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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Andrei Ioana - loc. Bradu, nr. 413, jud. 
Argeș, dosar executare 2610102035027, după cum urmează: Denumire: Teren 
arabil intravilan în suprafață de 2040 mp, situat în sat Geamăna, com. Bradu, jud. 
Argeș. Valoare [Ron]: 135.075 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 04-12-15. Licitația va avea loc în data de 07-12-15, ora 
11:00:00 AM, la sediul Administrației Finanțelor Publice Pitești, Bld. Republicii, nr. 
118, Mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. 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 A.J.F.P. Argeș, B-dul. Republicii, nr. 118, et. 3, cam. 4, 
tel. 0248.211511.

OFERTE SERVICIU
Angajăm urgent vânzătoare patiserie premium 
produse tradiţionale, zona piaţa Romană, 
0723.174.199.

Modificare anunț din 20.11.2015 data concurs 
și termen limită depunere dosar: Şcoala 
Gimnazială Nr.86 -Sector 3, București, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a postului didactic- auxiliar 
temporar vacant de administrator de patri-
moniu- 1 post, nivel studii superioare, vechime 
în specialitatea studiilor minim 5 ani. 
Concursul va avea loc în data 10.12.2015, ora 
10, la sediul unității din intr. Reconstrucției nr. 
6A. Dosarul de concurs se depune până la data 
de 02.12.2015, ora 15, la secretariatul unității. 
Persoana de contact tel. 0724066139.

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 
nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, 
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, 
sectorul 1, organizează în data de 8 decembrie 
2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoarei funcţii 
publice temporar vacantă: expert, clasa I, grad 
profesional asistent– Direcţia de Coordonare 
Sistem pentru Programe de Capital Uman- 
Direcţia Generală Programe Capital Uman. 
Condiţii necesare ocupării postului: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii 
universitare absolvite cu diplomă, vechime în 
specialitatea studiilor minim 1 an. Condiţiile de 
participare și de desfășurare a concursului, 
bibliografia și alte informaţii necesare sunt 
afișate la sediul instituţiei și pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, la sediul ministerului.

La data de 18.12.2015, Curtea de Apel Bucu-
rești organizează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante 
pe durată nedeterminată: -1 post de muncitor, 
studii medii, la Curtea de Apel București; -1 
post de îngrijitor la Judecătoria Urziceni. 
Condiţiile de participare și actele necesare 
înscrierii la concurs vor fi afișate la sediile 
instanţelor la care se află posturile vacante, la 
sediul Curţii de Apel București și pe pagina de 
Internet la adresa http://www.cab1864.eu. Cere-
rile și dosarele profesionale vor fi depuse la 
sediul Curţii de Apel București, Splaiul Inde-
pendenţei nr. 5, mezanin M-04, camera M01, 
telefon nr. 0213198245, până la data de 
11.12.2015 ora 16,00 (inclusiv).

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof.Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în București, 
str. Calea Giulești nr.5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiei de: asistent 
medical generalist (secţia OG IV- Sala de 
operaţii), 1 post vacant, conform H.G. nr. 
1027/2014 și Dispoziţia Primarului General al 

Municipiului  București  nr.1709/2014. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 18.12.2015, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23.12.2015, ora 10.00. 
Condiţii Specifice: -diplomă de absolvire a 
liceului sanitar sau diplomă de școală sanitară 
postliceală  sau echivalentă sau diplomă de 
licenţă în specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de: 10.12.2015, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” București, str. Calea Giulești nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalului 
Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” București, persoană de contact: 
Ec. Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Secţia de Ştiinţa și Tehnologia Informaţiei a 
Academiei Române organizează în data de 18 
ianuarie 2016 concurs pentru ocuparea postului 
de director la Institutul de Informatică Teore-
tică al Academiei Române Filiala Iași, cu 
mandat de 1 (un) an, conform H.G. nr. 286 din 
23.03.2011, actualizată. Concursul se va desfă-
șura la sediul Academiei Române de la ora 
11.00. Condiţii pentru ocuparea postului: studii 
superioare de lungă durată și titlul știinţific de 
doctor; titlul de cercetător știinţific gradul I ori 
cercetător știinţific gradul II, profesor univer-
sitar ori conferenţiar universitar, sau membru 
titular ori corespondent al Academiei Române; 
competenţă managerială, decizională și profe-
sională, probată prin experienţa anterioară și/
sau prin atestat pentru management în cerceta-
re-dezvoltare. Dosarele de concurs se depun la 
Registratura Academiei Române din Calea 
Victoriei nr. 125, sector 1, București până la 
data de 8 ianuarie 2015 ora 15:00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de pe site-ul www.iit.
academiaromana-is.ro/anunturi, de la secreta-
riatul comisiei de concurs zilnic între orele 9-12, 
la telefon 021.312.60.58 sau de la sediul Acade-
miei Române, camera 25. 

Orașul Novaci – Primăria, organizează concur-
suri de ocupare a 1 (una) funcţie vacantă 
contractuală de asistent medical comunitar, 
grad profesional asistent , 1 (una) funcţie 
vacanţă contractuală de asistent medical comu-
nitar, grad profesional debutant și 1 (una) 
funcţie de mediator sanitar din cadrul compar-
timentului de asistenţă medicală și mediatori 
sanitari comunitari. Concursul constă într-o 
probă scrisă și o proba interviu, organizat în 
data de 18.12.2015,ora 10:00, respectiv 
22.12.2015, ora 11:00 la sediul Primăriei 
orașului Novaci. Data limită de înscriere la 
concurs este 09.12.2015, ora 16:00 la Registra-
tura Primăriei orașului Novaci. Alte relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Comparti-
mentul Resurse. Umane din cadrul Primăriei 
orașului Novaci, telefon 0253-466.221. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmă-
toarele: Condiţii generale stabilite conform art. 
3 din HG nr. 286/2011. Condiţii specifice: 1 
.Pentru posturile de asitenti medicali comuni-

tari: -Studii postliceale; Pentru postul contrac-
tual de asistent medical comunitar,grad 
profesional asistent minim 6 luni, iar pentru 
postul contractual de asistent medical comuni-
tar,grad profesional debutant nu necesită 
vechime. 2. Pentru postul de mediator sanitar: 
-Studii medii; -Curs de formare profesională de 
mediator sanitar; -Să fie de etnie romă; -Să fie 
recomandat de către reprezentanţi romilor. -Nu 
necesită vechime.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vaslui, organizează concurs 
de recrutare în data de  18 decembrie 2015 ora 
9,00 – proba scrisă  în vederea ocupării a 12 
posturi de execuție vacante după cum urmează: 
1. Psiholog, grad practicant la Complexul de 
Servicii Comunitare pentru Adulți Huși - 
Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru 
Persoanele cu handicap, 2. Psiholog, grad 
practicant la Complexul de Servicii Comuni-
tare nr.2 Vaslui – Compartiment Zonal Bîrlad, 
3. Asistent social, grad principal la Complexul 
de Servicii Comunitare nr.2 Bîrlad – Centrul de 
Urgență pentru Victimele Violenței în Familie, 
4. Asistent social, grad practicant la Complexul 
de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui – Cabinet de 
consiliere a mamelor predispuse să-și abando-
neze copii, 5. Asistent social, grad debutant la 
Complexul de Servicii Comunitare nr.1 Bîrlad 
-  Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Fami-
lial, 6. Kinetoterapeut la Complexul de Servicii 
Comunitare nr.2 Bîrlad – Centrul de Îngrijire 
de Zi, 7. Asistent medical PL, grad principal la 
Complexul de Locuințe Protejate Vaslui – 
Locuința Protejată Codăești,  8. Pedagog de 
recuperare PL, grad debutant la Complexul de 
Servicii Comunitare Mălăești-Vutcani  -  
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsi-
hiatrică Mălăești, 9. Maseur, grad principal la 
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromo-
torie de Tip Ambulatoriu Bîrlad, 10. Şofer I la 
Complexul de Servicii Comunitare pentru 
Copilul cu Handicap Vaslui – Echipa Mobilă. 
11.  Şofer I la Complexul de Servicii Comuni-
tare nr.1 Bîrlad – Compartiment Administrativ, 
12. Paznic la Complexul de Servicii Comuni-
tare Mălăești-Vutcani  - Compartiment Admi-
nistrativ. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 09 decembrie 2015 ora 
16,30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Vaslui. Condițiile 
de participare la concurs și bibliografia se 
afișează pe site-ul și la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui și la nr.de telefon: 
0235/315138.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Călărași, cu sediul în Călărași, Str.13 
decembrie, nr.12, scoate la concurs, în data de 
07.12.2015 (proba scrisă) și 09.12.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post 
temporar vacant: Inspector clasa I, grad profe-
sional principal – Compartiment Relaţii cu 
Angajatorii; Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregătire de specia-
litate – studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
și creativitate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 07.12.2015 – ora 900 – 
proba scrisă 09.12.2015 – ora 1200 – interviul; 
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Călărași.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, Str. 
Privighetori, nr.21, Bl.B13, parter, scoate la 
concurs, în data de 07.12.2015 (proba scrisă) și 
09.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei urmă-
torul post temporar vacant: Consilier  clasa I, 

grad profesional superior; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă și creati-
vitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului: 07.12.2015 – ora 09:00 – proba 
scrisă 09.12.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrie-
rile se fac în termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Neamţ.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Maramureș, cu sediul în Baia-Mare, Str.
Hortensiei, nr.1A, scoate la concurs, în data de 
07.12.2015 (proba scrisă) și 09.12.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următoarele posturi 
temporar vacante: 1. Consilier juridic  clasa I, 
grad profesional superior - Compartiment 
Juridic și Relaţii cu Publicul; 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 
juridic; Vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoștinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 2. Inspector  clasa 
I, grad profesional superior –  Centrul de 
Formare Profesională; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 07.12.2015 
– ora 09:00 – proba scrisă 09.12.2015 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Maramureș.

Primăria comunei Sîntana de Mureș, cu sediul 
în Sîntana de Mureș, str. Morii, nr. 26, anunţă 
organizarea în data de 15 decembrie 2015, orele 
10.00, a concursului pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a postului de natură contrac-
tuală din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Sîntana de Mureș: - 1 post 
de lucrăror social–  Compartiment Îngrijire 
Vârstnici și Persoane cu Nevoi Speciale. 
Condiţii generale de participare la concurs: 
Poate participa la concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante persoana care îndeplinește 
următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) 
are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) 
îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
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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 Manita Grup SRL - Pitești, după cum urmează: Denumire: 
Autoturism Dacia Logan, berlină, an fabricație 2008, capacitatea cilindrică 1461 
cmc, albastru, combustibil - motorină, nr. înmatriculare AG 17 MNM. Valoare [Ron, 
fără TVA]: 10.926 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 
Pitești - beneficiar AJFP Argeș, cod fiscal 4469213, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 15/12/2015. Licitația va avea loc în 
data de 16/12/2015, ora 13:00:00, la sediul AJFP Argeș - Colectare Contrib. Mijlocii, 
Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7, Pitești. 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 AJFP Argeș, Colectare Contrib. 
Mijlocii, tel. 0248.211511, interior 3340.

excepţia situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii de participare specifice: - studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; - vechime în 
muncă minim 1 an; Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine următoarele docu-
mente: a) cerere de înscriere la concurs adre-
sată primarului comunei Sîntana de Mureș. b) 
copia actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; c) copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţi-
ilor specifice; d) copia carnetului de muncă, 
conformă cu originalul, sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care 
sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează. (Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului ) ; f) 
adeverinţa medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; 
Concursul se organizează la sediul Comunei 
Sîntana de Mureș astfel: 1. Proba scrisă: 
15.12.2015  ora 1000, la sediul Primăriei 
comunei Sîntana de Mureș. 2. Inter-
viul:16.12.2015 ora 10:00, la sediul Primăriei 
comunei Sîntana de Mureș. Dosarele se depun 
la Primăria comunei Sîntana de Mureș - până 
cel târziu 08.12.2015, ora 13:00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei – 
secretarul comisiei sau la telefon 0265-323517. 

VÂNZĂRI CASE
Vând casă cu teren arabil, în zona Pleniţa, Jud.
Dolj. Tel.0752.233.166.

CITAȚII
Se citează Mavis Partner SRL, cu ultimul 
sediu cunoscut în Municipiul Pitești, B-dul I.C. 
Brătianu nr. 39, camerele 18-19, etaj I, jud. 
Argeș, în Dosarul nr. 7712/280/2015, în data de 
11.01.2016, ora 8,30, C1-5, în calitate de Pârât, 
la Judecătoria Pitești, în proces cu Astoria 
Total Service A&G SRL, în calitate de Recla-
mant, cerere de valoare redusă.

Se citează Mavis Partner SRL, cu ultimul 
sediu cunoscut în Municipiul Pitești, B-dul I.C. 
Brătianu nr. 39, camerele 18-19, etaj I, jud. 
Argeș, în Dosarul nr. 9461/280/2015, în data de 
10.12.2015, ora 10,00, C4-3, în calitate de 
Debitor, la Judecătoria Pitești, în proces cu 
Total Distribution Group Argeș SRL, în cali-
tate de Creditor, ordonanţă de plată.

Numitul Dumitru Marius Aurelian, domiciliat 
în Pitești, str. Exerciţiu, nr. 83, Bl. P8, Sc. A, 
ap. 14, este citat la instanţa Judecătoriei 
Pitești, în Dosarul 14408/280/2011, în data de 
27.11.2015, în proces civil cu Gălbenușă Vasile.

Numitul Nisipeanu I. Liviu este citat, ca pârât, 
la Judecătoria Bălcești, dosar 1548/185/2014, 
termen 17.12.2015.

Domizi Massimiliano și Cipriani Mirko, S.C 
Ecolife S.R.L, sunt invitați în 09.12.2015, sala 
J1, ora 9.00, Judecătoria Brașov, D.
C8129/197/2015- obiect “ obligație de a face”.

Numitul Brănzanu Ionel Valerică, cu ultimul 
domiciliul cunoscut in Pascani, str. Morilor 
Nr.14, jud.Iasi, este chemat la Tribunalul Iasi- 
Judecator Sindic, la data de 10.12.2015 ora 
9:00, Secţia II civilă-faliment,  in calitate de 
parat in proces cu C.I.I. Pohrib Ionela  in cali-
t a t e  d e  r e c l a m a n t ,  i n  d o s a r u l  n r. 

11806/99/2013/a1 avand ca obiect  angajarea 
raspunderii conform art.138 din Legea 
85/2006. In caz de neprezentare a partilor, se 
va putea trimite un inscris, judecata urmand a 
se face in lipsa.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român 
pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor 
Interpreţi, cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15 
– 17, sector 1, București, reprezentat prin 
director general Ştefan Gheorghiu, în calitate 
de reclamant în dosarul nr. 14903/3/2015, aflat 
pe rolul Secţiei a V-a Civile a Tribunalului 
București, având ca obiect drepturile conexe 
datorate artiștilor interpreţi, cităm pârâta, SC 
TVM MEDIA GRUP SRL, cu sediul social în 
mun. Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.42, 
vila nr.4, jud. Neamț, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J27/162/2010, să se prezinte 
la termenul de judecată din data de 
17.12.2015, cam. 101, PI 3, ora 8:30”.

Societatea “Extra Energie COM SRL” cu 
sediul în București, B-dul Basarabiei, nr. 250, 
et .1,  sector 3,  înmatriculată sub nr. 
J40/21985/2007, având CUI 31502163 este 
chemată la Judecătoria Alexandria, judeţul 
Teleorman în calitate de pârâtă în dosarul nr. 
7383/740/2014 cu termen la 14 ianuarie 2016 în 
proces cu Societatea ELECTRO F&B SRL, cu 
sediul în Alexandria, șoseaua Viilor, nr 1, înre-
gistrată la ORC sub nr. J34/12/1994, având 
CUI 6690821 în calitate de reclamantă și soci-
etatea Gaus&Tiller Energie SRL, cu sediul în 
comuna Ţigănești, Reg agr. 784, jud. 
Teleorman, înmatriculată la ORC sub nr. 
J34/1842/2013 și CUI 22795188 în calitate de 
pârâtă. Obiectul dosarului în constituie consta-
tarea nulităţii absolută parţială a Contractului 
de vânzare cumpărarea încheiat între pârâte și 
autentificat la BNP Rodica Constantin din 
Alexandria sub nr. 634 din 24 aprilie 2013.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit 
lichidator judiciar în dosarul 3974/111/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea SC Lohnes Shoes SRL CUI 
34450735 J5/683/2015 îi anunţă pe toţi credi-
torii societăţii sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014 și, în 
consecinţă: 1. termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţei dumnea-
voastră asupra averii debitoarei SC Lohnes 
ShoES  SRL este data de 04.01.2016; 2. 
termenul limită de verificare a creanţelor, 
întocmire, afișare și comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data de 
25.01.2016; 3. termenul pentru soluționare 
eventualelor contestații va fi data de 
01.02.2016 și termenul pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanțelor va fi data 
15.02.2016; 4. Prima ședinţă a adunării credi-
torilor va avea loc în data de 01.02.2016, ora 
14.00, la adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL – administrator judiciar 
notifica deschiderea procedurii generale a 
insolventei privind pe SC Nelf Textile Fashion 
SRL, cu sediul in Comuna Ciorani, sat 
Cioranii de Jos nr. 1215, jud. Prahova, dosar 
nr. 5853/105/2015 Tribunalul Prahova. 
Termenul pentru depunerea opozitiilor 10 zile 
de la primirea notificarii, depunere declaratii 
de creanta 30.12.2015, intocmire tabel preli-
minar 18.01.2016, solutionare contestatii si 
depunere tabel definitiv 11.02.2016, adunarea 
creditorilor 22.01.2016 ora 14:00 la sediul 
administratorului .  Relati i  la telefon 
0723880617.

Leavis Cont IPURL – lichidator judiciar noti-
fica deschiderea procedurii simplificate a 
insolventei privind pe SC Almyny Impex  
SRL, cu sediul in Campina, Bd-ul Nicolae 
Balcescu nr.42, ap.2, jud. Prahova, dosar 

6751/105/2015 Tribunalul Prahova. Termenul 
pentru depunerea opozitiilor 10 zile de la 
primirea notificarii, depunere declaratii de 
creanta 30.12.2015, intocmire tabel preliminar 
08.01.2016, solutionare contestatii si depunere 
tabel definitiv 02.02.2016, adunarea credito-
rilor 13.01.2016 ora 14:00 la sediul administra-
torului. Relatii la telefon 0723880617.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administraţie al  
S.C.”SATURN” -SA., cu sediul în București, 
Sector 5, str. Zețarilor nr. 29-31 înregistrată la 
O.R.C.-T.B. sub nr. J/40/1091/1991, Atribut 
fiscal RO 409081 în conformitate cu Legea nr. 
31/1990(republicată) a prevederilor Regula-
mentelor C.N.V.M/A.S.F./B.V.B. a dispoziţiilor  
Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii nr. 
297/2004, convoacă: A.  Adunarea Generala 
Ordinară  a acţionarilor pentru data de 
08.01.2016, ora 10.00  la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Rapor-
tului Consiliului de Administraţie al societăţii 
pe anul 2014. 2. Aprobarea Raportului Comi-
siei de Cenzori a societăţii pentru exerciţiul 
economico-financiar al anului 2014. 3.  Apro-
barea Bilanţului contabil al societăţii la 
31.12.2014, acontului de profit și pierderi pe 
anul 2014, precum și aprobarea rezultatelor 
financiare ale anului 2014. 4.  Descărcarea de 
gestiune a administratorilor societăţii pentru 
exerciţiul financiar al anului 2014. 5.  Apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
programului de activitate al societăţii pentru 
anul 2016. B. Adunarea Generală Extraordi-
nară a acţionarilor pentru data de 08.01.2016 
ora 12.00 la sediul societăţii cu următoarea 
ordine de zi:
1. Aprobarea ridicării dreptului de preferinţă a 
acţionarilor de a subscrie noile acţiuni ale 
societăţii.
2. Majorarea capitalului social al societăţii de 
la 2.072.550 lei echivalentul a 829.020 acţiuni a 
2,5 lei fiecare la 7.377.335 lei echivalentul a 
2.950.934 acţiuni a 2,5 lei fiecare. Majorarea se 
face prin transformarea în acţiuni a împrumu-
turilor acordate de către acţionarul majoritar 
S.C. TOMINI Trading S.R.L. catre S.C. 
SATURN S.A. în sumă de 5.304.785 lei 
potrivit bilanţurilor, respectiv balanţelor conta-
bile ale celor două societăţi. Aprobarea datei 
de 20.01.2016 ca dată de înregistrare, respectiv 
de identificare a acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. în conf. cu 
art. 238 din Legea 297/2004. La adunare pot 
participa și vota numai acționarii înregistrați 
în Registrul Acţionarilor societăţii pînă la data 
de 28.12.2015, stabilită ca dată de referință. 
Capitalul social al S.C.”SATURN” –S.A. este 
format din 829.020 acţiuni nominative, fiecare 
acţiune dând dreptul la un vot în cadrul 
Adunării generale a acționarilor. Acționarii 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social, au dreptul: -de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării 

generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de către  Adunarea 
generală, până cel târziu în termen de cel mult  
15  zile de la data publicării convocatorului. 
-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunării generale a acţiona-
rilor. Fiecare acţionar are dreptul să  adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
Adunării generale a acţionarilor  până în ziua 
de 07.01.2016 ora 13,00. Acţionarii menţionați 
în alineatele precedente au obligația să trimită 
materialele sau întrebările în scris, în plicuri 
închise, însotite de copii certificate ale actelor 
de identitate, buletin/carte de identitate-  în 
cazul persoanelor fizice-  respectiv certificate 
de înregistrare în cazul persoanelor juridice, 
precum și copia actului care dovedește cali-
tatea de reprezentant legal al acestora, la 
sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule :“PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ  A 
ACŢIONARILOR din data de 08.01.2016. 
Documentele, materialele informative și 
proiectele de hotărâri ale adunării generale 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi se consultă sau pot fi procurate de la sediul 
societății, începând cu data publicării convoca-
torului. Acţionarii înregistraţi la data de refe-
rință pot participa și vota la adunare direct sau 
pot fi reprezentați și prin alte persoane decât 
acționarii, cu excepția administratorilor, pe 
bază de procură specială. Accesul acţionarilor 
îndreptățiți să participe la adunarea generală 
extraordinară  este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută, în cazul acționa-
rilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar 
în cazul acționarilor persoane juridice sau 
acționarilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea/ procura dată persoanei fizice 
care le reprezintă. Formularele de procuri 
speciale se pot obtine la sediul societăţii înce-
pând cu data de 28.12.2015  între orele 9,00–
15,00. Un exemplar al procurii speciale se va 
depune/ expedia la sediul societăţii cu 48 de 
ore înainte de desfășurarea A.G.A., un exem-
plar urmând a fi pus la dispoziția reprezentan-
tului, pentru ca acesta să își poată dovedi 
această calitate. Acţionarii înregistraţi la data 
de referință au posibilitatea de a vota prin 
corespondență înainte de adunarea generală, 
prin utilizarea formularului de vot care poate 
fi obţinut, începînd cu data de 04.01.2016 de la 
sediul social al societăţii .În cazul votului prin 
corespondență, formularul de vot, completat și 
semnat, însoţit de copia de pe actul de identi-
tate (buletin/ carte de identitate în cazul 
persoanlor fizice, respectiv certificate de înre-
gistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi 
transmise la sediul societății, pînă la data de 
06.01.2016 respectiv 48 ore înainte de adunare, 
ora 10,00, în plic închis, cu menţiunea scrisă 
clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ A ACŢIONARILOR din data de 
08.01.2016”. Formularele de vot care nu sunt 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația a-II-a. Anul 2015, luna, decembrie, ziua 
04, ora 11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04, luna decembrie, anul 2015, ora 11.00, 
în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor 
vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea 
debitorului S.C. Miu Transcom Prodimex SRL, cu domiciliul fiscal în sat Florești, loc. 
Florești Stoenești, jud. Giurgiu, CUI-7759238. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: - Autoturism M1 Renault LMRG Megan, berlină, nr. înmatriculare: GR-99-
MIU, nr. de identificare: VF1LMRG0634742742, an fabricație: 2005. Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 7237 lei. Cota TVA *): (24%). 
Total: 7237 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din 
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt 
grevate de drepturi reale și privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
(documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 
4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă 
participare licitație 10%”; 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 (bugetul 
de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria 
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 0246.270520, 
persoană de contact: Vlad Marian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. 283743/2008 și 4976/2013. Nr. 12352 din 18.11.2015. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 
04.12.2015, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației 
publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului 
Eftimie Petre, cu sediul în loc. Călărași, str. Rocada nr. 9, județul Călărași, cod fiscal, 
în dosar de executare nr. 283743/2008 și 4976/2013, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - construcție de locuințe - nr. cadastral și 
totpografic nr. C1 în supr. de 159 mp, extras de CF 20037 - Mun. Călărași și valoare 
507.696 lei și teren intravilan în supr. de 648 mp, CF 20037, nr. cadastral 2989 – 
valoare 60.227 lei, ambele situate în Mun. Călărași str. Varianta Nord nr. 9, județul 
Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Banca Comercială Carpatica - Agenția 
Călărași - contract de garanție imobiliară nr. 470/13.02.2008; Ministerul Public 
DIICOT – Dosar 145/D/P/2006; BEJ Mihalcea și Serban - somația nr. 
12/22.01.2010; CEC Bank SA - somația 124/16.05.2011; Tribunalul Prahova – 
dosar 3410/105/2009. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștiință, în conformitatecu prevederile art. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 19.11.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.

primite pînă la data indicată mai sus nu pot fi 
luate în calcul pentru determinarea cvoru-
mului și majorității în cadrul adunării gene-
rale. Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul societăţii sau la numărul de telefon  
0214500904 sau fax 0214504178 între orele 
9.00-13,30. În situaţia neîndeplinirii condițiilor 
de validitate a desfășurării adunării, la prima 
convocare, adunările generale sunt reconvo-
cate pentru data de 15.01.2016, cu menținerea 
ordinii de zi, a orei și a locului de desfășasu-
rare a lucrărilor acestora. Președintele Consi-
liului de Administraţie, Georgios Vatistas.

LICITAȚII
1.S.C.FISE Electrica SERV S.A. -SISE Tran-
silvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str.
Taberei, nr.20, Tel.: +40372.640.398, Fax: 
+40372.640.394, organizează procedură de 
licitaţie deschisă pentru achiziţia de produse 
„Armături fixare conductor Torsadat 20 KV”, 
cod cpv: 44212320-8,  în cantităţile și condiţiile 
prevăzute în Documentaţia de atribuire. 
2.Toate detaliile referitoare la produsele solici-
tate, la procedura de achiziţie, respectiv la 
contractul ce se va încheia se regăsesc în Docu-
mentaţia de atribuire. 3.Documentaţia de 
atribuire se pune la dispoziţia operatorilor 
economici în urma solicitării acestora. În acest 
sens se va întocmi o cerere scrisă, care va fi 
depusă la Secretariatul achizitorului (str.
Taberei, nr.20, Cluj-Napoca), sau transmisă pe 
numărul de fax: +40372.640.394. 4.Ofertele se 
vor depune tot la Secretariatul SISE TN. 5.
Data limită de primire a ofertelor: 09.12.2015, 
ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 
09.12.2015, ora 12.30.

Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la 
vânzare incepand cu data de 27.11.2015 prin 
licitaţie publică proprietate imobiliara (teren-

3779mp si C1 si C2) situate in com Gura Viti-
oarei, sat Bughea de Jos, tarla 3, parcela F144, 
jud. Prahova la pretul de evaluare 110.398 lei 
fara TVA) apartinand SC Floreal Construct 
SRL SRL, ora 13.00. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 07.12.2015, 10.12.2015, 
16.12.2015 respectiv 21.12.2015 la aceleasi ore 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/ fax 0244 519800.

Cabinet Individual de Insolvenţă Ştefănescu 
Ovidiu Alin, lichidator autorizat, cu legiti-
maţia nr. 1B2104/2007 emisă de UNPIR, 
public spre cunoștinţă generală că în ziua de 
-27.11.2015- ora 12.00 se vinde la licitaţie 
publică în localitatea Rm-Vâlcea, str.Ştirbei 
Vodă nr.76, jud. Vâlcea, averea urmărită, 
proprietatea S.C. TOM COMPLEX SRL 
Rm-Vâlcea, jud. Vâlcea, unitate în lichidare 
conform Legii 85/2006 și art. 431 - 433 Cod de 
procedura civilă, avere constând în: I. Bunuri 
imobile: Baza de producţie - depozitare și teren 
„situat în mun. Rm. Vâlcea, str. Geniștilor, nr. 
10 (fosta str. Arinilor, nr. 54), jud. Vâlcea 
compus din: clădire de birouri cu regim de 
înălţime parter și mansardă cu aria construită 
la sol în suprafaţă de 60,92 mp, aria construi-
tădesfășurată în suprafaţă estimată de 121,84 
mp, clădire baracă metalică cu aria construită 
la sol în suprafaţă de 146,16 mp și teren în 
suprafaţă de 1809,00 mp cu nr cadastral 1450 
și 11692 în Cartea Funciară nr. 4707 a locali-
tăţii Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea- preţ 352600 
lei. II. Bunuri mobile: 1. Autobasculantă 
ASTRA VL 05 EHA -31 600(eur), 142 000 lei; 
2. Autobasculantă – I.M. MIRSA VL 02 GRO- 
2 500(eur)- 11 200 lei; 3. Autobasculantă – I.M. 

MIRSA VL 55 NLB -2 700(eur) -12 100 lei; 4. 
Autobasculantă – I.M.MIRSA VL 02 ZUN -2 
200(eur) -9 900 lei; 5. Autobasculantă – I.M. 
MIRSA VL 61 TOM- 2 500(eur)- 11 200 lei; 6. 
Autobetonieră – AUTOMECANICĂ VL 55 
CON- 2 700(eur)- 12 100 lei; 7. Autobetonieră 
– AUTOMECANICĂ VL 57 CON -2 700(eur)- 
12 100 lei; 8. Autobetonieră – CARMIX 3,5 T4 
RM-VL 0213- 22 800(eur)- 102 500 lei. 9. 
Autoutilitară – LDV 400 VL 04 FRI -1 
900(eur) -8 500 lei. 10. Buldoexcavator – 
TEREX 820 - 25 000(eur)- 112 300 lei. 11. 
Excavator – MENZI MUCK A91 plus - 84 
900(eur) -381 500 lei. 12. Tocător cu lanţ – 
MENZI MUCK H150 - 8 400(eur)- 37 600 lei. 
13. Ciocan pneumatic – pikon – HANWOO 
RBH 313- 4400(eur)- 19 800. Toţi cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor de mai 
sus vor incunostiinta lichidatorul societăţii(tel. 
0722 740176, 0350 808201) înainte de datavân-
zării. În cazul în care nu se adjudica licitaţiile 
vor fi reluate în datele de 04.12.2015, 
11.12.2015. Ofertanţii interesaţi să cumpere 
aceste bunuri, se vor prezenţa în locul și ziua 
vânzării, până la acest termen, urmând a se 
prezenta oferte decumpărare și să depună 
pentru S.C. “ TOM COMPLEX SRL” -în 
lichidare- cont nr. RO58RNCB0263028899650001 
deschis la BCR RM VÂLCEA Rm-Vâlcea, cel 
puţin 10% din preţul de începere a licitaţiei, 
aferent bunurilor ofertate. În situaţia adjude-
cării suma se scadedin preţ, altfel, se restituie. 

Debitorul SC Altinis Const SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Autoturism 
M1, Ford Transit, an fabricație 2005, preț 
pornire licitație -4.000,00 Euro exclusiv TVA; 
2.Autoturism M1, Ford Transit, an fabricație 
2007, preț pornire licitație -5.000,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.Autoturism Volvo XC 90, an 
fabricație 2007, preț pornire licitație -13.000,00 
Euro exclusiv TVA; 4.Autoturism Volvo XC 90 

(benzină), an fabricație 2008, preț pornire lici-
tație -9.701,00 Euro exclusiv TVA; 5.Mijloace 
fixe și obiecte de inventar, aparținând SC Altinis 
Const SRL în valoare de 88.794,10 Lei exclusiv 
TVA; 6.Imobil ”teren intravilan” în suprafață 
de 403 mp, situat în Comuna Ciorani, Sat 
Ciorani, T 24, P 725, Județ Prahova, preț 
pornire licitație -4.4184,00 Euro exclusiv TVA. 
Prețul Regulamentului de licitație pentru auto-
vehiculele aflate în patrimoniul debitoarei SC 
Altinis Const SRL este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul Caietului de sarcini pentru imobil 
”teren intravilan” aflat în patrimoniul debi-
toarei SC Altinis Const SRL este de 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobil, autovehicule, mijloace fixe și 
obiecte de inventar aparținând SC Altinis Const 
SRL reprezintă 100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO95UG-
BI0000802004024RON deschis la Garanti Bank 
SA Ag. Ploiești până la orele 14 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini și Regula-
mentului de participare la licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru imobil, autovehi-
cule, mijloace fixe și obiecte de inventar prima 
ședință de licitație a fost fixată în data de 
04.12.2015, ora 14.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 11.12.2015, 
18.12.2015, 11.01.2016, 18.01.2016, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
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com. Pentru relații suplimentare și vizionarea 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro. 

Debitorul SC Avicola Dr. Tr. Severin SA cu 
sediul in com. Simian, jud. Mehedinti, CIF: 
1606103, J25/325/1991, aflata in procedura de 
faliment, dosar nr. 100/101/2005 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinti, vinde prin licitație publică: 
-Bunurile imobile Proprietate imobiliara agro 
– industrială compusă din: *Ferma nr. 2 – 
‘Reproducere’  la un pret de 121.274 lei. - 5 hale 
- constructie cu regim de inaltime P, avand 
fiecare suprafata construita de aproximativ 
1250 mp, suprafata utila de cca. 1.156 mp – la 
pretul de 23.063 lei/buc.;  - 1 Casa pompe - 
constructie cu regim de inaltime P, avand 
suprafata construita totala de aproximativ 95 
mp si suprafata utila de cca. 88 mp – la pretul 
de 1.567 lei; - 1 Punct Trafo - constructie cu 
regim de inaltime P, avand suprafata construita 
totala de aproximativ 150 mp – la pretul de 
3.980 lei; - 1 Cabina poarta - constructie cu 
regim de inaltime P, avand suprafata construita 
totala de aproximativ 25 mp si suprafata utila 
de cca. 23 mp. – la pretul de 412 lei*. *Ferma 
nr. 3 – ‘Pui carne’ la pretul de 183.923 lei: - 10 
Hale - constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită de aproxi-
mativ 1063 mp, suprafata utila de - cca. 983 mp 
– 9 hale la pretul de 17.806 lei/buc. si 1 hala la 
pretul de 17.827 lei; - 10 Anexe , Magazii - 
constructii cu regim de inaltime P, avand 
suprafaţa construită totala de aproximativ – 16 
, 18  respectiv 23 mp – 7 anexe la pretul de 160 
lei/buc.; 1 anexa la pretul de 180 lei; 1 anexa la 
pretul de 229 lei; 1 magazie la pretul de 120 lei; 
- 1 Filtru sanitar - constructie cu regim de inal-
time P, avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 198 mp; suprafata utila de - cca. 
183 mp la pretul de 4.193 lei*. *Ferma Nr. 4 
-”Pui carne” la pretul de 189.555 lei: - 10 Hale 
- constructie cu regim de inaltime P, avand 
fiecare suprafaţa construită de aproximativ – 
1063 mp; suprafata utila de - cca. 983 mp – 8 
hale la pretul de 17.806 lei/buc; 2 hale la pretul 
de 17.827 lei; - 1 Filtru sanitar - constructie cu 
regim de inaltime P, avand suprafaţa construită 
totala de aproximativ – 198 mp; suprafata utila 
de - cca. 183 mp la pretul de 3.953 lei; - 10 
Anexe , Magazii  - constructii cu regim de inal-
time P, avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 13 respectiv 17 mp, 1 anexa la 
pretul de 130 lei; 2 anexe la pretul de 285 lei/
buc.; 7 anexe la pretul de 170 lei/buc.; - 1 Punct 
Trafo - constructie cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala de aproxi-
mativ – 150 mp, la pretul de 2.995 lei; - 1 Casa 
pompe - constructie cu regim de inaltime P, 
avand suprafata construita totala de aproxi-
mativ 131 mp – la pretul de 2.615 lei*. *Ferma 
Nr. 5 -”Oua consum” la pretul de 189.450 lei: - 
6 Hale - constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită de aproxi-
mativ – 1063 mp, suprafata utila de - cca. 983 
mp – la pretul de 17.806 lei/ buc.;  - 2 Hale - 
constructie cu regim de inaltime P, avand 
fiecare suprafaţa construită de aproximativ – 
726 mp, suprafata utila de - cca. 726 mp la 
pretul de 12.161 lei/buc. - 8 Anexe, Magazii 
constructii cu regim de inaltime P, avand 
suprafaţa construită totala de aproximativ – 17 
respectiv 20 mp – 6 anexe la pretul de 170 lei/
buc.; 2 anexe la pretul de 200 lei/buc.; - 3 Bazine 
constructie cu regim de inaltime P, avand 
fiecare suprafaţa construită de aproximativ – 8 
mp, 28 mp respectiv 107 mp  - 1 bazin la pretul 
de 10.723 lei; 1 bazin la pretul de 3.064 lei; 1 
bazin la pretul de 21.363 lei; - 1 Punct  Trafo 
constructie cu regim de inaltime P, avand 
suprafaţa construită totala de aproximativ – 
156 mp la un pret de 3.115 lei; - 1 Filtru sanitar 
avand suprafaţa construită totala de aproxi-
mativ – 246 mp la un pret de 4.911 lei*; - 
Depozit – poz  3 – suprafata 368 mp, tip 
structura demolabil la un pret de 3.852 lei; -  
Depozit – poz 5 - suprafata 326 mp, tip struc-
tura demolabil la un pret de 3.413 lei; - Centrala 

termica – poz 8 - suprafata 247 mp, tip struc-
tura demolabil la un pret de 3.289 lei; - 
Centrala termica – poz 11 - suprafata 236 mp, 
tip structura demolabil la un pret de 3.142 lei. 
Licitaţia publică va avea loc în localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi 
în data de 26.11.2015 orele 14:00. Participarea 
la licitatie este conditionata de consemnarea la 
Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, pana 
la data inceperii negocierii directe a unei 
cauţiuni de 10% din pretul de pornire si taxele 
de licitatie. Relatii suplimentare la telefoanele: 
0752819051,  0742592183, 0252354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului din locali-
tatea Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului, 
nr.  7A, judetul Mehedinti. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

Anunţul privind organizarea licitaţiei de 
vânzare de masă lemnoasă pe picior și/sau 
masă lemnoasă fasonată; a) privind organi-
zarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior; Organizatorul licita-
ţiei: Primăria Comunei Coșna, sat Coșna, 
comuna Coșna, județul Suceava, telefon 
0230575142, fax 0230575142, e-mail primaria-
cosna@yahoo.com. Data și ora desfășurării 
licitaţiei: 10.12.2015 ora 10.00. Locul desfășu-
rării licitaţiei: Sediul primăriei Coșna, sat 
Coșna, comuna Coșna, județul Suceava; Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare; Licitaţia 
este organizată și se va desfășura conform 
prevederilor Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
924/2015. Data și ora organizării preselecţiei: 
03.12.2015 ora 14.00. Data și ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie: 03.12.2015 
ora 13.00. Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei și pasul de licitare 

pentru fiecare partida sunt afișate la sediul 
organizatorului și pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie 4017 m3,
din care pe natură de produse: — produse 
principale: 2324 (m3); — produse secundare: 
1693 (m3);
și, respectiv, pe specii și grupe de specii: — răși-
noase: 4017 (m3); Masa lemnoasă pe picior 
oferită spre vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certificat . Pentru 
masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se va organiza o noua 
licitație în condițiile prevăzute de HG 924/2015. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu data de: 
25.11.2015. Pentru informaţii și date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei și 
reprezentantului Ocolului Silvic Dorna : Florea 
Mihai Trifon, telefon 0756752317. Organizator, 
Primăria comunei Coșna.

PIERDERI
C.I.I. Tudor Catalin George, in calitate de 
lichidator judiciar a debitoarei SC Aximax 
Conf  SRL cu sediul in Municipiul Adjud, Str 
Horia nr.13, judetul Vrancea, J39/957/2006, 
CUI 19889770, declara certificatul de inmatri-
culare si statutul/anexele pierdute/nule.

Pierdut legitimaţie și carnet student emise de 
Universitatea „Carol Davila” pe numele 
Beznea Luiza Roxana. Le declar nule.

Pierdut Atestat transport marfă cu nr.153043001 
pe numele Zaporojanu Tudor. Îl declar nul.

Pierdut document „certificat constatator” 
-original, nr.4055/01.02.2010, eliberat de Regis-
trul Comertului Ilfov, aparţinând DOGUS 

COMPANY SRL (Reg Com: J23/739/2007; 
CUI:15545545). Declaram nul.

SC CXL Comexim SRL, cu sediul social în 
București, Şos.Giurgiului, nr.63-65, bl.K, sc.1, 
et.9, ap.37, sector 4, având număr de înregistrare 
în Registrul Comerţului J40/11424/2000, 
CUI:13587889, declarăm pierdut Certificatul 
Constatator de autorizare a activităţii declarate 
la punctul de lucru situat Com.Ileana, Str.
Magnoliei, nr.331, Jud.Călărași. Îl declarăm nul.

S.C. GEGI S.R.L. cu sediul în Tecuci, Str. 
Ştefan cel Mare nr.57, C.U.I. RO 6466990, 
pierdut în data de 06.11.2015, în împrejurări 
necunoscute, casă de marcat cu următoarele 
date de identificare: marca DATECS DP 50, 
serie aparat: 13013619 și serie fiscală GL 
0367026975.     
                        
Declar nul (pierdut) procesul verbal de predare 
primire a locuinței anexa 5, nr. 7T/1643 din 
01.03.1993, eliberat de Titan AL S.A. pe numele 
Popa Alexandru.       
                
S.C. Isis Grup S.R.L., J40/15836/2003, RO 
15935297, București, declar pierderea chitanți-
erului seria C ISI nr. 197851- 197900, din care 
declară nule chitanțele ștampilate de la 
numărul 197874 la 197900, necompletate.

Declar pierdută/ nulă legitimaţia de avocat pe 
numele Tamaș Vasile Marius eliberată de 
Baroul București, dosar nr. 8252.

Declarăm pierderea Certificatului Constatator 
pentru sediul social și îl declarăm nul. Certifi-
catul emis O.R.C.T.B. pentru S.C. Axelle Co 
S.R.L., cu sediul social în București,  Strada 
Fântânica nr.14A, corp C,  Sector  2 , 
J40/10785/1995, C.U.I. RO 796048. 


