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OFERTE SERVICIU
Angajăm vopsitor şlefuitor polisator amba-
lator cu carte de muncă. 0744.300.895

Primăria Comunei Bîcleş, județul Mehedinți, 
organizează concurs pentru ocuparea funcției 
contractual de şofer pentru deservirea microbu-
zului şcolar, în perioada 11-13 noiembrie 2015. 
Relații suplimentare la tel.: 0252-375263.

Spitalul Clinic Colentina organizează în data 
de 21.10.2015 la sediul administraţiei spita-
lului concurs pentru ocuparea a 5 posturi de 
asistenţi medicali, 7 infirmiere, 1 brancardier. 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
concursului va fi afişată la avizierul spitalului. 
Informaţ i i  supl imentare  la  te le fon : 
021.319.17.80.

Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la concurs  
postul contractual vacant de: Şofer -vechime 
în muncă minim 5 ani, studii generale. Data 
limită depunere dosare: 03.11.2015, orele 
16:00, la sediul Primăriei Oraş Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 12.11.2015, orele 
10:00 –proba scrisă şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tematica de concurs se 
află afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la telefon 
021/4480795, interior 113. Persoana de 
contact: Ghebea Liliana.

Primăria comunei Nucet, judeţul Dâmboviţa 
organizează concurs la sediul sau în data de 
20 noiembrie 2015, ora 09:00 – proba supli-
mentară (cunoştinţe de operare pe calculator), 
prele 11:00 proba scrisă, şi orele 15:00- inter-
viul pentru recrutarea şi ocuparea dunctiilor 
publice vacanţe de: - consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant compartiment stabilire 
impozite şi taxe locale. – referent, clasa a III-a 
gradul principal, compartiment încasare taxe 
şi impozite. Condiţii de desfăşurare a consur-
sului: Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la secretariatul comisiei de la sediul 
Primăriei Nucet, judeţul Dambivita în 
teremen de 20 de zile de la publicarea anun-
ţului. Condiţiile generale: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici republicat în anul 2007. 
Condiţii specifice: - stabilite prin fişa postului. 
Pentru Consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant. Să fie absolvent de studii superioare 
de lungă durată, în domeniul ştiinţelor econo-
mice, informatică de gestiune sau adminis-
traţie publică, funalizate cu diplomă de 
licenţă. Pentru Referent, clasa a III-a gradul 
profesional principal studii liceale, respective 
studii medii liceale, finalizate cu diploma de 
bacalaureat. – 5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de excutie de grad 
profesional principal. Alte condiţii: - Sunt 
necesare cunoştinţe practice de operare pe 
calculator nivel avansat. (utilizare system de 
operare Windows, pachet Microsoft Office, 
lucrul în reţea de calculatoare “internet şi 
poşta electronică”.) 5. Bibliografia, tematica 
de concurs şi documentele necesare înscrierii 
la concurs se vor afişa la sediul instituţiei.

VÂNZĂRI DIVERSE
Slot Machine originale Novomatic FV623, 
Gaminator, Cobra, Ultimate, Sizzling, preţuri 
750-1250Eur/buc, negociabil funcţie nr.buc, 
factură, nu se aplică TVA. 0752.106.666. 

CITAȚII
Pârâtul Beta Silviu este citat la Judecătoria 
Moineşti în 19.11.2015 dosar 6065/260/2012, 
obiect revendicare cu propunere de suspen-
dare a judecării cauzei în contradictoriu cu 
Pantiru Agnisa.

Numiţii Dumitru Marius Aurelian, domiciliat 
în Piteşti, str. Exerciţiu nr. 83, Bl. P8, sc. A, ap. 
14, şi Ionescu Sidonius Constantinus, domici-
liat în Piteşti, str. Traian, nr. 16, Bl. D, sc. A, ap. 
5, sunt citaţi la Judecătoria Piteşti, în Dosarul 
14408/280/2011, în data de 23.10.2015.

Se citează Coconu Nicuşor, Zalum (Coconu) 
Anişoara şi Sârbu Alexandru Valentin la 
Tribunalul Teleorman, str. Independenţei, nr. 
22,  Alexandria,  în dosarul  c ivi l   nr. 
845/292/2009, la data de 13.11.2015, pentru 
recurs succesiune, reclamantă fiind Ţiparu 
Mariana.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român 
pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor 
Interpreţi, cu sediul în str. Jules Michelet nr. 
15 – 17, sector 1, Bucureşti, reprezentat prin 
director general Ştefan Gheorghiu, în calitate 
de reclamant în dosarul nr. 36700/3/2014, aflat 
pe rolul Secţiei a III-a Civile a Tribunalului 
Bucureşti, având ca obiect drepturile conexe 
datorate artiştilor interpreţi, cităm pârâta, SC 
FIX ZECE MEDIA SRL, cu sediul social în 
mun. Tecuci, str. Ştefan cel Mare nr. 56E, jud. 
Galaţi, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J17/2082/2007, să se prezinte la 
termenul de judecată din data de 09.12.2015, 
cam. 206, C-PI fond 1, ora 8:30”.

Marin Domnica Loredana, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 982/198/2015 al Judecăto-
riei Brezoi cheamă în judecată pentru acțiune 
de divorț şi cerere accesorii pe pârâtul Marin 
Constantin Irinel cu domiciliul în oraş Căli-
măneşti, str. N. Bălcescu, str. 39A pentru data 
de 06.11.2015.

Hisem Anica măritată cu Bogdan Maftei, 
Hisem Iacob, Hisem Maria măritată Sagau 
Dumitru, toți cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați la Judecătoria Turda în data de 
23.11.2015, ora 8.30, sala 1, în Dosar 
4/328/2015, având ca obiect uzucapiune.

SOMAȚII
România. Judecătoria Bistriţa. Secţia Civilă. 
Dosar nr. 5470/190/2015, Complet 9. Emisă la 
data de 15.09.2015. Somaţie de uzucapiune. 
Având în vedere faptul că reclamantul Bonau 
Andrei-Ştefan, cu domiciliul în Bistriţa, str. 
Tiberiu Breticeanu, nr.2, bl.1, sc.B, ap.11, jud.
Bistriţa-Năsăud, invocă dobândirea dreptului 
de proprietate, prin uzucapiune, asupra unei 
suprafeţe de aproximativ 1.1 ha, teren de 
natură agricolă-livadă, situat în loc.Josenii 
Bârgăului, ridul Eleşteu-Poduri, şi înscris în 
CF 151, nr. top. 3025 şi CF 311, top.3030, 
3030/a, 3030/b, 3030/c, 3031, 3031/a, 30317b, 
3031/c Josenii Bârgăului, prin uzucapiune. În 
temeiul art.1051 alin.2 lit.e din Cod de proce-
dură civilă. Sunt somaţi toţi cei interesaţi să 
facă opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, 
în termen de 6 luni de la emiterea celei din 
urmă publicaţii, se va trece la judecarea cererii 
de uzucapiune. Preşedinte, Vrânceanu 
Voichiţă. Grefier, Ardelean Ciprian loan.

Judecătoria Iaşi – Secţia Civilă. Dosa nr. : 
9188/245/2015. somaţie privind uzupaciunea 
art. 1051 alin. 2 N.C.P.C. Prin cererea înregis-
trată pe rolul Judecătoriei Iaşi, la data de 
02.04.2015 reclamantele Sturzu Elena şi Tudor 
Dorina domiciliate în Iaşi, str. Trei Fântâni nr. 
4, jud. Iaşi, au invocat dobândirea dreptului 
de proprietate prin uzupaciune asupra imobi-
lului teren în suprafaţă de 129 mp. situat în 
Iaşi, str. Trei Fântâni nr. 4, identificat cadas-
tral CC1 (90/1/3). Prezenta somaţie se adre-
sează tuturor celor interesaţi să facă opoziţie, 
în termenul de 6 luni, prevăzut de art. 1051 
Noul Cod de procedură civilă, care se calcu-
lează de la emiterea celei din urmă publicaţii, 
după care se va trece la judecarea cererii. 

NOTIFICĂRI
Just Insolv SPRL, lichidator judiciar in 
dosarul nr. 7894/105/2014 al Tribunalului 

Prahova, notifică deschiderea intrarii in proce-
dura simplificata a falimentului a debitoarei 
SC Recosandi Industry SRL conform  
sentintei nr. 848 din 05.10.2015.

Just Insolv SPRL, lichidator judiciar in 
dosarul nr. 6177/105/2009 al Tribunalului 
Prahova notifică deschiderea procedurii gene-
rale a falimentului conform sentinței nr. 817 
din 01.10.2015 a SC STORSISTEM SRL cu 
sediul în Ploieşti, str. Mimiului, nr. 4, judeţul 
Prahova,  avand stabilite  urmatoarele 
termene: pentru depunerea cererilor privind 
creanţele născute în cursul procedurii: 
16.11.2015, pentru verificarea creanţelor 
născute în cursul procedurii, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar 
al creanţelor este 15.12.2015, depunerea 
contestaţiilor la creanţele născute în cursul 
procedurii: 04.01.2016, soluţionarea contesta-
ţiilor la creanţele născute în cursul procedurii 
si pentru întocmirea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor este 13.01.2016.  

DIVERSE
Just Insolv SPRL, lichidator judiciar în 
dosarul nr. 6838/105/2014 al Tribunalului 
Prahova, notifică deschiderea intrării în proce-
dura simplificată a falimentului a debitoarei 
SC Phragma Optima SRL conform sentinţei 
nr. 883 din 06.10.2015.

În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind 
procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii generale de insolvență 
a debitorului SC Per Scorilo Company SA, 
CIF:  18112627, J25/632/2005, dosar nr. 
5341/101/2015- Tribunalul Mehedinţi. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţe 
23.11.2015; Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 07.12.2015, 
Termen pentru soluționarea eventualelor 
contestații împotriva tabelului preliminar este 
de 7 zile de la data publicării în BPI; Termen 
pentru întocmirea şi afişarea tabelului defi-
nitiv al creanţelor 11.01.2016. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL,

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie al SC 
Silvarom SA, cu sediul în Bucureşti, Intrarea 
Rocilor, nr.12/16, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/239/1991, 
Cod fiscal RO 433926, în conformitate cu 
art.117 din Legea 31/1990, modificată şi 
completată prin Legea 441/2006 şi art.13 din 
Actul Constitutiv, convoacă prin Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, ing. Ştefan 
Bârle, Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor, la cererea unui grup de acţionari care 
împreună deţin 10,52% din drepturile de vot, 
pentru data de 20.11.2015, ora 10, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, nr.12-16, sector 

6, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea rezultatelor economice ale SC 
Silvarom SA pe primele 8 luni 2015. Analiza 
gradului de îndeplinire a BVC 2015; 2. Raport 
al Consiliului de Administraţie referitor la 
măsuri luate în anul 2015 pentru redresarea 
economică a societăţii şi prognoza pentru 
finalul anului 2015; 3. Perspectiva conducerii 
societăţii pentru anul 2016; 4. Aprobarea datei 
de referinţă 17.11.2015. Materialele ce vor fi 
prezentate Adunării Generale a Acţionarilor 
pot fi consultate la sediul societăţii. Acţionarii 
înscrişi în Registrul acţionarilor până la 
18.11.2015 pot participa la şedinţa Adunării 
Generale a Acţionarilor personal sau prin 
procură specială dată altor acţionari care să-i 
reprezinte. Formularele de “Procură specială,, 
se pot obţine de la Serviciul M.S.P. al societăţii 
începând cu 20.10.2015 şi vor fi depuse la 
secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor 
cel târziu cu 48 de ore înainte de data ţinerii 
A.G.A. În cazul neîntrunirii cvorumului 
pentru prima convocare, a doua convocare 
A.G.A. va avea loc pe data de 21.11.2015 în 
acelaşi loc şi aceeaşi oră, fără altă notificare a 
acţionarilor. Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Ing. Ştefan Bârle.

Consiliul de Administraţie al S.C. ICPET 
Turbo S.A. Bucureşti cu sediul social în Bucu-
reşti, sector 4, Şos. Berceni nr. 104, C.U.I. 
R O 1 6 9 5 1 5 7 6 ,  N r.  O r d .  R e g .  C o m . 
J40/18782/17.11.2004, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. 
ICPET Turbo S.A. Bucureşti în data de 24 
Noiembrie 2015 ora 12,00 la sediul social din 
Bucureşti, sector 4, Şos. Berceni nr.104. În 
cazul neîntrunirii cvorumului Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. 
ICPET Turbo S.A. Bucureşti, în a doua convo-
care, va avea loc în data de 25 Noiembrie 2015 
ora 12,00 în acelaşi loc. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
din S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti este 
următoarea: 1. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Consiliului de Administraţie 
privind exerciţiul mandatului Noiembrie 2011 
–Octombrie 2015; 2. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori privind gesti-
onarea societăţii de către administratori în 
exerciţiul mandatului Noiembrie 2011 
-Octombrie 2015; 3. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru exerciţiul manda-
tului Noiembrie 2011- Octombrie 2015; 4. 
Revocarea administratorilor; 5. Alegerea 
administratorilor S.C. ICPET Turbo S.A. 
Bucureşti pentru exerciţiul mandatului 2015-
2019; 6. Aprobarea contractului de adminis-
trare; 7. Stabilirea remuneraţiei pentru 
Administratori; 8. Diverse.

LICITAȚII
Erată. Suspendare licitatie proprietate imobi-
liară -SC Rubinio Club SRL Nr. Ieşire: 3189 / 
19.10.2015. Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 

ANUNȚURI



16 MARȚI / 20 OCTOMBRIE  2015ANUNȚURI
desemnat lichidator judiciar pentru debitorul 
SC Rubinio Club SRL, cu sediul în București, 
Intrarea Depoului nr. 11, clădire dreapta, 
sector 2, J40/106/2011, CUI 27879336, prin 
Prin Sentința civilă nr. 5949 din data de 
23.06.2015, pronunțată de Tribunalul Bucu-
rești, Secția a-VII-a Civilă, Având în vedere 
necesitatea clărificării situației juridice a tere-
nului scos la vânzare, dat fiind faptul că datele 
de identificare ale terenului din actele de 
proprietate și cele furnizate de Cartea 
Funciară sunt diferite, Anunţă suspendarea 
licitaţiilor publice deschise cu strigare, organi-
zate pentru proprietatea imobiliară din patri-
moniul debitorului, ce urmau să aibă loc în 
fiecare zi de joi, ora 15.00, până la sfârșitul 
anului 2015. Procedura de vânzare va fi 
reluată la o dată ulterioară, după clarificarea 
situației juridice a terenului scos la vânzare. 
Dinu, Urse și Asociații SPRL -Asociat Coor-
donator -Dan Urse.
   
SC Oniro SRL, prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile situate in Ploiesti, str. CD Gherea, nr. 
7, bl. 1B,  jud. Prahova, respectiv spatiul 
comercial in suprafata utila de 147.40 mp 
prevazut cu tamplarie exterioara PVC cu 
geam termopan si interioara din lemn, finisaje: 
gresie partial, marmura partial, tencuieli obis-
nuite , zugraveli lavabile, instalatii si dotari 
electrice, instalatii si dotari pentru incalzire: 
radiatoare din tabla, termoficare si instalatii si 
dotari alimentare cu apa – canal la pretul de 
1.083.300 lei si terenul intravilan in suprafata 
de 41,63 mp la pretul de 12.900 lei. Licitatia 
are loc in baza Adunarii Creditorilor din data 
de 13.08.2015, pretul de pornire al licitatiei 
fiind cel stabilit in raportul de evaluare. Lici-
taţia va avea loc pe data de  23.10.2015 si 
30.10.2015, orele 13.00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

SC Oniro SRL, prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul societății. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 13.08.2015, pretul de pornire al licita-
tiei fiind cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia va avea loc pe data de  23.10.2015 si 
30.10.2015, orele 13.00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator 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 69.730 lei ( fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 5% 
din cel stabilit in raportul de evaluare. Lici-
tatia are loc in baza hotararilor Adunarii 
Creditorilor din data de 04.08.2015 si 
30.09.2015. Licitaţia va avea loc pe data de  
26.10.2015 orele 13.00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunu-
rilor mobile aflate in patrimoniul societatii 
debitoare. Licitatia are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din data de 04.08.2015 
si 30.09.2015. Licitaţia va avea loc pe data de  
26.10.2015 orele 13.00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a 
bunului imobil situat in com. Bucov, sat 
Bucov,  s t r.  Sos .  DN1B,  F.N ,  T  56 , 
P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, compus din 
teren intravilan, in suprafata  masurata de 
27.630 mp, din acte 27.863, compus din teren, 
hala industriala 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 2.121.160 lei ( fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 5% 
din cel stabilit in raportul de evaluare. Lici-
tatia are loc in baza hotararilor Adunarii 
Creditorilor din data de 04.08.2015 si 
30.09.2015. Licitaţia va avea loc pe data de 
26.10.2015 orele 13.00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.

Comuna Budești, Județul Vâlcea, CUI 
2574085, tel/fax: 0250-760374/760590, anunță 
concesionare proprietate imobiliară „Teren 
punctul Cămin Cultural Budești” în suprafață 
de 109 mp prin licitație deschisă ce va avea loc 
în data de 12.11.2015, ora 09.00 la sediul 
Primăriei din comuna Budești. Persoanele 
interesate pot solicita informații la biroul de 
Achiziții Publice al Primăriei Budești, la tel. 
0250/760374 int.  13, pana la data de 
06.11.2015. Ofertanții pot depune o singură 
ofertă, conform instrucțiunilor din documen-
tația de atribuire până la data de 12.11.2015, 
ora 08.00, la sediul Comunei Budești. Licitația 
se poate desfășura numai dacă au fost depuse 
cel puțin 3 oferte valabile, în caz contrar 
procedura se va anula. Data transmiterii 
anunțului de licitație în vederea publicării este 
19.10.2015.

BEJ Bogdan Alin Alexandru, cu sediul în 
Deta, Str. Victoriei nr. 33, jud. Timiș, anunţă 
licitaţie publică în dosar nr. 124/ex/2012 în data 
de 12.11.2015 ora 11:00 ce va avea loc la sediul 
biroului nostrum, în vederea vânzării imobi-
lului situat administrativ în localitatea Timi-
șoara, Str. Dmetriade nr. 1, etaj mansardă, nr 
ap. SAD3, jud. Timiș, înscris în CF nr. 422054-
C1-U3 Timișoara, nr top 1723/2/1/1/1/c/2III 
compus din: Spaţiu de birouri situat în Timi-
șoara, Str. Demetriade nr. 1, etaj mansardă, nr 
ap DAS 3, jud. Timiș, unitate individuală SAD 
compusă din 12 încăperi situate la mansardă, 
având ca părţi comune: terenul construit și 
neconstruit, faţade, fundaţiile, pereţii despărţi-
tori, casa scării nr. 2, podul, sarpanta, înveli-
toare, branșamentul electric și de apă, racordul 
canal și termic, cote 205/853 mp teren în folo-
sinţă, potivit Cărţii funciare și raportul de 
evaluare. Preţul a fost stabilit conform rapor-
tului de evaluare, la suma de 429.225 lei. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 321.918,75 
lei, redus cu 25%, fiind al II-lea termen de lici-
taţie. Pot participa la licitaţie numai persoa-
nele care vor înregistra la CEC sau la orice altă 
instituţie bancară, pe seama și la dispoziţia 
executorului judecătoresc, cel târziu până la 
data și ora licitaţiei, o cauţiune reprezentând 
10% din preţul de începere a licitaţiei, iar 
dovadă consemnării, în original, împreună cu 
oferta de cumpărare-scrisă, va fi depusă la 
executorului judecătoresc. În cazul în care 
pretend a avea vreun drept asupra imobilului, 
trebuie să-l anunţe executorului judecătoresc, 
înainte de data fixate pentru vânzarea imobi-
lului, sub sancţiunea de a nu li se mai lua în 
considerare. Informaţii la telefon 0256-
390.223. Executor judecătoresc Bogdan Alin 
Alexandru.

Debitorul SC Stami Cons SRL -în lichidare, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri: 
1.Obiecte de inventar în valoare de 15.505,41 
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al licita-
ților pentru stocul de marfă și obiectele de 
inventar, aparținând SC STAMI CONS 
SRL reprezinta 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
-Participarea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul  nr.  RO04BI-
TR003010062466RO01 deschis la Veneto 
Banca S.P.C.A. -Ag. Ploiești, până la orele 14 
am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licitației; -lici-
tația se va organiza conform Regulamentului 
de licitație ce poate fi achiziționat de la repre-

zentantul lichidatorului judiciar cu un telefon 
în prealabil la nr. de tel. 0753.999.028. Pentru 
obiectele de inventar, proprietatea SC Stami 
Cons SRL prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 30.10.2015, ora 12.00, în 
cazul în care nu vor fi adjudecate la această 
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 06.11.2015; 13.11.2015; 20.11.2015; 
27.11.2015 ora 12.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr. 44 A, Județ Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. Cristian 
Ciocan, 0753.999.028. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

Anunţ de participare la procedura <licitaţie 
deschisă> în vederea atribuirii contractului de 
furnizare “Reductoare, cuplaje, motoare și 
convertizoare de frecvenţă în vederea măririi 
vitezei de transport a sistemului principal de 
benzi transportoare din subteranul Minei 
Transilvania”. 1. Societatea Naţională a Sării 
SA, Sucursala Salina Ocna Dej, cu sediul în 
Loc. Dej, Str. Salinei, nr. 6, Jud. Cluj, tel. 
0264/213.206, fax. 0264/223.341, email: achi-
zitii@salinaocnadej.ro, organizează procedura 
de “licitaţie deschisă” pentru achiziţia 
contractului de furnizare “Reductoare, 
cuplaje, motoare și convertizoare de frecvenţă 
în vederea măririi vitezei de transport a siste-
mului principal de benzi transportoare din 
subteranul Minei Transilvania” conform 
cerinţelor tehnice din caietul de sarcini. 2. 
Legislaţia aplicabilă “Regulamentul privind 
organizarea și desfășurarea procedurilor de 
achiziţie de produse, servicii și lucrări, apli-
cabil în cadrul Societaţii Naţionale a Sării 
SA”. Acesta va fi pus la dispoziţia societăţilor 
comerciale doritoare împreună cu documen-
taţia de atribuire. 3.Nu se admit oferte alter-
native. 4.Documentaţia de atribuire se poate 
obţine, începând cu data publicării anunţului 
de participare, de la sediul din Loc.Dej, Str.
Salinei, nr.6, Jud. Cluj, Comp. Juridic. Infor-
maţii suplimentare puteţi obţine la numărul 
de telefon: 0264.213.206 int. 6179. Documen-
taţia va fi pusă la dispoziţia dumneavoastră 
prin e-mail, după primirea solicitării dumnea-
voastră făcută în scris, datată, semnată și 
înregistrată. 5.Termenul limită de primire a 
ofertelor: 04.11.2015, ora 10.00. 6.Adresa la 
care se transmit ofertele: Dej, Str.Salinei, nr.6, 
Jud.Cluj, Secretariat, etaj 1. 7. Limba de 
redactare a ofertelor: limba română. 8.Data, 
ora și locul deschiderii ofertelor: 04.11.2015, 
ora 11.00, la sediul SNS Sucursala Salina 
Ocna Dej din Loc. Dej, Str. Salinei, nr.6, Jud.
Cluj. 9.Garanţia de participare este de: 
20.000Lei. Modul de constituire a garanţiei de 
participare este descris în documentaţia de 
atribuire. 10.Informaţii privind condiţiile de 
eligibilitate, precum și cerinţele minime cu 
privire la capacitatea tehnică și la cea econo-
mico-financiară pe care trebuie să le îndepli-
nească  o fe r tantu l  l e  ve ţ i  r egăs i  în 
Documentaţia de atribuire. 11. Perioada de 
timp în care ofertantul trebuie să își menţină 
oferta valabilă: 90 de zile. 12.Criteriul de atri-
buire a contractului: Oferta cea mai avanta-
joasa din punct de vedere tehnico-economic.

Debitorul SC Yacval Auto SRL -în lichidare, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Stoc de marfă 
reprezentând componente auto în valoare de 
19.410 Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitaților pentru stocul de marfă, proprietatea 
SC Yacval Auto SRL  reprezintă 50% din 
valoarea arătată Raportul de Evaluare 
exclusiv TVA. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO38UGBI0000802003092RON deschis la 
Garanti Bank SA Ag. Ploiești Mihai Viteazu 
până cel târziu cu 24 ore înainte de ședința de 
licitație a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației, -achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentului de participare 
la licitație de la sediul lichidatorului judiciar. 

Pentru stocul de marfă prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 29.10.2015, ora 
13.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de licitații 
vor fi în data de 05.11.2015; 12.11.2015; 
19.11.2015; 29.11.2015 ora 13.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la sediul lichi-
datorului judiciar din Municipiul Ploiești, Str. 
Elena Doamna nr. 44 A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare cu un telefon în 
prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro.

Administratori judiciari asociaţi Yna Consul-
ting SPRL și Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, Str. Mărășești, nr.18, Jud. Mehedinţi, 
anunţă licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile existente în propri-
etatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, Str. 
I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 2, judeţul 
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr.J25/276/2012, 
având cod de identificare fiscală nr. 6633311, 
aflată în procedura generală de insolvenţă, în 
dosar nr.6902/101/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, după cum urmează: Sunt 
scoase la vânzare bunurile mobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, constând în stoc de marfă. Lista acestor 
bunuri poate fi consultată la sediul lichidato-
rului judiciar, precum și pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.ynaconsulting.ro și www.
consultant-insolventa.ro. Valorificarea bunu-
rilor mobile se va face în bloc, prin licitaţie 
publică cu strigare. Titlul executoriu în baza 
căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile, o reprezintă 
Sentinţa nr. 151 din ședinţa publică din data 
de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a102, prin 
care s-a dispus ridicarea suspendării. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de achiziţi-
onarea caietului de sarcini și consemnarea 
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul 
unic de insolvenţă deschis la Banca Comer-
cială Carpatica, sub nr. RO98CARP0360 
00766158RO01. Licitaţia pentru bunurile 
mobile va avea loc la data de 27.10.2015, ora 
12.00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleași 
condiţii la data de 03.11.2015, ora 12.00, la 
data de 10.11.2015, ora 12.00, la data de 
17.11.2015, ora 12.00, la data de 24.11.2015, 
ora 12.00, respectiv la data de 30.11.2015, ora 
12.00, la punctul de lucru al debitoarei situat 
în localitatea Timișoara, Str.Enric Baader, 
nr.13, Jud.Timiș. Informaţii suplimentare, 
privind bunurile scoase la licitaţie, la telefoa-
n e l e :  0 2 5 2 / 3 2 8 . 2 9 3 ,  0 7 4 4 . 5 2 8 . 8 6 9 , 
0252/354.399, 0742.592.183, 0256/220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.ynaconsu-
ting.ro și www.consultant-insolventa.ro.

Anunţ privind vânzare bunuri immobile. Data 
16 Octombrie 2015. În temeiul art. 162, alin.
(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de proce-
dura fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Municipiul Slobozia 
organizează licitaţie publică în data de 
05.11.2015 ora 11.00 , la sediul din str. Episco-
piei, nr.1, a următorului bun sechestrat, 
proprietate a debitorului S.C. Ovidiu SA, cu 
sediul în București, sector 1, str. Biharia, nr.67-
77, identificat prin CUI 1583514, dosar de 
executare nr.19355/ 22.10.2009: Denumirea 
bunului imobil / Preţ de evaluare exclusiv TVA 
/ Cota TVA - Teren intravilan- 6649 m.p. 
situat în str. General Magheru, nr.115, nr. 
cadastral 1446, cartier Bora, loc. Slobozia, jud. 
Ialomiţa / 132 772,5 Lei / 24%*. Licitaţia se 
află la al II-lea termen și pornește de la preţul 
de evaluare diminuat cu 25%. *Cota de taxa 
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunu-
rilor imobile este 24%, în conformitate cu 
prevederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea 
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nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestui bun să instiinteze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare; Pentru participarea la licitaţie, 
ofertanţii depun în plic închis, pînă în ziua 
precedentă termenului de vânzare, ora 12.00, 
următoarele documente: -oferta de cumpărare; 
-dovada plăţii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (care 
se va vira în contul RO56TREZ3915006 
XXX000125, CUI beneficiar 4365352, deschis 
la Trezoreria Municipiului Slobozia, sau la 
casieria unităţii noastre); -împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie a certificatului unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 
-pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; -pentru 
persoanele fizice române, copie a actului de 
identitate; -pentru persoanele fizice străine, 
copie a paşaportului; - dovada emisă de către 
organele fiscale (bugetul de stat şi bugetul 
local), că nu are obligaţii fiscale restante faţă de 
acestea, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. La 
licitaţie nu poate participa debitorul în nume 
propriu sau prin persoane interpuse (Declaraţie 
pe propria răspundere conform prevederilor 
art.326 din Noul Cod Penal). Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească compe-
tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevede-
rile art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.c) din O.G. 
92/2003, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru relaţii suplimentare va 
puteţi adresa la sediul Municipiului Slobozia, 
sau la telefon 0243/231401 int. 163.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentată prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al 
AGRO OYL SRL desemnat prin încheierea de 
şedinţa din data de 19.01.2015, pronunţată în 
Dosar nr. 45044/3/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă 
scoaterea la vânzare a bunurile mobile aflate 
în proprietatea Agro Oyl SRL constând în 
mijloace de transport, identificate şi inventa-
riate conform raportului de evaluare aprobat 
în prezenţa cauza şi a publicaţiei de vânzare 
întocmită cu această ocazie: Autoturism 
Marca Dacia Logan, nr. Înmatriculare: 
B101HOW, an fabricaţie 2008, combustibil 
MOTORINĂ, capacitate cilindrică 1461 cm3, 
putere 50 kw, culoare GRI MET, stare 
tehnică- BUNĂ, în valoare de 1.575 euro 
exclusiv TVA, Autoturism Marca Dacia 
Logan, nr. Înmatriculare: B102HOW, an fabri-
caţie 2008, combustibil MOTORINĂ, capaci-
tate cilindrică 1461 cm3, putere 50 kw, culoare 
GRI MET, stare tehnică- NEUTILIZABILĂ, 
în valoare de 450 euro exclusiv TVA, Autotu-
rism Marca Dacia Logan, nr. Înmatriculare: 
B103HOW, an fabricaţie 2008, combustibil 
MOTORINĂ, capacitate cilindrică 1461 cm3, 
putere 50 kw, culoare GRI MET, stare 
tehnică- BUNĂ, în valoare de 1.575 euro 
exclusiv TVA. Vânzarea bunurilor mobile 
aparţinând societăţii falite se va organiza în 
data de 28.10.2015 ora 14,00 prin licitaţie 
publică cu strigare. În cazul în care bunul nu 
se va vinde la primul termen de licitaţie, se vor 
organiza încă 2 (două) licitaţii, în zilele de 
04.11.2015 şi 11.11.2015, la aceeaşi oră şi în 
aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare a licita-
ţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Bd. Unirii nr.78, bl. J2, 
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune 
documentele de înscriere la licitaţie menţio-
nate în caietul de sarcini, cel târziu până în 
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, preţul acestora, condiţiile de 

înscriere la licitaţie precum şi modul de orga-
nizare a acestora se pot obţine din caietul de 
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 
3. Costul caietului de sarcini este de 600 lei 
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toţi partici-
panţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 021.227.28.81.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentată prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al 
Novoterra Services SRL desemnat prin 
Sentinţa Civilă din data de 16.06.2014, 
pronunţată în Dosar nr. 20131/3/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a 
Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a bunului 
imobil aflat în proprietatea Novoterra Services 
SRL compus din teren intravilan în suprafaţă 
de 480,00 mp, spaţiu comercial în clădire 
rezidenţială (imobil S+P+E) în suprafaţă la 
sol de 134,03 mp şi şopron (parcare anexă 
neintabulata) situate în Bucureşti, B-dul 
Bucureştii Noi, nr. 191, sector 1, în valoare 
totală de 129.375 euro exclusiv TVA, 
conform regulamentului aprobat în 
adunarea creditorilor din data de 
14.10.2015. Vânzarea bunului imobil 
aparţinând societăţii falite se va 
organiza în data de 26.10.2015, 
ora 15.00, prin licitaţie publică 
cu strigare. În cazul în care 
bunul imobil nu se va vinde la 
termenul de licitaţie stabilit se 
vor organiza 9 (nouă) licitaţii 
săptămânale în fiecare zi de 
luni,  la aceeaşi oră şi  în 
aceleaşi condiţii, în datele de 
0 2 . 1 1 . 2 0 1 5 ,  0 9 . 1 1 . 2 0 1 5 , 
1 6 . 1 1 . 2 0 1 5 ,  2 3 . 1 1 . 2 0 1 5 , 
3 0 . 1 1 . 2 0 1 5 ,  0 7 . 1 2 . 2 0 1 5 , 
14.12.2015, 21.12.2015 şi 
07.01.2016. Locul de desfăşu-
rare a licitaţiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor 
depune documentele de înscriere la 
licitaţie menţionate în caietul de sarcini, 
cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului imobil, preţul 
acestuia, condiţiile de înscriere la licitaţie 
precum şi modul de organizare a acestora se 
pot obţine din caietul de sarcini întocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA pentru 
bunul imobil. Achiziţionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toţi partici-
panţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI
Pierdut card tahograf eliberat de ARR Rm. 
Vâlcea pe numele Popescu Ștefan Florin. Se 
declară nul.

Declar pierdut (nul) carnet de conducere 
eliberat de Poliția Amsterdam, Olanda, pe 
numele Ștefan Oprea.

SC PANII Divers S.R.L. declar pierdute certifi-
catele constatatoare emise de O.N.R.C. Bucu-
reşti la data de 16.10.2012 şi le declar nule.

Direcția Asistență Socială Voluntari declară 
pierderea Registrul Unic de Control cu Seria: 
AIN, nr. 1599858.

S C  R o v e r e  S o l u t i o n  S R L ,  J 2 3 / 
1405/11.08.2003, C.U.I. 15659167 cu sediul în 
Oraş Otopeni, Șos. Odaii nr. 52, Judeţul Ilfov, 
declar pierdut registru unic de control pentru 
adresa Calea Bucureştilor nr. 27 Otopeni, emis 
de ANAF Ilfov.

publicitate


