorghe cu domiciliul în
comuna Roşiile, judeţul Vâlcea, citează
pe Dumitra Maria, în calitate de pârât,
cu ultimul domiciliu cunoscut la
familia Uță Ilie din com. Roșiile,
județul Vâlcea, la Judecătoria Bălceşti,
j u d e ţ u l Vâ l c e a , î n d o s a r n r.
1925/185/2014, pentru termenul din
03.02.2016 - obiect divorţ cu copii.
Vochin Angelica cu ultimul domiciliu
cunoscut în jud. Teleorman, oraş
Turnu-Măgurele, str. Mihai Bravu, bl.

J103, ap. 5, este citată la Judecătoria
o r a ş u l u i R o ş i o r i d e Ve d e , j u d .
Teleorman pe data de 28 ianuarie 2016,
ora 8.30 în dosarul nr. 1475/292/2015,
având ca obiect anulare certificat
moştenitor.

DIVERSE
Pompa nouă completă+ colier,
pentru expresoare, răcitoare, maşini de
încărcat sifon, marca Fluidotech.
0373.740.656
Câştigătoarea tombolei C&A
Customer Experience în urma extragerii din luna decembrie 2015, premiu ce
consta într-un voucher în valoare de
2.000 RON, este dna Alina Neagu.
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea
privind procedura insolvenței nr.
85/2014, comunicăm deschiderea
procedurii de faliment a debitorului SC
W.D.P. Group SRL, CIF: 15137155,.
J25/4/2003, dosar nr. 5235/101
/2015-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţe
suplimentare 21.12.2015; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor este la 11.01.2016,
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la 25.01.2016;
Termen pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv consolidat al
creanţelor 08.02.2016. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
Comunicare Hotărâre Civilă nr.
10653/2015 din data de 29 septembrie
2015. Judecătoria Iași Secția Civilă în
dosar nr. 36976/245/2014 admite acțiunea formulată de reclamanta Sandu
Marieta cu domiciliul procedural ales la
Cabinet av. Ciobanu Mihaela din Iași,
str.Sf.Lazăr, nr.4, bl.Peneș Curcanu,
demisol, biroul 12, în contradictoriu cu
pârâtul Sandu Traian cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str. Nicolina,
nr.37, bl.968, sc.TR.4 , et.5, ap.17.
Declară desfăcută căsătoria părților
încheiată la data de 17.10.1978 și înregistrată în registrul stării civile al
Primăriei Municipiului Iași sub nr. 2299
din aceeași dată, din culpa exclusivă a
pârâtului. Dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior
încheierii căsătoriei acela de ”Gheorghiu”. Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 800 lei
reprezentând taxa de timbru, onorariul
de avocat conform chitanței nr.4 din
10.12.2014 și onorariu curator special.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare, calea de atac urmând
a fi depusă la Judecătoria Iași.
Pronunțată în ședința public, astăzi
29.09.2015.

NOTIFICĂRI
C.I.I. Tudor Cătălin George notifică
intrarea în procedura simplificată a
debitoarei SC Ermezos&Rita SRL,
Ploieşti, Str. Bobâlna Nr. 76, Bl. 2, Ap.
8, Judeţul Prahova, J29/962/2014, CUI
33359931, prin hotărârea din

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Rubber Control Corporation – ărăcineni, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA : Aparat răcire apă TT 23000,
1.600 lei; Presă injecție ir RMP 1 0, 102. 00 lei. Prețurile
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă
în plic sigilat, dovada depunerii ta ei de participare (10% din
valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate în contul
RO17TREZ046 067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 2 -01-2016, ora 1 :00. icitația va
avea loc în data de 28-01-2016, ora 11:00:00, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera . Bunurile sunt libere de sarcini. i invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de e ecutare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera , tel. 02 .211 11 - 32 2.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
07.01.2016, dosar 33/105/2016 al Tribunalului Prahova. Termene: depunere
creanţe 22.02.2016; tabel preliminar
04.03.2016; tabel definitiv 29.03.2016;
data Adunării creditorilor 09.03.2016,
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploieşti,
pentru: confirmarea lichidatorului
judiciar şi a onorariului de 300 lei/lună
şi 8% din sumele recuperate, aprobarea
raport întocmit conf. art. 97 şi incidenta
art. 169 din lg. 85/14. Relaţii la telefon
0725093254.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Subscrisa, CONSULTA
99 SPRL, în calitate de administrator
judiciar al Societăţii de Construcţii în
Transporturi Bucureşti S.A. -societate în
insolvenţă, numit conform Sentinţei
Civile nr. 10289/21.12.2015, pronunţată
de Tribunalul Bucureşti– Secţia a VII-a
Civilă, în dosarul nr. 25304/3/2013, în
temeiul dispoziţiilor art.18 din Legea
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, Convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Societăţii de
Construcţii în Transporturi Bucureşti
S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Opanez
nr.3A, sector 2, J40/994/1991, RO 949,
în data de 15.02.2016 ora 9,00, în Mun.
Bucureşti, str. Capitan Aviator Gheorghe Demetriade, nr.14, sector 1, pentru
toti acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii ţinut de Societatea Depozitarul Central S.A.
Bucureşti, la sfârşitul zilei de 08.02.2016,
considerată Data de Referinţă pentru
aceasta adunare. În cazul în care la data
menţionată mai sus din orice motiv nu
se vor întruni cerinţele de cvorum stabilite de Legea nr.31/1990 şi de Actul
Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi
se fixează în temeiul art.118 din Legea
nr.31/1990 cea de-a doua Adunare
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 16.02.2016, la
aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi şi Dată de Referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor: 1.Desemnarea
Administratorului Special al Societăţii
de Construcţii în Transporturi Bucureşti
S.A. 2. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 03.03.2016, conform
art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004,
pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în
prezenta Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor. 3. Aprobarea Datei de
02.03.2016 ca Data „ex date”, conform
art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi
ale acţionarilor în cadrul adunărilor
generale ale societăţilor, cu modificările
şi completările ulterioare. La Adunarea
Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi
să participe şi îşi pot exercita dreptul de
vot numai acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor Societăţii la Data
de Referinţă (08.02.2016), conform
prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii
legali) sau prin reprezentant (pe baza de
Împuternicire specială sau generală), cu
restricţiile legale, sau înainte de
Adunarea Generală Ordinară prin corespondenţă (pe bază de Buletin de vot
prin corespondenţă). Accesul şi/sau

votul prin corespondenţă al acţionarilor
îndreptăţiţi să participe la Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor este
permis prin simpla probă a identităţii
acestora făcută, în cazul acţionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate
(BI/CI pentru cetăţenii români sau,
după caz, paşaport/ permis de şedere
pentru cetăţenii străini) şi, în cazul
persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI
pentru cetăţenii români sau, după caz,
paşaport/ permis de şedere pentru
cetăţenii străini). Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe
baza actului de identitate (BI/CI pentru
cetăţenii români sau, după caz,
paşaport/permis de şedere pentru
cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau generală semnată de
către acţionarul persoană fizică. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi
vor dovedi calitatea pe baza actului de
identitate (BI/CI pentru cetăţenii
români sau, după caz, paşaport/ permis
de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit
de Împuternicirea specială sau generală
semnată de reprezentantul legal al
persoanei juridice respective. Calitatea
de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor
fără personalitate juridică, calitatea de
reprezentant legal se constată în baza
Listei Acţionarilor SCT de la Data de
Referinţă, primită de la Depozitarul
Central SA. În cazul în care: a) acţionarii persoane fizice nu şi-au înregistrat în
sistemul Depozitarului Central S.A.
datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului
de identitate actualizat (BI/CI/ paşaport/
permis de şedere); b) reprezentantul
legal al acţionarilor persoane juridice nu
este menţionată în lista Acţionarilor
SCT, de la data de referinţă primită de
la Depozitarul Central S.A., atunci vor
prezenta şi un document oficial care
atestă calitatea de reprezentant legal al
semnatarului Împuternicirii speciale
(dovada emisă de o autoritate competentă în orginal sau copie conformă cu
originalul, numai veche de 3 luni înainte
de data publicării convocatorului
A.G.O.A.). Documentele prezentate
într-o limbă străină, alta decât limba
engleză (cu excepţia actelor de identitate
valabile pe teritoriul României) vor fi
însoţite de traducerea realizată de un
traducător autorizat, în limba română
sau în limba engleză. Orice acţionar
interesat, poate face, în scris, propuneri
de candidaţi persoane fizice pentru
calitatea de Administrator Special, astfel
încât acestea să fie înregistrate ca
primite la registratura Societăţii, până
cel mai târziu în data de 09.02.2016, ora
16.00. Propunerile vor cuprinde
următoarele documente: a) Propunerea
propriu-zisă, care poate menţiona un
candidat pentru poziţia de administrator
special, sub semnătură autorizată, unde
e cazul; b) Următoarele documente
emise de Depozitarul Central S.A. sau
de participanţii definiţi la art.168 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.297/2004 care
furnizează servicii de custodie: -extrasul
de cont din care rezultă calitatea de
acţionar şi numărul de acţiuni detinute,
în original sau copie conformă cu origi-

nalul; -documente care atestă înscrierea
informaţiei privind reprezentantul legal
al acţionarului la Depozitarul Central
S.A./ respectivii participanţi, în original
sau copie conformă cu originalul; c)
Curriculum vitae al candidatului, actualizat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale; d) Declaraţia pe
propria răspundere a candidatului din
care să reiasă că acceptă mandatul de
Administrator Special al Societăţii şi
îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale
pentru a deţine această calitate,
semnată, în original; d) Copia certificată
a actului de identitate a candidatului.
Începând cu data de 11.01.2016, pot fi
obţinute, la cerere, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 8.00-16.00, la
adresa din Bucureşti, str. Capitan
Aviator Gheorghe Demetriade, nr.14,
sector 1, prin fax sau poştă: convocatorul A.G.O.A., Formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea
acţionarilor în A.G.O.A.; Formularele de
Buletin de vot prin corespondenţă
pentru participarea şi exprimarea
votului acţionarilor în Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, documentele şi materialele informative
referitoare la problemele/ aspectele
incluse pe ordinea de zi; lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru a fi
alese administrator special, aceasta
putând fi consultată şi completată în
termenul menţionat în convocator;
proiectele de hotărârii pentru punctele
de pe ordinea de zi a A.G.O.A.. Împuternicirile generale, înainte de prima lor
utilizare, se vor depune/ expedia, în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu orginalul sub semnătura
reprezentantului, astfel încât acesta să
fie înregistrat ca primit la registratura
Societăţii până la data de 12.02.2016,
ora 16,00, menţionând pe plic în clar şi
cu majuscule „Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din
data de 15/16.02.2016”. Împuternicirile
generale în copie certificată vor fi
reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre acestea în procesul
verbal al A.G.O.A.. Împuternicirile
generale sunt valabile pentru o perioadă
care nu va putea depăşi 3 ani. Împuternicirile generale pot fi transmise şi prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă,
conform Legii nr.455/2001, privind
semnătura electronică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
conform reglementărilor C.N.V.M.,
astfel încât să fie înregistrate ca primite
la registratura Societăţii până la data de
12.02.2016 ora 16.00, la adresa de
e-mail:office@sctb.ro, menţionând la
subiect „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din data de
15/16.02.2016”. Pentru validitatea
mandatului, mandatarul trebuie să aibă
calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art.2 alin (1) pct.(14)
din Legea nr.297/2004) fie de avocat, iar
acţionarul este client al acestora.
Mandatarul nu poate fi substituit de o
altă persoana. Dacă mandatarul este o
persoană juridică, aceasta poate să îşi
exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din

organul de administrare sau conducere
sau dintre angajaţii săi. Împreună cu
Împuternicirea generală, acţionarii vor
transmite Societăţii declaraţia pe proprie
răspundere dată de reprezentantul legal
al intermediarului sau de avocatul care a
primit împuternicirea de reprezentare,
semnată în original şi, după caz, ştampilată, din care să reiasă că: i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în
calitate de client, intermediarului sau,
după caz, avocatului; ii) împuternicirea
generală este semnată de acţionar,
inclusiv prin ataşare de semnătură electronica extinsă, dacă este cazul. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul
acţionarilor persoane juridice sau a
entităţilor fără personalitate juridică,
calitatea de reprezentant legal se
constată pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către
acţionar, emise de Depozitarul Central
S.A. sau de participanţii definiţi la
art.168 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.297/2004 care furnizeaza servicii de
custodie: a).extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acţionar şi numărul
de acţiuni deţinute; b).documente care
atestă înscrierea informaţiei privind
reprezentantul legal la Depozitarului
Central S.A./ respectivii participanţi.
Verificarea şi validarea Împuternicirilor
generale depuse la Societate se va face
de către secretarii tehnici desemnaţi
potrivit legii, aceştia urmând a păstra în
siguranţă înscrisurile. Împuternicirile
speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă, trebuie să aibă formatul
disponibilizat de Societate şi să conţină
instrucţiuni specifice de vot pentru
fiecare punct de pe ordinea de zi (adică
vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abţinere” ). Pentru punctele 2-3 de pe
ordinea de zi, se vor folosi formulare de
Împuternicire specială/ Buletin de vot
prin corespondenţă dedicate acestor
puncte, disponibilizate de Societate.
Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,
pentru care votul este secret, se vor folosi
formulare de Împuternicire specială/
buletin de vot prin corespondenţă dedicate acestui punct, disponbilizat, de
asemenea, de Societate. Calitatea de
acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor
persoane juridice sau a entităţilor fără
personalitate juridică, calitatea de
reprezentant legal al acţionarilor
persoane juridice se constată pe baza
listei acţionarilor SCT de la data de
referinţă primită de la Depozitarul
Central S.A. Împuternicirile speciale şi
Buletinele de vot prin corespondenţă,
dedicate punctului 1 de pe ordinea de zi
completată de acţionar cu opţiunile de
vot ale acestora („pentru”, „împotriva”,
„abţinere”) pentru fiecare canditat
pentru calitatea de administrator special
al SCT, semnate, în orginal, se vor introduce într-un plic separat, închis,
menţionând pe plic în clar „CONFIDENTIAL- INSTRUCTIUNI DE VOT
SECRET PENTRU AGOA din data de

15/16.02.2016” şi care va fi introdus, la
randul lui, în plicul conţinând împuternicirea specială/ buletinul de vot prin
corespondenţă dedicate celorlalte puncte
de pe ordinea de zi şi documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi
înregistrate la registratura Societăţii
până cel târziu în data de 12.02.2016,
ora 16,00, menţionând pe plic în clar
„Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din data de 15/16.02.2016”.
Împuternicirile generale şi Buletinele de
vot prin corespondenţă pot fi transmise
şi prin email cu semnătură electronică
extinsă, conform Legii nr.455/2001,
privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi conform reglementărilor
C.N.V.M., astfel încât să fie înregistrate
ca primite la registratura Societăţii până
la data de 12.02.2016, ora 16.00, la
adresa de email:office@sctb.ro,
menţionând la subiect „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 15/16.02.2016”.
Împuternicirea specială/ Buletinul de
vot prin corespondenţă, dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, completată de
acţionar cu opţiunile de vot ale acestora
(„pentru”, „împotriva”, „abţinere”)
pentru fiecare canditat pentru administrator special al SCT, semnate, se vor
transmite într-un email separat, cu
semnătură electronică exstinsă,
menţionând la subiect „CONFIDENTIAL-INSTRUCTIUNI DE VOT
SECRET PENTRU AGOA din data de
15/16.02.2016”. Împuternicirile speciale
şi Buletinele de vot prin corespondenţă
care nu sunt înregistrate la Registratura
Societăţii până la teremenele menţionate
mai sus nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenţă şi
de vot în A.G.O.A. Centralizarea, verificarea şi ţinerea evideţei Buletinelor de
vot prin corespondenţă, precum şi verificarea şi validarea împuternicirilor
speciale depuse la Societatea se va face
de către secretarii desemnaţi potrivit
legii, aceştia urmând a păstra în siguranţă înscrisurile, precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate,
până la momentul supunerii la vot a
subiectelor corespunzătoare aferente
ordinii de zi. Orice acţionar interesat are
dreptul de a adresa în scris întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a
AGOA, în termen de cel mult 15 zile de
la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Întrebările vor fi transmise în scris şi vor
fi depuse/ expediate în plic închis,
menţionând pe plic în clar „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 15/16.02.2016”.
Răspunsurile vor fi disponibile la adresa
din Bucureşti, str. Căpitan Aviator
Gheorghe Demetriade, nr.14 , sector 1,
începând cu data de 04.02.2015, ora
8,30. Dreptul de a adresa întrebări şi
obligaţia Societăţii de a răspunde vor fi
condiţionate de protejarea confidenţial-

17

ităţii şi a intereselor Societăţii. Pentru
exerciţiul valid al drepturilor mai sus
menţionate, acţionarii vor transmite
Societăţii următoarele documente emise
de Depozitarul Central S.A. sau de
participanţii definiţii la art.168 alin.1 lit.
(b) din Legea nr.297/2004, care
furnizează servicii de custodie: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni
deţinute; b) documente care atestă
înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./
respectivii participanţi; La data
convocării, capitalul social al Societăţii
este de 19.627.217,50 lei şi este format
din 7.850.887 acţiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune dând
dreptul la un vot în Adunarea Generală
a Acţionarilor Societăţii. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la Departamentul Juridic al Societăţii în fiecare
zi lucrătoare, între orele 08:00–16,00, la
numărul de telefon 031-620.21.15 –interior 2381. Administrator Judiciar,
CONSULTA 99 SPRL Asociat Coordonator Florea Virgil Cornel.

LICITAŢII
Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Anvelos SRL din Ploieşti
jud. Prahova, organizează în data de
15.01.2016, 22.01.2016, 29.01 2016,
05.02.2016 şi 12.02.2016 ora 12:00 la
sediul lichidatorului licitaţie publică cu
strigare pentru vânzarea bunurilor
debitoarei constând în imobil situat în
Ploieşti str. Eroilor nr. 29 =53.700
EURO fără TVA, depozit frigorific
demontabil amplasat în Ploieşti str.
Eroilor nr. 29 = 2.930 EURO, AUTOSPECIALIZATA MITSUBISHI – furgoneta frigorifică =1.000 EURO. Relaţii
la telefon 0723880617 sau 0723281559.
Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Cometex SA din URLAŢI
jud. Prahova, organizează începând cu
data de 15.01.2016 ora 10:00 în fiecare
zi de vineri până la 04.03.2016 aceeaşi
oră la sediul lichidatorului licitaţie
publică cu strigare pentru vânzarea
bunurilor debitoarei constând în clădiri,
teren intravilan 7730 mp la preţul total
de 632.694 lei. Licitaţia este publicată
şi pe UNPIR .RO – licitaţii practicieni.
Relaţii la telefon 0723880617 sau
0722683956.
Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Savtrans SRL, organizează
începând cu data de 15.01.2016 din
două în două săptămâni în fiecare zi de
vineri la ora 12:00 până la data de
02.10.2015 inclusiv la sediul lichidatorului licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea în bloc a bunurilor debitoarei
situate în jud. Vâlcea, com. Budeşti, sat
Racoviţa, Punct Poligon, constând în
clădire (restaurant+microhotel) şi teren

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii
publice cu strigare, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în
data de 04.02.2016, ora 13.00 pentru vânzarea unor echipamente
aferente Stadionului Municipal ,,Tudor Vladimirescu”,
Municipiul Târgu Jiu.
Bunurile scoase la vânzare pot ﬁ văzute în incinta CET Târgu Jiu.
Preţurile de pornire sunt menționate în Caietul de sarcini.
Data limită de depunere a ofertei este 04.02.2016, ora 10.00 la
sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuşi,
nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt speciﬁcate în Caietul de
sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în ﬁecare zi de joi la ora
13.00, iar depunerea ofertei se face până cel târziu ora 10.00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205038, fax 0253.211661.
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ANUNȚURI

construcţii 2200 mp. Relaţii la telefon
0723880617.
Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Max Mp Speed Distribution SRL, organizează începând cu data

de 15.01.2016 în fiecare zi de vineri la
ora 12:30 până la data de 04.03.2015
inclusiv la sediul lichidatorului licitaţie
publică cu strigare pentru vânzarea
autoturismului JAGUAR X-TYPE
avariat, an de fabricaţie 2004 la preţul

MARȚi / 12 IANUARIE 2016
de 1000 EURO. Relaţii la telefon
0723880617.
SC UPL Consulting SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a tuturor bunurilor

mobile aflate în patrimoniul debitoarei
respectiv, mobilier de bucătărie, sufragerie, dormitor şi baie, saltele, seturi de
lenjerie pat, huse şi perdele, obiecte de
iluminat, capete, colţ, cleme, elemente
de îmbinare pentru plinta şi diverse

tipuri de parchet. Bunurile se vând
global şi nu defalcat pe fiecare sortiment. Preţul de pornire al licitaţiei fiind
redus cu 50% din preţul stabilit în
raportul de evaluare, respectiv contravaloarea în lei a 6.000 euro + TVA.

Licitaţia este organizată în baza
hotărârii Adunării Creditorilor din
04.06.2015, a regulamentului de participare la licitaţie şi va avea loc pe data
de: 14.01.2016, 19.01.2016, 21.01.2016,
26.01.2016, 28.01.2016, 02.02.2016,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită
Contribuabili ijlocii. Nr. ESCM. 317026/07.01.2016. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că se vor vinde prin licitație următoarele bunuri
mobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 26 luna ianuarie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului S.C. New Century Development SRL, cu domiciliul ﬁscal în Municipiul București, B-dul. Regiei, nr. 2. bl. Pav. corp C1, sector 6, C.U.I. 18684882, (garant ipotecar pentru obligațiile ﬁscale
ale S.C. Watch & Catch Security S.R.L., București, C I: 22259457), dosar de executare 222
: a) imobil – Stație epurare Corlătești, situat în Municipiul Ploiești, str. Corlătești, jud. Prahova, compus din: 1.
teren în suprafață de 55.435 mp – din acte (55.410 mp – din măsurători , nr. cadastral 5249. Preț de pornire al licitației = 3.075.120 lei (exclusiv T.V.A.); 2. construcții: - C32 post transformare – nr. inv. 10409, nr.
cadastral 5249-C32. Preț de pornire al licitației = 98.960 lei (exclusiv T.V.A.); - C34 instalație de compresoare – nr. inv. 10410, nr. cadastral 5249-C34. Preț de pornire al licitației = 190.750 lei (exclusiv T.V.A.); C5 instalație pompe - nr. inv. 10415, nr. cadastral 5249-C5. Preț de pornire al licitației = 134.330 lei (exclusiv T.V.A.); - C2 birouri - nr. inv. 10411, nr. cadastral 5249-C2. Preț de pornire al licitației = 111.700 lei
(exclusiv T.V.A.); - C4 atelier - nr. inv. 10408, nr. cadastral 5249-C4. Preț de pornire al licitației = 102.150 lei (exclusiv T.V.A.). Preț de pornire al licitației total = 3.713.010 lei (exclusiv T.V.A.). Imobil intabulat în
Carte Funciară nr. 121161 (nr. CF vechi 5030 e: 030 Ploiești. b) imobil – 9 Mai, trup II, situat în Municipiul Ploiești, str. Rudului, nr. 262, jud. Prahova, compus din: 1. teren intravilan curți - construcții, în
suprafață de 35.296 mp – din acte (35.234 mp – din măsurători . Preț de pornire al licitației = 6.805.050 lei (exclusiv T.V.A.); 2. construcții: - C1 magazie în suprafață de157 mp, nr. cadastral 126710-C1. Preț de
pornire al licitației = 60.740 lei (exclusiv T.V.A.); - C10 clădire industrială birouri în suprafață de 172 mp, nr. cadastral 126710-C2. Preț de pornire al licitației = 145.510 lei (exclusiv T.V.A.); - C11 clădire
industrială birouri în suprafață de 84 mp, nr. cadastral 126710-C3. Preț de pornire al licitației = 75.960 lei (exclusiv T.V.A.); - C12 magazie în suprafață de 547 mp, nr. cadastral 126710-C4. Preț de pornire al
licitației = 463.930 lei (exclusiv T.V.A.); - C16 magazie în suprafață de 823 mp, nr. cadastral 126710-C5. Preț de pornire al licitației = 12.670 lei (exclusiv T.V.A.); - C18 clădire industrială Gabxa în suprafață de
231 mp, nr. cadastral 126710-C6. Preț de pornire al licitației = 87.110 lei (exclusiv T.V.A.); - C2 magazie în suprafață de 198 mp, nr. cadastral 126710-C7. Preț de pornire al licitației = 22.800 lei (exclusiv T.V.A.); C22 ane ă în suprafață de 11 mp, nr. cadastral 126710-C8. Preț de pornire al licitației = 1.150 lei (exclusiv T.V.A.); - C25 platformă betonată în suprafață de 394 mp, nr. cadastral 126710-C10. Preț de pornire al
licitației = 8.670 lei (exclusiv T.V.A.); - C27 platformă betonată în suprafață de 926 mp, nr. cadastral 126710-C11. Preț de pornire al licitației = 20.370 lei (exclusiv T.V.A.); - C28 clădire industrială PT în suprafață
de 42 mp, nr. cadastral 126710-C12. Preț de pornire al licitației = 22.930 lei (exclusiv T.V.A.); - C29 ane ă în suprafață de 110 mp, nr. cadastral 126710-C13. Preț de pornire al licitației = 40.520 lei (exclusiv
T.V.A.); - C3 atelier în suprafață de 683 mp, nr. cadastral 126710-C14. Preț de pornire al licitației = 78.660 lei (exclusiv T.V.A.); - C31 magazie în suprafață de 47 mp, nr. cadastral 126710-C16. Preț de pornire al
licitației = 5.410 lei (exclusiv T.V.A.); - C32 magazie în suprafață de 42 mp, nr. cadastral 126710-C17. Preț de pornire al licitației = 13.160 lei (exclusiv T.V.A.); - C34 magazie în suprafață de 79 mp, nr. cadastral
126710-C19. Preț de pornire al licitației = 23.360 lei (exclusiv T.V.A.); - C35 clădire birouri în suprafață de 648 mp, nr. cadastral 126710-C20. Preț de pornire al licitației = 332.130 lei (exclusiv T.V.A.); - C37 ane ă
în suprafață de 79 mp, nr. cadastral 126710-C21. Preț de pornire al licitației = 1.340 lei (exclusiv T.V.A.); - C4 atelier în suprafață de 83 mp, nr. cadastral 126710-C22. Preț de pornire al licitației = 9.560 lei
(exclusiv T.V.A.); - C5 magazie în suprafață de 41 mp, nr. cadastral 126710-C23. Preț de pornire al licitației = 9.600 lei (exclusiv T.V.A.); - C6 atelier în suprafață de 170 mp, nr. cadastral 126710-C24. Preț de
pornire al licitației = 19.580 lei (exclusiv T.V.A.); - C8 clădire betonată în suprafață de 1328 mp, nr. cadastral 126710-C25. Preț de pornire al licitației = 29.210 lei (exclusiv T.V.A.); - C9 clădire industrială PM în
suprafață de 19 mp, nr. cadastral 126710-C26. Preț de pornire al licitației = 1.480 lei (exclusiv T.V.A.). Preț de pornire al licitației total = 8.290.900 lei (exclusiv T.V.A.). Imobil intabulat în Cartea Funciară nr.
126710 (nr. CF vechi 53754) Ploiești, nr. cadastral vechi 103036. Cota de ta ă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile se aplică în conformitate cu prevederile art. 291, alin. (1) coroborate cu
prevederile art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditor: D.G.R.F.P București. Sarcini: - Contract
de ipotecă imobiliară, autentiﬁcat de Biroul Notarial Public Cercel Claudia Elena, prin Încheierea de Autentiﬁcare nr.601/21.03.2013 – garant ipotecar S.C. New Century Development SRL, CUI 18684882 pentru
garantarea plății datoriilor la bugetul general consolidat ale SC Watch & Catch Security SRL, CUI 22259457. 2. În data de 27 luna ianuarie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri
imobile, proprietate a Asesoft Technologies S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Democrației nr. 28A, mansardă, județul Prahova, C I: 30009338, garant ipotecar pentru RTV Satellite Net S.R.L., cu
domiciliul ﬁscal în Municipiul Ploiești, str. Democrației nr. 28A, et. 2, județul Prahova, C.U.I. 28330130, dosar de executare nr. 263 : - Apartament nr. 1, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr.
41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în suprafață de 2,60 mp, suprafață
totală de 139,60 mp, împreună cu cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena
de gunoi , cu număr cadastral 128827-C3-U1, înscris în cartea funciară nr. 128827-C3-U1 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 62,95 mp, cu număr cadastral 128827
număr cadastral vechi 104495), înscris în cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 554.560 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 2, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din
trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 96,05 mp, terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de 107,20 mp, împreună cu cotă parte de
3,97% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi , cu număr cadastral 128827-C3-U2,
înscris în cartea funciară nr. 128827-C3-U2 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 număr cadastral vechi 104495), înscris în
cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire
licitație = 414.950 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 3, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din trei camere, bucătărie, baie, grup sanitar,
antreu, hol, în suprafață utilă de 89,10 mp, terasă în suprafață de 10,90 mp, suprafață totală de 100,00 mp, împreună cu cotă parte de 3,68% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și
hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi , cu număr cadastral 128827-C3-U3, înscris în cartea funciară nr. 128827-C3-U3 a localității Ploiești și cota parte de
teren aferent apartamentului, în suprafață de 43,05 mp, cu număr cadastral 128827 număr cadastral vechi 104495), înscris în cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform
Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 425.290 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 4, situat în intravilanul
Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, debara, grup sanitar, baie, bucătărie, în suprafață utilă de 87,60 mp, terasă în suprafață de 3,25 mp,
suprafață totală de 90,85 mp, împreună cu cotă parte de 3,62% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la
parter ghena de gunoi , cu număr cadastral 128827-C3-U4, înscris în cartea funciară nr. 128827-C3-U4 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 42,34 mp, cu număr
cadastral 128827 număr cadastral vechi 104495), înscris în cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 379.040 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 5, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova,
compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în suprafață de 2,60 mp, suprafață totală de 139,60 mp, împreună cu
cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi , cu număr cadastral
12 2 -C3- , înscris în cartea funciară nr. 12 2 -C3a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 62,
mp, cu număr cadastral 12 2 număr cadastral vechi
104495), înscris în cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești.
Preț de pornire licitație = 554.560 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 6, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup
sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 6,0 mp, terasă în suprafață de ,1 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de 10 ,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,
din părțile și
dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi , cu număr cadastral 128827-C3-U6, înscris în cartea
funciară nr. 128827-C3-U6 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 număr cadastral vechi 104495), înscris în cartea funciară nr.
128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 414.600 lei
(exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 7, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, hol, în suprafață
utilă de 92,80 mp, terasă în suprafață de 10,90 mp, suprafață totală de 103,70 mp, împreună cu cotă parte de 3,83% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel
subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi , cu număr cadastral 128827-C3-U7, înscris în cartea funciară nr. 128827-C3-U7 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent
apartamentului, în suprafață de
, 1 mp, cu număr cadastral 12 2 număr cadastral vechi 10
, înscris în cartea funciară nr. 12 2 a localității Ploiești nr. CF vechi
3 , conform ncheierii nr.
36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 401.570 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 9, situat în intravilanul Municipiului
Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 2, județul Prahova, compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în
suprafață de 2,60 mp, suprafață totală de 139,60 mp, împreună cu cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile
enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi , cu număr cadastral 128827-C3-U9, înscris în cartea funciară nr. 128827-C3-U9 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de
62,95 mp, cu număr cadastral 128827 număr cadastral vechi 104495), înscris în cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de
O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 555.250 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 10, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl.
C3, etaj 2, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 96,05 mp, terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de
107,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,97% din părțile și dependințele comune indivize hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi ,
cu număr cadastral 128827-C3-U10, înscris în cartea funciară nr. 128827-C3-U10 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 număr
cadastral vechi 104495), înscris în cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 414.590 lei (exclusiv T.V.A.). Precizări Raport evaluare: „Curtea imobilului nu este amenajată, este nevoie de o platformă de beton și este o problemă cu construcția
veche de la intrare .... pivnița clădirii este monument istoric. Soluția este refacerea construcției vechi pentru a asigura un aspect civilizat intrării în curte. Construcția veche este parțial degradată, cu acoperișul
deteriorat, inﬁltrații masive la pereți, tavane căzute, podele distruse, tâmplărie deteriorată ...”. Cota de ta ă pe valoarea adaugată aplicabilă pentru vâzarea bunurilor imobile ta abilă în conformitate cu
prevederile art. 291, alin. (1), coroborate cu prevederile art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este de 20%. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: Creditor: A.J.F.P. Prahova – Contribuabili ijlocii. Sarcini: - Ipotecă imobiliară în favoarea A.J.F.P. Prahova – Contribuabili ijlocii, conform Contract de ipotecă imobiliară,
autentiﬁcat sub nr. 1014/22.04.2015 – garant ipotecar Asesoft Technologies S.R.L., C I: 30009338 pentru garantarea plății datoriilor la bugetul general consolidat ale RTV Satellite Net SRL, C I: 28330130.
Regimul și cotele de ta ă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 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 RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de ﬁciul 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 ﬁ at
în acest scop. mpotriva 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. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 0244.407710, int. 168. Data aﬁșării:
12.01.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
04.02.2016, 09.02.2016, 11.02.2016 şi
16.02.2016 orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, strada Ion
Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B.
Condiţii de participare şi relaţii suplimentare la telefon: 0344104525.
Lichidator Carduelis Consulting
IPURL vinde la licitaţie publică. - Vispesti Ansamblu industrial compus din
clădire birouri: (P+M) Sc = 273,0mp; H
= 9,0m; - clădire hala de producţie
(parter): Sc = 822,00mp; H
=5~6m,326.891 euro; - Teren 4357 mp
valoare 156.852,00 euro; - Snagov
complex rezidenţial situat, lângă rezervaţia naturală de stejari, alcătuit din
teren în suprafaţa de 11.388 mp pe care
sunt situate 20 de vile P + E concepute
în 4 modele astfel: sc 157 ,4 mp, sc
163,42 mp, sc 183 mp, sc 233 mp, preţ
1.468.110 euro; - teren neconstruit de
6838 mp preţ 143.625 euro, teren neconstruit de 4640 mp 97.425
euro; - Disbev Clădire pensiune cu sc
164.81mp, sd 869 mp, şi bunuri necesare
funcţionării ca pensiune situată pe teren
de 500 mp Predeal, str. Libertăţii nr. 70;
- Teren intravilan 500 mp – Predeal, str.
Libertăţii nr. 70; - Teren intravilan 645
mp în Ploieşti str. Fagului nr. 11; - Teren
5513 mp, intravilan, Băicoi str. Paltinului plus două clădiri industriale cu sc
735 şi respectiv sc 1142 mp, Teren intravilan 737 mp Teişani, Valea Rea; - SHR
Ploieşti teren intravilan în suprafaţa de
549 mp cu clădire subsol parţial + P +
1E cu suprafaţa construită, 446,60 mp
Ţânţăreni; - Teren intravilan 5.636 mp şi
teren extravilan arabil 11.456 mp. Licitaţiile vor avea loc în fiecare zi de marţi
şi miercuri ora 14.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, Str Cerceluş, Nr 33. Nu
sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care
au datorii neonorate faţă de societatea
debitoare. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să
depună la sediul lichidatorului din
Ploieşti str. Cerceluş nr. 33, cu o zi
înaintea licitaţiei, următoarele documente: Cerere de participare la licitaţie,
Dovada achitării caietului de sarcini,
taxa de licitaţie. Acte de identificare

licitator, delegaţie. Relaţii la 0722634777.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentată prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al Andreass Real SRL desemnat
prin Sentinţa Civilă nr. 7177 din data de
22.09.2015, pronunţată în Dosar nr.
30028/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă
scoaterea la vânzare a bunului imobil
aflat în proprietatea Andreass Real SRL
constând în bun imobil situat în Oraşul
Buşteni, Strada Zamora, nr. 14 A,
Judeţul Prahova compus din teren intravilan în suprafaţă de 169,33 mp şi
construcţia edificată pe acesta în suprafaţă de 90,73 mp în regim D+P+E în
valoare totală de 130.000 euro exclusiv
TVA., identificat şi inventariat conform
raportului de evaluare aprobat în
prezenţa cauză şi a publicaţiei de
vânzare întocmită cu această ocazie.
Prima vânzare a bunului imobil
aparţinând societăţii falite se va organiza în data de 18.01.2016 ora 15,00 prin
licitaţie publică cu strigare. În cazul în
care bunul nu se va vinde la primul
termen de licitaţie, se vor organiza încă 2
(două) licitaţii săptămânale, în zilele de
25.01.2016 şi 01.02.2016, la aceeaşi oră şi
în aceleaşi condiţii. 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
bunurilor, preţul acestora, 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 1.000 lei
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toţi
participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.021.227.28.81

Anunţ de participare privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare de
utilităţi publice – licitația
publică deschisă: 1. U.A.T. Comuna
Budeasa, adresa: Comuna Budeasa, sat
Budeasa Mare, nr. 59, judeţul Argeş,
telefon/fax 0248236457, Primăria
Comunei Budeasa, judeţul Argeş, tel/
fax 0248236457, e-mail primarie@
budeasa.cjarges.ro. 2. Hotărârea privind
stabilirea modalităţii de gestiune:
Hotărârea Consiliului Local nr.
40/14.10.2015 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă și
de canalizare al comunei Budeasa. 3.
Aria teritorială unde urmează a se
presta/furniza serviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al comunei Budeasa,
județul Argeş. 4. Activitatea/serviciul
care urmează să fie prestată /prestat/
furnizată/furnizat: Delegarea de
gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei
Budeasa, județul Argeş. 5. Durata
contractului de delegare a gestiunii: 10
ani. 6. Denumirea, numărul de telefon şi
de fax şi adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita
documentaţia de delegare, precum şi
modalităţile de obţinere a documentaţiei: Primăria Comunei
Budeasa, judeţul Argeş, tel./fax
0248236457, e-mail primarie@budeasa.
cjarges.ro. Documentația poate fi
obținută de la sediul Primăriei. 7. Dacă
este cazul, costul şi condiţiile de platã în
vederea obţinerii documentaţiei de
delegare: Documentația de atribuire
poate fi achiziționată în urma unei solicitări scrise. Prețul pentru obținerea
documentației este de 300 lei și se achită
la casieria Primăriei. 8. Garanţia de
participare la licitaţia publica este de
2000 lei. Plata se poate face prin ordin
de
plată
în
contul
RO82TREZ0465006XXX004266 deschis la Trezoreria Piteşti sau la casieria
Primăriei. 9. Termenul-limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la
care se depun ofertele: Data: 23.02.2016,
ora 900 – Primăria comunei Budeasa,
judeţul Argeş, la Registratură. 10. Data,

ora şi locul deschiderii ofertelor: Data:
23.02.2016, ora 1000 - la sediul
Primăriei: Sat Budeasa Mare, strada
Principală nr. 59, comuna Budeasa,
judeţul Argeş. 11. Durata de valabilitate
a ofertei: 90 de zile calendaristice de la
data depunerii ofertelor.
Anunţ de vânzare SC Lux Agra SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: activul nr.1: imobilului teren
în suprafaţă totală de 50.510 mp,
compus din urmatoarele parcele: 1.
Parcela de teren arabil – situată în intravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni,
jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1,
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, înscris
în CF 295/N a com. Băluşeni, nr. topo
432. 2. Parcela de teren arabil – situată
în extravilanul com Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă totală
de 17.616,00 mp, înscris în CF 294/N a
com. Băluşeni, nr. topo 431. 3. Parcela
de teren arabil – situată în intravilanul
şi extravilanul satului Zăiceşti, com
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38
şi 1/44, suprafaţă totală de 24.610,00 mp
(din care 5.919 mp teren intravilan în
p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren
extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris
în CF 507/N a com. Băluşeni, nr. topo
246/2-555-492. cu preţul de pornire de
353.539lei ( fara TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până la data
de 13.01.2016 ora 16:00, 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,
în data de 14.01.2016 ora 16:00, 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 28.09.2012. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regula-

ment 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 23.09.2015 ora
15:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890

PIERDERI
Pierdut legitimație de avocat, tip card,
pe numele Petcu N.Vasile. O declar nulă.
Declar pierdută legitimaţie serviciu
S.C. Distrigaz Sud Reţele cu marca
104239, pe numele Grigore Marian.
Pierdut Atestat Transport Marfă
(CPC) pe numele Govoreanu Dionisie,
cu numărul 0024513001. Se declară nul.
Declar pierdută legitimaţia de student
eliberată de UPB, Facultatea de Automatică şi Calculatoare pe numele
Florian Nicolae.
P.F.A. Zavattiero Rita Elvira cu sediul
în Ploieşti, Str. Călăraşi Nr. 4, Bl. 156A,
Sc. 3, Ap. 13, Judeţul Prahova,
F29/319/2013, CUI 31263635, declară
c e r t i f i c a t e l e c o n s t a t o a r e n r.
13240/20.02.2013 pierdute/ nule.
Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – ADR,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Neamțu Gheorghe, din comuna
Stoilești, județul Vâlcea. Se declară nul.
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Pierdut Atestat transport marfă eliberat de A.R.R. Olt – Slatina, pe numele
Nantu Lucian, domiciliat în Zimnicea,
jud. Teleorman. Se declară nul.
Iordache Vasile P.F.A., C.U.I.
20733545, declar pierderea cărţii de
intervenţie şi declaraţiei A.N.A.F.
pentru casa de marcat Microsif 03 seria
aparat 11674, seria fiscală 0253064978,
montat pe auto B54MVD, declar nule.
Declar pierdut carnet student Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare Universitatea Agronomică Bucureşti, pe numele
Şendroiu Valentina Georgiana.
Z SPOT Media S.R.L., cu sediul social
în Bucureşti, Aleea Valea Viilor nr.9, bloc
D50, sc.C, ap.41, Sector 6,
J40/14661/2003, C.U.I. RO15868929,
anunţă furtul unui chitanţier al societăţii, având chitanţele nr. 5849 şi nr.
5850 necompletate, exemplarul alb şi cel
verde, pe care le declarăm nule începând
cu data de 07.01.2016 (data constatării).
Z SPOT Media S.R.L., cu sediul social
în Bucureşti, Aleea Valea Viilor nr.9, bloc
D50, sc.C, ap.41, Sector 6,
J40/14661/2003, C.U.I. RO15868929,
anunţă furtul unei ştampile rotunde a
societăţii, având număr de identificare 5,
pe care o declarăm nulă începând cu
data de 07.01.2016 (data constatării).

DECESE
Cu durere în suflet anunţăm
încetarea din viaţă, după o
lungă şi grea suferinţă a
Dr. MIRELA FREIFELD.
Înmormântarea va avea loc
JOI 14 ianuarie la ora 13.00
la Cimitirul Israelit Filantropia af lat pe B-dul Ion
Mihalache 89-91.
Familia îndurerată.
publicitate

