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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Tâmplar cu experienţă, angajăm
pentru mobilier pal, mdf la
comandă.Atelier în zona Colentina,
salariu 2.400lei. Tel:0736112178
l Primăria Comunei Islaz, Judeţul
Teleorman organizează concurs
pentru ocuparea unui post de
inspector I, personal contractual pe
perioadă nedeterminată, în cadrul
compartimentului cadastru din
aparatul de specialitate al primarului comunei Islaz; nivelul studiilor- minim studii superioare de
scurtă durată în domeniul
cadastru, îmbunatăţiri funciare,
construcţii, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalenta ;vechime în
specialitate – minim 9 ani;
Concursul se va organiza la sediul
primăriei comunei Islaz, din
comuna Islaz strada Dunării, nr. 58,
(sala de şedinţe), în data de 23 mai
2016, ora 10.00 proba scrisă,
respectiv 24 mai 2016 interviul, ora
14.00. Depunerea dosarelor de
concurs se va face în termen de zece
zile lucrătoare de la data publicării
(pana la data de 13 mai 2016, ora
16,00, inclusiv) la sediul Primăriei
Comunei Islaz, birou secretar
comună. Relaţii suplimentare se
obţin la sediul primăriei sau la
telefon nr. 0247/420206, persoană
de contact Rezeanu Oana , secretar
comună cu delegare.
l Institutul Naţional de Cercetare
Dezvoltare pentru Optoelectronica
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiştilor, nr.409, Oraş Măgurele, Jud.
Ilfov, scoate la concurs următoarele
posturi: -1 post asistent cercetare
ştiinţifică cu contract individual de
muncă pe durată determinată şi
timp parţial (2 ore/zi) în domeniul
Fizică, cu următoarele cerinţe: teză
de doctorat susţinută în catedră
(minim); cunoştinţe aprofundate în
domeniul caracterizării spectroscopice a sistemelor moleculare şi a
celor nanostructurate, calcule teoretice şi modelare spectre; buna
cunoaştere a limbii engleze (scris,
citit, vorbit); independenţă în
operarea aparaturii de laborator

(ex. Spectrometre Raman, FTIR);
operare Origin. -1 post cercetător
ştiinţific gradul III cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, 8 ore/zi, cu următoarele
cerinţe: doctorat în specialitatea
Fizică; experienţă în obţinerea
filmelor subţiri de materiale metalice, respectiv oxidice, prin depunere cu laser pulsat (PLD);
experienţă în depunerea filmelor
subţiri de materiale vitroase din
sol-gel prin tehnica spin-coating;
experienţă în caracterizarea materialelor prin metode spectroscopice
( î m p r ă ş t i e r e R a m a n , FTI R ,
UV-VIS-NIR, fotoluminescenta) –
independenta la măsurători şi
interpretarea rezultatelor; operare
PC (Windows, Origin); cunoştinţe
aprofundate de limba engleză (scris,
citit, vorbit). Locul desfăşurării
concursului: la sediul INOE 2000
din str. Atomiştilor, nr.409, Oraşul
Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea la
concurs se face în termen de 30 zile
de la data publicării anunţului în
ziar. Dosarul de concurs se depune
la Secretariatul INOE 2000 din str.
Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Concursul se va
desfăşura în perioada 27.05.201630.05.2016. Relaţii la telefon:
-021/457.45.22
l Primăria oraşului Petrila anunţă
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere vacante sef serviciu al Serviciului Energetic. Condiţiile de
participare şi specifice sunt: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalenta
în domeniul ştiinţelor inginereşti;
-studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administraţiei
publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; -vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare
exercitării funcţiei publice minim 2
ani; -să fie numit într-o funcţie
publică din clasa I; -să nu aibă în
cazierul administrativ o sancţiune
disciplinară neradiată. Concursul
va avea loc în data de 27 mai 2016,
ora 10, proba scrisă. Cele două

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
312423/25.04.2016. În conformitate cu prevederile O.G.
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
11.05.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Prahova, din localitatea Ploiești, str. Aurel
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului: 1. Autoturism marca Opel Adam AGT 98 Kombi,
an fabricație 1999, cc 1700 cmc, nr. înmatriculare AX-775-YW,
combustibil motorină, culoare albastru, Euro 2, fără documente
înmatriculare, preț pornire – 7.868 lei (inclusiv T.V.A.); 2.
Autoturism marca Rover 75, 1.8i , an fabricație 2000, cc 1796
cmc, nr. înmatriculare PH-51-YZZ, combustibil benzină, EURO 3,
culoare verde, preț pornire – 16.113 lei (inclusiv T.V.A.); 3.
Autoturism marca Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI , an
fabricație 2000, cc 1896 cmc, nr. înmatriculare PH-07-YZZ,
combustibil motorină, Euro 3, culoare alb, preț pornire – 11.663
lei (inclusiv T.V.A.); 4. Autoturism marca Audi A6, an fabricație
2009, cc 2967 cmc, nr. înmatriculare PH-15-DGT, combustibil
motorină, culoare alb, EURO 5, preț pornire – 61.670 lei (inclusiv
T.V.A.). Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare la
licitație : conform H.G. 731/2007 republicată, privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.
14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de
valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului, cei interesați vor achita o garanție de
participare de 10% din prețul de pornire al licitației în contul
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești,
cod unic de înregistrare 2844936 și vor depune documentele de
participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea
sus menționată, până pe data de 09.05.2016, ora 16.00. Pentru
relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon
0244.407.710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din
Ploiesti, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment
Valoriﬁcare Bunuri.
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probe se vor desfăşura la sediu
Primăriei oraşului Petila din strada
Republicii nr. 196. Dosarele de
înscriere pentru participarea la
concurs se depun la Primăria
oraşului Petrila până la data de 17
mai 2016, ora 15. Bibliografia
pentru posturile scoase la concurs
din cadrul Compartimentului
Buget Contabilitate Salarizare şi
Compartimentul Energetic: -Legea
nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată; -Legea
nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată; -Legea
nr.7/2004 privind Codul de conduita
a funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr.230/2006 a serviciului de
iluminat public; -Legea nr.123/2012,
legea energiei şi a gazelor naturale;
-Legea nr.121/2014 privind eficienţa
energetică; -OUG nr.18/2009
privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuit;
-OUG nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit
cu finanţare prin credite bancare cu
garanţie guvernamentală. Acte
necesare: dosar, act de identitate,
formular de înscriere la concurs,
diploma de studii, copie după
carnetul de muncă sau adeverinţa
care să ateste vechimea în muncă şi
în specialitate, cazier administrativ.
Toate documentele solicitate vor fi
prezentate în copii şi original sau în
copii legalizate. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei oraşului
Petrila sau telefon 0254.550977 sau
0254.550760.
l Municipiul Ploiesti –S.P.F.L.
Ploiesti anunta: În temeiul art.250
alin.(2) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
11, luna mai, anul 2016, ora 11.00,
în România, judeţul Prahova,
municipiul Ploiesti, str. Independentei, nr. 16, se va vinde prin licitatie urmatorul bun imobil,
proprietate a debitorului SC Karom
Plus SRL cu domiciliul fiscal /sediul
în România, judeţul Iasi, municipiul Iasi, str. Carol I, nr.3, cam. 3,
CUI 26692134, dosar de executare
34367/12.12.2012
si
65049/16.04.2013. Cladire hala C18
in regim p+2e (partial), avand
suprafata construita 1702 mp,
cladire post trafo C19 avand suprafata construita desfasurata de 35.03
mp si teren intravilan aferent
cladiri in suprafata totala de 3525
mp, parte indiviza din suprafata
totala de 35693 mp, conform schitei
anexate in Raportul de Evaluare
Proprietate Imobiliara intocmit de
expert evaluator ing. Ciocoiu Petre,
situat in intravilanul mun. Ploiesti,
str. Pompelor, nr.3, detinut in baza
contractului de vanzare cumparare
nr.776/01.04.2010,inscris in cf.
1148/2bis a localitatii Ploiesti,
avand numarul cadastral al
bunului imobil 1717/2/1/2/1, preţ de
evaluare/de pornire al licitaţiei

2226284 lei inclusiv TVA 20 %.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele
sarcini: contract de ipoteca nr.
119/02.09.2010 emis de NP Vicol
Alexandru in favoarea Sindilaru
Iulian Razvan, contract de ipoteca
nr. 120/02.09.2010 emis de NP Vicol
Alexandru in favoarea Mihailescu
Irina, sechestru executoriu in
favoarea Serviciul Public Finante
Locale Ploiesti, conform procesului
verbal de sechestru asupra bunur i l o r i m o b i l e n r. 4 1 3 0 8
/09.05.2013,25223/ 05.03.2014 si
61996/11.06.2015. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru
vânzare. Toti cei interesati in
cumparea bunurilor sunt invitati sa
se prezinte la data stabilita pentru
vanzare si la locul fixat in acest
scop, iar pana la acel termen sa
depuna documentele de participare
la licitatie pana la data de
10.05.2016, ora 16.30 inclusiv.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si
Incasare Creante Bugetare al creditorului cu sediul in localitatea
Ploiesti, str. Sos. Vestului, (fosta
scoala de soferi), nr.19, et.2,
cam.1. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul
0244/582919.
l Inspectoratrul Teritorial Pentru
Calitatea Seminţelor Si Materialului Saditor Mureş cu sediul în
Sângeorgiu de Mureş str. Mariaffi
Lajos nr. 13 jud. Mureş CF. 5584652.
Organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999 si HG nr.611/2008,
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante din cadrul
I.T.C.S.M.S. Mureş, după cum
urmează: - 1 funcţie publică de
execuţie de Referent clasa III grad
profesional superior, in cadrul
Compartimentului Financiar
contabil, Resurse umane, Administrativ. Data si locul concursului:
-01.06.2016 la ora 10 la sediul
I.T.C.S.M.S. Mureş -proba scrisă
-03.06.2016 la ora 10 la sediul
I.T.C.S.M.S. Mureş – interviul.
Condiţii de participare la concurs: studii liceale, respectiv studii medii
liceale finalizate cu diplomă de
bacalaureat, minim 9 ani vechime
in specialitatea studiilor necesare
exercitarii funcţiei publice; - perfecţionare in domeniul financiar
contabil atestată prin certificat sau
diplomă; - cunoştinte de operare si
utilizare calculator-nivel mediu.
Participanţii la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice vacante
trebuie sa indeplinească condiţiile
prevazute la art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată ( r2 ), cu
modificările si completările ulterioare. Pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante dosa-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură, Insolvență și Lichidări. Invitație de participare.
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația pentru
Contribuabili Mijlocii, invită practicienii în insolvență, înscriși pe
Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona a II-a să depună, până cel târziu
la data de 06.05.2016, ora 12,00, ofertă în vederea desemnării
unui practician în insolvență, în dosarul de insolvență nr.
10/1259/2016, privind pe S.C. Andreea Motoc S.R.L., cu sediul în
Pitești, str. Calea București, bl. 25, sc. C, Ap. 2, jud. Argeș, CUI
5395645, aﬂat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmită
conform prevederilor art. 16, din Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015, privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

rele de concurs se depun in termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a, la sediul
ITCSMS Mureş. Dosarul de
inscriere la concurs va conţine
următoarele: a) formularul de
inscriere; b) copia actului de identitate; c) copiile diplomelor de studii
si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; d) copia
carnetului de muncă sau, dupa caz,
o adeverinţă care sa ateste vechimea
in muncă si, după caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii
funcţiei publice; e) cazierul judiciar;
f) adeverintă 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) declaraţia pe proprie raspundere sau
adeverinţa care sa ateste ca nu a
desfăsurat activitaţi de poliţie politică. Copiile de pe actele prevazute
se prezintă in copii legalizate sau
insoţite de documentele originale
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. Tematica
pentru concurs se va pune la dispoziţia solicitanţilor de către unitate.
Informaţii suplimentare se pot
obţine direct la sediul instituţiei sau
la telefon 0265/318775.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bucureşti, cu sediul în str.
Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4,
Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea a două funcţii
publice de execuţie vacante, după
cum urmează: - INSPECTOR de
muncă clasa I grad profesional
superior din cadrul biroului Monitorizare Relații de Muncă; - REFERENT clasa a III-a grad
profesional superior din cadrul
biroului Monitorizare Relații de
Muncă. Condiţii de participare: -Condiţii generale -art.54 din
Legea nr.188/1999 republicată (r2),
cu modificările şi completările ulterioare; -Condiţii specifice: Pentru
funcţia publică de execuţie vacantă
de INSPECTOR DE MUNCĂ
clasa I grad profesional superior:
-Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniile fundamentale: ştiinţe
inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice,
ştiinţe juridice, ştiinţe economice
sau în specializările: sociologie,
psihologie, medicină, administraţie
publică şi ştiinţe politice; -Perfecţionari (specializari): -Cunoştinţe de
operare/programare pe calculator
(necesitate şi nivel): diplomă/certificat/atestat /ECDL; -Vechime
minimă în specialitatea studiilor: 9
ani. Pentru funcţia publică de
execuţie vacantă de REFERENT
clasa a III-a grad profesional superior: -Studii de specialitate: studii

liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat; -Perfecţionari (specializări):
-Cunoştinţe de operare/programare
pe calculator (necesitate şi nivel):
diplomă/certificat/atestat /ECDL;
-Vechime minimă în specialitatea
studiilor: 9 ani. Acte necesare
pentru înscriere: -formularul de
înscriere pus la dispoziție de I.T.M.
Bucureşti; -copia actului de identitate; -copiile diplomelor de studii şi
a altor acte care să ateste efectuarea
unor specializări; -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei
publice (conform Ordinului ANFP
nr. 192/2013 pentru aprobarea
formatului standard al adeverinţei
care atestă vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor);
-cazierul judiciar; -adeverinţă 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 (adeverinţa care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice); -declaraţia pe propria
raspundere sau adeverință care să
ateste că nu a desfăşurat activităţi
de poliţie politică; -declaraţia pe
propria răspundere că nu a fost
destituit(ă) dintr-o funcţie publică
sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. Concursul
constă în susținerea unei probe
scrise în data de 27.05.2016 ora
10.30 şi interviul în data de
01.06.2016 ora 10.30. Copiile de pe
actele necesare înscrierii se vor
prezenta însoțite de documentele
originale sau în copii legalizate.
Dosarele se vor depune în perioada
28.04-17.05.2016 inclusiv, perioada
de selecţie a dosarelor este
18-24.05.2016. Relaţii suplimentare
la tel.: 021.331.18.03.

PRESTĂRI SERVICII
l Lucrări de construcţii complete
sau partiale, demolare,renovare
structuri de acoperiş,izolaţii exterioare-interioare, chiar şi în străinătate.BFL Build Technology SRL:
0740.010.611, info@BFLconstruct.
ro

CITAȚII
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat în comuna Casin, judeţul
Bacău, Cimpoia Elena domiciliată
în oraş Oneşti, str. Libertăţii, nr. 29,
sc A, apt. 8, judeţul Bacău, Calistru
George Valentin domiciliat în
comuna Tudor Vladimirescu,
judeţul Arad, sunt citaţi în dosar nr.
1890/222/2009* la termenul din

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură, Insolvență și Lichidări. Invitație de participare.
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația pentru
Contribuabili Mijlocii invită practicienii în insolvență, înscriși pe
Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona a XIV-a, să depună, până cel
târziu la data de 06.05.2016, ora 12,00, ofertă în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarul 471/120/2016,
privind S.C. Haloﬁn Prod S.R.L., cu sediul în comuna Răzvad, sat
Valea Voievozilor, str. Cărămidari, nr. 65, jud. Dâmbovița, CUI
7185852, aﬂat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită
conform prevederilor art. 16, din Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015, privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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data de 11.05.2016, la Judecătoria
Dorohoi în calitate de pârâţi,
,,partaj succesoral”, reclamantă
Aghiorghiesei Rodica.
l Pârâtul Miresan Doru Pompei cu
ultim domiciliu cunoscut în
Câmpina, Independenţei, 4, Et.1,
Ap.27 este citat în 14.06.2016 la
Judecătoria Năsăud în dosarul
710/265/2010 în proces cu Harapascu Lenuta pentru succesiune.
l Enache Sorin este chemat la
Judecătoria sectorului 5, Splaiul
Independenţei, nr. 5, sector 4, Bucureşti, în calitate de pârât în dosarul
nr. 42842/245/2014, pentru ziua de
19.05.2016, ora 9.00, cauza având
ca obiect divorţ, în contradictoriu cu
reclamanta Enache Magdalena-Irina.
l Se citează Mihai Bogdan Sebastian, Mihai Luminița Erica, Mihai
Emil Cosmin, Mihai Despina Cristina, Luca Simona şi Luca Georgeta
în calitate de pârâți în dosar nr.
4058/190/2006* al Judecătoriei
Bistrița, în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect validare
contracte pentru termenul de judecată din data de 19.05.2016
l Se citează numiții Cîrdan
Alexandru, Luci Iftinia, Bantos
Marina, Mihali Ioan şi Sot Maria în
calitate de pârâți în dosar nr.
702/265/2014 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Sas Floarea,
având ca obiect succesiune şi partaj,
cu termen la 14.06.2016
l Se citează numitul Sucilă Nicolae
lui Iacob în calitate de pârâtă în
dosar nr. 2824/265/2010 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Sucilă
Ieronim, având ca obiect succesiune
şi partaj, cu termen la 09.06.2016
l Se citează numiții Toderici
Rodica şi Toderici Nicolae în calit a t e d e p â r â ț i î n d o s a r n r.
1882/265/2012 al Tribunalului
Bistrița-Năsăud, în proces cu
Silveşan Lucia ş.a., având ca obiect
succesiune, uzucapiune - recurs,, cu
termen la 18.05.2016
l Albu Robert Cristian, cu ultimul
domiciliu în Iaşi, este chemat în
calitate de pârât la Judecătoria Iaşi,
cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu
nr. 25, în ziua de 18.05.2016,
Completul C04, ora 8.30, camera
Sala 6, în proces cu Albu Viorica în
calitate de reclamant, pentru
acțiune în constatare calitate de
moştenitor în dosar număr
2637/245/2016.
Se citează numiţii Lazăr Rita, Lazăr
Angelica şi Lazăr Gabriel (moştenitorii defunctului Lazăr Ştefan), în
calitate de pârâţi, la Judecătoria
Botoşani în dosarul civil nr.
15316/193/2014, pentru termenul
din 31.05.2016.

l Se citează pârâta SC Garden
Business Italia SRL, reprezentată
prin administrator Culicigno
Pasquale, cu ultimul domiciliu
cunoscut îm mun. Slobozia, str.
Gării, bl. G100, ap.16, jud. Ialomiţa,
la Judecătoria Piteşti, pentru
termenul din 6 mai 2016, ora 8,30,
în Dosarul nr. 2018/280/2015, având
ca obiect anulare contract de închiriere nr. 2431/31.03.2009, reclamantă Dumitru Gherghina.

NOTIFICARE
l Descendenti defunctului Zanfir
Stefan (nascut Oanţă Stefan,nascut
la data 24.09.1947 decedat la data
15.12.2014) fost ultim domiciliu
Loc. Bucuresti, str. Pucheni 139-149
bl.4, sc.A. Sunt citati sa se prezinte
in vederea dezvoltari succesiuni la
sediul S.P.N Miu si Molcut din
Bucuresti Calea Floreasca nr.33
Ap.4 sc.1, parter pe data de
09.06.2016 ora 16, impreuna cu
certificatul de nastere si buletinul.

DIVERSE
l Bucur SA informează acţionarii
că Raportul anual aferent exerciţiului financiar 2015, întocmit în
conformitate cu prevederile regulamentului CNVM nr. 1/2006, este
diponibil începând cu data de
27.04.2016 prin Autoritatea de
Supraveghere Financiară, Bursa de
Valori Bucureşti, precum şi pe
web-site-ul propriu www.bucurcom.
ro- secţiunea Documente. Informaţii suplimentare se pot obţine de
la sediul societăţii, tel.
021-323.67.30; fax 021-323.67.37;
e-mail office@bucurcom.ro.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr.
412 din data de 07.04.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 3507/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a
falimentului debitoarei Buze Oil
Serv SRL, loc.Barcanesti, comuna
Barcanesti, nr. 425, jud. Prahova
,CIF 31223193, J29/228/2013.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al
creanţelor este 15.05.2016.Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor
este 15.06.2016.Termenul pentru
depunerea eventualelor contestaţii
formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este de 7 zile de
la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar.Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 15.07.2016.
l Subscrisa SC Dedeman SRL,
identificata prin CUI 2816464 cu

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Admistrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 12756/27.04.2016. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală –
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona a VII-a, să
depună, până cel târziu la data de 06.05.2016, ora 12.00, ofertă
în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de
insolvență nr. 3394/87/2015 privind pe S.C. Estagroteh S.R.L., cu
sediul în loc. Nanov, șos. Alexandria - Turnu Măgurele, km. 3, jud.
Teleorman, CUI 17979486, aﬂat pe rolul Tribunalului Teleorman,
întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

sediul in Jud.Bacau, Municipiul
Bacau, strada Alexei Tolstoi nr.8,
titular al PUZ "Extindere magazin
Dedeman"-amplasat in str.Actiunii
nr.2-4, sector 4, Bucuresti anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei APM
Bucuresti din Aleea Lacul Morii
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil),
sector 6, de luni pana joi intre orele
9.00-11.00. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.B., in termen de 18zile de la
data publicarii anuntului.
l SC Expert Petroleum SRL
pentru OMV Petrom S.A. anunţă
publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare de către APM
Timiş de a nu se efectua evaluarea
impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul “Transformarea parcului 3 Calacea în
Punct de colectare, obţinere avize şi
acorduri necesare” propus a fi
amplasat în comuna Satchinez,
extravilan, CF nr. 401317 Satchinez
(provenită din CF nr. 4554
Satchinez), nr. topo. 5420, incinta
Parcului 3 Calacea, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM Timiş,
localitatea Timişoara, B-dul Liviu
Rebreanu nr. 18 - 18A, jud. Timiş, în
zilele de luni – joi între orele 8.00 –
16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00,
precum şi la următoarea adresă de
internet http://apmtm.anpm.ro Secţiunea acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunţ, până la data de 03.05.2016.
l Dosar nr. 14154/318/2012.
Sentinţa civilă nr. 207/2013. Admite
acţiunea civilă, având ca obiect
divorţ cu minori, formulat de reclamantul Pîciu Constantin, domiciliat
în comuna Aninoasa, sat Costeşti,
jud. Gorj, împotriva pârâtei Pîciu
Angelica-Madalina, domiciliată în
Rovinari, str. Castanilor, bl. D1, sc.
2, et. 4, ap. 16, jud. Gorj, procedura
îndeplinită prin publicitate, în
contradictoriu cu autoritatea tutelară Consiliul Local Aninoasa şi
Consiliul Local Rovinari. Desface
căsătoria înregistrată sub nr.
66/05.08.2006 în registrul de stare
civilă al primăriei Rovinari, din
vina pârâtei. Reclamantul revine la
numele purtat anterior căsătoriei,
acela de Dăianu. Autoritatea părintească cu privire la minorul Dăianu
Giani-Gabriel, născut la data de
10.07.2003, revine în comun ambilor
părinţi. Stabileşte locuinţa minorului Dăianu Giani-Gabriel, la tatăl

–reclamant. Obligă pârâta la plata
unei pensii de întreţinere în
favoarea minorului în cunatum de
câte 175 lei lunar, începând cu data
de 24.08.2012 şi până la majoratul
acestuia. Ia act că reclamantul îşi
rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu
drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare. Pronunţată în
şedinţa publică, azi, 11.01.2013, la
Judecătoria Tg-Jiu.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse şi Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței
prevăzută de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei S.C. PARCUL
CU ARINI S.R.L. cu sediul în
Bucureşti, Str. Pictor Ion Andreescu
Nr. 26A, etaj demisol, ap. 1, sector 2,
J40/10637/2013, CUI 26962360, în
dosarul 10787/3/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secția
a-VII-a Civilă. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului -02.06.2016, termenul de
verificare a creanțelor, de întocmire,
afişare şi comunicare a tabelului
preliminar de creanțe -23.06.2016,
termenul de definitivare a tabelului
creanțelor -07.07.2016. Următorul
termen administrativ de control
pentru analiza stadiului continuării
procedurii a fost fixat la data de
06.10.2016. Pentru relații:
021.318.74.25.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL, cu
sediul în Bucureşti, Str. Buzeşti, nr.
71, et. 2, cam. 203, Sector 1, desemnată prin sentinţa din data de
07.12.2005, pronunţată în dosarul
nr. 1857/3/2005 de către Tribunalul
Bucureşti -Secţia a-VII-a Civilă, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei MORARIT PANIFICATIE IRIS S.A., organizeaza
selectie de oferte in vederea achizitionarii ca deseuri recuperabile, a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv mijloace
fixe (panificatie). Ofertele vor fi
depuse la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, Nr.
71, Et. 2, Camera 203, Sector 1, Tel./
Fax: (+40) 21 318 74 25, email dinu.
urse@gmail.com, pana cel tarziu in
data de 10.05.2016, ora 16.00. Ofertele pot fi transmise si pe fax-ul sau
email-ul mentionat in anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: 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 ulteri-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Admistrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 12598/27.04.2016. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală –
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona a II-a să
depună, până cel târziu la data de 06.05.2016, ora 12.00, ofertă
în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de
insolvență nr. 64/1259/2016 privind pe S.C. Interim Place S.R.L.,
cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 1, jud. Argeș, CUI 27188527,
aﬂat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmită conform
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de
agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția
Națională de Administrare Fiscală.

oare, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor în data de
30.05.2016, ora 11:30, 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.Modificarea
structurii şi componentei Consiliului de Administraţie al S.C. Rami
Dacia S.A. 5.Diverse. În cazul în
care pe data de 30.05.2016 nu se
întruneşte cvorumul prevăzut de
lege, Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor este convocată
pentru data de 31.05.2016, în acelaşi
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi.
l Convocator: 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 30.05.2016,
ora 12:30, la sediul societăţii, cu
următoarea ordine de zi: 1). Modificarea actului constitutiv al S.C.
RAMI DACIA S.A., ca urmare a
modificării structurii şi componentei Consiliului de Administraţie
al S.C. RAMI DACIA S.A. 2).
Aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii RAMI DACIA
S.A. 3). Diverse. În cazul în care pe
data de 30.05.2016 nu se întruneşte
cvorumul prevăzut de lege,
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor este convocată
pentru data de 31.05.2016, în acelaşi
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi.
l Convocare: Administratorul unic
al MACOMB S.A., înmatriculată la
ORC sub nr. J40/345/1991, C.U.I.
1568174, cu sediul în Bucureşti, str.
Dirijorului nr. 31-33, sector 1, în
temeiul Actului constitutiv al societăţii, reactualizat şi al prevederilor
art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, Convoacă: I. Adunarea
generală ordinară a acţionarilor
pentru data de 29 mai a.c. orele
11,00, care va avea loc la restaurantul Belmondo din Bucureşti, Şos.
Nordului nr.7-9, sector 1. La această
adunare generală ordinară a acţionarilor sunt invitaţi să participe
acţionarii aflaţi în evidenţă la S.C.
Depozitarul Central S.A. la sfârşitul
zilei de 24 mai a.c. Ordinea de zi
este următoarea: 1. Prezentarea,
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spre dezbatere şi aprobare, a Raportului de gestiune al administratorului unic, pentru exerciţiul
financiar 2015. 2. Prezentarea, spre
dezbatere şi aprobare, a Raportului
comisiei de cenzori, privind Bilanţul
Contabil, Contul de profit şi pierdere, Notele explicative la
31.12.2015. 3 . Prezentarea, spre
dezbatere şi aprobare, a Situaţiilor
Financiare Anuale Simplificate,
respectiv Bilanţul Contabil, Contul
de profit şi pierdere, Notele Explicative la 31.12.2015. 4. Descărcarea de
gestiune a administratorului unic
pentru exerciţiul financiar 2015. 5.
Prezentarea, spre dezbatere şi aprobare, a BVC pentru 2016. 6. Revocarea din funcţie a
administratorului unic al S.C.
Macomb S.A. şi alegerea unui nou
administrator. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi completată de
aceştia până la data de 23.05.2016.
II. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, pentru data de
29 mai a.c., orele 12.00, care va avea
loc la restaurantul Belmondo din
Bucureşti, Şos. Nordului nr.7-9,
sector 1. La această adunare sunt
invitaţi să participe acţionarii aflaţi
în evidenţă la S.C. Depozitarul
Central S.A., la sfârşitul zilei de 24
mai a.c. Ordinea de zi este următoarea: 1 . Schimbarea sediului
social în Bucureşti, sector 1, Str.
Pictor Stahi nr.9, parter, cam. nr.5.
În situaţia în care adunarea generală ordinară a acţionarilor şi
adunarea generală extraordinară a
acţionarilor nu vor putea delibera în
mod valid, din lipsă de cvorum, o a
doua adunare generală ordinară a
acţionarilor se va desfăşura pe data
de 30.05.2016, la aceeaşi oră, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi,
iar o a doua adunare generală extraordinară se va desfăşura tot pe
30.05.2016 orele 12,00, în acelaşi loc
şi cu aceeaşi ordine de zi. După
publicarea convocării, acţionarii
reprezentând individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunărilor generale, în termen de
cel mult 15 zile de la publicarea
convocării, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau un proiect de hotărâre propus
spre adoptare adunării generale
respective; b) de a prezenta proiecte
de hotărâre, în termen de 15 zile de
la data publicării convocării, pentru
punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi a adunării
generale respective. Aceste drepturi
pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat).
Acţionarii îşi pot exercita dreptul
prevăzut la alineatul precedent, lit.
a) în termen de cel mult 15 zile de la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Admistrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură Insolvență și Lichidări. Nr. 6647/27.04.2016. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală –
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență, agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona a XIV-a, să
depună, până cel târziu la data de 06.05.2016, ora 12.00, ofertă
în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de
insolvență nr. 884/120/2016 privind pe S.C. Etyc C.C.I. S.R.L., cu
sediul în com. Corbii Mari, sat Vadu Stanchii, str. Strada Mare, nr.
79 jud. Dâmbovița, CUI 14205642, aﬂat pe rolul Tribunalului
Dâmbovița, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.
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ANUNȚURI

data publicării convocării, iar
dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiaşi
alineat, cel târziu cu o zi înainte de
data adunării generale. Acţionarii
ce vor fi împiedicaţi de anumite
împrejurări să participe la una din
aceste adunări, vor putea mandata,
în conformitate cu art.125 din
Legea 31/1990 republicată, printr-o
procură specială, o terţă persoană
care să participe şi să voteze în
numele lor şi pentru ei, în condiţiile
legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la locul de desfăşurare a
adunărilor generale, începând cu
data convocării, între orele 10.0011.00 şi vor fi depuse spre înregistrare, până pe data de 26 mai a.c.
între orele 10.00-11.00, reprezentantul acţionarului fiind obligat ca
la data adunării generale să aibă
asupra sa procura în original. Acţionarii au dreptul să formuleze
întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunărilor generale,
după ce acţionarii vor fi identificaţi
sau dacă buna desfăşurare şi pregătire a adunării generale precum şi
protejarea confidenţialităţii şi intereselor comerciale ale societăţii,
permit acest lucru. Documentele
privind problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării generale
ordinare pot fi consultate la sediul
societăţii, începând cu data convocării.

LICITAȚII
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. Prima
şedinţă de licitaţie va avea loc la
termenul din data de 16.05.2016,
ora 10:00 la sediul societăţii.
Termenul limită de depunere a
cererii şi documentaţiei pentru
înscrierea la licitaţie este 13.05.2016,
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
30.05.2016, la ora 10:00, la sediul
societăţii, iar cererea de înscriere şi
documentaţia aferentă se vor putea
depune până la 27.05.2016, ora
16:00.
l Debitorul SC Vinalcool Bucureşti
SA societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate la vânzare:
Proprietate imobiliară situată în
Bucureşti, Str. Petru Rareş nr. 15,
sector 1, compusă din teren în
suprafață de 3.081,57 mp şi
construcții cu suprafață construită
totală de 2.015,44 mp. Prețul Caietului de sarcini este de 5.000 lei,
exclusiv TVA. Licitațiile vor fi
desfăşurate conform deciziei creditorilor: -5 licitații publice cu strigare
cu preț de pornire de 1.601.112,26
Euro, reprezentând 70% din
valoarea stabilită prin Raportul de
Evaluare, în datele de 11.05.2016,
18.05.2016, 25.05.2016, 01.06.2016
şi 08.06.2016 de la ora 16.00. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO81BFER140000010831RO01
deschis la Banca Comercială Feroviară Agenția Popa Tatu, cel târziu
cu o zi înainte de data şi ora stabilită pentru şedința de licitație, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației; -achiziționarea
cel târziu cu o zi înainte de data şi
ora stabilită pentru şedința de licitație a Caietului de sarcini. Toate
şedințele de licitații se vor desfăşura
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et.2,
cam. 203, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Direcţia Silvică Sălaj, cu sediul în
Zalău, str. Tipografilor nr.1, vinde
prin licitaţie publică deschisă cu
strigare următoarele mijloace fixe
casate: Nr. crt. / Denumirea mijloc
fix / Cod clasificare / Nr. inventar /
Anul punerii în funcţiune / Unitatea
in care se afla / Valoare de incepere
a licitatie lei fara TVA / Valoarea
garantiei de participare 10% lei fara
TVA; 1 / Fierastrau panglica /
2.1.8.1 / 601020 / 2001 / Magura
Simleu / 8627 / 863; 2 / Dacia 1310
Break / 2.3.2.1.1 / 355641 / 2000 /
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Almas / 1386 / 139; 3 / Tractor U
445 / 2.3.2.2.5 / 1077 / 1977 / Almas
/ 6853 / 685; 4 / Tractor U 650 /
2.3.2.2.5 / 1075 / 2001 / Cehu Silvaniei / 5788 / 579; 5 / Ifron / 2.1.20.6 /
600082 / 2004 / Magura Simleu /
6379 / 638. Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura la data de
06.05.2016, ora 11:00, la sediul
Direcţiei Silvice Sălaj, str. Tipografilor, nr. 1, loc Zalău, jud. Sălaj.
Caietul de sarcini al licitaţiei, poate
fi achiziţionat de la sediul direcţiei
silvice, contra sumei de 25 lei.
Documentele de participare la licitaţiei pot fi depuse până la data de
06.05.2016 ora 10:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon 0260631170, persoană de
contact ing. Pop Bogdan.
l Dosar executional nr. 489/2013
din:14.04.2016 publicatie de
vânzare imobiliară. Noi Dinca
Stelian Emil executor judecătoresc
in cadru Birou Executor Judecatoresc Stelian Emil Dinca cu sediul in
Brasov, B-dul 15 noiembrie nr.43,
sc.A, ap.4, jud.Brasov, numit in
functie prin ordinul 685/2001 al
Ministrului Justitiei. In conformitate cu art.838 alin.1 Cod Procedura
Civila aducem la cunostinta generala ca in data de 12.05.2016 ora
10:00 va avea loc la sediul Birou
Executor Judecatoresc Stelian Emil
Dinca cu sediul in Brasov, B-dul 15
noiembrie nr.43, sc.A, ap.4, jud.
Brasov, vanzarea la licitatie publica
a imoblilului situat in Cartier
Stupini-507166, Str.Izvorului, nr.1B,
Judetul Brasov, avand CF:101693
(provenita din conversia de pe
hartie a CF nr.56025)-Brasov
C a r t i e r S t u p i n i , n r. T O P :
10905/3/2/1/2, compus din Teren
intravilan arabil in suprafata de
800mp, utilitati se afla la limita
terenului si la imobilele vecine.
Preţul de pornire la licitaţie este de:
11.600,00EUR. Prezenta publicatie
de vanzare a for intocmita in
conformitate cu dispozitiile art.838
Cod Procedura civila si afisata la
data de 14.04.2016 la sediul Biroului executorului judecatoresc, a
Primariei Brasov, la locul unde se
af la imobilul si la Judecatoria
Brasov. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei

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. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 17,
luna Mai, 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 Gistar SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Mihai Bravu, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 15390319. 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 *): 1.
Autoturism Mercedes Benz, GR-04-EXD, 6.000 lei, 20%; 2. Autobuz Man, GR-05-GIS, 26.800 lei,
20%; 3. Microbuz Mercedes Benz, GR-05-CEN, 45.600 lei, 20%; 4. Microbuz Volkswagen, GR-07-GIS,
36.500 lei, 20%; 5. Microbuz Volkswagen, GR-06-GIS, 39.100 lei, 20%; 6. Microbuz Volkswagen, GR03-DBU, 16.200 lei, 20%; 7. Buldoexcavator Case 580-SLE, 56.300 lei, 20%; 8. Tractor JCB – Fastrac,
GR-10-JBC, 71.600 lei, 20%; 9. Echipament fertilizare, 4.700 lei, 20%; 10. Plug Gassner, 15.200 lei,
20%; 11. Disc Frost, 27.100 lei, 20%. Total: 345.100 lei. *) 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
0246.216705, tasta 2 1, cu domnul Miu Adrian.

stabilite pentru vanzare. Invitam pe
toti cei care doresc sa cumpere
imobilul urmarit sa se prezinte la
data, locul si ora stabilita pentru
vanzare, avand asupra lor cartea de
identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art.838 ali.1, lit
l) Cod Procedura civila ofertantii
trebuie sa consemnezela dispozitia
executorului judecatoresc, cel mai
tarziu pana la termeenul de
vanzare, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de
pornire a licitatiei in cuantum de
5.185.00Lei.
l Dosar executional nr.489/2013
din:14.04.2016. Publicatie de
vânzare imobiliară. Noi Dinca
Stelian Emil executor judecătoresc
in cadru Birou Executor Judecatoresc Stelian Emil Dinca cu sediul in
Brasov, B-dul 15 noiembrie nr.43,
sc.A, ap.4, jud.Brasov, numit in
functie prin ordinul 685/2001 al
Ministrului Justitiei. In conformitate cu art.838 alin.1 Cod Procedura
Civila aducem la cunostinta generala ca in data de 12.05.2016 ora
10:30 va avea loc la sediul Birou
Executor Judecatoresc Stelian Emil
Dinca cu sediul in Brasov, B-dul 15
noiembrie nr.43, sc.A, ap.4, jud.
Brasov, vanzarea la licitatie publica
a imoblilului situat in Brasov500289, B-dul Valea Cetatii, nr.32,
bl.B28, ap.2, Judetul Brasov, avand
C F : 4 9 4 6 8 B r a s o v, n r. T O P :
6760/2/1/1/6/2, compus din spatiu
cu destinatie comerciala amenajat
in apartament compus din 4camere,
hol, bucatarie, camara, baie, grup
sanitar suplimentar si cota de
17/376 din partile de uz comun.
Preţul de pornire la licitaţie este de:
41.800,00EUR. Prezenta publicatie
de vanzare a for intocmita in
conformitate cu dispozitiile art.838
Cod Procedura civila si afisata la
data de 14.04.2016 la sediul Biroului executorului judecatoresc, al
Primariei Brasov, la locul unde se
af la imobilul si la Judecatoria
Brasov.Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare. Invitam pe
toti cei care doresc sa cumpere
imobilul urmarit sa se prezinte la
data,locul si ora stabilita pentru
vanzare, avand asupra lor cartea de

identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art.838 ali. 1, lit
l)Cod Procedura civila ofertantii
trebuie sa consemnezela dispozitia
executorului judecatoresc, cel mai
tarziu pana la termeenul de
vanzare, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de
pornire a licitatiei in cuantum de
4.180euro
l Continvest Insolventa SPRL
organizează licitaţie publică cu strigare în vederea vânzării în conformitate cu prevederile Legii 85/2006
a următoarelor active aparţinând
CET SA: 1. Sediu administrativ
central – clădire birouri, situat în
Brăila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI,
la preţul de 1.258.000 lei. Se pot
vinde şi birouri separate cu cota
indiviza din căile de acces şi din
spaţiile comune. Pret/birou începând de la 43.915 lei. 2.Teren Sos.
Viziru, km. 10, în suprafaţă totală
de 112.611,59 mp, cu active viabile
(Atelier reparaţii, clădire protocol,
drumuri şi platforme, etc.), la preţul
de 1.294.030 lei. 3. Activul Cazan de
Apă Fierbinte, situat în Brăila, calea
Călăraşilor nr. 321B, la preţul de
1.110.630 lei. 4. Mijloace de transport : Autoutilitara 10215 FA 31 la
preţul de 10.300 lei; Autoutilitara
Dacia 1307 la preţul de 2.200 lei. 5.
Mijloace fixe şi obiecte inventor
compus din: Aparate de măsură,
electrice şi electronice, la preţul de
8.428 lei; Birotica şi calculatoare la
preţul de 11.810 lei; Mobilier la
preţul de 16.063 lei; Aparate aer
condiţionat, la preţul de 3.270 lei;
Diverse bunuri la preţul de 658 lei;
6. Stoc de magazie, la preţul de
221.727 lei; Preţurile nu conţin
TVA. Date organizare licitaţie:
05.05.2016, 12.05.2016, 19.05.2016,
26.05.2016, orele 11.00. Alte informaţii: Licitaţia se organizează la
sediul debitoarei din Brăila, bdul.
Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul
debitoarei, contra sumelor cuprinse
între 50 lei şi 2.500 lei. Garanţia de
participare la licitaţie den10% din
valoarea de pornire trebuie achitată
cu cel puţin 2 zile anterior datei
licitaţiei. Nr. tel. 0241/542942,
0720/300.464.
l Primăria comunei Bicazu Ardelean, cu sediul în Comuna Bicazu

Ardelean, sat Bicazu Ardelean,
nr.211, tel./fax: 0233.255.301,
e-mail: conlocba@hotmail.com,
-judeţul Neamţ -organizează în data
de 16.05.2016, ora 16.00, la sediul
Primăriei, licitaţie publică cu plic
închis pentru vânzarea pe picior a
cantităţii de 3233mc masă lemnoasă
pe picior, din proprietatea comunei
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ,
situată în punctul Pintec, conform
prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase
aprobat prin H.G.nr.924/2015,
modificat prin H.G.nr.43/2015.
Preselecţia va avea loc în data de
09.05.2016, ora 16.00, la sediul
Primăriei Bicazu Ardelean. Documentaţia pentru selecţie şi
înscrierea la licitaţie poate fi depusă
până la data de 09.05.2016, ora
16.00, la sediul Primăriei Bicazu
Ardelean. În caz de neprezentare a
cel puţin doi ofertanţi, se va organiza o nouă licitaţie în data de
30.05.2016, ora 16.00, la sediul
Primăriei, cu preselecţie în data de
17.05.2016, ora 16.00. Partizile care
se licitează sunt următoarele: 1.
cantitatea de 1457mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
secundare-rărituri, conform APV
2089 întocmit de O.S.Bicaz, din UP
I Bicazu Ardelean, ua 72 Pintec, la
preţul de pornire de 150Lei/mc; 2.
cantitatea de 1197mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
secundare-rărituri, conform APV
2101 întocmit de O.S.Bicaz, din UP
I Bicazu Ardelean, ua 71 Pintec, la
preţul de pornire de 150Lei/mc; 3.
cantitatea totală de 579mc, din care:
-cantitatea de 450mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
principale, conform APV 2023
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 82 C Pintec, la
preţul de pornire de 200Lei/mc.
-cantitatea de 129mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
curăţiri întârziate, conform APV
1704 întocmit de O.S.Bicaz, din UP
I Bicazu Ardelean, ua 83 B Pintec,
la preţul de pornire de 50Lei/mc.
Volumul total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie este de
3233mc, din care: -produse principale 450mc; -produse secundare-rărituri 2654mc; -produse curăţiri
întârziate 129mc şi respectiv, pe
specii şi grupe de specii: -răşinoase
1.377mc; -fag 1674mc; -diverse moi
182mc. Neîncheierea contractului

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. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de
16, luna Mai, 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Gospodăria Izvoarele SRL, CUI
27409407, cu sediul în localitatea Izvoarele, sat Chiriacu, județ Giurgiu. 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 *):
Motociclu L 5e, 5.600 lei, 20%; Motociclu L 5e, 5.600 lei, 20%; Motounealtă (motocoasă) Husqvarna
545, 1.700 lei, 20%; Motounealtă (motocoasă) Husqvarna 323, 1.100 lei, 20%; Lamă de zapadă PU
–T120, 8.600 lei, 20%. Total: 22.600 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată 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
0246.216705 tasta 2 1, cu domnul Miu Adrian.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate, în termenul
de maxim de 10 zile lucrătoare, din
culpa exclusivă a operatorului
economic atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente şi a dreptului
de participare la licitaţie/negociere
pentru partida al cărui contract de
vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii de către ofertantul declarat
adjudecatar, partida urmând să fie
declarată adjudecată de către
operatorul economic care a oferit
preţul următor în sens descrescător,
iar în situaţia în care nici acesta din
urmă nu se va prezenta pentru
încheierea contractului, se va organiza o nouă licitaţie. Masa lemnoasă
pe picior rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se poate
adjudeca prin negociere, în aceeaşi
zi, în condiţiile Regulamentului
aprobat prin H.G.nr.924/2015 şi alte
reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini se poate cumpăra de la
sediul Primăriei Bicazu Ardelean,
începând cu data de 27.04.2016.
Relaţii suplimentare la tel./fax:
0233.255.301, persoană de contact:
Rosu Iuliana, tel.: 0752.491.267.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Sigma Invest Estate SRL desemnat
prin Sentinta Civila nr. 1908 din
data de 21.02.2014, pronuntata in
Dosar nr. 24865/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII
a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Sigma Invest Estate
SRL constand in teren intravilan
avand suprafata de 802,43 mp, si
constructie edificata pe acesta

compusa din 4 camere, bucararie si
baie, construita din caramida,
acoperita cu tigla, avand suprafara
construita la sol de 103,575 mp si o
anexa gospodareasca compusa din
garaj, magazie, camera, camara si
bucatarie avand suprafata
construita la sol de 17,398 mp
situate in loc. Targu Jiu, str. Vasile
Alecsandri, nr.70, jud. Gorj, in
valoare totala de 118.500 euro
exclusiv TVA, identificate si inventariate conform raportului de evaluare
aprobat in prezenta cauza si a publicatiei de vanzare intocmita cu
aceasta ocazie. Vanzare a bunului
imobil apartinand societatii falite se
va organiza in data de 06.05.2016
ora 12,00 prin licitatie publica cu
strigare. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul
de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA
pentru fiecare bun imobil. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă
pe picior. Organizatorul Licitaţiei:
Comuna Zagon, Zagon nr. 114, jud.

Covasna, tel: 0267-343.022, fax
0267-343.022, e-mail: office@primariazagon.ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 12.05.2016, ora 11:00.
Locul desfăşurării licitaţiei: Zagon
nr. 114, jud. Covasna. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
06.05.2016, ora 12:00. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 05.05.2016,
ora 12:00. Lista partizilor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitaţie pentru
fiecare partidă în parte sunt afisate
la sediul organizatorului si pe siteul www.ocoalederegim.ro, după
cum urmează: Nr. Crt./ Nr. partidă /
preţul de pornire a licitaţiei / Pasul
de licitaţie. 1 / 615 / 150 /8,0. 2 / 811
/ 100 / 5,0. 3 / 814 / 80 / 4,0. 4 / 843/
90 / 5,0. 5 / 846 /90 / 5,0. 6/
847/90/5,0. 7./848/90/5,0./ 8. 849/
90/5,0./ 9. 851/90/5,0. 10. 852/ 120/
6,0. / 11./ 854/ 100/ 5, 0. / 12. / 855/
110/ 6,0. 13. 856/100/ 5,0. Volumul
total de masă lemnoasa pe picior
oferit la licitaţie: 9998 mc, din care
pe natura de produse: - produse
principale – mc, - produse secundare – 9599 mc; Produse igiena –
mc. – produse accidentale – 399 mc
şi, respectiv, pe specii şi grupe de
sortimente. – răşinoase – 7138 mc; fag – 2286 mc; - stejari – mc; diverse tari – 252 mc; - diverse moi
– 322 mc. Masa lemnoasa pe picior
oferită spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate publică
certificata. Masa lemnsoasa pe
picior ramsa neadjudecata după

încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări
în vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de
28.04.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: pentru masa lemnoasa rămasă
neadjudecata la data de 12.05.2016
se va face reluarea licitaţiei în dată
de 19.05.2016. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei: comuna
Zagon, Baciu Mariana , tel 0267343.022, e-mail office@primariazagon.ro. Organizator Comuna
Zagon

PIERDERI
l Pierdut Certificate Constatatoare
şi de înregistrare pentru SC
Ultrafox Motion SRL-D Bistriţa,
CUI:33224586, J06/290/2014,
tel.0751.054.166.
l Pierdută Anexa la certificatul de
înregistrare pentru sediul social
Bistriţa, Str.Petru Maior, nr.2, Bl.2,
Sc.B, et.4 ap.22, pentru Metalpro
SRL. O declar nulă.
l Liceul Teoretic Sanitar, cu sediul
în localitatea Bistriţa, Bd.Republicii, nr.18-20, judeţ Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea
Certificatului Constatator seria C
nr.139 emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud la
data de 24 mai 2013, aparţinând
Liceului Teoretic Sanitar Bistriţa.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire din 05.08.1981 pe numele
Andronic Mihăiţă, Colţoşi Sanda
Daniela. Declar nul.

l Pierdut Contract vânzare-cumpărare nr.3980/5892/30.07.1991 şi
Proces-verbal predare-primire
locuinţă nr. 3980/5892/30.07.1991,
pe numele Constantin Ion,
Constantin Carmen. Le declar nule.
l Pierdut Adeverinţă achitare
integrală apartament, pe numele
Nica Maria şi Nica Costache. O
declar nulă.
l Contract vânzare-cumpărare cu
p l a t a
î n
r a t e
nr.19013/19399/14938/4.11.1992, pe
numele Surcel Niculae. Declar nul.
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l Declar pierdute şi nule actele de
proprietate: contract de vânzarecumpărare cu plata în rate
nr.3943/9.04.1998 încheiat cu S.C.
Foişor S.A. +ate aferente, pe
numele Găman Marciela şi dovada
achitării integrale.
l Declar pierdută şi nulă Diplomă
absolvire seria A nr. 245999 eliberată de Liceul Industrial nr.11 pe
numele Ghinescu Stelian.

l Pierdut Proces-verbal
nr.91/2/17.11.1980, pe numele Oprişescu Irina. Îl declar nul.

l SC Auto Codreanu SRL declară
pierdute şi nule dublura filelor 12,
13, 16, 17, 23, 24 din Documentul
de control pentru transportul rutier
de persoane prin servicii ocazionale
naţional, cu seria 0057507, eliberat
de Autoritatea Rutieră Română.

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.
Biroul Juridic. Citație. Domnul
Enciu Cosmin Mihai, cu
domiciliul în comuna
Izvoarele, sat Petru Rareș,
jud. Giurgiu, sunteți chemat în
instanță, în data de
17.05.2016, ora 08:30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 5,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa în calitate
de pârât, la judecarea
dosarului numărul
13533/236/2014, aﬂat pe
rolul acestei instanțe, având
ca obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.
Biroul Juridic. Citație. Doamna
Enciu Adriana Claudia, cu
domiciliul în comuna
Izvoarele, sat Petru Rareș,
jud. Giurgiu, sunteți chemată
în instanță, în data de
17.05.2016, ora 08:30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 5,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa în calitate
de pârât, la judecarea
dosarului numărul
13533/236/2014, aﬂat pe
rolul acestei instanțe, având
ca obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.
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