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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud. Olt, str. Crişan, nr. 
9-11, suspendă organizarea 
concursuri lor  din data de 
03.02.2016, respectiv din data de 
04.02.2016, privind ocuparea 
unor posturi vacant de infirmier 
debutant şi brancardieri (pe 
durată nedeterminată). 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.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud. Olt, str. Crişan, nr. 
9-11, suspendă organizarea 
c o n c u r s u l u i  d i n  d a t a  d e 
21.01.2016, privind ocuparea 
unor posturi vacant de asistenţi 
medicali debutanţi (pe durată 
nedeterminată). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l SC Shandong Ningjian anga-
jează:  tehnic ian devize  ș i 
măsurător i  în  construcț i i , 
contabil, controlor de calitate, 
inginer construcții civile indus-
triale și agricole, maistru electri-
cian în construcții, operator PC. 
Cunoaşterea limbii chineze 
constituie avantaj. Contact 
0761.663.611.

l Universitatea Babeş-Bolyai. 
Direcţia Resurse Umane. Servi-
ciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 
2011, Universitatea Babeş-Bolyai 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. 
Kogălniceanu nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
de muncitor calificat şofer, vacant 

pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Direcţiei Administrative. 
Condiţii de participare: - studii 
medii; - vechime pe un post de 
conducător auto de minim 10 ani; 
- permis de conducere categoriile 
B, C, D. Concursul va consta 
într-o probă scrisă (în data de 
10.02.2016, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 17.02.2016, 
ora 10.00). Dosarele de concurs se 
pot depune până la data de 
02.02.2016, ora 16.00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
Direcţia Resurse Umane, str. I.C. 
Brătianu nr. 14, pe pagina de 
internet www.ubbcluj.ro sau 
telefon 0264/ 405300, interior 
5449. Director RU, Mircea Raţiu.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Prahova, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Nicolae Iorga, nr.1, scoate la 
concurs, în data de 01.02.2016 
(proba scrisă), la sediul agenţiei 
următoarele posturi temporar 
vacante:  1. Inspector clasa I, 
grad profesional superior – 
Compartiment Înregistrare şi 
Stabil ire Drepturi  Şomeri . 
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 echiva-
lentă; Vechime minimă în special-
i t a t e a  s t u d i i l o r  n e c e s a r e 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 

de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Prahova.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Prahova, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Nicolae Iorga, nr.1, scoate la 
concurs, în data de 02.02.2016 
(proba scrisă), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: 
1. Inspector clasa I, grad profe-
sional principal – Compartiment 
Control, Îndeplinirea Măsurilor 
Asiguratorii şi Executare Silită a 
Debitelor; 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 supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în special-
i t a t e a  s t u d i i l o r  n e c e s a r e 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Prahova.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Bucureşti, cu sediul în Bucuresti, 
Str. Spătaru Preda, nr.12, sector 5, 
scoate la concurs, în data de 
01.02.2016 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei următorul post 
temporar vacant: Inspector clasa 
I, grad profesional principal – 
Compartiment Fond Garantare. 
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 echiva-
lentă; Vechime minimă în special-
i t a t e a  s t u d i i l o r  n e c e s a r e 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-

tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AMOFM Bucureşti.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucuresti, Str. Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4, scoate la 
concurs, în data de 01.02.2016 
(proba scrisă), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional 
principal  – Compartiment 
Gestiune Funcţii Publice şi 
Perfecţionare Profesională. 
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 adap-
tare 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.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Mara-
mures, cu sediul în Baia Mare, 
Str. Hortensiei, nr.1A, , scoate la 
concurs, în data de 01.02.2016 
(proba scrisă), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: 
Inspector clasa I, grad profe-
sional superior – Centrul de 
Formare Profesională. 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 echiva-
lentă; Vechime minimă în special-
i t a t e a  s t u d i i l o r  n e c e s a r e 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 

Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Maramures.

CITAȚII  
l Se citează la Judecătoria Hațeg 
în data de 18.02.2016  pârâții 
Barboane Mihai, Bera Beniamin, 
Bretean Crişca, Stoica Terezia și 
Ungur Anişca în dosarul nr. 
1060/240/2015 – uzucapiune. 

l Euro Grup SRL citează pe 
Anduta Development SRL cu 
sediul în Ploieşti, Str.Salcâmilor, 
nr.16, corp 7, Judeţ Prahova, în 
Dosarul nr. 12231/281/2015, aflat 
pe rolul Judecătoriei Ploieşti, 
pentru termenul de judecată din 
data de 22.01.2016.

l Bahrin Cristinel cu domiciliu 
necunoscut în Spania, se citează 
la Tribunalul Vâlcea, în data de 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  d o s a r  n r . 
3059/90/2014, în calitate de pârât 
în  proces  de recunoaștere 
hotărâre cu reclamanta Schiopu 
Ernesta Nicoleta.

l Numitul Stanci Vasile este 
chemat la Judecătoria Petroșani, 
sala 24, în ziua de 25.01.2016, 
Completul C.XI. civil, ora 08:30, 
în dosar nr. 3909/278/2013, în 
calitate de pârât, în proces cu 
Dreghici Dorina în calitate de 
reclamant, uzucapiune disjungere 
dos. nr. 10869/278/2010.

l Se citează numita Panaitescu 
Gheorghiţa, cunoscută cu ultim 
domiciliu în comuna Leordeni, 
sat Cârciumăreşti nr. 102, şi 
Topoloveni, str. Ion Mihalache nr. 
232, jud. Argeş, la termenul din 
0 4 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  î n  D o s a r u l 
1041/828/2015 al Judecătoriei 
Topoloveni, ce are ca obiect divorţ 
fără copii.

l Numitul Tudorache Cristian, 
i d e n t i f i c a t  c u  C N P : 
1860404226821, C.I. seria MX nr. 
944152, cu domiciliul în sat 
Slobozia, com. Schitu Duca, 
județul Iași, este chemat în 

instanță la Judecătoria Iași, pe 
data de 25.02.2016, ora 8.30, 
Complet 02M, în dosarul nr. 
7821/245/2015, având ca obiect 
”exercitarea autorității părintești, 
stabilire domiciliu minori, pensie 
de întreținere”, în calitate de 
pârât, în contradictoriu cu recla-
manta Marin Liliana-Teodora, cu 
domiciliul procedural ales la 
Cabinet Av. Balta Smaranda din 
Iași, str. Sărărie nr. 204.   

DIVERSE  
l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 1126/11.01.2016 aflat 
pe rolul Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Bihor, privind pe Splendida 
S.R.L. CUI 13128762 J5/508/2000 
îi anunţă pe toţi creditorii soci-
etăţii sus menţionate că s-a 
deschis procedura de dizolvare 
judiciară prevăzută de Legea nr. 
31/1990 în baza rezoluției 
nr.487/12.01.2016. Pentru orice 
informații vă rugăm să vă adre-
sați lichidatorului la sediul aces-
tuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, tel: 
0359/463661  fax: 0359/463662 
e-mail: office@plginsolv.ro.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului 
prevăzută de Legea nr. 85/2006 
împotriva debitoarei SC Aqua 
Trans Edilitar SRL cu sediul în 
București, Șos. Cotroceni nr. 8A, 
cam. 1, sc. 2, ap. 7, sector 6, 
J40/14898/2013, CUI 27860830, 
în dosarul 16805/3/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului București, 
Secția a-VII-a Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar 
este de 10 zile de la primirea noti-
ficării, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afișare și 
comunicare a tabelului supli-
mentar de creanțe -29.02.2016, 
termenul de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat -15.03.2016. 
Următorul termen de judecată a 
fost  f ixat  pentru data  de 
12.04.2016.  Pentru relați i : 
021.318.74.25.

SOMAȚII  
l Somație. Judecătoria Sfântu 
G h e o r g h e ,  d o s a r  n r . 
3562/305/2015, emis la data de 10 
decembrie 2015. Prin prezenta 
somație se aduce la cunoștință 
celor interesați faptul că Ghir-
coiaș Paraschiva, domiciliată în 
municipiul Brașov, str. 13 Decem-
brie, nr. 69, bl. 31, sc. C, ap. 5, 
județul Brațov, solicită dobân-
direa dreptului de proprietate 
prin uzucapiune,  conform 
dispozițiilor art. 28, alin. 1 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, 
asupra unei suprafețe de teren de 
1016 mp, din imobilul situat în 
intravilanul Comunei Bățani, sat 
Ozunca Băi,  nr.  2,  județul 
Covasna, înscris în CF nr. 24842 a 
UAT Bățani (CF vechi 1129), sub 
nr. top 4271. Toți cei interesați pot 
face opoziție în termen de 6 luni 
de la afișare la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe, str. Kriza 
Janos, nr. 2, jud. Covasna.

LICITAȚII  
l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 

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. Licitația a III a. În 
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 04, luna februarie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Raicom SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Frumoasei, nr. 22, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 
11223628. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Dacia Logan, berlină, an fabricație 2007, cap. 
cilindrică 1400cm3, 75 CP, benzină + GPL. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 
4.150 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 0%. *) 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 
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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; 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 numărul de telefon 
0246.212830, interior 415, cu domnul Dan Buzea. Data afișării: 19.01.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și  ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Gageanu 
Ilie Ion – Topoloveni, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[Ron, fără TVA]: Teren extravilan în sup. de 43831 mp, tarla 19, 
parcela 636/2, 631/2, 615, 613, 532, 635, 632, 614, nr. cadastral 
1429, Carte funciară 80671 Topoloveni, 18.031 lei; Teren 
extravilan în sup. de 49689 mp, tarla 25, parcela 883/12, nr. 
cadastral 335, Carte funciară 80858 Topoloveni, 83.664 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 taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO23TREZ0515067XXX000513, 
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 09.02.16, 
ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 10.02.16, ora 11:00:00, 
la sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107 A, jud. Argeș. 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 sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107 A, 
jud. Argeș, telefon 0248.666900. Data afișării: 19.01.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Nr. PLR_DGR 748/18.01.2016. Invitație de participare. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiesti, invită practicienii în insolvență înscriși 
pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru zona a VII-a să depună, până cel 
târziu la data de 26.01.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul privind pe 
debitoarea SC Global Eco Recicling SRL, aflat pe rolul Tribunalului 
București, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.
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dosarul nr. 8117/111/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea Camelectro Instal 
S.R.L.,  J05/199/2003, CUI: 
15250013 scoate la vânzare prin 
licitație publică „Casă și teren 
aferent”, proprietate situată în 
loc. Paleu, cart. Forvila, nr.27, 
jud. Bihor, preț de pornire de 
169.840,00 lei + TVA. Licitația va 
avea loc în data de 26.01.2016 ora 
11:00 la sediul lichidatorului din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereușită licitația 
se va relua în data de 02.02.2016, 
09.02.2016, 16.02.2016 respectiv 
23.02.2016 la aceeași oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
în valoare de 500 lei ce va 
cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la 
licitație se depune la sediul lichi-
datorului judiciar fie personal fie 
prin fax / e-mail cu cel puțin 3 zile 
înainte de data licitației publice. 
Cererii de participare la licitație i 
se va anexa dovada achitării 
caietului de sarcini și dovada 
achitării unei garanții de 10% din 
prețul de pornire al bunului. 
Informații suplimentare se pot 
obține de la lichidator: Tel: 
0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l SC Aniko Trans SRL, prin 
l ichidator judiciar  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunului imobil situat in com. 
Bucov, sat Bucov, str. Sos. DN1B, 
F.N, T 56, P2249/7;8;9;10;11, jud. 
Prahova, compus din teren intra-
vilan, in suprafata  masurata de 
27.630 mp, din acte 27.863, 
compus din teren, hala indus-

triala C1, cladire paza, plaforma 
decantor, imobilul dispune de 
bransamente la toate retelele 
tehnico-edilitare existente in zona 
( apa, gaze, energie electrica, fosa 
septica) la pretul de 1.897.880 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 15% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. 
L ic i ta t ia  a re  loc  in  baza 
Adunarilor Creditorilor din: 
0 4 . 0 8 . 2 0 1 5 ,  3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 , 
10.11.2015 si 14.01.2016. Licitaţia 
va avea loc pe data de  22.01.2016 
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin 
l ichidator judiciar  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii debitoare. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus 
cu 15% din cel stabilit in raportul 
de evaluare. Licitatia are loc in 
baza Adunarilor Creditorilor din: 
0 4 . 0 8 . 2 0 1 5 ,  3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 , 
10.11.2015 si 14.01.2016. Licitaţia 
va avea loc pe data de  22.01.2016 
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin 
l ichidator judiciar  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunului imobil situat in loc Blejoi, 
sat Blejoi, nr.4, T 35, Parcela Cc 
277/2  jud. Prahova, compus din 
teren intravilan, in suprafata  
masurata de 1622 mp, compus 
din teren si baraca  la pretul de 
62.390 lei ( fara TVA). Pretul de 

pornire al licitatiei este redus cu 
15% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatia are loc in baza 
Adunarilor Creditorilor din: 
0 4 . 0 8 . 2 0 1 5 ,  3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 , 
10.11.2015 si 14.01.2016. Licitaţia 
va avea loc pe data de  22.01.2016 
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment cu sediul în com Bucov, 
sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, 
jud. Prahova, prin lichidator judi-
ciar JUST INSOLV SPRL, cu 
sediul în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  
anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor mobile si 
i m o b i l e ,  a s t f e l  c u m  s u n t 
mentionate in adresa evaluator-
ului nr. 785 din 19.11.2015. Lici-
tatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din 14.01.2016, a regulamentului 
de participare la licitatie,  a 
adresei  mai sus mentionate. 
Garantia de participare la licitatie 
pentru aceste bunuri este 10% din 
valoarea bunurilor licitate, 
Caietul  de Sarcini  este in 
cuantum de 2.000 lei (fara TVA), 
iar taxa de participare la licitatie 
este de 100 lei ( fara TVA). Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 21.01.2016, 22.01.2016, 
26 .01 .2016 ,  27 .01 .2016  s i 
28.01.2016, orele 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploi-
esti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidator-
ului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC Cai Be Dang SRL prin 
lichidator anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a imobilului 
situat in Campina, str. Fabricii, 
nr.2, jud. Prahova, compus din 
teren in suprafata de 2.592,21 mp 
si constructiile  C1, C2  si  
C1-anexa, situate pe acest teren la 
pretul de 236.300 lei (fara TVA), 
precum si a bunurilor mobile 
af late in patrimonul societatii 
debitoare, respectiv masini de 
cusut si confectii. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50 % din pretul mentionat in 
raportul de evaluare ce a fost 
incuviintat de Adunarea Credito-
rilor din 31.03.2015. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 22.01.2016, 
2 6 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 1 . 2 0 1 6 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  0 4 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
16 .02 .2016 ,  18 .02 .2016  s i 
23.02.2016 orele 14.00, în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Detalii: in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor imobile aflate in patri-
moniul debitoarei conform regu-
lamentului de participare la 
licitatie, pretul de pornire al lici-
tatiei fiind redus cu 50 % din 
pretul stabilit in raportul de eval-
uare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 08.08.2014. Lici-
tatiile vor avea loc pe data de:  
2 2 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  2 6 . 0 1 . 2 0 1 6 , 
2 8 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  0 2 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  1 6 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
18.02.2016, 23.02.2016 25.02.2016 
si 29.02.2016 orele 13.00 la sediul  

lichidatorului din Ploiesti strada 
Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 
7B. Conditii de participare si 
relatii suplimentare la telefon: 
0344104505.

l SC Fabissimo Group SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul aces-
teia, respectiv: magazine tip 
termopan la pretul de 3.160,5 lei 
(fara TVA),  autoturisme, malaxor 
la pretul de 2.673,75 lei (fara TVA), 
mixer planetar la pretul de 1361,25 
lei (fara TVA), etc,  pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
25% din  stabilit in raportul de 
evaluare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 18.11.2015. Lici-
taţiile vor avea loc pe data de: 
22.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016, 
28.01.2016, 02.02.2016, 03.02.2016, 
04.02.2016, 09.02.2016, 10.02.2016 
si 11.02.2016  orele 13.00 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii supli-
mentare  0732405295,  0344104525.

l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor aflate 
in patrimoniul societatii, respectiv 
magazine tip termopan, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din pretul stabilit in raportul 
de evaluare. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 22.01.2016, 
2 6 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 1 . 2 0 1 6 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  0 4 . 0 6 . 2 0 1 6 , 
0 8 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  0 9 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
10 .02 .2016 ,  11 .02 .2016  s i  
15.02.2016 orele 13.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, 
jud. Prahova. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare 
la tel. 0344104525.

l SC Mymob Myjob SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunului imobil 
aflat in patrimoniul societatii si 
anume: terenul intravilan in 
suprafata de 4.632 mp, situat in 
com Topalu, str. Soarelui, nr.710, 
jud. Constanta,   pretul de 
pornire al licitatiei este  in 
cuantum de 32.425 lei ( fara 
TVA), fiind redus cu 50 % din 
pretul stabilit in raportul de eval-
uare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 22.01.2016, 26.01.2016, 
2 8 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  0 2 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  1 2 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
1 6 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  1 9 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
23 .02 .2016 ,  01 .03 .2016  s i 
03.03.2016  orele 13.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, 
Et.7, jud. Prahova. Detalii: in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525

l SC Land SRL prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunului imobil aflat in 
patrimoniul societatii situat in 
loc. Boldesti Scaieni, Cartier 
Seciu, nr.287, jud. Prahova, 
imobil compus din teren intra-
vilan in suprafata de 839 mp si 
constructiile C1, C2, C3 si C4, 
constructii  ce sunt deteriorate ca 
urmare a unui incendiu.  Pretul 
de pornire al licitatiei este in 
cuantum de 28.550 lei (fara 
TVA), fiind redus cu 50 % din 
pretul stabilit in raportul de eval-
uare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 22.01.2016, 26.01.2016, 
2 7 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 1 . 2 0 1 6 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  0 3 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
0 4 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  0 9 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
10.02.2016 si 11.02.2016 orele 
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13.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7,  jud. 
Prahova. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Simona Prahova SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor aflate 
in patrimoniul societatii debitoare 
conform raportului de reevaluare 
si a regulamentului de vanzare a 
bunurilor ce au fost incuviintate 
de Adunarea Creditorilor  din 
26.02.2015, si anume: unitate de 
cernut faina, masina profesionala 
de curatenie, malaxor spiral 
Bongard, dospitor Bongard, 
mixer planetar Saturn, modelator 
lung, masina de spalat navete, 
cuptor vatra, Furgon Vokswagen, 
etc. Pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 50% din pretul 
stabilit in raportul de reevaluare. 
Licitatiile vor avea loc pe data de: 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  2 6 . 0 1 . 2 0 1 6 , 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  0 9 . 0 2 . 2 0 1 6 , 

1 6 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  2 3 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
0 2 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  0 9 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
15.03.2016, 17.03.2016 orele 13.00 
la sediul lichidatorului din Ploi-
esti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab.7B Et.7. Conditiile de partic-
ipare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de inmatric-
ulare ORC +Anexe la debitoarea 
SC Nibana SRL avand CUI: 
5095931 si J25/1/1994. Se declară 
nule.Tel. 0756482035.

l Pierdut Adeverinţă achitare 
integrală aferentă Contract 
vânzare-cumpărare   nr.3035/
Lg112/1995, pe numele Stanciu 
Diana Viorica. O declar nulă. 

l Adeverinţă achitare integrală 
locuinţă, numele Fodor Ileana. O 
declar nulă. 

l Pierdut parafa Dr. Nicolaie 

Cristina, medic specialist pneu-
molog, cod 906201. O declar nulă.

l Pierdut atestat CPI marfă, nr. 
0177001000, eliberat pe numele 
Iancu Petrică, de A.R.R. Mehed-
inți. Se declară nul.

l Butnaru Carmin Viorel P.F.A., 
C.I.F. 20174710, F40/3697/2004, 
declar pierdute declarația de 
instalare și nr. ordine atrib. serie 
autorizație taxi, seria TI nr. 1163.

l Declar pierdute carnet și legiti-
mație master Facultatea Inginerie 
Tehnologică Unit. Bv. emise pe 
numele Măriuț Bogdan.

l Am pierdut factura verde 
emisă cu seria GR MER, nr. 
0000134 și o factură neemisă 
toate trei exemplarele cu seria GR 
MER 000135 aprținând firmei 
S.C. Mery Trans S.R.L. cu sediul 
social în Oraș Mihailești, Județ 
Giurgiu, Calea București 199, 
C.U.I. 24072250.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12373.  Nr. 555 din 08.01.2016. 
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna 01, Ziua 29. În temeiul art. 250, alin. 
(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Ianuarie, orele 10.00, anul 2016, în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație 
publică (licitația a III-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Dacantex S.R.L., cu 
domiciliul fiscal în comuna Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr. 16, județul Dâmbovița, cod de 
identificare fiscală 16574310: a) teren extravilan, categorie folosință arabil, în suprafață de 4.726 mp, 
situat în comuna Bucșani, sat Racovița, județul Dâmbovița, nr. cadastral 1798, nr. tarla 40, nr. parcela 
755/10, preț de evaluare/ de pornire al licitației 2.845 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 
270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă rang I. 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 licitație; 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 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 A.J.F.P. 
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin, 
camera 2 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 322, persoană de contact: Apostoaie Valentina-
Mihaela. Data afișării: 19.01.2016.

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. Licitația a I a. În 
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 03, luna februarie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC RTI Montaj 
Construct SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Prundu, str. Tiganiei, nr. 457, jud. Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 28327267. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Miniîncărcător Caterpillar 257B3, 174.400 
lei, 20%; 2. Buldoexcavator Caterpillar 428F, 283.300 lei, 20%; 3. Autobasculantă Man TGS – GR-04-
RTI, 358.800 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată 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 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentînd 10% din prețul de pornire a 
licitației; 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 numărul de telefon 
0246.212830, interior 415, cu domnul Dan Buzea. Data afișării: 19.01.2016.


