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OFERTE SERVICIU
l Firma de amenajari interioare,
angajam consultant vanzari perdele
draperii, sediul in Pipera. Contact
0752054207
l Firmă specializată angajează alpinişti
utilitari, cu atestat profesional, venituri
motivante 2.000-3.500 Lei. 0788.397.223
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Suceava, cu sediul în
Suceava, Str.Tudor Vladimirescu, FN,
scoate la concurs în data de 04.04.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant:
Inspector, grad profesional asistent –
Compartiment Execuţie Bugetară,
Financiar, Contabilitate şi Administrare
Fond Garantare pentru Plata Creanţelor Salariale. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet (nivel mediu); Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Suceava.
l Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Handicap
Mislea, cu sediul în Com.Scorţeni, Sat
Mislea, str.Radu Paisie, nr.14, anunţă
scoaterea la concurs a următoarelor
posturi contractuale temporar vacante:
-Kinetoterapeut, 1 post; -Spălătoreasă, 1
post; conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 13.04.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 15.04.2016,
ora 10.00 (dacă este cazul). Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Kinetoterapeut: -Studii superioare de specialitate; -Minim 6 luni
vechime în specialitate. Spălătoreasă:
-Studii generale/medii; -minim 6 luni
vechime în muncă. Dosarele vor fi
depuse la compartimentul resurse
umane din cadrul C.I.A.P.A.H-Mislea,
până la data de 29.03.2016, ora 16.00.
Relaţii suplimentare la sediul:
C.I.A.P.A.H.Mislea, persoană de
contact: Draghia Mioara Clara, referent
RU, telefon: 0244.356.611, int.234, fax:

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași.
Serviciul Juridic. Nr. DEX
2069/18.03.2016. Invitație
de participare. Agenția
Națională de Administrare
Fiscală - Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice
Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Călărași invită practicienii în
insolvență, înscriși în lista
practicienilor în insolvență
agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru
zona VII, să depună până cel
târziu în data de 04.04.2016,
ofertă în vederea desemnării
unui practician în insolvență în
dosarul de insolvență privind
debitoarea: SC Ecosud
Recycling, CUI 29347947,
dosar 680/116/2015, aﬂat pe
rolul Tribunalului Călărași,
întocmită conform
p r e ve d e r i l o r a r t . 1 6 d i n
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.

0344.819.958, E-mail: ciamislea@yahoo.
com.
l Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Handicap
Mislea, cu sediul în Com.Scorţeni, Sat
Mislea, str.Radu Paisie, nr.14, anunţă
scoaterea la concurs a următoarelor
posturi contractuale vacante: -Asistent
medical, 1 post; -Asistent social practicant, 1 post; conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
13.04.2016, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 15.04.2016, ora 10.00 (dacă este
cazul). Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Asistent medical /
PL: -diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;-autorizaţie de liberă
practică; adeverinţă promovare examen
de Grad Principal în specialitatea Medicină Generală; -minim 1 an vechime în
specialitate. Asistent social practicant:
-diplomă de licenţă pentru specializarea
„Asistenţă Socială”; -atestat de liberă
practică; -vechime în muncă de minim 6
luni; -abilitatea de a lucra cu persoane
vârstnice cu handicap. Dosarele vor fi
depuse la compartimentul resurse
umane din cadrul C.I.A.P.A.H -Mislea,
până la data de 05.04.2016, ora 16.00.
Relaţii suplimentare la sediul: C.I.AP.
AH.Mislea, persoană de contact:
Draghia Mioara Clara, referent RU,
telefon: 0244.356.611, int.234, fax:
0344.819.958, E-mail: ciamislea@yahoo.
com.
l Primăria Sectorului 6 organizează
concurs în data de 04.04.2016 -proba
scrisă, orele 10.00 pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie temporar
vacantă: -1 post de consilier clasa I,
grad profesional principal în cadrul
Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului
Local. Concursul se organizează la
sediul Primăriei Sectorului 6 în data de
04.04.2016, orele 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere se pot depune în
termen de 8 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei Sectorului 6 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei
Sectorului 6 www.primarie6.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Sectorului 6 -Serviciul Managementul Resurselor Umane şi la nr. de
telefon 0376.204.438.
l Inspectoratul Teritorial de Muncă
Ilfov cu sediul în localitatea Bucureşti,
Calea Giuleşti, nr. 6-8, sector 6, conform
H.G.R. nr. 611/2008 organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante din
Compartimentul Informatică, de:
Inspector, gradul profesional principal,
clasa I, -1 post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
25.04.2016 ora 10,00; -Proba interviu în
data de 27.04.2016, ora 10,00. Condiţii
de participare: -condiţii minime de
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
-studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în unul
din domeniile: calculatoare, tehnologia
informaţiei, calculatoare şi sisteme
informatice, ingineria informaţiei, automatica şi informatică aplicată, cibernetică şi statistică, informatică economică.
Dosarele de participare la concurs se
depun până la data de: 15.04.2016, ora
16:30 la sediul I.T.M. Ilfov. Relaţii
suplimentare la sediul: I.T.M. Ilfov,
persoana de contact: Domil Mihaela
Veronica, telefon: 0213162560, fax;
021-3162562, E-mail: itmilfov@itmilfov.
ro.
l În conformitate cu prevederile art. 43
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Fondurilor Europene, cu sediul în Bd.
Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, organizează în data de 04.04.2016, ora 12,00
concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarei funcții publice temporar
vacantă: Consilier, clasa I, grad profesional superior– Biroul Unitatea Centrală
de Evaluare, Direcția Generală de
Analiză, Programare şi Evaluare. Proba
suplimetară eliminatorie de testare a
cunoştințelor de operare calculator–
nivel avansat se va susține de la ora
09.00, iar proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştințelor de limba

engleză– nivel avansat se va susține de
la ora 10.30. Condiţii necesare ocupării
postului: studii universitare de licenţă
aboslvite cu diplomă/ studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitatea studiilor, minim 9 ani.
Condițiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte
informații necesare sunt afişate la sediul
instituției şi pe site-ul www.fonduri-ue.
ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării
prezentului anunț, la sediul ministerului.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a unor posturi
contractuale vacante din cadrul Direcţiei generale de demografie şi statistică
socială: Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială- Direcţia
indicatori de calcul privind populaţia şi
migraţia externă- Serviciul de statistica
salariilor şi educaţiei: -1 post contractual Consilier grd. II. Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; vechime în
specialitatea studiilor: minimum 6 luni;
-1 post contractual Consilier grd. I.
Condiţii specifice: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani. Direcţia Generală de
Demografie şi Statistică SocialăDirecţia de Studii, Proiecţii Demografice şi Recensământul Populaţiei
- Serviciul de demografie, statistica
sănătăţii, culturii şi justiţiei: -1 post
contractual Consilier grd.I. Condiţii
specifice: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor sociale; vechime în
specialitatea studiilor: minimum 3 ani.
Concursul se organizează la sediul Institutului Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5,
Bucureşti, în data de 13.04.2016, ora
10:00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României Partea a III-a, la
sediul Institutului Naţional de Statistică
din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de
participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Institutului Naţional de Statistică şi pe
site-ul Institutului Naţional de Statistică
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Institutului Naţional
de Statistică şi la numărul de telefon:
(021)317.77.82.
l Comisia Naţională pentru Controlul
Activităţilor Nucleare cu sediul în
Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector
5, organizează la data de 20 aprilie
2016, ora 10.00 (proba scrisă) la sediul
din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs
pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
vacante de natură contractuală:
-Director în cadrul Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante– 1
post; -Referent gr. IA în cadrul Compartimentului Achiziții Publice- Administrativ– 1 post. Înscrierile la concurs se
fac în perioada 23.03.2016- 05.04.2015.
Rezultatele selecției dosarelor de
concurs vor fi afişate până la data de
07.04.2016. Condiţiile generale precum
şi cele specifice necesare pentru
ocuparea posturilor scoase la concurs:
Condiții specifice postului: 1. Director în
cadrul Direcției Supraveghere Utilizare
Radiații Ionizante– 1 post: -pregătire
superioară tehnică sau universitară,
studii de lungă durată (inginer sau
absolvent al unei universități, în domeniul ştiințelor exacte); -cursuri de specialitate specifice postului solicitat; în
radioprotecție şi/sau în aplicațiile
surselor de radiații ionizante, constituie
un avantaj; -vechimea în muncă sau
specialitatea necesară: minimum 6 ani
desfăşuraţi în domeniul nuclear; -experienţa în întocmirea şi/sau evaluarea
documentaţiilor de securitate radiologică; -experienţa în managementul
activităţilor de autorizare şi control în
domeniul nuclear; -disponibilitate
pentru lucru în program prelungit şi
pentru deplasări; -permis de conducere
categoria B; -cunoştinte de limba

engleză; -locul de muncă este la sediul
CNCAN din Bucureşti, Bd. Libertății,
nr. 14, sector 5; 2. Referent gr. IA în
cadrul Compartimentului AchizițiiAdministrativ: -absolvent de studii
medii cu diplomă de bacalaureat;
-dovada de la ultimul loc de muncă din
care se reiasă că nu a produs pagube (cf.
art. 6 din Legea nr. 22/1969, republicată); -vechimea în muncă sau specialitatea necesară gestiunii: minimum 6 ani
în specialitate; -activitatea desfăşurată
ca şef depozit, magaziner, gestionar, în
cadrul instituţiilor publice reprezintă un
avantaj; -cursuri de specialitate, necesare pentru a-si desfăşura corespunzător activitatea în cadrul postului
solicitat (ex. profil economic, gestiune);
-permisul de conducere categoria B,
reprezintă un avantaj; -cunoştinţe
temeinice de lucru pe tehnica de calcul
în utilizarea programelor specifice
postului; -locul de muncă- la sediul
CNCAN din Bucureşti, Str. Lt. Zalic,
nr.4, sector 6; Concursul constă în:
-proba scrisă, care se va desfăşura la
CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect.
6, în data de 20.04.2016, ora 10; -interviul se va desfăşura în data de
22.04.2016 la sediul din str. Zalic, nr. 4,
sect. 6, ora 10. Contestaţiile se vor
depune de către candidații nemultumiți,
în termen de o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului pentru fiecare probă
susţinută (selecție dosare, proba scrisă,
interviu), iar termenul prevăzut pentru
soluționarea acestora este de o zi lucrătoare.” Dosarele de concurs se depun
până la data de 05.04.2016, la sediul din
str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, persoane de
contact Ghinea Petruta/ Cernat Magdalena, telefon 021.316.34.93/ int.131.
Relaţii suplimentare se găsesc pe site-ul
CNCAN– www.cncan.ro.

l S.C. Expert Petroleum S.R.L. pentru
OMV Petrom S.A. anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Punct Colectare 3 Calacea”,
obţinere avize şi acorduri necesare,
propus a fi amplasat în comună
Satchinez, extravilan, CF nr. 401317
Satchinez (provenită din CF nr. 4554
Satchinez), nr. top. 5420, în incinta
Parcului 3 Calacea, jud. Timiş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu,
nr. 18-18A, jud. Timiş şi la sediul S.C.
Expert Petroleum S.R.L. pentru OMV
Petrom S.A., Timişoara, str. Coriolan
Brediceanu, nr. 10/C, jud. Timiş. Observaţiile publicului se primesc la sediul
APM Timiş.

CITAȚI

l S.C. CELPI S.A. cu sediul în str.
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4,
Bucureşti, informează pe cei interesați
că s-a depus solicitarea pentru revizuirea autorizației integrate de mediu
pentru activitatea ”Tratarea şi acoperirea metalelor” desfăşurată în str.
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4,
Bucureşti. Informații se pot solicita la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Bucureşti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1, (Barajul Lacul Moriiîn spatele benzinăriei Lukoil), între orele
9.00-12.00, de luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la
sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului
anunț.

l AFI cheamă în judecată pe numiţii
Topală Dumitru, Topală Ionica, Topală
Mihai Cristian, cu domiciliul cunoscut
în Bucureşti, Str. Eternităţii nr. 47,
sector 5 şi pe pârâta Topală Gheorghiţa
Alina, cu domiciliul cunoscut în Bucureşti, Aleea Cricovul Sărat, nr. 11, bl. 10,
sc. 1, et. 9, ap. 56, sector 4, toţi în calitate de pârâţi în Dosar civil
nr.59159/300/2015, la Judecătoria
sectorului 2, Bucureşti, Completul 26.
Termen 12.04.2016, ora-08.30.
l Numitul Weidner Peter Josef, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Argentina, localitatea Buenos Aires, strada
Av. Carvalho, nr. 450 este citat la Judecătoria Moineşti, cu sediul în Moineşti,
str. Vasile Alecsandri, nr. 34, jud. Bacău,
România pe data de miercuri 06 aprilie
2016, ora 8.00, completul nr. 11, sala 2,
în calitate de pârât, în proces cu reclamanta Stanuleț Fabiola, în dosarul civil
nr.2547/260/2012, pentru fond-stabilire
paternitate.

DISPARIȚII

Cetăţean Kuweitian dispărut. Oferim
recompensă 100.000 Euro.
0742.467.940/ 0730.375.964

DIVERSE
l S.C. Expert Petroleum S.R.L. pentru
OMV Petrom S.A. anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Punct Colectare 8
Satchinez”, obţinere avize şi acorduri
necesare, propus a fi amplasat în
comună Satchinez, extravilan, CF nr.
401333 Satchinez (provenită din CF nr.
4554 Satchinez), nr. top. 5428, incinta
Parcului 8 Satchinez, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Timiş,
municipiul Timişoara, B-dul Liviu
Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş şi la
sediul S.C. Expert Petroleum S.R.L.
pentru OMV Petrom S.A., Timişoara,
str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, jud.
Timiş. Observaţiile publicului se
primesc la sediul APM Timiş.

l Din dispoziţia instanţei Judecătoria
P i t e ş t i d a t ă î n d o s a r u l n r.
25600/280/2014, se publică dispozitivul
Sentinţei Civile cu nr. 3890/2015,
pronunţat în data de 04 Mai 2015
pentru pârâtul Susanu Nicu, respectiv:
“Admite acţiunea formulată de reclamanta Susanu Elena, cu domiciliul în
com. Bradu, sat Bradu de Sus, str.
Margaretei nr. 2, jud. Argeş, în contradictoriu cu pârâtul Susanu Nicu, cu
domiciliul în oraş Năvodari, str. Cabanei
nr. 28M, bl. Legmas, sc. A, ap. 6, jud.
Constanţa. Desface căsătoria părţilor,
încheiată la data de 14.08.1976, de către
fostul Consiliu Popular al comunei
Bradu, judeţul Argeş, înregistrată sub
nr. 20/1976 în Registrul stării civile, din
culpa exclusivă a pârâtului. Reclamanta
urmează să revină la numele avut anterior, acela de “Ioniţă”. Definitivă. Cu
apel în 30 de zile de la comunicare, la
Tribunalul Argeş. Pronunţată în şedinţă
publică, azi 04.05.2015.”

l SC Sud Rezidential Real Estate SRL,
titular al proiectului, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Bucuresti in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul PUD -Imobil
locuinte colective, propus a fi amplasat
in Drumul Cretestilor, nr.29-33, sector.4,
Bucuresti. Publicul interesat poate
transmite, in scris, comentarii si sugestii,
incepand cu data de 07.03.2016 la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Bucuresti din Bucuresti, Str.Aleea Lacul
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Morii, nr.294, sector.6, in zilele de luni
pana joi, intre orele 8.00-16.30, in
termen de 5 zile de la data publicarii.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare si
radiere împotriva debitorului S.C.
LEADER MARKET S.R.L., prin Rezoluția nr. 446/30.01.2015 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
1242/28.01.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Bocşa, str. Carpaţi, Punct
Termic, nr. 3, jud. Caraş-Severin, Nr.
Registrul Comerţului J11/56/2009, CUI
25016991. Creditorii debitorului S.C.
LEADER MARKET S.R.L pot depune
creanțele detinute fata de debitoare,
insotite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare si
radiere împotriva debitorului S.C.
IONUŢ-BOGDAN S.R.L., prin Rezoluția nr. 3193/19.06.2015 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
8693/17.06.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Berzovia, FS, nr. 344, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului
J11/449/2006, CUI 18709995. Creditorii
debitorului S.C. IONUŢ-BOGDAN
S.R.L pot depune creanțele detinute
fata de debitoare, insotite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului
judiciar, în termen maxim de 15 zile de
la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
ROCAMBOLE COM S.R.L., prin Rezoluția nr. 297/22.01.2015 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
782/20.01.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Slatina-Timiş, nr. 518, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului
J11/1245/1993, CUI 5055023. Creditorii
debitorului S.C. ROCAMBOLE COM
S.R.L pot depune creanțele deţinute
faţă de debitoare, însoţite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului
judiciar, în termen maxim de 15 zile de
la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
SERV ISA S.R.L., prin Rezoluția nr.
298/22.01.2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
796/20.01.2015. Debitoarea are sediul
social în Caransebeş, str. T. Vladimi-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice 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 Art Ro & Co Partener – Pitești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Fierăstrău Machita LS 1216,
furnizor SC Ebac Tehnic SRL, 1.080 lei; Sistem Alarmă Auto Video,
furnizor SC Quart Security Controls SRL, 765 lei; Compresor
Dalgakiran DKC200, furnizor SC Ertagrup Utilaje PVC SRL, 515 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 RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 01-042016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 04-04-2016, ora
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, Pitești, Bdul. Republicii, nr. 118, mezanin 2, cam. 5.
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 Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, Pitești, Bdul. Republicii, nr.
118, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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rescu, nr. 29, jud. Caraş-Severin, Nr.
Registrul Comerţului J11/997/1993,
CUI 4718381. Creditorii debitorului
S.C. SERV ISA S.R.L pot depune
creanțele deţinute faţă de debitoare,
însoţite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare si
radiere împotriva debitorului S.C.
RAZUŞANA S.R.L., prin Rezoluția nr.
1523/25.03.2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
4301/23.03.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Reşiţa, Bd. Republicii, nr.
24, sc. 1, et. 6, ap. 24, jud. Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului
J11/116/2009, CUI 25209682. Creditorii
debitorului S.C. RAZUŞANA S.R.L pot
depune creanțele detinute fata de debitoare, insotite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare si
radiere împotriva debitorului S.C. AD
JENIFLOR S.R.L., prin Rezoluția nr.
324/23.01.2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
901/21.01.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Secu, FS, nr. 106A, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului J11/526/2005, CUI 17642811.
Creditorii debitorului S.C. AD JENIFLOR S.R.L pot depune creanțele detinute fata de debitoare, insotite de
documentele doveditoare, la sediul
lichidatorului judiciar, în termen maxim
de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C. SUN
LIFE EXIM S.R.L., prin Rezoluția nr.
1803/07.04.2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
5007/03.04.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Oţelu-Roşu, str. Tineretului, bl. 1B, ap. 14, jud. Caraş-Severin,
Nr. Registrul Comerţului J11/477/1995,
CUI 7772989. Creditorii debitorului
S.C. SUN LIFE EXIM S.R.L pot
depune creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite de documentele dovedi-

toare, la sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
LORYMARC S.R.L., prin Rezoluția nr.
6835/12.12.2013 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
21055/10.12.2013. Debitoarea are sediul
social în sat Sadova Nouă, com. Slatina-Timiş, Magazin Mixt, jud. Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului
J11/911/2008, CUI 24731636. Creditorii
debitorului S.C. LORYMARC S.R.L pot
depune creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
ASPERSA S.R.L., prin Rezoluția nr.
5219/27.10.2014 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
16768/23.10.2014. Debitoarea are sediul
social în loc. Berzovia, F.S., nr. 117, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului J11/8/2006, CUI 18272555. Creditorii debitorului S.C. ASPERSA S.R.L
pot depune creanțele deţinute faţă de
debitoare, însoţite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar,
în termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
PACA BATIM S.R.L., prin Rezoluția nr.
802/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
2225/13.02.2015. Debitoarea are sediul
social în sat Secăşeni, com. Ticvaniu
Mare, nr. 304, jud. Caraş-Severin, Nr.
Registrul Comerţului J11/81/2011, CUI
28043702. Creditorii debitorului S.C.
PACA BATIM S.R.L pot depune creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite
de documentele doveditoare, la sediul
lichidatorului judiciar, în termen maxim
de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Se-
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verin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
SALIBRIS IMPEX S.R.L., prin Rezoluția nr. 1796/07.04.2015 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
5000/03.04.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Oţelu-Roşu, str. 22 Decembrie 1989, bl. 4, jud. Caraş-Severin, Nr.
Registrul Comerţului J11/76/1995, CUI
7082040. Creditorii debitorului S.C.
SALIBRIS IMPEX S.R.L pot depune
creanțele deţinute faţă de debitoare,
însoţite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
ALFA GUSTIN CONSTRUCT S.R.L.,
prin Rezoluția nr. 1698/03.04.2015
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul 4847/01.04.2015.
Debitoarea are sediul social în sat
Prilipeţ, com. Bozovici, nr. 130, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului J11/1/2012, CUI 28409901. Creditorii debitorului S.C. ALFA GUSTIN
CONSTRUCT S.R.L pot depune
creanțele deţinute faţă de debitoare,
însoţite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
MANUAN TRADING S.R.L., prin
Rezoluția nr. 831/19.02.2015 pronunţată
de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
2332/17.02.2015. Debitoarea are sediul
social în Caransebeş, str. Ardealului, nr.
119, bl. 1, sc. B, ap. 11, jud. Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului
J11/1098/2005, CUI 18224779. Creditorii debitorului S.C. MANUAN
TRADING S.R.L pot depune creanțele
deţinute faţă de debitoare, însoţite de
documentele doveditoare, la sediul
lichidatorului judiciar, în termen maxim
de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii deschise pentru
concesionarea (transmiterea dreptului de superﬁcie) a următoarelor:
● 10 parcele de teren cu suprafețe cuprinse între 229 mp și 496 mp, prețul de pornire cuprins
între 8191 lei și 17.742 lei, în funcție de suprafață, situate în Zona Preajba, Municipiul
Târgu Jiu, destinat construirii de locuințe;
● 6 parcele de teren cu suprafețe cuprinse între 299 mp și 300 mp, prețul de pornire cuprins
între 10.695 lei și 10.731 lei, în funcție de suprafață, situate în Zona Narciselor, Municipiul
Târgu Jiu, destinat construirii de locuințe.
Durata concesiunii (superﬁciei) este 49 ani.
Locul de unde poate ﬁ achiziţionată documentaţia şi costul documentaţiei: Biroul Licitaţii din
cadrul Primăriei Municipiului Tg. Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este de 50 lei Ron şi se poate
achita numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plată.
Data limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 08.04.2016, ora 12.00.
Data limită şi locul de depunere a ofertelor: 14.04.2016, ora 10.00 la sediul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, Bdul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 14.04.2016, ora 13.00, Sala de şedinţe a
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.
Denumirea, adresa, număr de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Secţia de
Contencios Administrativ, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 34, tel. 0253.218661, fax:
0253.218147, e-mail: tr-gorj@just.ro.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oﬁcial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu
Jiu, tel. 0253.205036.

FIRADY COMPANY S.R.L., prin
Rezoluția nr. 1957/17.04.2015 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în
Dosarul 5350/15.04.2015. Debitoarea
are sediul social în loc. Oţelu-Roşu, str.
Horea, nr. 73, jud. Caraş-Severin, Nr.
Registrul Comerţului J11/231/2001,
CUI 14057350. Creditorii debitorului
S.C. FIRADY COMPANY S.R.L pot
depune creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
MIHAELA RODOSTAR S.R.L., prin
Rezoluția nr. 6220/19.12.2014 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în
Dosarul 19959/17.12.2014. Debitoarea
are sediul social în sat Bozovici, com.
Bozovici, F.S., nr. 42, jud. Caraş-Severin,
Nr. Registrul Comerţului J11/505/2004,
CUI 16551928. Creditorii debitorului
S.C. MIHAELA RODOSTAR S.R.L pot
depune creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
TOTAL MOBILE S.R.L., prin Rezoluția
nr. 2421/11.05.2015 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
6536/07.05.2015. Debitoarea are sediul
social în loc. Reşiţa, Str. Văliugului, nr.
1B, jud. Caraş-Severin, Nr. Registrul
Comerţului J11/396/2006, CUI
18662019. Creditorii debitorului S.C.
TOTAL MOBILE S.R.L pot depune
creanțele deţinute faţă de debitoare,
însoţite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare si
radiere împotriva debitorului S.C.
CVARTAL BANAT S.R.L., prin Rezoluția nr. 2440/30.04.2014 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
7316/28.04.2014. Debitoarea are sediul
social în loc. Reşiţa, Al. Mărghitaş, bl. 2,
sc. 2, et. 3, ap. 9, jud. Caraş-Severin, Nr.
Registrul Comerţului J11/193/2010,
CUI 26895406. Creditorii debitorului
S.C. CVARTAL BANAT S.R.L pot

depune creanțele detinute fata de debitoare, insotite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare si
radiere împotriva debitorului S.C.
ECHIDNA S.R.L., prin Rezoluția nr.
3782/14.07.2014 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
11821/10.07.2014. Debitoarea are sediul
social în loc. Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie
1918, bl. 34, ap. 13, jud. Caraş-Severin,
Nr. Registrul Comerţului J11/925/2004,
CUI 16959367. Creditorii debitorului
S.C. ECHIDNA S.R.L pot depune
creanțele detinute fata de debitoare,
insotite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Notificare. Subscrisa LICEV GRUP
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare si
radiere împotriva debitorului S.C. DND
MARMOPRIM S.R.L., prin Rezoluția
nr. 3864/18.07.2014 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, în Dosarul
12082/16.07.2014. Debitoarea are sediul
social în loc. Reşiţa, Bd. Revoluţia din
Decembrie, nr. 35A, sc. 1, ap. 10, jud.
Caraş-Severin, Nr. Registrul Comerţului J11/256/2005, CUI 17332250.
Creditorii debitorului S.C.
MARMOPRIM S.R.L pot depune
creanțele detinute fata de debitoare,
insotite de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Slim M. Said, Administratorul Unic
al INCAF S.A. Ploieşti, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în dată de 25.04.2016, orele
12:00, la adresa din Ploieşti, str. Laboratorului nr.15A, clădirea C1, etaj 1, biroul
nr.9, judeţul Prahova, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 28.03.2016.
Dacă A.G.O.A. nu va fi statutara la data
de mai sus, se fixează şi se consideră
convocată o a doua A.G.O.A. pentru
dată de 26.04.2016, orele 12:00, în
acelaşi loc. Informaţii suplimentare la
sediul INCAF SA, Ploieşti, str. Laboratorului nr.15A, clădirea C1, etaj 1, biroul
n r. 9 , j u d e ţ u l P r a h o v a , n r. t e l .
0244/535351, în ziua de joi, între orele
11:00 – 13:00.
l Convocare: Preşedintele Consiliul de
Administraţie al S.C. Rami Dacia S.A.,

cu sediul în Bucureşti, sector 6, B-dul
Timişoara nr.8A, având numărul de
ordine în Registrul Comerţului:
J40/2694/1991, cod unic de înregistrare
472526, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea
31/1990, cu modificările şi completările
ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de
25.04.2016, ora 14, la sediul societăţii,
cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a situaţiilor financiare anuale ale S.C. RAMI
DACIA S.A. pentru exerciţiul financiar
2015. 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar şi a notelor explicative la
situaţiile financiare anuale ale S.C.
RAMI DACIA S.A. 3. Prezentarea şi
supunerea spre aprobare a Raportului
administratorului S.C. RAMI DACIA
S.A. 4. Prezentarea rezultatului inventarierii elementelor de activ şi pasiv ale
S.C. RAMI DACIA S.A. şi supunerea
spre aprobare a procesului verbal de
inventariere. 5. Diverse. În cazul în care
pe data de 25.04.2016 nu se întruneşte
cvorumul prevăzut de lege, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor este
convocată pentru data de 26.04.2016, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi.
l Convocare: Preşedintele Consiliului
de Administraţie al S.C. Rami Dacia
S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 6,
B-dul Timişoara nr.8A, având numărul
de ordine în Registrul Comerţului:
J40/2694/1991, cod unic de înregistrare
472526, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea
31/1990, cu modificările şi completările
ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în
data de 25.04.2016, ora 12, la sediul
societăţii, cu următoarea ordine de zi:
1). Informare cu privire la înregistrarea
S.C.DAC AIR S.A. în registrul acţionarilor Rami Dacia S.A., în calitate de
acţionar, cu pachetul de 42578 acţiuni
nominative dematerializate, reprezentând 25.6672% din capitalul social al
Rami Dacia S.A. 2). Modificarea actului
constitutiv al S.C. Rami Dacia S.A., ca
urmare a înregistrării în registrul acţionarilor Rami Dacia S.A. a Dac Air S.A.,
în calitate de acţionar, cu pachetul de
42578 acţiuni nominative dematerializate, reprezentând 25.6672% din capitalul social al Rami Dacia S.A. 3).
Aprobarea actului constitutiv actualizat
al societăţii Rami Dacia S.A. 4).
Diverse. În cazul în care pe data de
25.04.2016 nu se întruneşte cvorumul
prevăzut de lege, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor este
convocată pentru data de 26.04.2016, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi.
l Convocator: Consiliul de administraţie al societăţii comerciale Transproiect 2001 S.A., C.U.I. 14163342, nr.
înregistrare Registrul Comerţului
J40/7571/2001, convoacă Adunarea
generală ordinară a acţionarilor, pentru

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna
Aprilie, Ziua 04. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
se face cunoscut că în ziua de 04, luna aprilie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str.
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Dara M SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, str. Cărămidarii Vechi, nr. 18, jud.
Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 16412059. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Mașină de călcat Stirovap, 2.600
lei, 0%; Mașină de cusut Jack, 600 lei, 0%; Mașină de cusut Jack, 600 lei, 0%; Mașină de cusut Jack,
600 lei, 0%; Mașină de cusut Jack, 600 lei, 0%; Mașină de cusut Jack, 600 lei, 0%; Mașină de cusut și
surﬁlat, 1.900 lei, 0%; Mașină de cusut nasturi, 2.500 lei, 0%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895,
deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0246.212830, interior 415, cu domnul Dan Buzea.
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ziua de 25 aprilie 2016, ora 15,00 la
adresa: Bucureşti, Bdul Dinicu Golescu
nr. 36, sector 1, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 22 aprilie 2016, cu
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea
şi aprobarea Raportului Consiliului de
administraţie privind realizarea programului de activitate pe anul 2015; 2.
Prezentarea şi aprobarea Raportului
auditorului financiar asupra situaţiilor
financiare la data de 31 decembrie 2015;
3. Prezentarea şi aprobarea Bilanţului,
Contului de profit şi pierdere şi a celorlalte situaţii financiare anuale pentru
exerciţiul financiar al anului 2015; 4.
Aprobarea repartizării profitului net pe
anul 2015; 5. Aprobarea descărcării de
gestiune a Consiliului de administraţie
şi a Auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2015; 6. Prezentarea şi
aprobarea Programului de activitate pe
anul 2016; 7. Aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 8.
Prezentarea Programului de investiţii
pe anul 2016; 9. Stabilirea datei de 22
aprilie 2016, ca data de referinţă pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora
se răsfrâng hotărârile Adunării generale; 10. Aprobarea auditorului financiar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.
11. Diverse. Dacă la prima convocare
nu se întruneşte majoritatea conform
Legii nr. 31/1990, şedinţa se reprogramează la data de 26 aprilie 2016, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Începând cu
data de 04 aprilie 2016 documentele şi
materialele informative referitoare la
problemele cuprinse în ordinea de zi,
inclusiv lista cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de auditor
financiar, se pot consulta la sediul
Transproiect 2001 S.A. Formularele de
procuri se pot obţine de la sediul TransproiecT 2001 S.A. începând cu data de
04 aprilie 2016 şi se vor depune completate şi semnate la sediul societăţii până
la data de 22 aprilie 2016. Preşedinte
Consiliul de Administraţie, ing. Nicolae
Popescu.
l Convocator: Consiliul de administraţie al S.C. IPTANA S.A. cu sediul în
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 36,
sector 1, C.U.I. 1583816, nr. Înregistrare
Registrul Comerţului J40/1747/1991,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor în ziua de 25 aprilie 2016
ora 14.00 la sediul IPTANA S.A., din
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.36,
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 22 aprilie 2016, cu următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea
Raportului Consiliului de administraţie
privind realizarea Programului de activitate pe anul 2015; 2. Prezentarea şi
aprobarea Raportului de audit al situaţiilor financiare la data de 31 decembrie
2015; 3. Prezentarea şi aprobarea Bilanţului, Contului de profit şi pierdere şi a
celorlalte situaţii financiare anuale
pentru exerciţiul financiar al anului
2015; 4. Aprobarea rezultatului financiar al anului 2015 şi stabilirea modului
de repartizare a profitului; 5. Aprobarea
descărcării de gestiune a Consiliului de
administraţie şi a Auditorului financiar
pentru exerciţiul financiar 2015; 6.
Prezentarea şi aprobarea Programului
de activitate pe anul 2016; 7. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2016; 8. Prezentarea
şi aprobarea Programului de investiţii
pe anul 2016; 9. Aprobarea auditorului

financiar şi stabilirea remuneraţiei acestuia; 10. Stabilirea datei de 22 aprilie
2016, ca data de referinţă pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng hotărârile Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor; 11. Diverse.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte majoritatea conform Legii nr.
31/1990, şedinţa se reprogramează la
data de 26 aprilie 2016, în acelaşi loc şi
la aceeaşi oră. Începând cu data de 4
aprilie 2016, documentele şi materialele
informative referitoare la problemele
cuprinse în ordinea de zi, se pot consulta
la sediul IPTANA S.A. Formularele de
procuri se pot obţine de la sediul
IPTANA S.A. începând cu data de 4
aprilie 2016 şi se vor depune completate
şi semnate la sediul societăţii până la
data de 22 aprilie 2016, inclusiv. Preşedintele Consiliului de Administraţie, dr.
ing. Cornel Martincu.
l Convocare a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor FIRM-RECOM
S.A.: Noi, Consiliul de administrație al
FIRM-RECOM S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Sergent Nuțu Ion nr. 2, sector
5, C.U.I. 404262, J40/3566/1991, fax
021.410.49.73, telefon 021.410.26.41,
e-mail recom2011@gmail.com, prin
Preşedinte Dobre Sima Radu Nicolae,
prin prezenta convocăm adunarea generală ordinară a acționarilor, care se va
întruni la data de 25 aprilie 2016, ora
16:00, la sediul societății, indicat mai
sus, cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea spre aprobare a raportului
administratorilor pentru exerciţiul
financiar 2015; 2.Prezentarea raportului
auditorului pentru exerciţiul financiar
2015; 3. Prezentarea spre aprobare a
situaţiilor financiare anuale şi a repartizării profitului pentru exerciţiul financiar 2015; 4. Prezentarea spre aprobare
a programului de activitate, a B.V.C.ului şi a programului de investiţii pe
anul 2016; 5. Descărcarea de gestiune a
administratorilor; 6. Aprobarea indemnizaţiilor încasate de administratori; 7.
Revocarea si alegerea unui nou consiliu
de administratie; 8. 3 mai 2016, propusă
ca dată de înregistrare; 9. 2 mai 2016, ex
date. În cazul în care, la data de 25
aprilie 2016, nu este întrunit cvorumul,
adunarea generală se va întruni la data
de 26 aprilie 2016, ora 16:00, la sediul
societății, indicat mai sus, cu aceeaşi
ordine de zi. Accesul acționarilor la
lucrările adunării generale se face prin
verificarea actului de identitate, în cazul
persoanelor fizice, şi a procurii speciale,
în cazul acționarilor persoane juridice şi
a acționarilor persoane fizice reprezentate. Unul sau mai mulți acționari
reprezentând, individual sau impreună,
cel puțin 5% din capitalul social are/au
dreptul: a. de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunării generale, în cel
mult 15 zile de la publicarea convocării,
cu condiția ca fiecare punct să fie insoțit
de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; b. de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin poştă sau
e-mail cu semnătură electronică). Acționarii îşi pot exercita aceste drepturi în
cel mult 15 zile de la data publicării
prezentei convocări. Fiecare acționar
are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de administraţie privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale.
Acesta are obligația de a răspunde la

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei
licitaţii publice cu strigare, la sediul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, în data de 19.04.2016, ora 13.00,
pentru vânzarea terenului în suprafață de 496 mp situat în
Strada Termocentralei, f.n., Municipiul Târgu Jiu.
Preţul de pornire este de 137.300 lei fără TVA.
Data limită de depunere a ofertei este 19.04.2016, ora 10.00
la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin
Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt speciﬁcate în Caietul
de sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în ﬁecare zi de marți
la ora 13.00, iar depunerea ofertei se face până cel târziu
ora 10.00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205036, fax 0253.211661.

întrebări, cel mai târziu cu 5 zile înainte
de data adunării generale. Acționarii îşi
pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi: a.
personal; b. prin reprezentant, care va
prezenta formularul de procură specială
completat de acționarul reprezentat.
Formularul de procură specială va fi
expediat prin poştă gratuit acționarului
interesat, în baza unei cereri a acestuia,
ce poate fi depusă la sediul societății sau
trimisă prin fax sau e-mail cu semnătură electronică. Procurile speciale pot fi
primite cel mai târziu la data întrunirii
adunării generale, însoțite de o copie a
actului de identitate sau a certificatului
de înregistrate al acționarului reprezentat. c. prin corespondență, iar votul
urmează a fi trimis, respectiv primit
prin fax cel mai târziu la data întrunirii
adunării generale. Data de referință este
5 aprilie 2016. Numai aceia care sunt
acționari la această dată au dreptul de a
participa şi de a vota în cadrul adunării
generale. Toate documentele legate de
punctele înscrise pe ordinea de zi,
inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate
adunării generale şi proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor
începând cu data de 25 martie 2015, în
baza unei cereri scrise a acestora. Bucureşti, 21 martie 2016. Preşedintele
Consiliului de administrație, Dobre
Sima Radu Nicolae.

LICITAȚII
l Primăria comunei Cenei, judeţul
Timiş, vinde la licitaţie publică un teren
intravilan în suprafaţă de 1.142mp,
proprietatea comunei Cenei. Licitaţia va
avea loc în data de 12 aprilie 2016,
ora-12.00, la sediul Primăriei Cenei,
localitatea Cenei, nr.134, judeţul Timiş.
Pentru informaţii suplimentare telefon:
0256.366.101.
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau procedura de „Selectie de oferte”, cu oferte
de pret in plic inchis, in vederea atribuirii contractului „Prestare servicii cu
buldoexcavator”. Pentru participarea la
procedura de achizitie, ofertantul
trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in „Documentatia de achizitie”
care se poate ridica de la sediul SC
Citadin SA, serviciul achizitii, contra
sumei de 100 lei pana pe data de
29.03.2016. Criteriul care va fi aplicat
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel
mai scazut. Documentatia de ofertare
va fi depusa la registratura unitatii,
pana la data de 30.03.2016, orele 10:00.
Procedura se va desfasura la sediul S.C.
Citadin S.A. in ziua de 30.03.2016, cu
incepere de la orele 12:00. Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0232 – 240.887.
l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, cu sediul în str. Republicii, nr. 2,
judeţul Teleorman, cod poştal 145200,
CUI 30055849; J34/168/2012, telefon/
fax 0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei

publice, pentru închirierea unor spaţii
medicale situate în incinta imobilului
Policlinica Municipală Turnu Măgurele.
Caietele de sarcini se pot cumpăra de la
sediul nostru din str. Republicii, nr.2,
etaj 3, camera 5 - contravaloarea caietului de sarcini este de 25 Lei. Şedinta
publică de deschidere a primei şedinţe
de licitaţie va avea loc în data de
06.04.2016, ora 10:00 la sediul societăţii.
Termenul limită de depunere a cererii şi
documentaţiei pentru înscrierea la licitaţie este 05.04.2016, ora 16:00. În situaţia neprezentării a minim doi
solicitanţi la primul termen al licitației,
se va organiza o altă şedinţă de licitaţie
în data de 20.04.2016, la ora 10:00, la
sediul societăţii, iar cererea de înscriere
şi documentaţia aferentă se vor putea
depune până la 19.04.2016, ora 16:00.
l Erată suspendare licitație proprietate
imobiliară -S.C. Rups S.A. Nr. iesire:
939 / 18.03.2016. Dinu, Urse şi Asociații
SPRL, desemnat lichidator judiciar
pentru debitorul RUPS S.A., cu sediul
în Com. Brazi, Sat Brazii de Sus, Str.
Trandafirilor Nr.77, Județul Prahova,
J29/1319/1997, CUI 9921033, prin hotărârea din data de 26.06.2015 pronunţată
de Tribunalul Prahova -Secția a-II-a
Civila, de Contencios Administrativ şi
Fiscal -Birou Faliment, în dosarul nr.
8913/105/2012, Având în vedere necesitatea clarificării situației proprietății
imobiliare „Apartament” în suprafață
de 187 mp situat în Str. Traian nr. 42, Et.
8, Sector 2, Bucureşti, Nr. cadastru
16088/42, CF 74224, cu creditorul
ipotecar. Anunţă suspendarea licitaţiilor
publice deschise cu strigare, organizate
pentru proprietatea imobiliară din
patrimoniul debitorului, ce urmau să
aiba loc în datele de 21.03.2016 şi
28.03.2016, de la ora 15.00. Procedura
de vânzare va fi reluată la o dată ulterioară, după clarificarea situației imobilului scos la vânzare. Dinu, Urse şi
Asociații SPRL Asociat Coordonator
Dan Urse.
l Private Liquidation Group IPURL,
numită lichidator în dosarul nr.
4950/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C.
Amiado Com S.R.L., CUI:
RO28518810 scoate la vânzare prin
licitație publică(prețurile nu includ
TVA): Nivela laser LAR 100, valoare:
800,00 lei; Autoutilitară VW Transporter, valoare: 6.240,00 lei. Licitația va
avea loc în 28.03.2016 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită licitația se reia în data de
04.04.2016, 11.04.2016, 18.04.2016,
25.04.2016 în aceeaşi locație şi la
aceeaşi oră. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini privind
bunurile mobile supuse prezentei licitații, contra sumei de 500 RON+TVA,
ce va cuprinde şi regulamentul de
vânzare. Licitantul va depune la sediul
lichidatorului judiciar o cerere de participare la licitație, inclusă în caietul de
sarcini, cu cel puțin 1 zi înainte de
termenul licitației stabilit prin anunțul
public. Informații tel:0359463661 fax:
0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei
licitaţii publice cu strigare, la sediul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, în data de 12.04.2016, ora 13.00,
pentru vânzarea construcţiilor: magazie de ulei și stație
electrică electroﬁltre situate în incinta CET Târgu Jiu.
Terenul aferent acestora se va concesiona.
Bunurile scoase la vânzare pot ﬁ vizitate în incinta CET Tg.
Jiu.
Preţurile de pornire sunt: magazia de ulei – 9.400 lei, stație
electrică electroﬁltre – 63.300 lei.
Data limită de depunere a ofertei este 12.04.2016, ora 10.00,
la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin
Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt speciﬁcate în Caietul
de sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în ﬁecare zi de marți
la ora 13.00, iar depunerea ofertei se face până cel târziu
ora 10.00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205038, fax 0253.211661.

l Anunț privind organizarea licitației
de vânzare de masă lemnoasă pe picior.
Organizatorul licitaţiei: Primăria
Comunei Şaru Dornei cu sediul în satul
Neagra Şarului, comuna Şaru Dornei,
n r. 1 3 8 A , j u d e ț u l S u c e a v a ,
tel.0230.574.463, fax. 0230.574.558,
e-mail: primaria@saru-dornei.ro. Data
şi ora desfăşurării licitaţiei: 06 aprilie
2016, ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform
Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015, cu modificările
şi completările ulterioare. Data şi ora
organizării preselecţiei: 30 martie 2016,
ora 11.00. Data şi ora-limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 29 martie 2016, ora 14.00. Lista
partizilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 1412mc specia răşinoase,
din care pe natură de produse: -produse
principale: 377(mc); -produse secundare: 524(mc); -produse de igienă:
0(mc); -produse accidentale: 511(mc).
Masa lemnoasă pe picior nu provine din
fondul forestier proprietate publică
certificat. Masa lemnoasă pe picior
rămasă neadjudecată după încheierea
licitaţiei nu se poate adjudeca prin
negociere, urmând ca pentru aceasta sa
se organizeze o nouă licitatie în condiţiile prevăzute de reglementările legale
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
începând cu data de: 23 martie 2016.
Pentru informaţii şi date suplimentare
vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
l Publicaţie supraofertare. Se aduce la
cunoştinţa tuturor celor interesaţi că
urmare a ofertei de cumpărare depuse,
adunarea generală a creditorilor debitorului S.C. ARGESIN S.A. - în reorganizare judiciară – în şedinţa din data de
17.03.2016, a aprobat vânzarea prin
metoda vânzării directe, conform art.
118 din Legea nr. 85/2006, a bunurilor
imobile din patrimoniul debitoarei.
Astfel, debitorul organizează vânzarea
prin metoda vânzării directe, conform
art. 118 din Legea nr. 85/2006, începând
de la oferta primită de la persoana juridică S.C. SORELO S.R.L., care a oferit
suma de 1.200.000 EURO (exclusiv
TVA), pentru Teren intravilan în suprafaţă totală de 13.025,23 mp, împreună
cu construcţiile situate pe acesta,
respectiv: Sediu administrativ, Hală
principală de producţie, atelier mecanic
şi depozite, baracă metalică cu suprafaţa totală de 7.825,15 mp. Pasul de
supraofertare este stabilit la 100.000
EURO (fără TVA). Astfel, orice
persoană care doreşte să cumpere bunurile imobile trebuie să facă SUPRAOFERTA DE CUMPĂRARE pentru un
preţ mai mare decât cel din ofertă, cu
respectarea pasului de supraofertare de
câte 100.000 EURO (fără T.V.A.) stabilit
de adunarea generală a creditorilor.
Persoanele care doresc să facă supraoferte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a. să achiziţioneze Caietul
de sarcini în valoare de 2.000,00 lei de la
sediul societăţii; b. să depună un dosar
cu următoarele documente: - persoanele
fizice: copie legalizată de pe actul de
identitate; - persoanele juridice: certificat de înmatriculare, certificat constatator de la Registrul Comerţului,
delegaţie semnată de reprezentantul
legal al societăţii pentru persoana care
este împuternicită să depună supraoferta; c. supraoferta semnată de reprezentantul legal, ştampilată (dacă este
cazul). Supraoferta trebuie să conţină
preţul oferit şi modalitatea de plată
propusă de ofertant; d. dovada disponibilităţilor băneşti sau scrisoare de
garanţie bancară pentru preţul oferit în
supraofertă, valabilă până la data plăţii;
e. dovada depunerii garanţiei de participare în contul debitoarei nr. RO44
BRDE 030S V056 4050 0300, deschis la
BRD Sucursala Argeş – Agenţia
Găvana, în valoare de 10% din valoarea
de supraofertare (exclusiv TVA). Supraofertele se depun până la data de 21
APRILIE 2016 ora.12.00, inclusiv, la
sediul societăţii debitoare din mun.
Piteşti, str. Nicolae Bălcescu, nr. 162,
jud. Argeş. Supraoferta trebuie să
conţină datele de contact ale ofertantului şi numele persoanei împuternicite.
În data de 21.04.2016, ora 12.30 comisia
de supraofertare va examina dosarele
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depuse de către supraofertanţi şi va
proceda la întocmirea actului de adjudecare. Persoanelor fizice şi/sau juridice
care nu vor fi declarate adjudecatar în
cadrul procedurii li se va returna
garanţia de participare, prin virament
bancar, în contul indicat de către acestea
în dosarul depus. Ordinele de plată
pentru returnarea garanţiei în cazul
acestor persoane vor fi emise şi depuse
la BRD Sucursala Argeş – Agenţia
Găvana în ziua de 22.04.2016. Relaţii la
tel. nr. 0248.280599.
l Debitorul SC Eximpart SRL cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Aleea Celulozei, nr. 10, bl. B2, sc. 5, ap.2, jud.
Mehedinţi, 1621766, J25/488/1992,
aflată în procedura de faliment, dosar
nr. 6446/101/2012 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL,
scoate la vânzare la un preţ diminuat cu
45% 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, proprietate imobiliară situată în localitatea Baia de
Arama, str. Victoriei, nr. 21, jud. Mehedinti CF nr. 50021 la pretul de
439.065,00 lei diminuat cu 45% faţă de
preţul stabilit pin raportul de evaluare
conform hotărârii adunării creditorilor
din data de 25.02.2016 + 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 anterior este
proprietatea numitului Gheorghescu
Gheorghe si se valorifică în procedura
executării silite de către Biroul Executorului 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
comercial * descrisă 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 Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi în data de
29.03.2016 orele 12:00. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea la bancă, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei si achizitionarea
caietului de sarcini. 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@consultant-insolven.ro

PIERDERI
l Pierdut atestat profesonal marfă şi
călători, Cojocaru Nicu. Se declară nul.
l SC Caten Deal Arco SRL cu sediul în
Bucureşti str Enachiţă Văcărescu nr. 17
sector. 4 având CUI 5127359 şi nr înregistrare J40/15993/1993 pierdut Certificat constator pentru sediul social. Îl
declar nul.
l Pierdut Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto, eliberat
de ARR Deva, pe numele Luca Marius.
Se declară nul.
l Pierdut titlu de proprietate din anul
1948 pe numele de Crețu Alexandru. Îl
declar nul.
l Pierdut act V-C nr. 1958 pe numele
Crețu Alexandru, încheiat cu Notariatul
de Stat (certificat de moştenitor).
l Declar pierdut (nul) chitanțier seria
PCA de la fila 1373910 până la fila
1373950, necompletate, ştampilate, emis
de D.G.P.M.B. Brigada Rutieră.
l S.C. Fildas Trading S.R.L. cu sediul
în Piteşti, județul Argeş, C.U.I.
RO4851409, declarăm pierdut chitanțierul cu seria: FILD nr: 06753510675400.
Chitanțele cu nr. 0675386- 0675400
necompletate le declarăm nule.

