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OFERTE SERVICIU

Însoţitor/  îngrij ire persoană cu 
handicap locomotor, 54ani. contract de 
muncă, transport, beneficii financiare 
deosebite, în funcţie de implicare şi 
rezultate. Tel: 0722.398.765

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov 
Anunţă Organizarea următorului concurs: 
1. În data de 20.01.2016, proba scrisă, în 
temeiul H.G. nr. 611/2008 pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de execuţie de 
consilier clasa I grad profesional superior 
în cadrul Biroului Buget Finanţe şi Resurse 
Umane. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a, la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, strada Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, 
luni-joi între orele 09.00-16.00 şi vineri 
09.00-13.30. Condiţii specifice: -studii 
universitare absolvite cu diplomă de 
licenţă; -atestat în domeniul resurselor 
umane; -cunoştinţe de operare pe calcu-
lator; -cunoaşterea unei limbi străine- nivel 
mediu; -vechime în specialitatea studiilor- 9 
ani. Condiţiile de desfăşurare, de partici-
pare la concursuri şi bibliografiile stabilite 
sunt afişate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi pe site-ul http://
apmif.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului  Ilfov şi  la nr.  de telefon 
021.430.15.23 int. 17.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov 
Anunţă Organizarea următorului concurs:  
1. În data de 08.01.2016 -proba scrisă, în 
temeiul H.G 286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de consilier 1A 
în cadrul Biroului Buget Finanţe şi Resurse 
Umane. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 15 de zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, strada 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, 
luni- joi între orele 09.00-16.00 şi vineri 
09.00-13.30. Condiţii specifice: -studii 
universitare economice absolvite cu 
diplomă de licenţă; -cunoştinţe de operare 
pe calculator; -vechime în specialitatea 
studiilor- 9 ani. Condiţiile de desfăşurare, 
de participare la concursuri şi bibliografiile 
stabilite sunt afişate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov şi pe site-ul 
http://apmif.anpm.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi la nr. de telefon 
021.430.15.23 int. 17.

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru 
Trestioreanu” Bucureşti scoate la concurs, 
conform HG 286/2011 un post vacant 
contractual de Consilier Juridic gradul IA 
cu studii superioare, un post vacant 
contractual de Consilier Juridic gradul IA 
cu studii superioare cu jumătate de normă 
(cerințe pentru ocuparea postului: diplomă 
de licență, 6 ani şi 6 luni vechime în specia-
litate, concurs pentru ocuparea postului, 5 
ani vechime în specialitate în domeniul 
sanitar) şi un post vacant contractual de 
Consilier Juridic gradul I cu studii superi-
oare cu jumătate de normă (cerințe pentru 
ocuparea postului: diplomă de licență, 3 ani 
şi 6 luni vechime în specialitate, concurs 

pentru ocuparea postului, 3 ani vechime în 
specialitate în domeniul sanitar), în cadrul 
Compartimentului Juridic. Dosarele de 
concurs se depun la Serv. RUNOS din 
cadrul Institutului până la data de 
30.12.2015, ora 15.00. Proba scrisă va avea 
loc în data de 11.01.2016, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data de 
13.01.2016, ora 9.00, la sediul Institutului 
din Șos.Fundeni, nr.252, sect.2, Bucureşti. 
Mai multe informații pot fi obținute la 
avizierul institutului şi pe site-ul www.iob.
ro. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumparăm cărți vechi şi 
noi, tablouri, grafică, icoane pe sticlă şi 
lemn vechi, cărți poştale vechi, statuete, 
porțelan, diverse obiecte vechi. Deplasare 
la domiciliu. 0751.22.11.66

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii 
şi romanii sunt mândria 
românilor de pretutindeni. 
Te l .  0 7 6 1 . 6 7 4 . 2 7 6 ; 
0733.940.772.

VÂNZĂRI SPAȚII COMERCIALE
De vânzare Hală industrială şi birouri, 
peste drum de staţia de metrou Dimitrie 
Leonida, Șos. Berceni, nr. 104. Aşteptăm 
oferte: 021.319.43.49; icpeteco.idv@gmail.
com.

CITAȚII
Subsemnata Bratu Maria Paula cheamă în 
judecată civilă la Judecătoria Roşiorii de 
Vede pe Pârleală Jan domiciliat în comuna 
Măcin, judeţul Tulcea, pentru stabilire 
domiciliu minor, având termen de judecată 
15.12.2015 în dosar nr. 2115/292/2015.

Judele Ionel Fanel în calitate de pârât este 
chemat în instanţă, camera sala 5, complet 
c4-faliment, în data de 02.02.2015, ora 
9:00, în proces cu Dinamic Insolv IPURL, 
în calitate de reclamant, în dosarul nr. 
1412/112/2015/a1 al Tribunalului Bistriţa 
– Năsăud, având ca şi obiect atragere 
răspundere pentru intrarea în insolvenţă 
SC Silvia Bicom SRL art.169 din Legea nr. 
85/2014.

Medeleanu Ioan Remus, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Oraşul Piteşti, Aleea 
Seneslau, nr. 2B, bl. I1, sc. A, et. 1, ap. 8, 
Jud. Argeş, este citat în calitate de intimat 
la Judecătoria Piteşti- Secția civilă, Oraş 
Piteşti, Str. Eroilor, nr. 5, cod poştal 110416, 
Jud.Argeş, camera sala 3, complet c4-1, în 
dosarul civil nr. 7183/280/2015, cu termen 
de judecată la 28 ianuarie 2016, ora 08.30, 
pentru fond- contestație la executare, în 
proces cu intimata BCR SA prin COFACE 
ROMÂNIA şi contestatoarea Direcția de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminali-
tate Organizată şi Terorism.

Constantinescu Mioara Camelia, cu 
ultimul domiciliul cunoscut în localitatea 
Iaşi, Str. Theofil Simenschy, Nr.10, judeţul 
Iaşi, este chemată la Judecătoria Iaşi, cu 
sediul în Iaşi, str. A. Panu nr. 25, jud. Iaşi, 
camera Sala 4 - Camera de consiliu, 
Completul C31, în ziua de 06.01.2016, ora 

08:30, în calitate de pârât, în proces cu 
E.ON Energie Romania SA în calitate de 
Reclamant, cerere de valoare redusă, dosar 
nr. 22230/245/2015.

Fierariu Severin-Petru în calitate de pârât 
este chemat în instanţă, camera sala 5, 
complet c4-faliment, în data de 02.02.2015, 
ora 9:00, în proces cu Dinamic Insolv 
IPURL, în calitate de reclamant, în dosarul 
nr. 1411/112/2015/a1 al Tribunalului 
Bistriţa – Năsăud , având ca şi obiect atra-
gere răspundere pentru intrarea în insol-
venţa SC Eva-Luna SRL art.169 din Legea 
nr. 85/2014.

DIVERSE
Cerem finalizarea autostrazii Transilvania 
pentru usurarea tranzitului spre Europa. 
www.petitieonline.com/autostrada_transil-
vania.

Dinamic Insolv IPURL în calitate de admi-
nistrator judiciar vă informează că împo-
triva S. Agat Logistic SRL având CUI 
23321328, J06/188/2008, a fost deschisă 
procedura simplificata a falimentului prin 
Sentinţa civilă nr. 936/04.12.2015 din dosar 
nr. 845/112/2015 al Tribunalului Bistri-
ţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-şi 
depună cererile de creanţe la grefa instanţei 
în temeiul Legii 85/2014.

Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar conform 
sentintei nr. 1045 din data de 04.11.2015 
pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 
5051/105/2015, anunţă deschiderea proce-
durii simplificate a  falimentului debitoarei 
SC Euro Audit SRL, Ploiesti, strada Zefi-
rului, nr. 5, Construcţia C1, jud. Prahova, 
CIF 16436155, J29/1060/2004.

Anunţ public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu SC Opus 
Land Development SA. Titularul proiec-
tului, SC Opus Land Development SA, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: Construire 3 grupuri de 
vile N13, N14, N15, 3 blocuri L2, I6, M3 şi 
organizare şantier, propus a fi amplasat în 
ansamblul COSMOPOLIS, localitatea 
Ștefăneştii de Jos, Str. Linia de Centura, 
nr.50, Ilfov. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov din Bucu-
reşti, Str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector.6 şi 
la sediul SC Opus Land Development SA, 
Str.Linia de Centură, nr.50, Ștefăneştii de 
Jos, Ilfov. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
ADV Automotive Professional SRL 
desemnat prin hotararea civila din data de 
10.12.2015, pronuntata de Tribunalul Ilfov, 
Sectia Civila in dosar nr. 1434/93/2015, 
notificã deschiderea falimentului prin 
procedura generala prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva ADV Automotive 
Professional SRL, cu sediul in Sat Cioro-
gârla, Comuna Ciorogârla, Șoseaua 

BUCUREȘTI, Nr. 45-49, Camera 48, Etaj 
2, Judet Ilfov, CUI 30199119, numar de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J23/1348/2012. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva ADV Automotive 
Professional SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Ilfov- Secţia  Civila, cu refe-
rire la dosarul nr. 1434/93/2015, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor in tabelul suplimentar al creantelor 
30.11.2016; b) termenul limita pentru veri-
ficarea creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 25.02.2016; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar 07.03.2016; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 30.03.2016.

Se comunică dispozitivul S.C. 9195/2015 
pronunţat în dosarul 16964/245/2014 al 
Judecătoriei Iaşi, lui Popescu Alin Dorel cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Panciu, str. T. 
Maiorescu, bl.7, ap.4, jud. Vrancea admite 
acţiunea formulată de reclamanta Petra-
chiuta Angela, CNP 2870417222869, cu 
domiciliul ales la Cab. Avocat Ciocârlan 
Alexandrina Monica, Iaşi, Aleea Rozelor nr. 
5, bl.U3, sc.C, ap.2, jud. Iaşi, în contradic-
toriu cu pârâtul Popescu Alin Dorel, cu 
ultimul domiciliu în Panciu, str. T. Maio-
rescu, bl.7, ap.4, jud. Vrancea şi prin 
curator special av. Prisacariu Mihaela 
Roxana, Iaşi, Aleea Strugurilor, Nr.106, 
jud. Iaşi. Dispune exercitarea în mod 
exclusiv, în favoarea reclamantei a autori-
tăţii părinteşti în privinţa minorului 
Popescu Darius Stefano, născut la data de 
11.08.2011 şi stabileşte locuinţa minorului 
la domiciliul mamei, în Italia. Obliga 
pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în 
cota de ¼ raportat la venitul minim pe 
economie, de la data introducerii acţiunii 
(15.05.2014) şi până la majoratul copilului. 
Obliga paratul la plata cheltuielilor de 
judecată în cuantum de 372 lei reprezen-
tând taxa de timbru, onorariu curator şi 
cheltuielile privind citarea prin publicitate 
şi respinge cererea de acordare a onora-
riului de avocat şi cheltuielile de traducere 
a inscrisurilor. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare, calea de 
atac urmând a fi depusă la Judecătoria 
Iaşi. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 
07.07.2015.

Se comunica numitului Popescu Alin 
Dorel, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Panciu, str. T. Maiorescu, bl.7, ap.4, jud. 
Vrancea dispozitivul incheierii de indrep-
tare eroare materiala din 27 noiembrie 2015 
din dosarul nr. 16964/245/2014 al Judecato-
riei Iasi. Admite indreptarea erorii mate-
riale si in consecinta, Dispune indreptarea 
erorii materiale strecurate in minuta si 
dispozitivul sentintei civile nr. 9195 din 
07.07.2015 pronuntata in dosarul nr. 
16964/245/2014 Judecatoriei Iasi, in sensul 
ca: 1. Va fi indreptat numele reclamantei ca 
fiind acela de PETRĂCHIUȚĂ ANGELA 
in loc de PETRACHIUȚĂ ANGELA, cum 
in mod eronat s-a tehnoredactat; 2.  Va fi 
inlocuita dispozitia instantei din: -“Dispune 
exercitarea in mod exclusiv, in favoarea 
reclamantei a autoritatii parintesti in 
privinta minorului Popescu Darius Stefano, 
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nascut la data de 11.08.2011 si stabileste 
locuinta minorului la domiciliul mamei, in 
Italia.” cum din eroare s-a mentionat, in 
–“Dispune exercitarea in mod exclusiv, in 
favoarea reclamantei a autoritatii parin-
testi in privinta minorului Popescu Darius 
Stefano, nascut la data de 11.08.2007 si 
stabileste locuinta minorului la domiciliul 
mamei, in Italia”. Indreptarea se va realiza 
in ambele exemplare originale ale sentintei 
minuta. Cu drept de apel in termen de 30 
zile de la comunicare, calea de atac urmand 
a fi depusa la Judecatoria Iasi, sub sancti-
unea nulitatii. Data in Camera de Consiliu 
si pronuntata in sedinta publica astazi, 
27.11.2015.  

NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL – Administrator  judi-
ciar notifică deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenţei privind pe SC SPASE 
DESIGN SRL, cu sediul în Ploieşti, str. 
Troienelor nr. 5, bl. 45 C, sc. B ap. 33 jud. 
Prahova, dosar 6753/105/2015 Tribunalul 
Prahova. Termenul pentru depunerea 
opoziţiilor 10 zile de la primirea notificării, 
termen pt depunerea documentelor prev. de 
art. 67 din Lg. 85/2014 18.12.2015 sub sanc-
ţiunea decăderii din dreptul de a depune 
plan de reorganizare, depunere declaraţii 
de creanţa 22.01.2016, întocmire tabel 
preliminar 10.02.2016, soluţionare contes-
taţii şi depunere tabel definitiv 04.03.2016, 
adunarea creditorilor 16.02.2015 ora 14:00 
la sediul administratorului judiciar. Relaţii 
la telefon 0723880617.

Leavis Cont IPURL – Administrator  judi-
ciar notifica deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei privind pe SC OFISAD 
CONS SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 2 
str.  Grigore  Ionescu nr.  63,  dosar 
6841/105/2015 Tribunalul Prahova. 
Termenul pentru depunerea opoziţiilor 10 
zile de la primirea notificării, termen pt 
depunerea documentelor prev. de art. 67 
din Lg. 85/2014 10 zile de la deschiderea 
procedurii sub sancţiunea decăderii din 
dreptul de a depune plan de reorganizare, 
depunere declaraţii de creanţa 25.01.2016, 
întocmire tabel preliminar 15.02.2016, solu-
ţionare contestaţii şi depunere tabel defi-
nitiv 11.03.2016, adunarea creditorilor 
19.02.2015 ora 14:00 la sediul administrato-
rului judiciar. Relaţii la telefon 0723880617.

SOMAȚII
Somaţie. Se aduce la cunoştinţă celor inte-
resaţi că petenţii Popa Elena şi Popa Vasile- 
decedat, au solicitat Judecătoriei Braşov să 
se constate că a dobândit dreptul de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilului 
situat în com. Dumbrăviţa, sat Dumbră-
viţa, str. Mare nr. 1098, jud. Braşov, înscris 
în CF nr. 100170 Dumbrăviţa, (vechi 2575), 
top 6539/2, teren în suprafaţă de 1843,2 
mp; cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
de art. 130 alin 2 din Decretul  Lege nr. 
115/1938. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov în termen de 
30 de zile de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronunţată la data de 
0 4 . 1 2 . 2 0 1 5  î n  d o s a r u l  c i v i l  n r. 

9991/197/2015 al Judecătoriei Braşov, cu 
termen de judecată la data de 05.02.2016, 
Sala J1, C8, ora 09.00. Prezenţa se afişează 
la Judecătoria Braşov, un exemplar la 
Primăria Dumbrăviţa şi un exemplar la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Braşov.

LICITAȚII
Birou Executor Judecătoresc Bogdan Alin 
Alexandru, cu sediul în Deta, Str. Victoriei 
nr. 33, jud. Timiş, anunţa licitaţie publică în 
dosar nr. 57/ex/2015, la data de 22.12.2015, 
ora 12:00, ce va avea loc la sediul biroului, în 
vederea vânzării cotei de 1/1 din imobilul 
situat administrativ în localitatea Voiteg nr. 
438, judeţul Timiş, înscris în CF nr. 401720, 
proprietate imobiliară constând în teren în 
suprafaţă de 639 mp cu construcţie reziden-
ţială P, extindere P+M şi anexă, potrivit 
cărţii funciare şi raportului de evaluare. 
Preţul a fost stabilit conform raportului de 
evaluare, la suma de 142.624 lei. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 142.624, fiind 
primul termen de licitaţie. Pot participa la 
licitaţie persoanele care vor înregistra la 
unitatea prevăzută de lege, o garanţie de 
10% din preţul de începere a licitaţiei, 
termenul – limită pentru depunerea ofertei 
de cumpărare însoţite de dovada consem-
nării este ziua premergătoare a licitaţiei, 
care pot fi depusă inclusiv în ziua licitaţiei. 
În cazul în care pretend a avea vreun drept 
asupra imobilului, trebuie să-l anunţe execu-
torului judecaoresc, înainte de data fixată 
pentru vânzarea imobilului, sub sancţiunea 
de a nu li se mai lua în considerare. Infor-
maţii la telefon 0256-390.223. Executor 
judecătoresc Bogdan Alin Alexandru. 

SC TEL Drum SA cu sediul in str.Liber-
tății, nr.458bis, mun. Alexandria, jud. 
Teleorman, organizează selecție de oferte în 

vederea atribuirii contractului “Alimentare 
cu energie electrică a stațiilor de epurare 
aferente proiectului –Reabilitare, extindere 
şi construcție stații de epurare aglomerările 
Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu, Adjud şi 
Homocea- (proiectare şi execuție)”. 
Termenul limita de depunere a ofertelor: 
21.12.2015, orele 15.00, la sediul SC Tel 
Drum SA- Registratură. Data deschiderii 
ofertelor: 22.12.2015, ora 10.00. Documen-
tatia de atribuire poate fi procurată de la 
sediul SC Tel Drum SA, tel.024.731.69.76, 
fax 024.731.69.77, e-mail office@teldrum.
ro, licitatii@teldrum.ro.

SC Oniro SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor imobile situate în Ploieşti, str. CD 
Gherea, nr.7, bl. 1B,   jud. Prahova, 
respectiv spaţiul comercial în suprafaţa 
utilă de 147.40 mp prevăzut cu tâmplărie 
exterioară PVC cu geam termopan şi inte-
rioară din lemn, finisaje: gresie parţial, 
marmură parţial, tencuieli obişnuite, zugră-
veli lavabile, instalaţii şi dotări electrice, 
instalaţii şi dotări pentru încălzire: radia-
toare din tablă, termoficare şi instalaţii şi 
dotări alimentare cu apă – canal la preţul 
de 1.083.300 lei şi terenul intravilan în 
suprafaţa de 41,63 mp la preţul de 12.900 
lei. Licitaţia are loc în baza Adunării Credi-
torilor din data de 13.08.2015, preţul de 
pornire al licitaţiei fiind cel stabilit în 
raportul de evaluare. Licitaţia va avea loc 
pe data de 17.12.2015, 22.12.2015, 
14.01.2016, 21.01.2016, 11.02.2016 şi 
25.02.2016 orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, judeţul 
Prahova. Detalii suplimentare în caietul de 
sarcini   (cost 2000 lei   plus TVA) şi la 
telefon  0344104525.

SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, prin 
administrator judiciar, anunţa vânzarea a 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația I-a. Anul 2015, Luna 12, Ziua 29, Ora 
11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 29, luna 12, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin 
Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică 
deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Romed Group 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bl. B3, sc. B, et. 2, 
ap. 25, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 23610954. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: - Autoturism Dacia Logan, an fabr. 2008, culoare - alb, sș: 
- UU1LSDAEH39552064, nr. GR-03-XLF. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA: 10.200 lei. Cota TVA *): 24%. Total: 10.200 lei. *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea  bunurilor mobile este 24% în conformitate cu 
prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 
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 ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 
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 (bugetul de stat și bugetul 
local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire 
la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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 - 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 0246.270520, persoană de contact: Ion Ionica.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație 
valorificare bunuri confiscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, 
organizează în data de 22.12.2015, orele 14.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 
1. Cap tractor, marca Volvo, tipul FH42TB, an de fabricație-2000, cilindreea -12130 
cmc, serie sașiu YV2A4DAA5YB240626, nr. înmatriculare GR-07-YAN, la prețul de 
40.284,00 lei, inclusiv TVA. 2. Semiremorcă marca Meusburger, tipul MPS3, an de 
fabricație 1998, serie sașiu W09PS3002WOM49058, nr. axe 3, nr. înmatriculare GR-
08-YAN, caroseria suprastructură deschisă, la prețul de 13.638,00 lei, inclusiv TVA. 
3. Autoturism marca Dacia Break, an de fabricație 1996, cap. cil. 1397 cmc, serie 
sașiu UU1RI3319T0199944, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble, la 
prețul de 744,00 lei, inclusiv TVA. 4. Moped marca Piagio, an de fabricație 1995, cap. 
cil. 50 cmc, serie sașiu VTAC0200000004378, valorificabil pentru piese de schimb și 
subansamble, la prețul de 451,00 lei, inclusiv TVA. 5. Moped marca Aprilia, an de 
fabricație 2004, cap. cil. 50 cmc, serie sașiu YD4TG00043008866, valorificabil 
pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 550,00 lei, inclusiv TVA. 6. 
Moped marca Yamaha, tipul BOSTER, an de fabricație 2000, cap. cil. 50 cmc, serie 
sașiu VTL5AD00000205414, la prețul de 1.234,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la 
licitație vor prezenta până la data de 22.12.2015, orele 12.00, următoarele: - cerere 
de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare la licitație, reprezentând 
10% din prețul de pornire a licitației; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română copie după 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și 
legalizat; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 
respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală teritorială și 
certificat de atestare fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul 
de licitație este de 50 lei. Garanția de paricipare la licitație se va depune în contul 
A.J.F.P. Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu, cod de identificare fiscală 4286895. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu – Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la 
parterul sediului, telefon 0246.216705 – interior 138.
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bunurilor imobile aflate în patrimoniul debi-
toarei, respectiv: Proprietate imobiliară 
„Pensiune – Hanul Gazarilor” situată în 
Ploieşti, str. M. Bravu,  nr. 45, jud. Prahova, 
înscrisă în CF nr. 123740 a Mun. Ploieşti, 
compusă din teren în suprafaţa de 720 mp în 
acte, respectiv 719 mp măsurată şi construcţii: 
C1 – Hotel + restaurant (Subsol – Crama, 
Parter – restaurant, terasă, bar, recepţie, etaj 2 
– 8 camere cu grup sanitar propriu, casa scării, 
hol, oficiu, etaj 3 – Mansarda: 4 camere cu 
grup sanitar propriu, casa scării, spălătorie, 2 
camere de serviciu, hol, oficiu), C2 – Anexa + 
beci, la preţul de 1.728.075 lei (fără TVA). 
Licitaţia publică are loc în baza hotărârii 
Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi a regu-
lamentului de participare la licitaţie. Preţul de 
pornire al licitaţiei este redus la 75% din preţul 
stabilit în rapoartele de evaluare. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe data de: 07.01.2016, 
orele 12.00 la sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et. 7, cab.7B. Licitaţia publică are loc conform 
Caietului de Sarcini care se achizitoneaza de la 
sediul administratorului judiciar. Relaţii supli-
mentare la telefon 0344104525.

Având în vedere publicaţia de vânzare emisă 
de BEJ Până Victor prin care anunţa că pe 
data de 07.01.2016, orele 11.00 se vinde la 
licitaţie publică terenul intravilan curţi - 
construcţii în suprafaţa de 697 mp din 
Ploieşti, str Oborului, nr. 27, jud. Prahova, 
înscris în CF 7811 a localităţii Ploieşti SC 
LILI’S GREEN HOTELS PLOIEŞTI SRL, 
prin administrator judiciar Just Insolv SPRL 
anunţa vânzarea la licitaţie publică a acti-

vului aflat în patrimoniul debitoarei, respectiv 
Construcţia „Hotel Restaurant – Casa 
Rotaru”, situată în Ploieşti, str. Oborului,  nr. 
27, jud. Prahova, înscrisă în CF nr. 125774 a 
mun. Ploieşti, construcţie compusă din 
D+P+E+3Mansarde, în suprafaţa desfăşurată 
de 2.209 mp şi suprafaţa balcoane 90 mp, la 
preţul de 2.682.750 lei (fără TVA). Licitaţia 
publică are loc pe data de 07.01.2015, orele 
12.00 la sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 
7, cab 7B. Construcţia este edificata pe un 
teren proprietatea asociatului Rotaru 
Valentin în suprafaţa de 697 mp pentru care 
se organizează licitaţie publică de BEJ Până 
Victor pe data de 07.01.2016, orele 11.00. 
Licitaţia publică are loc în baza hotărârii 
Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi a 
regulamentului de participare la licitaţie. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 75% 
din preţul stabilit în rapoartele de evaluare. 
Licitaţia publică are loc conform Caietului de 
Sarcini care se achizitoneaza de la sediul 
administratorului judiciar. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

PIERDERI
Mereuță Ciprian Marius - pierdut atestat 
profesional pentru trasport mărfuri pericu-
loase. Îl declar nul.

Pierdut ştampilă Societatea Logiprest Agency 
SRL, RO32560910. O declar nulă.

Societatea Rodidan Trans SRL, J06/462/2005, 
CUI 17586541, reprezentat prin asociat 

Luminoasă amintire pentru doamna 
DUMITRA PANĂ, om de aleasă delicateţe 

sufletească şi devotement, care a trecut 
pe 10 decembrie 2015 în veşnicie. Dumnezeu 
s-o odihnească. Colectivul S.C. ZAL 

(INVESTMENTS COMPANY) S.A. este alături de 
colega şi prietena lor Mihaela în greaua încercare prin 
care trece la stingerea din viaţă a mamei sale şi trans-

mite condoleanţe familei îndoliate.

Petrut Ilie, declar pierdut certificate 
constatatoare pentru sediu şi autorizare 
cod CAEN cu nr.12037/13.05.2015. Îl 
declar nul.

Pierdut ştampilă rotundă cu inscripția: 
”Cabinet Medical Individual Dr. Pițigoi 
Maria– Mirabela– medic dentist– Dr. Tr. 
Severin- MH”. Se declară nulă.

S.C. Bobodfield S.R.L. cu sediul în loc. 
Bobota nr.98, jud. Sălaj pierdut facturier 
de la 1-50, din care: 1-10 folosite, 11-50 
pierdute. Se declară nul!

S.C. Prefab Invest S.A. cu sediul în Bucu-
reşti, Sector 1, str. Dr. Iacob Felix, nr.17-
19, J40/4401/2000, RO 12992050, declar 

pierdute şi nule 20 de carnete avize înso-
țire marfă (1 carnet= 50 avize) având 
seria PRF0 şi numerele de la 63401 la 
64400, în data de 13.12.2015.

Declar pierdute (nule) următoarele acte: 
CI emis de SPCLEP Rădăuți; carnet şi 
legitimație de student emise de UMF 
Carol Davila Bucureşti; card sănătate 
emis de C.N.A.S.; card bancar Banca 
Transilvania; card Biblioteca Națională şi 
U.M.F. Carol Davila, toate pe numele 
Bouariu Andreea.

Declar pierdut certificat de conformitate 
nr. VIIId/9323/25.05.2015, emis de Minis-
terul Sănătății D.G.R.U.J.C., pe numele 
Andronache Andreea- Alina.

✞


