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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm ospătari/ospătăriţe/barman.
Tel.0751.236.955, CV: office@palatulodeon.
ro.
Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Ilfov organizează în
data de 09.09.2015, ora 10.00 la sediul
instituţiei din Oraş Voluntari, B-dul.
Voluntari, nr. 94-96, Județ Ilfov, concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante astfel: Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca:
-Şef Centru- Studii superioare; -Medic
Psihiatru- Studii superioare. Centrul de
Plasament Nr. 6 Voluntari: -Administrator- studii medii. Centrul de Plasament
Piticot- Domneşti: -Asistent Medicalstudii PL. Condiţii de desfăşurare a
concursului sunt: -proba scrisă în data de
09.09.2015, ora 10.00; -interviul în data de
14.09.2015, ora 10.00. Pentru participare
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-absolvent studii universitare absolvite cu
diploma de licenţă, studii superioare de
lungă durată absolvite cu diploma de
licenţă, sau echivalentă; -absolvent liceu,
şcoală profesională; -vechime în specialitatea studiilor necesar ocupării posturilor
între 1-3 ani; -cunoştinţe de operare calculator- nivel mediu. Candidaţii vor depune
dosarele de participare concurs până la
data de 31.08.2015 ora 16.30, la sediul din
în Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari, nr.
94-96, Județ Ilfov.
Relații suplimentare se obţin la tel.
021/369.58.87; 021/369.58.89;
021/369.58.90 interior 104 Compartimentul Resurse Umane.

VÂNZĂRI AUTO
Mitsubishi Pajero 2.8 td, 1996 cu lipsuri,
informații suplimentare pe potmai.ro.
0753.798.070

CITAȚII
Domnul Borhină Şandor Armand este citat
la Judecătoria Petroşani pentru data de
26.08.2015 în calitate de pârât în dosarul
nr. 510/278/2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației la sediul din strada
23 August nr. 13 oraș Slănic, privind
vânzarea: - Autotractor DAF FT95.430
350, an fabricație 1995, prețul de
pornire al licitației este de 26.420 lei
exclusiv TVA; Autotractor MAN 19.403
Silent, an fabricație 1995 - 25.220 lei
exclusiv TVA; Semiremorcă Koegel
SN24P100, an fabricație 1999 - 10.000
lei exclusiv TVA; Semiremorcă Craven
Tasker, an fabricație 1990 - 8.090 lei
exclusiv TVA; în data de 10.09.2015,
o ra 1 0 . A n u n ț u l n r. 1 1 7 6 9 d i n
17.08.2015 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244240976 persoana de
contact Istrate Sanda. Data aﬁșării:
18.08.2015.

MARȚI / 18 AUGUST 2015
România. Judecătoria Întorsura Buzăului.
Dosar nr. 384/248/2015. DISPUNE: În
temeiul dispoziţiilor art.1051 Cod procedură civilă emite următoarea somaţie de
uzucapiune: Prin prezenta aducem la
cunoştinţa tuturor celor interesaţi a face
opoziţie la constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune, în favoarea reclamantului Mitrofan Traian, domiciliat în
oraşul Întorsura Buzăului, str. Crivina,
nr.29, judeţul Covasna, asupra imobilului
în suprafaţă totală de 511 m.p., situat în
oraşul Întorsura Buzăului, str. Crivina,
nr.29, judeţul Covasna, identificat ca fiind
înscris în CF nr. 24373 Întorsura Buzăului
sub nr. top.3277-3278/1,4,6-8,12,14-16,1824,27-29,31 fâneaţă cu suprafaţa de 611243
m.p. înscris pe numele tabular Comuna
Bicfalău, având ca vecinătăţi la Nord –
Boriceanu Nicolae, la est Mitrofan Ioan şi
Mitrofan Georgeta Dana, la Sud Mitrofan
Ilarian, iar la vest –strada Crivina, urmând
ca în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urmă publicaţii să se
treacă la judecarea cererii.
România. Judecătoria Întorsura Buzăului.
Dosar nr. 308/248/2015. Dispune: În
temeiul dispoziţiilor art.1051 Cod procedură civilă emite următoarea somaţie de
uzucapiune: Prin prezenta aducem la
cunoştinţa tuturor celor interesaţi a face
opoziţie la constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune, în favoarea reclamantei Bandar Floroian Mariana,
domiciliată în oraşul Întorsura Buzăului,
strada Mihai Viteazul, nr.22, judeţul
Covasna, asupra imobilului în suprafaţă
totală de 7297 m.p., situat în oraşul Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.22,
judeţul Covasna, identificat ca fiind înscris
în CF nr.23036 Întorsura Buzăului nr.
top.365/2,366,367,368/1,368/2 şi 369 în
suprafaţă totală de 22520 m.p. înscris pe
numele proprietarilor tabulari Florian
Demeter Demetere, Florajan Demeter k.n.
Mitrofan Anna, Florojan Miklos k.n. Olah
Anna, Florojan Ana, născută Mitrofan,
Floroian Ioan, Floroian Dumitru şi Statul
Român, având ca vecinătăţi la Nord
Bularca Vasile, la est Gojman Ion, Floroian
Lucreţia, Floroian Ioan, la Sud DN 10, la
vest Prundar Constantin, urmând ca în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urmă publicaţii să se treacă la
judecata cererii.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 2585/111/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Piroti SRL CUI 27615814
J5/1349/2010 îi anunţă pe toţi creditorii
societăţii sus menţionate că s-a deschis
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014
şi, în consecinţă: 1. termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţei
dumneavoastră asupra averii debitoarei SC
Piroti SRL este data de 18.09.2015; 2.
termenul limită de verificare a creanţelor,
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului
preliminar al creanţelor va fi data de
08.10.2015; 3. termenul pentru soluționare
eventualelor contestații va fi data de
15.10.2015 şi termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanțelor va fi data
23.10.2015; 4. prima şedinţă a adunării
creditorilor va avea loc în data de
13.10.2015, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 2588/111/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Retoversa SRL CUI
29193147 J05/1751/2011 îi anunţă pe toţi
creditorii societăţii sus menţionate că s-a

deschis procedura prevăzută de Legea nr.
85/2014 şi, în consecinţă: 1. termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţei dumneavoastră asupra averii debitoarei SC Retoversa S.R.L. este data de
18.09.2015; 2. termenul limită de verificare
a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor va
fi data de 08.10.2015; 3. termenul pentru
soluționare eventualelor contestații va fi
data de 15.10.2015 şi termenul pentru
afişarea tabelului definitiv al creanțelor va
fi data 23.10.2015; 4. prima şedinţă a
adunării creditorilor va avea loc în data de
13.10.2015, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 2589/111/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Vatostali SRL CUI 27097500
J05/813/2010 îi anunţă pe toţi creditorii
societăţii sus menţionate că s-a deschis
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014
şi, în consecinţă: 1. termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţei
dumneavoastră asupra averii debitoarei SC
Vatostali SRL este data de 23.09.2015; 2.
termenul limită de verificare a creanţelor,
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului
preliminar al creanţelor va fi data de
30.09.2015; 3. termenul pentru soluționare
eventualelor contestații va fi data de
07.10.2015 şi termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanțelor va fi data
09.10.2015; 4. prima şedinţă a adunării
creditorilor va avea loc în data de
05.10.2015, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.

LICITAȚII
Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţa
“Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi
cu sediul în Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 59,
valorifică prin licitaţie publică deschisă cu

strigare, bunuri de resortul auto şi p.s.i.
Persoanele interesate pot achiziţiona
caietul de sarcini de la sediul unităţii până
la data de 16.09.2015 contra sumei de 10
(zece) lei. Licitaţia se va desfăşura în data
de 17.09.2015, ora 10.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi,
situat în municipiul Iaşi, str. Lascăr
Catargi nr. 59. În caz de neadjudecare,
următoarele licitaţii se vor desfăşura în
data de 09.10.2015, respectiv în data de
16.10.2015. Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon 0232.412121/
int. 27115, fax 0232/256264 sau la adresa
de e-mail isujiasilog@gmail.com.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentată prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Activ Imob Prod SRL desemnat
prin încheierea de şedinţă din data de
14.06.2013, pronunţată în Dosar nr.
21540/3/2013 af lat pe rolul Tribunalului
Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă
scoaterea la vânzare a bunului imobil
af late în proprietatea Activ Imob Prod
SRL, compus din teren intravilan, în
suprafaţă de 426,63 mp, şi construcţie
edificată pe acesta în regim P+4 situate în
Mun. Orăştie, str. Viitorului, nr.27, jud.
Hunedoara (imobil în stare foarte avansată de degradare conform raportului de
evaluare), în valoare totală de 80.000 lei
exclusiv TVA. Vânzarea bunului imobil
aparţinând societăţii falite se va organiza
în data de 31.08.2015 ora 14,00 prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care
bunul nu se va vinde la acest termen de
licitaţie, începând cu data de 07.09.2015,
se vor organiza licitaţii săptămânale, în
fiecare zi de luni, 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,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna august, ziua 28. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură ﬁscală, republicată cu modiﬁcarile și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 28, luna august, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu
str. București, nr. 12, se va vinde prin licitație publică (a-II-a) următorul bun imobil,
proprietate a debitorului Radulescu Viorel Romeo, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Giurgiu, str. București, bl. 205/3S1, sc. E, ap. 60, Jud. Giurgiu: Proprietăți
Imobiliare: 1. Teren arabil extravilan în suprafață de 9600 mp conform Contract de
Vânzare - Cumpărare nr. 438/19.02.1998 situat în sat Izvoru, comuna Gogoşari,
Jud. Giurgiu. Valoare totală proprietate imobiliară = 8738 lei fără T.V.A. Cota T.V.A. fără T.V.A. 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 bunului sunt invitați să prezinte până la
termenul de vânzare sau în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare (27.08.2015, ora 16.00): oferte de cumpărare, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire (cont nr.
RO89TREZ3215067XXX002664 deschis la Trezoreria Mun. Giurgiu - beneﬁciar
A.J.F.P. Giurgiu, C.U.I. 4286895); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerțului; pentru persoane
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) care 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. 168 - 169 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9 alin. (2) 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 număr 0246.216705, interior 419,
persoană de contact: Marian Carstea.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
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 1000 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.
Primăria Comunei Slatrucel Judeţul
Vâlcea, codul fiscal 2541665, nr. telefon şi
fax 0250750031, e-mail primariasalatrucel@yahoo.com. Persoană de contact:

Popescu Loredana –Inspector Achiziţii
Publice, telefon 0250750031. Obiectul
concesiunii: teren în suprafaţă de 77 mp
intravilan, conform studiului de oportunitate aprobat. Taxa de participare la licitaţie deschisă va fi de 200 lei.
Documentaţia de licitaţie publică se poate
lua de la secretariatul Primăriei Comunei
Salatrucel, Judeţul Vâlcea. Costul caietului de sarcini este de 250 lei, care se
achita la caseria Primăriei Comunei
Salatrucel. Licitaţia deschisă va avea loc la
data de 24.09.2015, orele10,00. Locul
desfăşurării este sediul Primăriei Comunei
Salatrucel, sala de şedinţe. Data limită
pentru depunerea ofertelor este până pe
data de 24.09.2015 orele 09,55. Ofertele
vor fi depuse la Secretariatul Primăriei
Comunei Salatrucel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Invitație de Participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru regiunea ﬁscală Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești, să depună, până cel târziu la data de 27.08.2015 ora
16.30, oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de
insolvență privind pe debitoarele: 1. S.C. Falin SRL, CUI 18246599, Alexandria; 2.
Media ATV SRL, CUI 16961871, Alexandria; 3. SAGO RA, CUI 1388700, Turnu
Măgurele; 4. Corstel SRL, CUI 6690503, Alexandria; 5. Kristex Impex SRL, CUI
26083662, Turnu Măgurele; 6. San Prosper SRL, CUI 18595840, Com. Silistea; 7.
Azucar Sincron Service SRL, CUI 18422164, Com. Uda-Clocociov, aﬂate pe rolul
Tribunalului Teleorman, întocmită 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. Ofertele vor ﬁ depuse în plic sigilat, individual, la
registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman, str. Dunării, nr.
188, Alexandria, jud. Teleorman.

PIERDERI
Pierdut Atestat transport marfă, cartelă
tahograf eliberate de ARR Dolj pe numele
Popescu Alexandru Daniel. Se declară
nule.
Declar pierdută autorizaţie de construire
nr. 247/19.07.2007 emisă de Primăria Oraş
Otopeni pentru Drugau Daniel şi Drugau
Corina Elena, proprietar actual Steriu
Mihaela.
Pierdut contract de închiriere nr. 17182 din
12.05.2015 eliberat de A.F.I. Bucureşti pe
numele Stancu Petrica. Îl declar nul.
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Rivoli Farmconsult S.R.L sediul Gala
Galaction 90A, cam. nr. 3, Sector 1, Bucureşti, J40/3501/2014, C.U.I. 32956974,
declar pierdute şi nule Certificat de înregistrare, Statut în formă scurtă, hotărâre
judecătorească de înfiinţare, certificat
constatator.

DECESE
Cu profund regret, anunţăm trecerea în
nefiinţă a celui care a fost un om deosebit
de apreciat pentru calităţile sale Ing.
GRIGORAŞ PAUL. Regrete eterne din
partea nepoţilor şi finilor. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Invitaţie de Participare. Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista
practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 28.08.2015, orele 12.00,
oferte în vederea desemnării de practicieni în insolvenţă în dosarele de insolvenţă
privind pe debitorii: S.C. Femira S.R.L. – dosar nr. 263/1259/2015; Stan Jean P.F.A.
– dosar nr. 255/1259/2015; S.C. Big Holiday Travel Tour S.R.L. – dosar nr.
267/109/2014; S.C. Son - Plast S.R.L. – dosar nr. 268/1259/2015; S.C. Grides
Center S.R.L. – dosar nr. 266/1259/2015, S.C. Cristian Except S.R.L. – dosar nr.
273/1259/2015, S.C. Zoo Trans Impex S.R.L. – dosar nr. 274/1259/2015,
Constantin Elena P.F.A. – dosar nr. 275/1259/2015, S.C. Bicvilaryon Group S.R.L. –
dosar nr. 315/1259/2014, aﬂate pe rolul Tribunalului Specializat Argeş, întocmite
conform prevederilor art. 16 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a
practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 31.08.2015, orele 12.00, la sediul
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş din municipiul Piteşti, b-dul
Republicii nr. 118. Relaţii suplimentare la tel. 0248.211511 int. 3348/ int. 3345.

publicitate

