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OFERTE SERVICIU
l SC Shandong Ningjian angajează: 
tehnician devize și măsurători în 
construcții, contabil, controlor de calitate, 
inginer construcții civile industriale și 
agricole, maistru electrician în construcții, 
operator PC. Cunoașterea limbii chineze 
constituie avantaj. Contact 0761.663.611.

l ERATA. La anuntul din data de 
19.01.2016, al Agenţiei Municipale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă București, se 
va citi corect consilier clasa I, grad profe-
sional principal – Compartiment Fond 
Garantare in loc de inspector clasa I, grad 
profesional principal – Compartiment 
Fond Garantare.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Maramures, cu sediul 
în Baia Mare, Str. Hortensiei, nr.1A, , 
scoate la concurs, în data de 01.02.2016 
(proba scrisă), la sediul agenţiei urmă-
torul post temporar vacant: Consilier 
juridic clasa I, grad profesional superior 
– Compartiment Juridic și Relatii cu 
Publicul. Condiţii specifice de partici-
pare 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 în domeniul 
juridic; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoștinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Maramures.

l Universitatea Babeș-Bolyai. Direcţia 
Resurse Umane. Serviciul Resurse 
Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor 
H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeș-
Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. 
Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de muncitor 
necalificat, vacant pe perioadă nedeter-
minată, în cadrul Grădinii Botanice 
Alexandru Borza. Condiţii de participare: 
- școală generală. Concursul va consta 
într-o probă practică (în data de 
11.02.2016, ora 10.00) și un interviu (în 
data de 19.02.2016, ora 10.00). Dosarele 
de concurs se pot depune până la data de 
03.02.2016, ora 16.00. Informaţii supli-
mentare 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 Universitatea Babeș-Bolyai. Direcţia 
Resurse Umane. Serviciul Resurse 
Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor 
H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeș-
Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. 
Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de îngrijitor, 
vacant pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Grădinii Botanice Alexandru 
Borza. Condiţii de participare: - școală 
generală. Concursul va consta într-o 
probă practică (în data de 11.02.2016, ora 
10.00) și un interviu (în data de 
19.02.2016, ora 10.00). Dosarele de 
concurs se pot depune până la data de 
03.02.2016, ora 16.00. Informaţii supli-
mentare 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 Primăria Comunei  Berevoești, Județul 
Argeș anunță: Primăria comunei Berevo-

ești, județul Argeș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale de 
execuție vacantă de consilier juridic, în 
cadrul aparatului permanent al  Consi-
liului Local Berevoești. Concursul va fi 
organizat după următorul program: 
selecția dosarelor de înscriere – 
09.02.2016; proba scrisă – 15.02.2016, ora 
10:00; interviul – 18.02.2016, ora 10:00. 
Data limită pentru depunerea dosarelor 
de înscriere este 08.02.2016, ora 16:00. 
Condițiile de participare la concurs: 1. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 
286 / 2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 2. Cerințele specifice de 
ocupare a  funcției contractuale de 
execuție de consilier juridic: - studii supe-
rioare absolvite cu diplomă, în domeniul 
științelor juridice; -  cunoștințe de operare 
pe calculator; -  abilitățile, calitățile și 
aptitudinile necesare postului. Biblio-
grafia și conținutul dosarelor candidaților 
vor fi afișate la sediul Primăriei Berevo-
ești din comuna Berevoești, sat Berevo-
ești, str. DC3, nr. 773, județul Argeș și pe 
pagina de internet a instituției la adresa 
www.comunaberevoesti.ro .
Relații suplimentare în legătură cu orga-
nizarea și desfășurarea concursului se pot 
obține zilnic, în zilele lucrătoare, între 
orele 08:00 – 16:00, la telefon 0248- 572 
030.

l Primăria Comunei Berevoești, Judeţul 
Argeș: anunţă. Primăria comunei Berevo-
ești, judeţul Argeș organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice  vacantă  
de inspector / S ( clasa I), grad profesional 
asistent – compartimentul asistenţă 
socială, în cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Berevoești. 
Concursul va fi organizat după urmă-
torul program: selecţia dosarelor de 
înscriere – 19.02.2016; proba scrisă – 

29.02.2016, ora 10:00; interviul 
–04.03.2016, ora 10:00. Condiţiile de 
participare la concurs: 1. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188 
/ 1999 (r) privind Statutul funcţionarilor 
publici; 2. Cerinţe specifice ocupării func-
ţiei publice – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniile: - știinţe ale comunicării – 
specializarea: comunicare și relaţii 
publice; știinţe ale informării și documen-
tării; - sociologie – specializarea: asistenţă 
socială; sociologie; resurse umane; - 
psihologie și știinţe comportamentale– 
specializarea psihologie; - știinţe 
administrative- specializarea: adminis-
traţie publică. 3.  Vechime minimă în 
specialitatea  studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice – 1 an. Bibliografia și 
conţinutul dosarelor candidaţilor vor fi 
afișate la sediul instituţiei – comuna 
Berevoești, sat Berevoești, str. DC3, nr. 
773, judeţul Argeș. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 0248-572.030.

l În temeiul prevederilor legale a 
H.G.nr.1027/2014 -pentru modificarea și 
completarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectoral bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G.nr. 286/2011, 
Administraţia Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 
Publice Sector 1 conform clasificării acti-
vităţilor din economia naţională, având 
COD CAEN 8411 -Administraţie publică 
-servicii de administraţie publică gene-
rală, cod fiscal 26363506, organizează 

concurs /examen pentru următoarele 
posturi contractuale vacante, după cum 
urmează: Compartimentul; Funcţia și 
condiţiile de vechime; Gradul profesi-
onal; Studii: Compartment Tehnic și 
Urmărire Contracte; Inspector Speciali-
tate 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
(obligatoriu Facultatea de Drept și Admi-
nistraţie Publică, expert aplicare legis-
laţie); Gradul Profesional IA; Studii 
superioare; 1. Compartiment Economic; 
Inspector Specialitate 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (obligatoriu Facul-
tatea de Contabilitate și Informatică de 
Gestiune); Gradul profesional IA; Studii 
superioare; 1. Total posturi: 2. Concursul 
se va organiza conform calendarului 
următor: -10 februarie 2016, ora 9.00, 
proba scrisă; -12 februarie 2016, ora 9.00, 
proba interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune până la data de 
02.02.2016, ora 12.00. Concursul/
examenul va avea loc în ziua de 
10.02.2016, ora 9.00, pentru proba scrisă 
la sediul Administraţiei Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor 
Sanitare Publice Sector 1. La acest anunţ 
sunt anexate condiţiile de participare și 
condiţiile de desfășurare a concursului, 
bibliografia, tematica și alte date necesare 
desfășurării concursului/examenului. 
Înscrierile se fac la sediul Administraţiei 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 
și Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, 
Bulevardul Poligrafiei, nr.5. Relaţii la 
telefon: 021.319.32.51/50, int.102, 
Compartiment Juridic și Resurse Umane.

CITAȚII  
l Akinci Osman este citat în calitate de 
pârât în dosarul nr. 5175/288/2015 al 
Judecătoriei Rm. Vâlcea, pentru termenul 
din data de 09 februarie 2016, în proces 
de divorț cu reclamanta Akinci Elena-La-
vinia.

l Societatea Malyevmar SRL cu sediul 
cunoscut in  Bod, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 21, judet Brașov, inregistrata la 
Reg i s t ru l  Comertu lu i  sub  nr. 
J8/1429/2013, CUI 32283495, este citata 
la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, ora 
8.30, completul C22 civil, in data de 
24.02.2016, in calitate de debitor in 
dosarul 18230/301/2015 avand ca obiect 
ordonanta de plata OUG 119/2007, art. 
1013 Cod Procedura Civila, in contradic-
toriu cu creditoarea Metro Cash&Carry 
Romania SRL. 

l Sabina Patriciu cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Canada, Montreal, 501 Saint-
Paul West, Qc, este citată la: 15.02.2016, 
ora: 08.30, la Judecătoria Buftea-Secția 
Civilă, complet C1-Civil, Minori și 
Familie, Sala Mică 2, în calitate de moște-
nitor-acceptant al pârâtului- Dan 
Costache Patriciu în dosar nr. 
1413/94/2014 având ca obiect partaj 
bunuri comune/ lichidarea regimului 
matrimonial.

l Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numitul Gürsen Ali-Murat – 
domiciliat în Uskudai – Istambul, str. 
Selvilik, nr. 59, Turcia, în calitate de 
intimat în dosarul civil nr. 4060/90/2015, 
cu termen de judecată în data de 
22.01.2016, având ca obiect înlocuirea 
măsurii de protecție, aflat per rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l SC Intact Dream Service SRL, cu 
sediul în București, sector 4, str.Soldat 
Dumintru Minca, nr.121, CUI 7096917, 
este citat să se prezinte la Judecătoria 
Sectorul 4 București, camera 312, 
complet nr. 6-civil și fond funciar, în data 
de 10.02.2016, ora 08.30, în calitate de 
pârât, în proces cu Municipiul Baia Mare 
prin primar, în calitate de reclamant în 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Cristescu Ion Cristea – Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Aro 243, an fabricație 1989. Valoare [Ron, 
fără TVA]: 850 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele 
de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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 (plată să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 15/02/2016. Licitația va avea 
loc în data de 16/02/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 
telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Ildmar Serv Comerț SRL – Cicănești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Remorcă auto LPA150-U, 
1.491 lei; Grup electrogen, 255 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 05/02/2016. 
Licitația va avea loc în data de 08/02/2016, ora 13:00:00, la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează 
bunurile sunt: Nu se cunosc. 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 Curtea de Argeș, telefon: 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Asnet Telecom SRL – Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Mercedes Benz, 
38.680 lei; Mobilier și birotică, 15.160 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 08/02/2016. 
Licitația va avea loc în data de 09/02/2016, ora 13:00:00, la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
VGA Coriam Enterprise SRL – Mălureni, după cum urmează: 
Denumire: Remorcă Stema M 4075, culoare gri, an fabricație 
2010. Valoare [Ron, fără TVA]: 1.547 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 09/02/2016. 
Licitația va avea loc în data de 10/02/2016, ora 11:00:00, la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Anghel Cristina Antonia - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în suprafață de 500 mp și teren 
extravilan în suprafață de 4500 mp. Valoare [Ron, fără TVA]: 
48.777 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 09/02/2016. Licitația va avea loc în data de 10/02/2016, 
ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 
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 Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Moloiu Flavius Alin - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Audi A6 1,9 TDI, an fabricație 2002. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 13.260 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 10/02/2016. 
Licitația va avea loc în data de 11/02/2016, ora 11:00:00, la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează 
bunurile sunt: Executor judecătoresc. 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 Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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dosar nr.45311/4/2015 având ca obiect 
ordonanţă de plată.

l Se citează numitul Gheorghiţă 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu în com. 
Ghimpeţeni-Drăgăneşti, jud. Olt, pentru 
termenul din 10.02.2016, ora 10, C3-4, la 
Judecătoria Piteşti, în calitate de pârât, în 
contradictoriu cu reclamanta Gheorghiţă 
Margareta, pentru divorţ fără copii, 
Dosar 7168/280/2015.

l Se citează numitul Olteanu Gabriel, cu 
ultimul domiciliu în Piteşti, str. Trivale, nr. 
6, bl. 59, sc. A, ap. 16, jud. Argeş, pentru 
termenul din 21.01.2016, ora 12,00, la 
Judecătoria Piteşti, în contradictoriu cu 
reclamanta Ştefan Maria, în dosarul nr. 
1131/280/2013* - ieşire din indiviziune 
partaj succesoral.

l Societatea Extra Energie Com SRL cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia nr. 
250, et.1, sector 3, înmatriculată sub nr. 
J40/21985/2007, având CUI 31502163 
este chemată la Judecătoria Alexandria, 
judeţul Teleorman în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 7383/740/2014 cu termen la 18 
februarie 2016 în proces cu Societatea 
Electro F&B SRL, cu sediul în Alexan-
dria, şoseaua Viilor, nr. 1, înregistrată la 
ORC sub nr. J34/12/1994, având CUI 
6690821 în calitate de reclamantă şi Soci-
etatea Gaus & Tiller Energie SRL, cu 
sediul în comuna Ţigăneşti, Reg. agr. 784, 
jud. Teleorman, înmatriculată la ORC sub 
nr. J34/1842/2013 şi CUI 22795188 în 
calitate de pârâtă. Obiectul dosarului îl 
constituie constatarea nulităţii absolută 
parţială a Contractului de vânzare 
cumpărare încheiat între pârâte şi auten-
tificat la BNP Rodica Constantin din 
Alexandria sub nr. 634 din 24 aprilie 2013.

DIVERSE  
l SCP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, anunta prin prezenta, numirea 
acesteia in calitate de  lichidator judiciar  
a debitoarei Virom International SRL cu 
sediul in Bucureşti, B-dul Eroilor, Nr. 11, 
Etaj P, Sectorul 5, CUI 11344719, 
J40/12851/1998, cu indeplinirea atributi-
ilor prevazute de legea 85/20006, conform  
incheierii de sedinta  din data de 
11.01.2016 pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII a Civila in dosar 
nr. 16513/3/2012.

l În Dosar nr.6080/245/2012, sentința 
civilă nr.11935, şedința publică din 12 
iunie 2012 (pârâtă Ulinici (Moisă) Lăcră-
mioara). Admite acțiunea aşa cum a fost 
formulată de reclamantul Ulinici Vasile 
cu domiciliul în sat Chicerea, comuna 
Tomeşti, județul Iaşi, în contradictoriu cu 
ULinici Lăcrămioara cu ultim domiciliu 
cunoscut în sat Chicerea, comuna 
Tomeşti, județul Iaşi, cu citarea acesteia 
prin publicitate. Declară desfăcută căsă-
toria încheiată la data de 07.05.1994 şi 
înregistrată în registrul de stare civilă al 
Primăriei oraşului  Petrila sub nr. 75 din 
07.05.1994, din culpa exclusivă a pârâtei. 
Dispune revenirea pârâtei la numele 
purtat anterior căsătoriei, acela de 
”Moisă”. Dispune ca exercitarea autori-
tății părinteşti asupra minorilor Ulinici 
Andrei Ionuț, născut la 30.11.1997 şi 
Ulinici Vasile Mihai, născut la 08.11.1996, 
să revină tatălui şi stabileşte domiciliul 
minorilor la domiciliul tatălui, în sat 
Chicerea, comuna Tomeşti, județul Iaşi. 
Obligă pârâta la plata unei pensii de 
întreținere lunare în favoarea minorilor 
în cuantum de 116 lei lunar pentru 

fiecare copil, începând cu data introdu-
cerii acțiunii (23.02.2012) şi până la data 
majoratului minorilor. Ia act că nu s-au 
solicitat  cheltuieli de judecată. Cu drept 
de apel în termen de 30 zile de la comuni-
care. Pronunțată în şedință publică 
astăzi, 12.06.2012.

JURIDICE  
l Tribunalul Argeş, dosar civil nr. 
3492/109/2015, Sentinţa civilă nr. 
331/2015: «Admite cererea formulată 
de Direcţia Generală De Asistenţă 
Socială Şi Protecţia Copilului Argeş cu 
sediul in Piteşti, str. Calea Drăgăşani, 
nr.8, jud. Argeş în contradictoriu cu 
intimaţii Stănescu Maria, domiciliată în 
comuna Bascov, str Luncă, nr.90 A, jud 
Argeş, Stănescu (fostă Mihai) Mihaela 
Doina, domiciliată în municipiul 
Adjud, str Alexandru Ioan Cuza, nr. 32, 
jud Vrancea, Agenția Județeana de 
Plăți şi Inspecție Socială Arges, cu 
sediul în mun Piteşti, str. I. C. Brătianu, 
nr.32, jud Argeş. Instituie plasamentul 
minorului Mihai Terentea, născut la 
08.06.1998, la intimata Stănescu Maria. 
Suspendă exerciţiul drepturilor şi obli-
gaţiilor părinteşti şi delegă exercițiul 
acestora către directorul DGASPC 
Argeş. Obligă pe intimata AJPIS Argeş 
să plătească intimatei Stanescu Maria 
pentru minor alocaţie de plasament 
lunară la 1,20 ISR lei începând cu 
03.08.2015 şi până la  încetarea măsurii 
de protecție specială. Onorariul curato-
rului special, pentru avocat Florea 
Daniela, în sumă de 390 lei va fi 
suportat de Ministerul Justiției. Cu apel 
în termen de 15 zile de la comunicare.  
Pronunţată în şedinţa publică de la 
26.10.2015.»

l Tribunalul Argeş, dosar civil nr. 
1073/109/2015, Sentinţa civilă nr. 99/2015: 
«Admite cererea formulată de Direcţia 
Generală De Asistenţă Socială Şi 
Protecţia Copilului Argeş cu sediul în 
Piteşti, str. Calea Drăgăşani, nr.8, jud. 
Argeş în contradictoriu cu intimatele 
Lixandru Daniela Maria, domiciliată în 
comuna Leordeni, sat Ciulnița, nr.443, 
jud Argeş, cu locuința în comuna Leor-
deni, sat Glâmbocata, nr.158, jud Argeş, 
Perhinschi Cristina, domiciliată în Topo-
loveni, str Bărăției, nr. 14, judeţul Argeş şi 
Agenția Județeană de Plăți şi Inspecție 
Socială Argeş, cu sediul în mun Piteşti, 
str. I. C. Brătianu, nr.32, jud Argeş. Înlo-
cuieşte plasamentul în regim de urgență 
de la AMP Perhinschi Cristina pentru 
minora Lixandru Maria,  născută la data  
de 10.01.2015 cu plasamentul pentru 
minoră la acelaşi AMP Perhinschi Cris-
tina. Suspendă exerciţiul drepturilor şi 
obligaţiilor părinteşti. Drepturile şi obli-
gaţiile părinteşti vor  fi exercitate în ceea 
ce priveşte persoana minorului de catre 
AMP Perhinschi Cristina, iar în ceea ce 
priveşte bunurile minorei de către direc-
torul DGASPC Argeş. Obligă pe intimata 
AJPIS Argeş să plătească la AMP 
Perhinschi Cristina alocație de plasament 
lunară în sumă de 600 lei începând cu 
05.03.2015 si până la majorat. Onorariul 
curatorului special, pentru avocatul 
Mihai Aura Mihaela, va fi suportat din 
fondurile Ministerul Justiției, în sumă de 
200 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa 
publică de la 06.04.2015.»

l Tribunalul Argeş, dosar civil nr. 
3775/109/2015, Sentinţa civilă nr. 
334/2015: «Admite cererea formulată de 
Direcţia Generală De Asistenţă Socială Şi 
Protecţia Copilului Argeş cu sediul in 

Piteşti, str. Calea Drăgăşani, nr.8, jud. 
Argeş în contradictoriu cu intimații 
Stanciu Constantin, domiciliat în Piteşti, 
str  Bănănăi, nr. 154, jud Argeş, Udroiu 
Petrina, domiciliată în oraş Tălmaciu, str 
Stephan Ludwig Roth, nr. 36, judeţul 
Sibiu, prin curator Stegărescu Bogdan, 
Zaharia Florina domiciliată în Piteşti, str 
Stejarului, nr. 4, bl A27, sc A, ap. 5, 
judetul Argeş şi Agenția Județeană De 
Plați Şi Inspecție Socială Argeş, cu sediul 
în mun Piteşti, str. I.C.Brătianu, nr.32, jud 
Argeş. Constată încetată măsura plasa-
mentului unchiului patern Stanciu Ion 
Aurel, pentru minoră. Stabileşte măsura 
plasamentului pentru minora Udroiu 
Georgiana,  născută la 29.10.1998, fiica 
lui  Stanciu Constantin şi Udroiu Petrina 
la mătuşa paternă,  Zaharia Florina. 
Obligă pe intimata AJPIS Argeş la plata 
unei alocații lunare de plasament pentru 
minoră, în favoarea intimatei  Zaharia 
Florina, începând cu 03.08.2015 si până 
la încetarea măsurii de protecție specială. 
Suspendă exerciţiul drepturilor şi obliga-
ţiilor părinteşti. Drepturile şi obligaţiile 
părinteşti faâă de copil se vor exercita pe 
durata măsurii plasamentului de către 
directorul DGASPC Argeş. Onorariul de 
390 lei stabilit pentru curatorul special, 
avocatul Stegărescu Bogdan se va 
suporta din fondurile speciale ale Minis-
terul Justiției. Cu apel în termen de 10 
zile de la comunicare. Calea de atac şi 
motivele de apel se vor depune la Tribu-
nalul Argeş. Pronunţată în şedinţa 
publică de la 26.10.2015.»

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: În temeiul prevederilor 
articolului 117 din Legea societăților 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al Societăţii 
GDF SUEZ Energy România S.A., socie-

tate cu sediul social în Bucureşti, bd. 
Mărăşeşti, nr.4-6, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 
13093222 („Societatea” sau „GSER”), 
domnul Eric Joseph Stab, convoacă în 
data de 24.02.2016, ora 11.00 la sediul 
social al Societăţii, Adunarea Generală 
Ext raord inară  a  Ac ţ ionar i l o r 
(„A.G.E.A.”). Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor 
este următoarea:  1. Aprobarea modifi-
cării denumirii societăţii din “GDF 
SUEZ ENERGY ROMANIA SA” în 
“ENGIE ROMANIA SA”. Documentele 
şi materialele aferente subiectelor incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, pot fi 
consultate de acţionarii interesaţi, la 
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, între 
orele 9:00–15:00. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunărilor 
generale, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunărilor generale. Drep-
turile pot fi exercitate numai în scris în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării în Monitorul Oficial. 
Pot participa la adunare doar Acţionarii 
înscrişi în Registrul acţionarilor al Socie-
tăţii, conform extrasului din Registrul 
acţionarilor eliberat de Societate. Dreptul 
de vot poate fi exercitat direct sau prin 
reprezentant. Accesul reprezentanţilor 
îndreptăţiţi să participe la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
este permis pentru acţionarii reprezentaţi 
şi persoanele juridice, în baza procurii/ 
mandatului acordat de acţionarul 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi "Diana" - după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în suprafață 
de 89,15 mp, situată în comuna Nucșoara, punct Dobroneagu, 
34.900 lei; Teren extravilan 1000 mp, situat în comuna Nucșoara, 
punct Dobroneagu, 11.950 lei. Prețurile menționate reprezintă 
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
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 (plata să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 11/02/2016. Licitația va avea 
loc în data de 12/02/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 
sunt: Ipotecă BRD. 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 Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Asnet Telecom SRL – Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Spațiu comercial birou, în 
suprafață de 49 mp, situat în Curtea de Argeș, 195.179 lei; Clădire 
spațiu comercial, în suprafață de 69 mp, situată în Curtea de 
Argeș, 292.991 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 (plata să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada ca nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 08/02/2016. Licitația va avea 
loc în data de 09/02/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 
telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Ranger"s Land SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire,Valoare [Ron, fără TVA]: Mașini de cusut - 30 bucăți, 
16.839 lei; Mașini de bătut cheiță, nasturi și butoniere – 3 bucăți, 
3.249 lei; Compresor, 1.301 lei; Mașină de croit, 2.167 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 12/02/2016. Licitația va avea loc în data de 15/02/2016, 
ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 
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 Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Floarea Ion – Cicănești, după cum urmează: Denumire: Teren 
agricol în suprafață de 1,42 ha, situat în localitatea Cicănești, jud. 
Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 23.994 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 10/02/2016. 
Licitația va avea loc în data de 11/02/2016, ora 13:00:00, la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Curtea de 
Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
II Bold Marius Ciprian – Brăduleț, după cum urmează: Denumire: 
Teren în suprafață de 2795 mp situat în localitatea Arefu, jud. 
Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 56.906 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 11/02/2016. 
Licitația va avea loc în data de 12/02/2016, ora 13:00:00, la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Curtea de 
Argeș, telefon 0248.722159.

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: S.C. Pilot 
Housse DP SRL – Leordeni, după cum urmează: Denumire: 
Autoturism VW Polo, nr. identificare WVWZZZ9NZ6D067027, 
serie carte G-149885. Valoare [Ron, fără TVA]: 7.785 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a treia 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, alin. (7) din Codul de 
Procedură Fiscală, până în ziua de 10.02.16, ora 14:00. Licitația 
va avea loc în data de 11.02.16, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. 
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. 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 sediul S.F.O. Topoloveni, Calea 
București, nr. 107A, jud. Argeș, telefon 0248.666900. Data 
afișării: 20.01.2016.
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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 28.01.2016, 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 șasiu YV2A4DAA5YB240626, nr. 
înmatriculare GR-07-YAN, la prețul de 20.142,00 lei, inclusiv TVA; 2. Semiremorcă marca Meusburger, 
tipul MPS3, an de fabricație 1998, serie șasiu W09PS3002WOM49058, nr. axe 3, nr. înmatriculare GR-
08-YAN, caroseria suprastructură deschisă, la prețul de 6.819,00 lei, inclusiv TVA; 3. Autoturism 
marca Dacia Break, an de fabricație 1996, cap. cil. 1397 cmc, serie șasiu UU1RI3319T0199944, 
valorificabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 500,00 lei, inclusiv TVA; 4. Moped 
marca Piagio, an de fabricație 1995, cap. cil. 50 cmc, serie șasiu VTAC0200000004378, valorificabil 
pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 226,00 lei, inclusiv TVA; 5. Moped marca Aprilia, 
an de fabricație 2004, cap. cil. 50 cmc, serie șasiu YD4TG00043008866, valorificabil pentru piese de 
schimb și subansamble, la prețul de 275,00 lei, inclusiv TVA; 6. Moped marca Yamaha, tipul Boster, an 
de fabricație 2000, cap. cil. 50 cmc, serie șasiu VTL5AD00000205414, la prețul de 617,00 lei, inclusiv 
TVA. Participanții la licitație vor prezenta până la data de 28.01.2016, 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; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; - 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.

respectiv persoanei împuternicite să îl 
reprezinte
Procura/ mandatul în original, completat 
şi semnat, va fi depus la sediul Societăţii, 
în termenul prevăzut de lege şi va fi 
păstrat la secretariatul corporate al Socie-
tăţii. 

l Convocare: Consiliul de Administraţie 
al S.C. IMSAT S.A. cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Iuliu Maniu nr.7, corp B, etaj 3, 
sector 6, având nr. de înregistrare la 
O.R.C. –J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536, 
convoacă adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor la data de 24.02.2016, 
ora 10.00, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 10.02.2016, cu următoarea ordine 
de zi:                    I. Confirmarea şi ratifi-
carea următoarelor contracte încheiate de 
IMSAT S.A. („Societatea”)  cu BRD- 
Groupe Societe Generale S.A., C.U.I. 
361579/1992 („BRD”), începând cu data 
de 06.11.2015, astfel: A) Actul adiţional 
nr 1/06.11.2015 la Contractul de credit nr 
181/8130/25.06.2015, semnat de reprezen-
tanţii IMSAT S.A., respectiv Dl. Ioan 
Moga, în calitate de Director General, şi 
Dl. Marius Bunea, în calitate de Director 
Executiv, prin care IMSAT S.A. a 
ipotecat în favoarea BRD-Groupe Societe 
Generale S.A., în calitate de creditor, 
contractele comerciale pentru care BRD 
a emis sau va emite Scrisori de Garanţie 
Bancară şi pentru care beneficiarii 
contractelor comerciale sunt de acord cu 
ipotecarea acestora. IMSAT S.A., în cali-
tate de creditor, a contractat prin 
c o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r 
181/8130/25.06.2015 un credit în valoare 
de EUR 27.000.000, disponibil sub forma 
de linie de credit în suma de EUR 
2.000.000 şi plafon pentru emitere scrisori 
de garanţie bancară şi acreditive în suma 
de EUR 25.000.000; B) Contract de 
ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr 
257/8130/06.11.2015, semnat de reprezen-
tanţii IMSAT SA, respectiv Dl. Ioan 
Moga, în calitate de Director General, şi 
Dl. Marius Bunea, în calitate de Director 

Executiv, prin care IMSAT S.A. a 
ipotecat contractele comerciale pentru 
care BRD a emis sau va emite Scrisori de 
Garanţie Bancară şi pentru care benefici-
arii contractelor comerciale sunt de acord 
cu ipotecarea acestora. Prin această 
confirmare şi ratificare a Actului Adiţi-
onal la Contractul de credit, a Contrac-
tului de Ipotecă Mobiliară asupra 
Creanţelor menţionate la punctul I de 
mai sus, astfel cum acestea au fost înche-
iate de IMSAT S.A., Societatea aprobă, 
confirmă şi îşi insuşeşte toţi termenii şi 
condiţiile prevăzute în aceste documente, 
pe care Societatea le consideră valabile, 
obligatorii şi executabile pentru IMSAT 
S.A., astfel, toate drepturile obţinute 
precum şi toate obligaţiile angajate prin 
aceste documente au fost şi sunt ale 
Societăţii. II. Aprobarea garantării credi-
tului contractat de Societate prin 
c o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r 
181/8130/25.06.2015, şi a oricăror acte 
adiţionale ulterioare, cu un bilet la ordin 
în alb semnat de reprezentanţii legali ai 
Societăţii.  III.  Se împuterniceşte 
Domnul Ioan Moga– Director General– 
în vederea ducerii la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Gererală Extraor-
dinară a Acţionarilor se va ţine la data de 
25.02.2016, ora 10, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. Documentele şi 
materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a 
adunării, precum şi formularele de 
procură specială pot fi obţinute de la 
sediul societăţii. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la tel: 021/316.66.00/171. 
Acţionarii pot participa la adunările 
generale personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială în 
original se depune la sediul societăţii, 
conform legii. Acţionarii pot vota prin 
corespondenţă prin utilizarea „Buleti-
nului de vot prin corespondenţă” care 
poate fi obţinut de la sediul societăţii. 
Buletinul de vot prin corespondenţă 

trebuie transmis la sediul societăţii până 
cel târziu în data de 10.02.2016. Director 
General, Ioan Moga.

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. IMOPOST Developments 
S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea 
Griviţei nr.136, corp A, etaj 1, camera 17, 
sector 1, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/13379/2005, C.U.I. 
17832131, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data de 
22.02.2016, ora 14.00, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
19.02.2016 sau reprezentanţii acestora 
mandataţi în baza unei procuri speciale, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Fixarea 
remuneraţiei administratorilor începând 
cu data de 01.03.2016 ca urmare a redu-
cerii semnificative a activităţii societăţii; 
2. Alegerea în funcţie a doi cenzori înce-
pând cu data de 01.03.2016 şi stabilirea 
indemnizaţiilor acestora, precum şi a 
duratei mandatelor. 3. Împuternicirea 
Preşedintelui Consiliului de Adminis-
traţie pentru a semna toate actele în 
legătură cu punctele 1 şi 2 de mai sus.  
Cererile privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi se înaintează 
Consiliului de Administraţie de catre 
unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social, în cel mult 15 zile 
de la publicarea convocării, în vederea 
publicării şi aducerii acestora la cunoş-
tinţă celorlalţi acţionari. Acţionarii pot 
participa şi vota în Adunarea Generală 
prin reprezentare, în baza unei împuter-
niciri acordate pentru respectiva Adunare 
Generală. Acţionarii care nu au capaci-
tate de exerciţiu, precum şi persoanele 
juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate 
prin reprezentanţii lor legali care, la 
rândul lor, pot da altor persoane împuter-
nicire pentru respectiva Adunare Gene-
rală. Procurile vor fi depuse în original 
până în ziua şedinței sau în termenul 
prevăzut de actul constitutiv, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului de 
vot în acea adunare. Procurile vor fi reţi-
nute de societate, făcându-se menţiune 
despre aceasta în procesul-verbal. În 
cazul în care la prima convocare nu sunt 
întrunite condiţiile legale, a doua convo-
care este fixată în data de 23.02.2016, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. S.C. 
IMOPOST Developments S.A., Preşe-
dinte al Consiliului de Administraţie
Tapai Mihaela.

LICITAȚII  
l B.E.J. Grimacovschi Iustin,  cu sediul 
Reşita, Str.P.Maior, nr.2, bl.800, cam.342-
343, jud.Caraş Severin, anunţă licitaţie 
publică în data 02.02.2016, ora-12.00, ce 
va avea loc în Reşiţa -320084, Str.Petru 
Maior nr.2, bl.800, et.3, camera 342-343, 
Judeţul Caras-Severin, în vederea 
vânzării imobilului situat în Loc.Reşiţa, 
Str.G.A.Petculescu, nr.8, Judeţul 
Caras-Severin, înscris în CF nr. 32459 
nr.Top. 259/a/8/16. Preţul a fost stabilit 
conform raport evaluare, la suma de 
254843 lei, preţul de strigare al licitaţiei 
este de 254.843,00 Lei (DOSAR EXECU-

ŢIONAL 729/2015). Pot participa la lici-
taţie numai persoanele care vor înregistra 
la (BRD Suc Reşiţa)..., cel târziu pana la 
data şi ora licitaţiei, în contul de consem-
nare al executorului judecătoresc 
(RO16BRDE110SV21796911100) o 
cauţiune reprezentând 10% din preţul de 
începere a licitaţiei, iar dovada consem-
nării, in original, împreună cu oferta de 
cumpărare -scrisă, va fi depusă la execu-
torul judecătoresc. În cazul în care cei 
care pretind a avea vreun drept asupra 
imobilului, trebuie să-l anunţe executo-
rului judecătoresc, înainte de data fixată 
pentru vânzarea imobilului, sub sancţi-
unea de a nu li se mai lua în considerare. 
Executor judecătoresc, Nume, prenume 
SEMNĂTURA ŞTAMPILA

l Debitorul Societatea de Construcții 
Poduri ARPOM SA -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: -Imobil (teren 
1.609 mp şi construcții) situat în Timişul 
de Sus, județul Braşov. Prețul de pornire 
al licitației este de 35.000 EURO, exclusiv 
TVA. -Imobil (teren 25.299 mp şi 
construcții) situat în Bucureşti, Str. Inova-
torilor nr. 38, sector 1. Prețul de pornire al 
licitației este de 900.000 EURO, exclusiv 
TVA. Dreptul litigios asupra imobilului 
-teren situat în str. Aeroportului FN, 
sector 1. Prețul de pornire al licitației este 
de 118.280 Euro. -Imobil (teren 4.038 mp) 
situat în Cartierul Barbosi, str. Lunca 
Siretului, loc. Galați, jud. Galați. Prețul 
de pornire al licitației este de 23.988 lei 
(exclusiv TVA). Participarea la licitație 
este condiționată de consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 7 8 B T R -
L04801202P27697XX deschis la Banca 
Transilvania, Agenția Chibrit până la 
data şi ora stabilită pentru desfăşurarea 
licitației, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației şi de achiziționarea 
până la aceeaşi dată şi oră a Caietului de 
sarcini  care este în valoare de 1.000 
RON, exclusiv TVA. Caietul de sarcini 
poate fi achitat în contul lichidatorului 
judiciar nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala Doro-
banți sau în numerar la sediul acestuia 
din Bucureşti str. Buzeşti nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1. Prima şedință de lici-
tație va avea loc în data de 03.02.2016, 
ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1. Dacă imobilele nu se 
adjudecă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor avea loc în data de: 
17.02.2016, 02.03.2016, 16.03.2016 şi 
30.03.2016 ora 15.00, prețul de pornire 
rămânând acelaşi pentru fiecare imobil în 
parte. Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 0755.282.893, dl. Raicu 
Gabriel, email dinu.urse@gmail.com.

l Dinu, Urse şi Asociații SPRL, în cali-
tate de lichidator judiciar al SC Special 
City Guard SRL, scoate la vânzare: 
-CLIMA AVENTA ECO. Prețul de 
pornire al licitației este de 2.646,4 lei 
exclusiv TVA (preț diminuat cu 20% față 
de prețul din raportul de evaluare). Prețul 
Caietului de sarcini este de 100 lei, 
exclusiv TVA. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul 

nr. RO11BRMA0999100053523820 
deschis la Banca Românească -Agenția 
Domenii, până la data şedinței de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației pentru bunul pentru 
care se licitează; -achiziționarea până la 
data şedinței de licitație a Caietului de 
sarcini, ce poate fi achitat în contul lichi-
d a t o r u l u i  j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
ING BANK -Sucursala Dorobanți sau în 
numerar la sediul acestuia din Bucureşti 
str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. 
Prima şedință de licitație a fost fixată la 
data de 26.01.2016, ora 14.00 iar dacă 
bunul nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitație vor avea 
loc în data de : 02.02.2016, 09.02.2016, 
16.02.2016, 23.02.2016, 02.03.2016, 
09.03.2016 şi 16.03.2016 ora 14:00. Toate 
şedințele de licitație se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1. Pentru relații suplimentare 
sunați la 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Debitorul SC Eximpart SRL cu sediul 
în Dr. Tr. Severin, str. Aleea Celulozei, nr. 
10, bl. B2, sc. 5, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
CIF: 1621766, J25/488/1992, aflată în 
procedura de faliment, dosar nr. 
6446/101/2012 prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la 
un preţ diminuat cu 35% faţă de preţul 
stabilit prin raportul de evaluare: -spatiu 
comercial situat intr-o clădire P+2E, cu 
aria construita de 187,55 m.p.(amprenta 
la sol), si arie construita desfasurata de 
477,25 mp, arie utila 446,05 mp, proprie-
tate imobiliară situată în Baia de Arama, 
str. Victoriei, nr. 21, jud. Mehedinti CF nr. 
50021 la pretul de 518.895,00 lei diminuat 
cu 35% faţă de preţul stabilit pin raportul 
de evaluare conform hotărârii adunării 
creditorilor din data de 23.06.2014 + 
teren intravilan in suprafata de 664 m.p. 
nr. Cad. 49 la pretul de 20100,00 lei. 
Precizăm faptul că terenul pe care a fost 
edificat spațiul comercial descries ante-
rior este proprietatea numitului Gheor-
ghescu Gheorghe si se valorifică în 
procedura executării silite de către BEJ 
Guran George conform dosarului de 
executare nr. 8/E2013. Cele 2 (două) 
imobile descrise anterior se af lă în 
garanția CEC Bank si conform hotărârii 
adunării creditorilor din data de 
15.07.2013 aceste bunuri se valorifică 
împreună, iar organizarea licitației se 
face la aceeiaşi data pentru ambele 
bunuri imobile. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil * spatiu comer-
cial * descris anterior, o reprezinta 
sentinţei comerciale nr. 112 din data de 
28.03.2013 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
6446/101/2012. Licitatia va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr.7A, jud. Mehedinţi în data de 
24.10.2014 orele 12:00. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de consemnarea 
la Piraeus Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, 

până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si 
achizitionarea caietului de sarcini. Nr. 
cont: RO20PIRB2700761738001000. 
Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte 
la şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
pâna la acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
la telefoanele: 0752819051; 0742592183 
fax 0252354399; email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal apartament 46, 
Str.Bdul Bucureştii Noi, nr.78, Bl.C1, 
sector 1, Bucureşti, pe numele Prepelisniuc 
Ion şi Prepelisniuc Anica. Îl declar nul.

l Pierdut Proces-verbal predare-primire 
locuinţă, Dragu George. Îl declar nul. 

l Pierdut Contract construire 
nr.12188/12.07.1971, Proces-verbal din 
17.01.1972, pe numele Radu Mircea, 
Radu Tionia. Le declar nule

l S.C. Zeflad S.R.L. cu sediul în com. 
Jilava, str. Mierlari nr. 105, Ilfov, 
J23/2282/05.08.2014, RO 33453628, 
declar pierdut (nul) certificat de înregis-
trare seria 2952215.

l Pierdut legitimație R.A.T.B. nr. 
1191/18.04.2013 eliberată în baza Legii 
448/2006 pe numele Uncheşelu Andreea.

l SC A.S.G. Group SRL, CUI 19158681, 
J35/3447/2006, declara pierdut certifi-
catul constatator nr. 55198 DIN 
05.09.2012 obiect sediul si terti,emis de 
ORC TIMIS. Declaram nul.

l SC B&B World Agency SRL, cu sediul 
in Roman, Str. M. Kogalniceanu, bl.2, 
ap.34, CUI 26432746, nr. de inregistrare 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i : 
J27/48/22.01.2010, declara pierdute certi-
f i c a t  c o n s t a t a t o r  s e d i u  n r. 
23843/18.08.2011 si certificat constatator 
punct lucru nr.1873/21.01.2010, emise de 
ONRC Neamt si le declara nule.
 

Declar pierdute copii după înregis-
trarea la O.S.I.M. cu nr. 1034167, 
1034552, 1034553, înregistrări din 
data de 21.12.2015 și 23.12.2015 
pentru brevetarea a unor idei și 
invenții, posesor carte de identitate 
pe numele meu Bota Viorel cu seria 
RT nr. 816862. Le declar nule.

DECESE
Cu adâncă tristeţe, NINA, soţie, anunţă 
împlinirea unui an de la trecerea în eterni-
tate a iubitului soţ, publicist şi jurnalist, 
IOAN MAZILU CRÂNGAŞU. Comemo-
rarea va avea loc pe 23 ian. 2016 la Cimi-
tirul Armenesc la ora 12.00. Nu te vor uita 
niciodată soţia, nepoţii şi întreaga familie.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Cristescu Ion Cristea – Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren extravilan fâneață în 
suprafață de 22303 mp, 10.421 lei; Teren extravilan fâneață în 
suprafață de 5000 mp, 2.661 lei; Teren extravilan fâneață în 
suprafață de 4237 mp alipit cu teren extravilan neproductiv în 
suprafață de 658 mp, 2.217 lei; Teren extravilan fâneață în 
suprafață de 1494 mp, 665 lei; Teren extravilan fâneață în 
suprafață de 2235 mp, 1.996 lei; Teren extravilan fâneață în 
suprafață de 1781 mp, 1.552 lei. Prețurile menționate reprezintă 
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
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 (plata să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 15/02/2016. Licitația va avea 
loc în data de 16/02/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 
telefon 0248.722159.

ANAF – Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești – A.J.F.P. Prahova - 
S .F.O.  Buș ten i ,  anun ț ă 
organizarea licitației privind 
vânzarea Autoturismului 
Dacia, an fabricație 2005, 
culoare albastru, serie șasiu 
UU1LSDAAH33905839, nr. 
înmatriculare PH-50-ROC, 
proprietatea debitorului S.C. 
Rocosmic Serv S.R.L. Licitația 
se va desfăsura la sediul 
organului fiscal din Bușteni, 
str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. 
P r a h o v a  î n  z i u a  d e 
02.02.2016, ora 11.00. Prețul 
de pornire al licitației este de 
4.305 lei, exclusiv T.V.A. 
Anunțul nr. 1.272/19.01.2016 
poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și 
pe site- ul ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare 
privind condiții de participare 
și acte necesare la depunerea 
ofertelor puteți apela nr. de 
t e l e f o n  0 2 4 4 . 3 2 0 1 5 5 , 
persoană de contact: Exari 
Valentin.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație 
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomita, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data de 
01.02.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privinde pe 
debitoarele: - I.I. Mrejeriu Mariana (dosar nr. 1023/98/2015), cu 
sediul în Cosâmbești, sat Gimbășani, județul Ialomița; - S.C. 
Hewes S.R.L. (dosar nr. 20/98/2016), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite 
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.


