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OFERTE SERVICIU
l Firmă cu capital străin anga-
jează,persoană dinamică pentru 
activitate de gestionare şi admi-
nistrare al biroului din Bucu-
reşti. Cerinţe:cunoştinţe de 
contabilitate primară,comuni-
cativ, organizat,spirit de echipă-
; cunoş t in ţe  operare_PC, 
cunoştinţe obligatorii de limba 
engleză.CV cu poză la adresa: 
rotterom@rdslink.ro. Precizaţi 
cod 001.Firmă cu capital străin 
amenajări comerciale/indus-
tr ia le  angajează as is tent 
manager pentru toată ţara. 
Cerinţe:-disponibilitate depla-
sări;-cunoştinţe obligatorii limba 
engleză,limba maghiară consti-
t u i e  a v a n t a j ; - c u n o s t i n t e 
operare_PC; -permis catego-
ria_B -cv cu poză în limba 
engleză la adresa rotterom@
rdslink.ro. Precizaţi cod 002

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a 3 funcţii publice 
specifice de execuţie vacante din 
cadrul Biroului 4 Ordine 
Publ ică-  Direcţ ia  Ordine 
Publică, după cum urmează: 
-poliţist local, clasa I, gradul 
profesional debutant- 1 post; 
-poliţist local, clasa III, gradul 
profesional principal- 1 post; 
-poliţist local, clasa III, gradul 
profesional debutant - 
1 post. Proba scrisă a concur-
sului se va desfăşura la sediul 
Primăriei Sector 6 din Calea 
Plevnei nr. 147-149 Sector 6, în 
data de  14 iulie 2016, ora 10.00. 
Data susţinerii interviului va fi 
comunicată ulterior. Condiţiile 
de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos. 
Orhideelor nr.2d Sector 6. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la sediul instituţiei şi la numărul 

de telefon: 021.413.17.38 -Servi-
ciul Resurse Umane, Formare 
Profesională şi Instruire.

l Serviciul Public Baia Popu-
lară Sibiu cu sediul în locali-
tatea Sibiu, str.Andrei Şaguna, 
nr.2, județul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de Şef 
serviciu juridic ,  achiziț i i 
publice, resurse umane şi auxi-
liare gr.II, conform HG(A) 
286/2011. Concursul se va 
desfaşura la sediul Serviciului 
Public Baia Populară Sibiu, str.
Andrei Şaguna, nr.2 şi constă 
în: -Probă scrisă -în data de 06 
iulie 2016, ora 11.00. -Interviu 
-în data de 11 iulie 2016, ora 
11.00, -Proba calculator -în 
data de 13 iulie 2016, ora 11.00.  
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 
-condițiile generale prevăzute 
de legislația în vigoare pentru 
ocuparea unui post vacant 
-studii superioare juridice 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime în specialitate de 
minim 2 ani; -cunoştinţe avan-
sate de calculator. Candidatii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
28 iunie 2016, ora 14.00. La 
sediul Serviciului Public Baia 
Populară Sibiu, str.Andrei 
Şaguna, nr.2. Relaţii suplimen-
tare la sediul Serviciului Public 
Baia Populară Sibiu; persoana 
de contact: D-na Lacrima 
M u n t e a n ,  t e l e f o n : 
0269.214.445, E-mail: baia.
populara@sibiu.ro.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase “Prof.Dr.Matei 
Balş” cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează, 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar 

vacante, de: sofer autosanitară 
II, Compartiment Transport 
Auto, durată determinată. 
-Număr posturi: 1 conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea 
psihologică în data de  29.06. 
2016, -ora 10.00, -la sediul insti-
tutului; -Proba scrisă în data de 
01.07.2016, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 06.07.2016, 
ora 10.00, -Termenul de depu-
nere al dosarelor: -21.06.2016. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-diplomă de bacalaureat, 
-permis de conducere pentru 
sofer profesionist valabil pentru 
categoriile B şi C, -concurs 
pentru ocuparea postului, -3 ani 
vechime ca şofer (conducător 
auto) profesionist. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţiose 
“Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Insti-
tutul Naţional de Boli Infecţiose 
“Prof.Dr.Matei Balş” persoană 
de contact: ref.Neagu Angelica 
Alina, telefon: 021.20.10.980, 
-interior 3055. E-mail: neagu.
angelica80@yahoo.com.  

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase “Prof.Dr.Matei 
Balş”cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.Dr.Calistrat Grozo-
vici, nr.1, organizează concurs 
pentru ocuparea a funcției 
contractuale temporar vacante, 
de: -asistent medical (PL), speci-
alitatea generalist, Secția Clinică 
VI Boli Infecțioase Adultin. - 
Număr posturi: 1 conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea psiho-
logică în data de  29 Iunie 2016, 
-ora 10.00, -la sediul institutului; 

-Proba scrisă în data de 01 Iulie  
2016, ora 10.00; -Proba practică 
în data de 06 Iulie 2016, ora 
10.00. -Termenul de depunere al 
dosarelor: -21.06.2016. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă 
de şcoala sanitară postliceala sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor 
sanitare, promoțiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -5 ani vechime 
ca asistent medical; -examen 
pentru obținerea gradului de 
principal; -concurs pentru 
ocuparea postului. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Institu-
tului Național de Boli Infecțiose 
“Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Institutul 
Național de Boli Infecțiose 
“Prof.Dr.Matei Balş”, persoană 
de contact: ref.Stroe Mihaela, 
telefon: 021.20.10.980, -interior 
3055. E-mail: anca.stroe@matei-
bals.ro.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase “Prof.Dr.Matei 
Balş” cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea a 
funcției contractuale temporar 
vacante, de: -asistent medical 
(PL), specialitatea generalist, 
sterilizare, durată determinată; 
Număr posturi: 1 conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea 
psihologică în data de  29 Iunie 
2016, -ora 10.00, -la sediul insti-
tutului; -Proba scrisă în data de 
01 Iulie  2016, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 06 Iulie 
2016, ora 10.00, -Termenul de 
d e p u n e r e  a l  d o s a r e l o r : - 
21.06.2016. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de şcoala 

sanitară postliceala sau echiva-
lentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -6 luni vechime în 
specialitate; -concurs pentru 
ocuparea postului. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Institu-
tului Național de Boli Infecțiose 
“Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Insti-
tutul Național de Boli Infecțiose 
“Prof.Dr. Matei Balş”, persoană 
de contact: ref.Stroe Mihaela, 
telefon: 021.20.10.980, -interior 
3055. E-mail: anca.stroe@matei-
bals.ro.

l UM 01335 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual, 
astfel: 1.Denumirea postului: 
-muncitor calificat I (lăcătuş 
montator agregate energetice) la 
Atelierul mentenanță autotu-
risme şi autospeciale (vechime 9 
ani). 2.Studii: -studii medii/
şcoală profesională/curs de cali-
ficare în meseriile menționate. 
3.Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă: 07.07.2016, 
ora 10.00; -proba practică: 
13.07.2016, ora 10.00; -proba 
interviu: 19.07.2016, ora 10.00. 
4.Data limită de depunere 
dosare: 30.06.2016, ora 14.00. 
5.Depunerea dosarelor şi orga-
nizarea concursului se vor face 
la sediul UM 01335 Bucureşti, 
B-dul Ghencea,  nr.35-37, 
Sectorul 5, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
tariatului :  021.421.09.00, 
int.293, 0740.208.179.

l Spitalul Judeţean de Urgenţa 
Slatina, Jud.Olt, Str.Crisan, 
Nr.9-11, organizează concurs în 
data de 05.07.2016, pentru 
ocuparea următoarelor posturi: 
1.Asistenţi medicali debutanţi 
generalişti cu nivel de studii 
superioare de lungă durată: -1 

post asistent medical debutant, 
nivel studii superioare la Secţia 
urologie; -1post asistent medical 
debutant, nivel studii superioare 
la Secţia ATI ; 2.Asistenţi medi-
cali principali medicină gene-
rală cu studii postliceale: -1post 
asistent medical principal PL la 
Unitatea de Primire Urgente, 
-1post asistent medical principal 
PL la Secția pediatrie. Condiții 
specifice. Pentru posturile de 
asistent medical debutant gene-
ralist cu studii superioare de 
lungă durată:-diplomă de 
licență în specialitate; Pentru 
posturile de asistent medical 
principal generalist cu studii 
post liceale: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare, 
conform Hotărârii Guvernului 
Nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare, speciali-
tatea medicină generală ; 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -5 ani 
vechime ca asistent medical. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 
05.07.2016, ora 9.00, proba 
scrisă şi în data 08.07.2016, ora 
9.00, proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv. 
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la Art.7 din HG 
Nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi tematica de concurs 
sunt afişate la sediul unităţii şi 
pe Site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obtine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţa 
Slatina -Serv. RUNOS sau la 
Nr.de Telefon: 0349.802.550.

l Spitalul Clinic de Neuropsi-
hiatrie Craiova, organizează 
concurs conform H.G. 286/2011 
pentru ocuparea următoarelor 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
23 luna Iunie 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ada Speed Trans SRL, CUI 22525443, 
cu sediul în localitatea Giurgiu, str Tineretului, bl. L3, sc. B, ap. 40, județul Giurgiu. Denumire bunuri 
mobile - descriere sumară: Mercedes Benz 814 L/42.5 Furgon, serie șasiu WDB6744181K224394, 
serie motor 00007902, nr. înmatriculare GR-79-ADA, an fabricație 1996, sursa energie motorină, 
caroseria satisfăcătoare, prezintă pete de rugină, parbrizul are lovituri, geamuri complete, far stânga 
spart, stop stânga spart, tapițeria în stare satisfăcătoare, aparatura la bord completă, bena prezintă 
deformări. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 11.550 lei. Cota TVA: 20%. 
Total: 11.550 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunurilor 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: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 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 0246.216.705, tasta 2, 1, la domnul Vasile Preda.
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posturi vacante: - 4 posturi de 
asistenti medicali generalisti la 
Clinica de Neurologie I, Clinica 
de Neurologie II, Camera de 
Garda a Clinicilor de Neuro-
logie, Clinica de Recuperare 
Neurologica; Conditii: vechime 
in specialitate minim 1an, 
diploma de asistent medical cu 
S.S., P.L., studii medii; - 1 post 
de infirmier debutant la Clinica 
de Recuperare Neurologica; 
Conditi i :  studii  generale, 
diploma curs de infirmiera sau 
declaratie pe propia raspundere 
ca in cazul admiterii la concurs, 
se obliga sub sanctiunea desfa-
cerii contractului de munca, sa 
obtina atestat de infirmier; - 1 
post de muncitor – liftier, la 
Administrativ; Conditii: studii 
generale, diploma curs de liftier, 
Autorizatie - eliberata de 
ISCIR; - 1 post de portar la 
Clinica de Psihiatrie I; Conditii: 
studii generale, certificat de 
calificare profesionala paza si 
ordine, Atestat IGPR, pentru 
exercitarea profesiei de agent 
paza si ordine; - 1 post de 
muncitor - bucătar la Sectia 
Exterioara Psihiatrie Cronici 
Melinesti; Conditii: studii gene-
rale, diploma curs calificare de 
bucatar. Dosarele se depun 
începand cu data de 13.06.2016 
până în data de 27.06.2016, 
orele 16,00.
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0251/431189, 
persoana de contact Lăcraru 
Adriana, secretar comisie. 
Concursul se organizeaza la 
sediul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova în data 
de 14.07.2016, orele 10,00 – 
proba scrisă şi 19.07.2016 , orele 
12,00 – interviu. Condiţiile de 
ocupare a posturile, bibliografia 
si tematica sunt afişate la sediul 
unitaţii si pe site.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Subscrisa SAI SAFI-INVEST 
SA, cu sediul social în Bucu-
reşti, str. Ştefan Greceanu, nr.4, 
sector 2, înregistrată la Regis-
trul Comerţului Bucureşti sub 
nr.J40/15812/1994, cod fiscal 
6204751, reprezentată legal prin 
Nel i  Neacşu-  Preşedinte 
Director General, în calitate de 
administrator al Fondului 
Oamenilor de Afaceri (FOA)- 
acţionar al SC Elvila SA, deţi-
nător  a l  unui  număr  de 
1.722.010 acţiuni, prin prezenta 
înţeleg să notific tuturor celor 
interesaţi intenţia de cesiune 
(vânzare) a acțiunilor mențio-
nate la un preţ de 3Lei/acţiune. 
Perioada în care se derulează 
oferta către terţi este 25.05-
25.06.2016. Prezenta ofertă este 
definitivă şi irevocabilă. Menţi-
onăm faptul că acţionarul 
fondator a renunţat în mod 
expres la exercitarea dreptului 
de preferinţă prioritar, conform 
articolului 11, aliniatul 10 din 
actul consitutiv al societăţii, iar 
în  per ioada  17 .04 .2016 -
17.05.2016 niciun acţionar al SC 
ELVILA SA nu a apelat la  
exercitarea dreptul de prefe-
rinţă.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Neacşu 
Marceano, cu domiciul cunoscut 

în Costeşti, str. Victoriei, bl. D7, 
sc. A, ap. 3, jud. Argeş, la jude-
cătoria Costeşti pentru termenul 
din data de 30.06.2016,ora 11, în 
Dosarul nr 1977/214/2015, 
având ca obiect desfacere căsă-
torie.

l Dimoiu Georgeta citează pe 
Dimoiu Dan Domide, în cali-
tatea de pârât, în 30.06.2016, la 
Judecătoria Horezu, dos nr. 
676/241/2014, în proces de 
divorț. 

l State Nicolae citează pe State 
Mariana, în calitatea de pârâtă, 
în 24.06.2016, la Judecătoria 
R m  Vâ l c e a ,  d o s  n r . 
9331/288/2015, în proces de 
divorț. 

l Se citează doamna Ancuţa 
Cornelica pentru data de 
27.06.2016, ora 9.00, la Judecă-
toria Segarcea, în dosar D: 
267/304/2016, divorţ, C3.

DIVERSE
l Anunț public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Titularul 
proiectului Florea Mădălina 
Elena anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Montare 
Panour i  Fotovo l ta ice  pe 
acoperiş propus a fi amplasat în 
Buftea, str Ion Vlad Nr 52, jud 
Ilfov. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei Protecţia 
Mediului Ilfov din Bucureşti str 
Aleea Morii nr 1 sector 6 şi la 
sediul Buftea str Ion Vlad Nr 52 
Florea Mădălina Elena.    

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Balco 2000 SRL 
desemnat prin sentinta  civila 
din data de 26.05.2016, pronun-
tata de Tribunalul Ilfov, Sectia 
Civila in dosar nr. 3175/93/2014, 
notificã deschiderea falimen-
tului prin procedura generala 
prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Balco 2000 SRL, cu 
s e d i u l  i n  B u c u r e ş t i  S a t 
M o g o ş o a i a ,  C o m u n a 
Mogoşoaia, Str. Chitila Padure, 
Nr. 1, Ap. 4, Judet Ilfov, CUI 

12829500, J23/196/2000. Persoa-
nele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva  
BALCO 2000 SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalu-
luiIlfov - Secţia Civila, cu refe-
rire la dosarul nr. 3175/93/2016, 
in urmatoarele conditii  : a) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor in vederea intocmirii 
tabelul suplimentar 11.07.2016; 
b) termenul limita pentru verifi-
carea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabe-
lului suplimentar al creantelor 
11.08.2016; c) termenul de 
depunere a contestatiilor la 
tabelul suplimentar – 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar, cel mai tarziu 
18.08.2016; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 11.09.2016.
      

LICITAȚII  
l SC Contres Ape SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică utilaje pentru 
confectionat impletituri din fire 
metalice la pretul de evaluare 
redus cu 25% (144.717 lei fara 
TVA). Licitaţia va avea loc în 
15.06.2016, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 17.06.2016, 
2 0 . 0 6 . 2 0 1 6 ,  2 2 . 0 6 . 2 0 1 6 , 
24.06.2016 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l SC Danusca SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunurile mobile ale debi-
toarei la prețurile reduse cu 50% 
(obiecte de inventar, produse 
finite diverse modele - console, 
mese, suport oglinzi, etc din fier 
forjat) si proprietate imobiliara 
compusa din teren intravilan in 
suprafata de 6.455 mp si 
constructii: C1- Atelier productie 
confectii metalice si spatiu admi-
nistrativ (P) cu s.c. desfasurata = 
627 mp, C2 - Anexa (P) - grup 
social - vestiar cu s.c. desfasurata 
= 311 mp, C3 - Sectie productie 
confectii fier forjat si depozit 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Bacircel 
Georgel Intreprindere Individuală - Rucăr, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Ford Fiesta, an fabricație 2007, nr. 
înmatriculare - AG-30-RLK. Valoare [Ron, fără TVA]: 13.800 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 
deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
250 din Legea 207/2015, până în ziua de 22/06/2016. Licitația va 
avea loc în data de 23/06/2016, ora 11:00:00, la sediul SFM 
Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt 
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 
Câmpulung, tel. 0248.510098.
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materiale (P) cu s.c. desfasurata 
= 1.778 mp, C4 - Anexa (P) - 
cabina poarta cu s.c. desfasurata 
= 8 mp, imprejmuire si plat-
forma betonata, situata in com. 
Paulesti, sat Paulesti, nr. 823, 
tarlaua 16, Prahova la pretul de 
e v a l u a r e  r e d u s  c u  5 0 % 
(897.167,50 lei fara TVA). Lici-
taţia va avea loc în fiecare zi de 
vineri incepand cu data de 

17.06.2016, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800.

l SC Zaco SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare in bloc prin 
licitaţie publică proprietatea 
debitoarei situata in Mizil, str. 
Mihai Bravu, nr. 108, Prahova 

compusa din cladire hotel P+2E 
fara autorizatie de constructie 
cu Scsol de 272,10mp, Scd de 
816,30 mp, cladire (bucatarie 
fast-food) fara autorizatie de 
constructie de 60 mp, cladire 
spalatorie S+P+1E fara autori-
zatie de constructie cu Scsol de 
52,50 mp, Scd de 124,74 mp, 
teren intravilan in suprafata de 
1.465 mp, precum si mijloace 
fixe, obiecte inventar, materiale 
auxiliare ce deservesc construc-
țiile, la pretul de evaluare redus 
cu 50% (535.092 lei fara TVA). 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi 
de joi începând cu data de 
15.06.2016, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l S.C. Carasana Piaţa S.A. 
Reşita - în faliment anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunului imobil, reprezentând 
teren extravilan în suprafaţa de 
5.755 mp, înscris în C.F. nr. 
33836/Reşita, nr. cadastral /topo-
grafic top: 535, preţul de pornire 
al licitaţiei este de 16.207,56 Lei  
+ T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achiziţiona de la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Reşita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caraş-Severin, telefon  0355-429 
116, preţul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei. Licitaţia va avea 
loc în data de 27.06.2016, orele 
12.30, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Reşita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caraş-Severin.

l Lichidator judiciar, organi-
zează licitaţie publică pentru 
autoturism M1 Dacia Logan 
break (2011,  benzină, albastru, 
120.694 km) -16.915 lei cu TVA 
inclus şi obiecte de inventar 
(mobilier birou, târnăcoape, 
lopeţi, greble, lanterne, etc.) la 
preţul total de 6.856 lei cu TVA 
inclus. Licitaţia va avea loc la 
data de 17.06.2016, ora 12, în 
Ploieşti, P-ta Victoriei, nr.7, bl.A 
Est, ap.51, jud. Prahova. În 
cazul în care bunurile nu se 
vând, licitaţia va fi reluată în 
datele de 21.06.2016 orele 14.00; 
2 4 . 0 6 . 2 0 1 6  o r e l e  1 2 . 0 0 ; 
2 8 . 0 6 . 2 0 1 6  o r e l e  1 4 . 0 0 ; 
04.07.2016 orele 12.00. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0744920534 şi www.tempoin-
solv.ro.

l Foraj Bucuresti SA Bucureşti, 
str. Cpt. Aviator Gheorghe 
Demetriade, nr. 14, sector 1, cod 
de identificare fiscală 1567268, 
număr de ordine în registrul 
comerţului J40/1864/1991, prin 
lichidator judiciar VIA INSOLV 
SPRL cu sediul in Ploieşti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3,  Prahova, dosar nr. 
14605/3/2011, Tribunalul Bucu-
reşti, Secția a VII-a Civilă, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la pretul de evaluare 
redus cu 50%: - 4.563.372 
actiuni, reprezentand 95,8013% 
din capitalul social al Foradex 
Vest SA Bucuresti, sector 1, str. 
Milcov, nr. 5, cladirea C25, 
J40/3266/2012, CUI 29948491, 
la valoarea de 1,12295 lei/

actiune, respectiv 5.124.438,59 
lei; - 891.951 actiuni, reprezen-
tand 71,77% din capitalul social 
al Foradex Valea Oltului SA 
Bucuresti, sector 1, str. Cpt. 
Aviator Gheorghe Demetriade, 
nr. 14, cam. 1, J40/3251/2012, 
CUI 29948360, la valoarea de 
1,2099 lei/actiune, respectiv 
1.079.171,50 lei. Persoanele 
interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare de la sediul lichi-
datorului judiciar şi vor depune 
oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 5% din valoarea 
stabilită pentru bunul scos la 
vânzare până cel mai târziu în 
preziua organizării licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
16.06.2016, ora 14/00. In cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 23.06.2016 
respectiv 30.06.2016 la aceeasi 
ora la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

PIERDERI  
l Am pierdut un Certificat de 
Cetăţenie nr.2316/06.10.2000 pe 
numele Al Jenabi Hamed 
Abbas.

l SC New Transport Rom SRL 
CUI:31936014, J6/380/2013, 
declară pierdute certificatele 
constatatoare de autorizare de la 
sediu şi terţi. Le declarăm nule.

l Pierdut Contract construire 
nr.12106/06.07.1973, pe numele 
Simion Doina Sofia şi Simion 

Radu. Îl declar nul.

l Weizmann Ariana&Partners 
mandatar al FORTECH SRL 
declar pierdut certificatul de 
inregistrare pentru marca natio-
nala: FORTECH – M 2007 
08389

l Societatea SC Marsoni SRL 
cu datele  de identif icare 
J31/279/2007, CUI 21489377, 
declar pierdut si nul certificatul 
de inregistrare eliberat la date 
de 2007.

DECESE

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice - Argeș. Nr. 
11/10.06.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor 
în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 
22.06.2016, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de 
practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitorii: S.C. Milenium Com Aliment S.R.L. - dosar nr. 
128/1259/2016; S.C. Patrick & Bryana S.R.L. - dosar nr. 
154/1259/2016; S.C. Dan & Puiu Madera S.R.L. - dosar nr. 
158/1259/2016; S.C. Universal Prod Construct 2002 S.R.L. - 
dosar nr. 161/1259/2016; S.C. Marcus Trading S.R.L. - dosar nr. 
157/1259/2016; S.C. Național Stil Co S.R.L. - dosar nr. 
524/1259/2014*; S.C. Ralu Moț Univers S.R.L. - dosar nr. 
175/1259/2016; S.C. Remat Ionuț Top S.R.L. - dosar nr. 
166/1259/2016; S.C. Mondopuls S.R.L. - dosar nr. 
163/1259/2016; S.C. Romadya Carpați Internațional S.R.L. - 
dosar nr. 1291/1259/2016; S.C. Pipe Instal Expert S.R.L. - dosar 
nr. 460/1259/2015; S.C. Iguana Promotions S.R.L. - dosar nr. 
169/1259/2016; S.C. Centru Vlad 131 S.R.L. - dosar nr. 
179/1259/2016, aflate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 23.06.2016, orele 12.00, la sediul: 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș din municipiul 
Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații suplimentare la tel. 
0248.211511, int. 3348, int. 3345.
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