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OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM SUDOR AUTORIZAT ISCIR ŞI INSTALATOR
AUTORIZAT ANRE, PENTRU
CONSTANŢA. 0742.163.260;
M.CIOATA@AVIPRODGRUP.RO
l SC Allsoft Technologies SRL
angajează Operator introducere,
validare şi prelucrare date. Relaţii
suplimentare la numărul de
telefon:0734.548.810.
l „La anuntul din data de
11.05.2016, al Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
în loc de 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 ştiinţelor
economice. se va citi Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă”
l Liceul Tehnologic Feldru, str.
Principală, nr.939, Jud.Bistriţa-Năsăud, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de administrator patrimoniu II S pe perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011.
Concursul va avea loc în:
-14.06.2016, ora 10.00 -proba scrisă;
-15.06.2016, ora 10.00 -proba practică; -15.06.2016, ora 14.00
-interviu. Dosarele de înscriere se
vor depune la secretariatul liceului
până la 06.06.2016, ora 15.00.
Condiţiile de participare (studii
superioare şi vechime în activitate 5
ani). Condiţiile detaliate şi bibliografia de concurs se găsesc la sediul
unităţii. Relaţiile supIimentare la
secretariatuI unităţii, telefon:
0263.374.314.
l Spitalul de Psihiatrie Sfânta
Maria- Vedea, Judeţul Argeş, organizează, în conformitate cu HGR
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea unui pos vacant
de economist debutant pe perioadă
nedeterminată la biroul de managemet al calităţii serviciilor medicale. 1.Concursul se va desfăşura la
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sediul Spitalului de Psihiatrie
Sfânta Maria Vedea astfel:
14.06.2016- proba scrisă, (ora
10.00), 21.06.2016 - interviu (ora
10.00). 2.Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la biroul
RUNOS al Spitalului de Psihiatrie
Sfânta Maria Vedea în perioada
24.05.2016-06.06.2016, ora 14.00.
3.Condiţii specifice de participare
la concurs: Diploma de licenţă în
domeniul economic, nu este necesară vechime. Relaţii suplimentare
la telefon: 0248.248.109, biroul
RUNOS, prin d-na Dumitru
Simona.
l Comuna Coşna, cu sediul în:
localitatea Coşna, sat Coşna, nr.1,
judeţul Suceava, în baza HG
188/1999, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
vacant pe perioadă nedeterminată
pentru funcţie publică. Denumirea
postului -Consilier, clasa I debutant
la Compartimentul financiar
contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă socială din
aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: -Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiinţe economice;
-Vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: nu este
cazul. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
-data de 22.06.2016, ora 10.00, la
sediul Primăria Coşna, judeţul
Suceava; Interviu: -data de
24.06.2016, ora 10.00, la sediul
Primăria Coşna, judeţul Suceava.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituţiei în termen de 20 de
zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial. Date contact: tel.:
0230.575.142, e-mail: primariacosna@yahoo.com.
l Spitalul Municipal Motru, cu
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj,
organizează conform HG
286/23.03.2011, modificată, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de: -econo-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț
licitație. În temeiul art. 9, alin. (1) din O.G. nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului și condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut faptul că
la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, cu
sediul în Slobozia, Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6, cam. 608, se va
organiza în data de 31.05.2016, ora 11.30, licitație publică pentru
valoriﬁcarea suprafeței de 73.951 mp teren extravilan situat în
comuna Ciochina, județul Ialomița, preț de pornire licitație 88.841
lei. Pasul de licitatie este de 5% din prețul de pornire a licitației.
Participanții la licitație vor prezenta până la data de 30.05.2016,
orele 16.00, următoarele: - cerere de înscriere la licitație; dovada plății garanției de participare la licitație, reprezentând
10% din prețul de pornire a licitației; - împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de
naționalitate română copie după certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; - pentru persoane
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și
legalizat; - pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; - pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe pașaport
sau carte de identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, respectiv certiﬁcat de
atestare ﬁscala eliberat de Administrația ﬁscală teritorială și
certiﬁcat de atestare ﬁscală emis de Administrața publică locală
(în original). Garanția de participare la licitație se va depune în
contul A.J.F.P. Ialomița nr. RO11TREZ3915005XXX005738, CUI
29511925, deschis la Trezoreria Slobozia. Adjudecatarul este
obligat să plătească prețul, diminuat cu contravaloarea garanției,
în termen de cel mult 5 zile de la data licitației, în contul
RO78TREZ5215085XXX007798, C.F. RO23828496, deschis la
Trezoreria Ploiești. Informații suplimentare se pot obține la sediul
A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri, aﬂat la etaj
6, cam. 608, telefon 0243.237144 - interior 151.

mist: 1 post (S) -Birou Financiar
contabilitate. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 08.06.2016, ora 9.00; -Interviul în data de 13.06.2016, ora 9.00.
Condiţii generale de participare: a)
are cetățenia română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b)cunoaște
limba română, scris şi vorbit; c)are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)are capacitate
deplină de exercițiu; e)are o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; g)nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori
a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare
în vederea participării la concurs şi
a ocupării funcției contractuale
sunt: -diplomă de licenţă; -minim 3
ani vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de: -5
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului
Mun. Motru din str.Carol Davilla,
nr.4, jud.Gorj. Relaţii suplimentare
la sediul: Spitalul Mun.Motru,
persoană de contact: jr.Cruceru
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax:
0253.410.078, E-mail: crucerusidonia@yahoo.com.

PRESTĂRI SERVCII
l Executam lucrari acoperis orice
tip table, dulgherie, burlane, izolari
carton, ne deplasam ori unde in
tara. 0736.942.667.

CITAŢII
l Lichidatorul judiciar cheama in
judecata pe SC Iohanna Mir
Fashions SRL, CUI 28156930 la
Tribunalul Buzau, in data de
30.05.2016, ora 11.00, camera 32.
l Numiţii Livanu Cornel şi Livanu
Felicia cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Botoşani,
str.Dobosari, nr. 66A, judeţul Botoşani, sunt citaţi la Judecătoria
Dorohoi pe data de joi, 02.06.2016,
ora 8,30, în calitate de pârâţi în
Dosarul 4116/222/2015.
l Sav Maria şi Burcus Ioan, cu
domiciliul necunoscut, sunt citaţi la
Judecătoria Turda în data de
14.06.2016, ora-08.30, în Dosar
6723/328/2015, având ca obiect
intabulare.
l Gogoașe Maria citează pe
pârâtul Gogoașe Grigore, la Judecătoria Rm Vâlcea, în dosar nr
9866/288/2015, în data de
30.05.2016, obiect – evacuare.
l Se citează pârâtul Güler
Mehmet, la Judecătoria Rm Vâlcea,
în dosar nr 1496/288/2016, cu
termen în 14.06.2016, obiect divorț.
l Se citează pârâtul Turceanu
Nicușor pentru data de 15.06.2016
ora 8.30 la Judecătoria Iași C29 în
dosar nr. 1180/245/2016. Reclamant
Ichim Corina-Georgiana, obiectul
dosarului executare părintească

stabilire domiciliu minori.
l Numitul Băicoianu Ion cu domiciliul necunoscut este chemat în
data de 22.06.2016 ora 09.00 la
Judecătoria Videle, jud. Teleorman,
în calitate de pârât în proces cu
Niculae Ioana în dosarul nr.
117/335/2016. În caz de neprezentare se judecă în lipsă.
l Manole Mirela, domiciliată în
Iași, șos. Rediu, nr. 23, este chemată
la Judecătoria Iași, sala 3, et. 1,
complet C12M, în ziua de
08.06.2016, ora 8.30, în calitate de
pârâtă, dosar nr. 22129/245/2015, în
proces cu Manole Iulian, pentru
divorț fără minori.
RCS&RDS SA cheamă în judecată
pârâta Diuras Com SRL, cu sediul
în Craiova, str.Crinului, nr.33, jud.
Dolj, dosar nr.31406/215/2015, la
Judecătoria Craiova, ccom3cc, în
data de 08 iunie 2016.
l Numita Poşarlie Daniela cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Segarcea Deal, comuna Segarcea
Vale, judeţul Teleorman, CNP
2800826340012 este citată la Judecătoria Turnu Măgurele în mun.
Turnu Măgurele, str. 1 Decembrie,
nr. 6, jud. Teleorman pe data de
marţi, 07 iunie 2016, ora 8,30,
completul 3-C3 mixt, în calitate de
p â r â t ă î n d o s a r u l c i v. n r.
245/329/2016 în procesul de divorţ,
stabilire domiciliu minor, exercitare
autoritate părintească, reluare
nume anterior căsătorie în contradictoriu cu reclamantul Poşarlie
Emilian-Nelu.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. PC SPLAI S.A., cu
sediul în Bucureşti, str. Splaiul
Unirii, nr. 162, Sector 4, înregistrată
la Registrul Comerţului Bucureşti
sub nr. J40/932/1991, C.U.I. RO
368046, prin preşedintele Consiliului de Administraţie- George
Minculescu Aristide, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor ce va avea loc, în data
de 23.06.2016, ora 10.00 la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi la Depozitarul Central
S.A. la data de 24.05.2016, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiar- contabile
aferente anului 2015; 2. Aprobarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pe anul 2016; 3. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru anul
2015; 4. Aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori pentru anul
2015. În cazul în care, cvorumul nu
se va îndeplini la data mai sus
menţionată, adunarea generală
ordinară a acţionarilor va fi convocată pentru data de 24.06.2016, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preşedinte Consiliul de Administraţie,
George Minculescu.

LICITAŢII
l Consiliul Local Boldu, comuna
Boldu, județul Buzau, scoate la
licitație spre închiriere pașunea
comunală. Licitația va avea loc pe
01.06.2016, orele 9.00, la sediul
Primăriei Boldu. Relații la secretariatul primăriei sau la telefon
0238/576.505.
l Under Construct SRL, în plan de
reorganizare, prin administrator
judiciar Insolv Solutions SPRL,
trece la vânzarea prin licitaţie a
următoarelor utilaje: Foreza
Klemm KR 806D din 1993:
74.040,75lei, Foreza Klemm KR
80303 din 1994: 75.500,25lei;
Compresor aer Kaeser M260 din
1980: 13.035,75lei. La aceste sume
se adaugă TVA. Licitaţiile încep cu

data de 26.mai.2016 şi se vor desfăşura săptămânal în Bucureşti, Str.
Dimitrie Onciul nr.16A, et.1, ap.3,
sector.2, ora-15.00, în temeiul unui
caiet de sarcini ce poate fi achiziţionat până marţi înainte de joi ca zi
de licitaţie de la adresa indicată
între orele 10.00-16.00. Documentele de participare la licitaţie
trebuie depuse cu o zi înainte de
data de licitaţie, ora-16.00, însoţite
de o garanţie de 10% din preţul
fără TVA. Detalii suplimentare:
office@avmarculescu.ro
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139,
cod fiscal 4652660, organizeazã
licitaţie publică deschisă în scopul
concesionării unui imobil în suprafaţă de 346,00 mp., aparţinând
domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria, situat
în strada Dunării, nr. 6C, lot 1.
Perioada de concesionare este de 49
ani. Licitaţia va avea loc la data de
13.06.2016, orele 11:00, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria,
iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului
Alexandria, pânã în preziua datei
de licitaţie, orele 16:00, într-un
singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732,
int.132, fax. 0247317728. Împotriva
licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la
Judecătoria Alexandria (strada
Independenţei, nr. 22, Alexandria).
Soluţionarea litigiilor se realizează
la Tribunalul Teleorman-Secţia
Contencios Administrativ (strada
Ion Creangă, nr.53, Alexandria).
Clarificările privind licitaţia se pot
obţine maxim până la data de
07.06.2016.
l Debitorul SC Plasterra Company
SRL -în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: -Stoc de
marfă (scule și materiale pentru
instalații) af lat în proprietatea
societății debitoare. Valorificarea
acestuia se va face în bloc. Prețul
Caietului de sarcini este de 500 lei,
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitației pentru stocul de marfă este
reprezentat de valoarea de piață din
Raportul de evaluare, exclusiv
TVA, pentru fiecare bun în parte,
iar lista cu aceste bunuri poate fi
obținută de la lichidatorul judiciar
cu un telefon în prealabil. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO76BFER114000006157RO01,
deschis la Banca Comercială Feroviară, Sucursala Horia Arad, până
la data și ora stabilită pentru
ședința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației; -achiziționarea până la aceeași
dată a Caietului de sarcini pentru
stocul de marfă, ce poate fi achitat
în numerar la sediul lichidatorului

judiciar. Licitațiile vor fi desfășurate conform strategiei de valorificare aprobată de creditori, pe trei
faze, după cum urmează: 5 licitații
publice cu strigare, având ca preț
de pornire 60% (67.552,20 Lei) din
valoarea stabilită prin Raportul de
Evaluare, în datele de 02.06.2016,
09.06.2016, 16.06.2016, 23.06.2016
și 30.06.2016 de la ora 14.00; 5 licitații publice cu strigare, având ca
preț de pornire 50% (56.293,50 Lei)
din valoarea stabilită prin Raportul
de Evaluare, în datele de
07.07.2016, 14.07.2016, 21.07.2016,
28.07.2016 și 04.08.2016 de la ora
14.00; 5 licitații publice cu strigare,
având ca preț de pornire 40%
(45.034,80 Lei) din valoarea stabilită prin Raportul de Evaluare, în
datele de 11.08.2016, 18.08.2016,
25.08.2016, 01.09.2016 și
08.09.2016 de la ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar
din București, Str. Buzești nr. 71, et.
2, cam. 203, sector 1, București.
Pentru relații suplimentare sunați
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Anunţ de participare privind
delegarea gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice –
licitația publică deschisă: Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi de fax, adresa de e-mail
ale delegatarului: Primăria
Comunei Bogaţi, judeţul Argeş, tel.
0248655003, fax: 0248655003,
e-mail primaria_bogati@yahoo.
com. 2.Hotărârea Consiliului Local
Bogaţi nr. 3/12.01.2016 privind
stabilirea modalităţii de gestiune.
Hotărârea Consiliului Local Bogaţi
nr.4/12.01.2016 privind aprobarea
documentației pentru delegarea
gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă al comunei
Bogaţi. Hotărârea Guvernului nr.
717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice, a
criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare
de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilităţi
publice. 3.Aria teritorială unde
urmează a se presta /furniza serviciul/ activitatea: Teritoriul administrativ al comunei Bogaţi, județul
Argeş. 4. Activitatea /serviciul care
urmează să fie prestată /prestat/
furnizată /furnizat: Delegarea de
gestiune a serviciului public de
alimentare cu apă al comunei
Bogaţi, județul Argeş. 5.Durata
contractului de delegare a gestiunii:
10 ani. 6.Denumirea, numărul de
telefon şi de fax şi adresa de e‐
mail ale biroului /persoanei de la
care se poate solicita documentaţia
de delegare, precum şi modalităţile
de obţinere a documentaţiei:
Primăria Comunei Bogaţi, judeţul
Argeş, tel. 0248655003, fax:
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0248655003, e-mail primaria_
bogati@yahoo.com. Documentația
poate fi obținută de la sediul
Primăriei. 7.Dacă este cazul, costul
şi condiţiile de platã în vederea
obţinerii documentaţiei de delegare: Documentația de atribuire
poate fi achiziționată în urma unei
solicitări scrise. Prețul pentru obținerea documentației este de 300 lei
și se achită la casieria Primăriei.
8.Garanţia de participare la licitaţia publică este de 2.000 lei. Plata
se poate face prin ordin de plată
sau la casieria Primăriei. 9.
Termenul‐limită de depunere a
ofertelor, data şi ora, adresa la care
se depun ofertele: Data:
28.06.2016, ora 10ºº – Primăria
comunei Bogaţi, judeţul Argeş, la
Registratură. 10.Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: Data:
28.06.2016, ora 11ºº- la sediul
Primăriei: Sat Bogaţi, nr. 133,
comuna Bogaţi, judeţul Argeş. 11.
Durata de valabilitate a ofertei: 90
de zile.
l S.C. Inasin SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmează: ACTIVUL NR.1: spatiu
comercial situat in Mun.Iasi, B-dul
Chimiei nr. 35, bl.F2-1, sc.A,B, jud.
Iasi , cu aria construita de 187,28
mp. si aria utila de 173,23 mp.,
inscris in Cartea Funciară sub
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,
2/p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu
preţul de pornire a licitatiei este de
470.242,50 lei (fara TVA)( 50% din
valoarea de evaluare). Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 26.05.2016, ora
15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud.
Iaşi, în data de 27 mai 2016 orele
15.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 29.04.2015.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudeca-

tarul va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
până la data de 26.05.2016 ora
15.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890.
l S.C. Energy B.V. S.R.L., prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: activul
nr.1: parcela de teren curți-construcții situată în intravilanul
orașului Broșteni, județul Suceava,
în suprafață de 2.595mp și
construcțiile: C1 – cabină poartă,
C2 – pavilion I(P), C3 – pavilion
(P+E), C4 – pavilion II (P+2E), C5
– baracă metalică zincată, C6 –
centrală termică și C7 – centrală
termică cu rezervor, imobil identificat cu număr cadastral 113,
înscris în CF 30560 a comunei
Broșteni (provenită din conversia
de pe hârtie a CF nr. 44). Terenul
de sub construcții este în suprafață
de 1.152mp, iar cel din afara
construcțiilor este în suprafață de
1.443mp. vânzarea se va face prin
licitatie publica cu strigare, cu
preţul de pornire de 50% din valuarea evaluată, de 166.500,00lei
(fara TVA). ACTIVUL NR.2. teren
curți-construcții situat în orașul
Broșteni, sat Neagra, județul
Suceava, în suprafață de 1.120mp,
imobil identificat cu număr cadastral 30189, înscris în CF 30189 a
comunei Broșteni. Terenul se învecinează la nord și est cu orașul
Broșteni, la sud cu drumul de acces
și la vest cu râul Neagra. vânzarea
se va face prin licitatie publica cu
strigare, cu preţul de pornire de
50% din valuarea evaluată, de
22.350,00 lei (fara TVA). Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt cu 5 zile
înainte de data licitației, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-

taţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de
26.05.2016 ora 16:30, şi se va desfăşura în conformitate cu PREVEDERILE Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
20.11.2015. Adjudecarea se va face
în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut
la plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare
a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati
sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare
la licitatie in procent de 10% din
pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi,
Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi,
până la data de 26.05.2016 ora
15:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator
autorizare sediu social din Bucureşti Str.Dinu Vintila nr.3, Bl.3,
Sc.A, Ap.4, Sector 2 al SC I.T.
Expert PRO SRL inreg. cu
J40/11419/2003 CUI RO15687841.
Îl declar nul.
l Pierdut atestat profesional de
transport marfă, pe numele
Hanganu Grigore, domiciliat în
Piteşti, str. Victor Bilciurescu nr. 15,
jud. Argeş. Se declară nul.
l Pierdut carnet ambarcațiune de
agrement nr. 03594 eliberat la
18.03.2003 de Autoritatea Navală
Română- Căpitănia Portului
Tulcea, pe numele: Maftei Petrică.
Se declară nul.
l Societatea A.R.T. –Aurotrade
S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
sector 1, str. Amman, nr. 15, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr.
J40/6840/1997, C.U.I. 9750359,
anunţă pierderea certificatului de
înregistrare şi a certificatului
constatator emis în baza Legii nr.
359/2004. Le declarăm nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. 2 din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 07, luna Iunie, orele
11.00, anul 2016 în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (I-a),
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Ispas Sorin, cu domiciliul fiscal în localitatea
Mihăilești, Județul Giurgiu, CNP 1701223160029: Denumirea bunului imobil, 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, Lei/ bucată, Cota TVA; 1. Clădire, spațiu comercial la parter de bloc
localitatea Mihăilești, Str. Calea București, nr. 213, bloc Complex alimentar, parter, lei159.800, 20%.
Valoarea totală: 159800 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile
este 20%, în conformitate cu prevedrile Legii 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, dovada plății taxei de participare în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal
4286895, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
dovada, emisă de creditorii fiscali (bugetul general consolidat și bugetul local), că nu au obligații fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva
acestui 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 si
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 telefon numărul 0246.278.023.

