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OFERTE SERVICIU
Caut sudori autorizaţi şi lăcătuşi pentru 
construcţii ţi reparaţii navale în Anglia. Salari-
zare şi condiţii avantajoase. 0721.018.838 Eugen.

Rectificare: În Jurnalul Național nr. 6779 din 7 
octombrie 2015, la secțiunea Anunțuri, la 
Anunțul de concurs al Agenției pentru Finan-
țarea Investițiilor Rurale se face următoarea 
rectificare: În loc de „Interviul va avea loc în 
perioada 04-05.11.2015, ora 10:00, la sediul 
AFIR, din str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, Bucu-
reşti.” se va citi „Interviul va avea loc în peri-
oada 04-05.11.2015, ora 10:00, la sediul 
Centrului Regional pentru Finanțarea Investiți-
ilor Rurale 8 Bucureşti– Ilfov, din Calea Șerban 
Vodă, nr.90-92, sector 4, Bucureşti.

Centrul Medico-Social „Sfantul Andrei”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str. Șos.Berceni, 
nr.12A, judeţul Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, 
de: -Asistent medical generalist (PL) principal: 1 
post; -Asistent medical generalist (PL): 1 post; 
-Infirmieră (M/G): 1 post; -Îngrijitoare curăţenie 
(M/G): 1 post; -Brancardier (M/G): 1 post. 
Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt 
cele prevăzute la art.3 din HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 26.11.2015, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 02.12.2015, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 04.12.2015, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii pentru posturile de 
Asistent medical, trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Se pot înscrie doar asistenţi 
medicali generalişti; -Diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform HGR 
nr.797/1997; -Vechime minimă în specialitate: 5 
ani şi dovada promovării examenului de grad 
principal -pentru funcţia de Asistent medical 
generalist (PL) principal; -Vechime minimă în 
specialitate: 6 luni -pentru funcţia de Asistent 
medical generalist (PL); -Certificat de membru 
OAMGMAMR, specialitatea medicină generală, 

avizat şi valabil la data concursului. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii pentru postul 
de Infirmieră trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -Curs de infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia generală resurse umane şi 
certificare; -Vechime în activitate: minimum 6 
luni. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
pentru postul de Îngrijitoare curăţenie trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -Diplomă de 
absolvire a Școlii generale. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii pentru postul de Brancar-
dier trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Diplomă de absolvire a Școlii generale. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Centrului Medico-Social 
„Sfantul Andrei”. Data limită de depunere a 
dosarelor este: 17.11.2015, ora 16.00. Relaţii 
suplimentare la sediul: Șos.Berceni, nr.12A, 
sector 4, Bucureşti, persoană de contact: Alexan-
drescu Mihaela, telefon: 0721.546.065, fax: 
0372.872.850, E-mail: cms.sfandrei@yahoo.ro. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr discuri vinil, Ofer 30 lei. Contact: 
0742.575.175.

Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi noi, 
carte veche românească, cărţi cu autograf, 
tablouri, grafică, icoane, porţelan, statuete. 
Deplasare la domiciliu. 0751.22.11.66.

CITAȚII
Pârâta Consferenț Cristina este citata la Judecă-
toria Moineşti termen 05.11.2015 ora 12:00 dosar 
3605/260/2015 obiect suplinire consimțământ. 

Se citează numita Pîrvan Felicia Ligia în calitate 
de pârâtă în dosar nr. 3609/223/2011 la Judecă-

toria Drăgăşani, în data de 27.11.2015 – anulare 
act. 

Doamna Prisecariu Carmen, identificată cu 
CNP 2630504227782, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Iaşi, Str. Costache Negri, Nr.4, Bl.
D2, Et.4, Ap.3, judeţul Iaşi, este chemată la 
Judecătoria Iaşi, cu sediul Iaşi, str. A. Panu nr. 
25, jud. Iaşi, camera Sala 6 - Camera de consiliu, 
în ziua de 23.11.2015, Completul C23, ora 12:00, 
în calitate de pârât, în proces cu Eon Energie 
România SA în calitate de Reclamant, cerere de 
valoare redusă, dosar nr. 24883/245/2015.

D-na Vintilă Georgeta-Florentina, reclamantă în 
dosarul nr.1336/204/2015- divorţ, îl citează în 
data de 02.11.2015, ora 8.30, pe pârâtul Vintilă 
Gheorghe la Judecătoria Câmpina.

Subsemnatul, Bălteanu Mitel- Ionuț, în calitate 
de reclamant în dosarul civil nr. 731/94/2015 
aflat pe rolul Judecătoarei Buftea cu termen în 
data de 05/11/2015 ora 8.30, sala 1, complet C9 
asociat, este chemată pârâta Bălteanu Mădălina 
în proces de divorț cu minor.

Boiciuc Vasile Sorin, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, Str. Vicina nr.1, bl. 32, sc. 2, ap. 103, 
Sector 5, este chemată în data de 16.10.2015, la 
Tribunalul Bucureşti, Secția V, ora 8.30, 
completul CC –minori şi familie, fond 2, Splaiul 
Unirii nr.37, sector 3, Bucureşti, având calitatea 
de pârât în dosarul nr. 22343/3/2015, în proces cu 
Ștefan Adrian în calitate de  reclamant şi cu 
Ștefan Florentina Cristina  în calitate de pârâtă, 
având ca obiect adopţie.

România. Tribunalul BucureȘti. Bd. Unirii, nr. 
37, sector 3. Bucureşti. Secţia a V-a civilă. 
Camera 101. Destinatar: Joseph Abdallah 
Makhoul, prin curator special Costache Mia 

Larisa. Dosar Nr. 40083/301/2013. Materia: 
Minori şi familie. Stadiul procesual al dosarului: 
Apel. Obiectul dosarului: decădere din drepturi 
părinteşti. Citaţie emisă la 28 Octombrie 2015. 
Stimată doamnă / Stimate domn, Sunteți 
chemat în această instanță, camera 101, 
Complet minori şi familie apel 3, în data de 25 
Noiembrie 2015, ora 08:30 în calitate de inti-
mat-pârât în proces cu Florian Daniela, cu 
domiciliul ales la „Alexandra Weisman” – 
Cabinet De Avocat, în calitate de apelant-recla-
mant, Primăria Sector 3 BucureȘti în calitate de 
autoritate tutelară. În caz de neprezentare a 
părților, judecata se va face în lipsă, dacă se 
solicită în scris acest lucru de către una dintre 
părți. Prin înmânarea citației, sub semnătură de 
primire, personal ori prin reprezentant legal sau 
convențional ori prin funcționarul sau persoana 
însărcinată cu primirea corespondenței pentru 
un termen de judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoştință şi termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citația i-a fost înmâ-
nată.Parafa Șefului InstanȚei (ştampila); 
Grefier, (semnătura).
      

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de administraţie al socie-
tăţii comerciale Transproiect 2001 S.A., C.U.I. 
14163342, nr. înregistrare Registrul Comerţului 
J40/7571/2001, convoacă Adunarea generală 
ordinară a acţionarilor, pentru ziua de 10 decem-
brie 2015, ora 15,00 la adresa: Bucureşti, Bd. 
Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 07 decembrie 2015, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea cererii de 
încetare a mandatului şi aprobarea încetării 
mandatului unui membru al Consiliului de 
administraţie, începând cu data de 01.01.2016; 2. 
Alegerea unui membru în Consiliul de adminis-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11105. Nr. 
130883 din 28.10.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, 
luna noiembrie, ziua 16. 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 16, luna noiembrie, anul 
2015, ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor 
vinde prin licitație publică (licitația a III a), următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Signum Dâmbovița SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Capu 
Coastei, comuna Malu cu Flori, cod postal 137286, cod de identificare fiscală 
26106820. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire a 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA ): - instalații distilare - 4 buc. (instalație de distilare 
formată dintr-un cazan de cupru, cu capacitatea de cca. 620 litri, pentru fierberea 
borhotului și conductele de transport a vaporilor de alcool către cazanul de condens, 
se găsea în linia de producere alcool, starea tehnică bună. Instalația era sigilată, 
fără autorizație de funcționare la data inspecției), 28300 lei, 24%; - cazan – 2 buc. 
(cazan deflegmator confecționat din tablă de cupru, în care se efectuează curățarea 
vaporilor de alcool, avea capacitatea de 200 litri, conform declarației debitorului 
aceste cazane erau fisurate, neutilizabile la data inspecției; pot fi valorificate ca 
material recuperabil), 590 lei, 24%. Total: 28890 lei. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației, inclusiv TVA; 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. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completarile 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 0245.616779, int. 350, persoană de contact: Tudose Laura 
Elena, cam. 24. Data afișării: 03.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 103634/29.10.2015. Invitație de participare. 
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea fiscală Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești, să depună, până cel târziu la data de 
13.11.2015, ora 14.00, ofertă în vederea desemnării unui practician în insolvență în 
dosarele de insolvență privind pe debitoarele: 1. S.C. Falin Srl, CUI 18246599, 
Alexandria; 2. Media ATV SRL, CUI 16961871, Alexandria; 3. Sago RA, CUI 
1388700, Turnu Măgurele; 4. Corstel SRL, CUI 6690503, Alexandria; 5. Kristex 
Impex SRL, CUI 26083662, Turnu Măgurele; 6. San Prosper SRL, CUI 18595840, 
com. Siliștea; 7. Azucar Sincron Service SRL, CUI 18422164, com. Uda-Clocociov; 
8. Craciun F & M SCS, CUI 1380404, Alexandria; 9. Momoc SRL, CUI 20650644, 
com. Gratia; 10. SC Daralex Pharm SRL, CUI 28354750, com. Țigănești, jud. 
Teleorman; 11. SC Expert SRL, CUI 15604412, Alexandria, str. Dunării, nr. 24-26, 
bl. L28, sc. B, ap. 39, jud. Teleorman; 12. II Oprea D.E. Marian, CUI 28132230, com. 
Purani, sat Puranii de Sus, jud. Teleorman; 13. SC Publipres Teleorman SRL, CUI 
17343402, Alexandria, str. Libertății, bl. L8, sc. A, ap. 6, jud. Teleorman; 14. SC 
Estagroteh SRL, CUI 17979486, com. Nanov, jud. Teleorman; 15. Societatea 
Agricola Vedea SAG, CUI 3125270, com. Vedea, jud. Teleorman; 16. SC Pensiunea 
Calusul SRL, CUI 27179979, com. Pietroșani, jud. Teleorman; 17. SC Pensiunea 
Jurilovca SRL, CUI 27174122, com. Pietroșani, jud. Teleorman; 18. SC Damo Nick 
SRL, CUI 17390579, Alexandria, str. Cuza Vodă, nr. 126 bis, jud. Teleorman; 19. SC 
Antreprenoria Grup SRL, CUI 30649140, Alexandria, str. Mesteșugarilor, nr. 54, 
camera 1, jud. Teleorman; 20. I.I. Tanase Traudi Crenguta, CUI 34410927, loc. 
Traian, str. Bălăcenilor nr. 81, jud. Teleorman; 21. SC Terra Plant SRL, CUI 
14464612, Turnu Măgurele, str. Rahovei, bl. A4, ap. 14, jud. Teleorman; 22. SC 
Luksym SRL, CUI 29662863, com. Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, jud. Teleorman; 
23. Pro Solaris Impex SRL, CUI 30700960, Alexandria, str. București, bl. 712B, ap. 
18, jud. Teleorman; 24. Digitech Distribution SRL, CUI 26426884, Alexandria, șos. 
Turnu Măgurele nr. 1, clădirea Comcereal, jud. Teleorman, aflate pe rolul 
Tribunalului Teleorman, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, individual, la 
registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman, str. Dunării, nr. 
188, Alexandria, jud. Teleorman.
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traţie pentru perioada 01.01.2016 pana la expi-
rarea mandatului administratorului al cărui loc 
a rămas vacant, respectiv 22.04.2019, şi stabi-
lirea remuneraţiei; 3. Stabilirea datei de 07 
decembrie 2015, ca dată de referinţă pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng hotărârile Adunării generale ordinare a 
acţionarilor. Dacă la prima convocare nu se 
întruneşte majoritatea conform Legii nr. 
31/1990, şedinţa se reprogramează la data de 11 
decembrie 2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 
Începând cu data de 25 noiembrie 2015 lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesio-
nală a persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator, se pot consulta la sediul Transpro-
iect 2001 S.A. Formularele de procuri se pot 
obţine de la sediul Transproiect 2001 S.A. înce-
pând cu data de 25 noiembrie 2015 si se vor 
depune completate şi semnate la sediul societăţii 
până la data de 07 decembrie 2015. Preşedinte 
Consiliul de Administraţie, ec. Dan Cristian 
Barbu.

Convocator: Consiliul de administraţie al socie-
tăţii comerciale IPTANA S.A., C.U.I. 1583816, 
nr.  înregistrare Registrul Comerţului 
J40/1747/1991, convoacă Adunarea generală 
ordinară a acţionarilor în ziua de 10 decembrie 
2015 ora 14.00 la sediul IPTANA S.A. din Bucu-
reşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 07 decembrie 2015, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Alegerea unui nou 
Consiliu de Administraţie pentru un mandat de 
4 ani, începând cu data de 01 ianuarie 2016 şi 
stabilirea remuneraţiei administratorilor; 2. 
Stabilirea datei de 07 decembrie 2015, ca dată de 
referinţă pentru identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng hotărârile Adunării generale 
ordinare a acţionarilor.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte majo-
ritatea conform Legii nr. 31/1990, şedinţa se 
reprogramează la data de 11 decembrie 2015, în 
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Începând cu data de 
25 noiembrie 2015 lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator, se pot consulta 
la sediul IPTANA S.A. Formularele de procuri 
se pot obţine de la sediul IPTANA S.A. începând 
cu data de 25 noiembrie 2015 şi se vor depune 
completate şi semnate la sediul societăţii până la 
data de 07 decembrie 2015. Preşedinte Consiliul 
de Administraţie, dr. ing. Cornel Martincu.

Convocare: Administratorul unic al MACOMB 
S.A., înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J40/345/1991, C.U.I.  RO1568174, cu sediul în 
Bucureşti, str. Dirijorului nr. 31-33, sector 1, în 
temeiul Actului constitutiv al societăţii şi preve-
derilor art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, 
convoacă Adunarea generală ordinară a acţiona-
rilor pentru data de 04.12.2015, ora 11.00. 
Sedinţa adunării generale ordinare a acţionarilor 
va avea loc la restaurantul Belmondo din Bucu-

reşti, Şos. Nordului  nr.7-9, sector 1. La aceasta 
adunare sunt invitaţi să participe toţi acţionarii 
aflaţi în evidenţă la Depozitarul Central S.A., la 
sfârşitul zilei de 24.11.2015. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Ratificarea mandatelor 
membrilor comisiei de cenzori supleanţi, de la 
momentul expirării până în prezent şi prelun-
girea acestora cu încă 3 ani. 2. Aprobarea datei 
de 19.12.2015, ca dată de înregistrare, conf. 
art.238 din Legea nr. 297/2004. În situaţia în care 
adunarea generală ordinară a acţionarilor nu va 
putea delibera în mod valid din lipsă de cvorum, 
o a doua adunare generală se va întruni pe data 
de 05.12.2015, ora 11,oo, 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 adunării 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 de 
adunarea generală; şi 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. Aceste drepturi pot fi exerci-
tate 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 data publicării convo-
cării, iar dreptul prevăzut la lit.b) a aceluiaşi 
alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de 
data adunării general. Acţionarii ce vor fi impie-
dicaţi de anumite imprejurări să participe la 
această adunare generală, vor putea mandata, în 
conformitate cu prevederile legii, printr-o 
procură specială, o terţă persoană care să parti-
cipe şi să voteze în numele lor şi pentru ei, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate 
de la locul de desfăşurare a adunării generale, 
începând cu data convocării, între orele 10.00-
11.00 şi vor fi depuse spre înregistrare pe data de 
24.11.2015, între orele 10.00-11.00, reprezen-
tantul 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 
adunării generale ordinare, în condiţiile legii, 
după ce acţionarii vor fi identificaţi sau dacă 
buna desfăşurare şi pregătire a adunării generale 
precum şi protejarea confideţialităţii şi a intere-
selor 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
Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează 
licitaţie publică deschisă, în data de 25.11.2015, 
orele 10.00, pentru concesionare teren (31 loturi) 
pentru construire locuinţe tineri din Comuna 
Miroslava şi specialişti cu locul de muncă în 
Comuna Miroslava situate în T72, T74, T75 sat 

Corneşti, com. Miroslava. Caietul de sarcini 
poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Miroslava, judeţul 
Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. 
Data limită pentru depunerea ofertelor: 
24.11.2015, orele 16.00.

S.C.P. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRL, 
C.I.F. 20692097, cu sediul în mun. Iaşi, Bd. 
Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1, sc.C, ap.1, parter, jud. 
Iaşi Tel/Fax 0232/260701, e-mail: homoranu.
gheorghe@yahoo.com, in calitate de lichidator 
judiciar al SC Albers Com SRL cu sediul in 
Podu Iloaiei, şos. Naţională nr. 54, jud. Iaşi, 
J22/9/1998 şi C.U.I. 10100848.,conform Înche-
ierii nr. 52 din data de 22.01.2014, pronunţată de 
Secţia¬¬ II Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi, 
în dosar nr. 12077/99/2013, nr. în format vechi: 
1029/2013, prin prezenta, invită evaluatorii 
A.N.E.V.A.R. să participe la procedura dese-
lectie de oferte privind evaluarea bunului:an-
samblu piaţă agroalimentară situat în oraşul 
Podu Iloaiei, strada Uzinei, numărul 1, judeţul 
Iaşi, compus din: 1. spaţiu comercial (parter)cu 
suprafaţă utilă de 182.74mp,suprafaţă 
construită de 210mp,înscris în CF 60117,cu 
număr cadastral 60117-C1; 2. împrejmuire-gard 
cu structura din beton şi plase din fier(ţeavă 
metalică) cu o lungime totală de 120ml; 3. plat-
formă betonată cu suprafaţă de 507mp.; 4. 
ansamblu exterior piaţă agroalimentară(struc-
tură metalică) cu suprafaţă construită de 183 
mp neînregistrat în cartea funciară. Ofertele 
urmeazasa fie depuse la sediul lichidatorului 
judiciar, respectiv, mun. Iaşi, Bd. Nicolae Iorga, 
nr.61, bl.F1, sc.C, ap.1, parter, jud. Iaşi până la 
data de 27.11.2015, ora 12.00, în plic închis cu 
menţiunea ”oferta evaluare pentru S.C. Albers 
Com SR.L.” Plicurile vor fi deschise la data de 
27.11.2015 ora 14.00.

Compania Naţională “Imprimeria Naţio-
nală” -S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, 
b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, scoate la 
vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă în 
plic închis, următoarele utilaje-maşini tipogra-
fice :- Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta 
Tower HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules 
+ accesorii -preţ de pornire 5.453 euro, fără 
T.V.A;-  Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print 
-preţ de pornire 1.398 euro, fără T.V.A.;-   Rama 
automată de copiat plăci, model Lastra EM II 
110- preţ de pornire 1.059 euro fără T.V.A.Oferta 
se va depune până la data de 13.11.2015 orele 
900  prin poştă sau direct la punctul de lucru al 
companiei, situat în b-dul Iuliu Maniu nr. 224, 
sector 6, Bucureşti. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 13.11.2015 orele 930 la sediul 
C . N .  “ I m p r i m e r i a  N a ţ i o n a l ă ”   - 
S.A.Documentaţia de atribuire se poate obţine 
de la sediul companiei, începând cu data de  
02.11-12.11.2015, de luni până joi (orele 8.00-
16.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub condiţia 
prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei 
împuterniciri acordate de către reprezentantul 
legal în acest scop. Informaţii suplimentare: 
Adrian Achim/ Adrian Vlad - telefon 
021/434.88.05-09.

Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator în dosarul nr. 427/111/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 
Ax Condi S.R.L., J05/228/2010, CUI: 26567999 
scoate la vânzare prin licitatie publică următoa-
rele bunuri mobile: Uşă metalică, Monitor 
LCD, Telefon Huawei, TV Samsung, Maşină 
lipit la cald 2 buc., Compresor 2 buc., Maşină 
baxat condimente, Dispozitiv ambalat granule 
2 buc., Prăjitor seminţe 2 buc., Uscător seminţe 
la un preț total de 5.840,00 RON + TVA. Lici-
tația va avea loc în 10.11.2015 ora 11:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se 
poate obtine de la lichidator. Persoanele intere-
sate de participare la licitație vor achiziționa un 
caiet de sarcini privind bunurile supuse licita-
ției contra sumei de 50 RON + TVA. Ofertele se 
pot depune cu cel puțin 24 ore înaintea terme-
nului de licitație la sediul lichidatorului judiciar 
sau prin fax: 0359463662 ori e-mai: office@
plginsolv.ro. În cazul în care bunurile nu se vor 
vinde licitația se reia la următoarele date: 
17.11.2015, 24.11.2015, 02.12.2015, 08.12.2015 
de la ora 11:00.

Consiliul Local al Comunei Lumina, jud. 
Constanţa, organizează în data de 24.11.2015 
ora 10 la sediul din str. Mare nr. 170 licitaţie 
publică deschisă în vederea concesionării urmă-
toarelor suprafeţe de teren, ce fac parte din 
domeniul privat al comunei Lumina: -teren 
intravilan în suprafaţă de 462 mp situat în 
Lumina, str. Militari, zona str. Morii nr.79, lot 17, 
com. Lumina, jud. Constanţa cu destinaţia curţi 
construcţii; -teren intravilan în suprafaţă de 450 
mp situat în Lumina, str. Iasomiei, zona str. 
Morii nr.79, lot 9/5, com. Lumina, jud. 
Constanţa, cu destinaţia curţi construcţii; -teren 
intravilan în suprafaţă de 438 mp situat în 
Lumina, str. Dacilor, zona str. Morii nr.79 lot 12, 
com. Lumina, jud. Constanţa cu destinaţia curţi 
construcţii; -teren intravilan în suprafaţă de 450 
mp situat în Lumina, str. Dacilor, zona str. Morii 
nr.79, lot 13, com. Lumina, jud. Constanţa cu 
destinaţia curţi construcţii. 1.Informaţii generale 
privind concedentul: Primăria Comunei 
Lumina, Jud.Constanţa, adresa str.Mare nr.170, 
cod 907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744, 
cod fiscal 4671807, primarialumina@yahoo.com; 
2.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia va putea fi achiziţionată de la 
sediul comunei Lumina, jud.Constanţa, str.Mare 
nr.170 - Compartimentul Achiziţii Publice şi 
Concesiuni 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispo-
ziţia celor interesaţi contra sumei de 500lei şi a 
taxei de participare la licitaţie de 250 de lei. 
Garanţia de participare la licitaţie este în 
cuantum de 100 lei şi se poate depun în numerar 
la casieria concedentului sau în contul 
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la 
Trezoreria Constanţa. 3.Informaţii privind ofer-
tele: 3.1 Data limită de depunere a ofertelor: 
Termenul limită de depunere a ofertelor este 
dată de 23.11.2015 ora 12. 3.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun în plic 
închis la Registratură Primăriei Lumina, locali-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Oprescu Alexandra Elena - Curtea de 
Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafață de 3219 mp, 
situat în Curtea de Argeș, punct "Lunca Noaptes". Valoare [Ron, fără TVA]: 86.407 
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 (plata 
să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria 
Curtea de Argeș, 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 24/11/2015. Licitația va avea loc în data de 25/11/2015, ora 11:00:00, la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 
sunt: Nu se cunosc. 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 Serviciului Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. 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 Alex Nico Andra SRL – Costești, 
după cum urmează: Denumire: Construcție terasă restaurant și teren aferent 
intravilan - 209 mp. Valoare [Ron, fără TVA]: 103.950 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 
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, 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 17-11-15. Licitația va avea loc 
în data de 18-11-15, ora 11:00:00, la Costești - punct de lucru Str. Aleea Gării. 
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 SFO 
Costești, tel: 0248.672768.
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tatea Lumina, Jud.Constanţa, Strada Mare 
nr.170. 3.3. Prezentarea ofertelor: Ofertele se vor 
prezenţa conform instrucţiunilor din documen-
taţia de atribuire 4.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor 
se va desfăşura în data de: 24.11.2015 ora 10 la 
Sala de Şedinţe a Consiliului Comunei Lumina 
5. criteriul de atribuire: criteriul de atribuire ales 
de către autoritatea contractantă este este 
“oferta cu preţul cel mai mare” pentru plata 
redeventei Informaţii suplimentare se pot obţine 
la nr. de telefon 0241-251828.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” anunţă licitaţii deschise 
cu strigare conform oug 101/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, în vederea 
vânzării unor imobile, după cum urmează: I.
Licitaţii deschise cu strigare la data de 
19.11.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI - str.
Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2, Bucureşti, 
pentru vânzarea următoarelor  imobile: 1.
Spațiu Comercial (S+P+M) cu Au 659,31mp, 
teren cotă indiviză 215,31mp, B-dul Ion Miha-
lache nr.125,  sector 1, Bucureşti (a doua lici-
taţie).Preţ pornire licitaţie: 674.500 Euro; 2. 
Apartament nr.4 (2 camere), cu Au 61,38mp, 
teren cotă indiviză 18,28mp, B-dul Ion Miha-
lache nr.125,  sc.A, et.1, sector 1, Bucureşti (a 
doua licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 71.500 
Euro; 3. Apartament nr.5 (1 cameră), cu Au 
35,55mp, teren cotă indiviză 10,44mp, B-dul 
Ion Mihalache nr.125,  sc.A, et.1, sector 1, 
Bucureşti (a doua licitaţie). Preţ pornire lici-
taţie: 46.400 Euro; 4. Apartament nr.14 (2 
camere), cu Au 61,81mp, teren cotă indiviză 
18,14mp, B-dul Ion Mihalache nr.125,  sc.A, 
et.3, sector 1, Bucureşti (a doua licitaţie). Preţ 
pornire licitaţie: 77.100 Euro; 5. Apartament 
nr.15 (1 cameră), cu Au 35,55mp, teren cotă 
indiviză 10,44mp, B-dul Ion Mihalache nr.125,  
sc.A, et.3, sector 1, Bucureşti (a doua licitaţie). 
Preţ pornire licitaţie: 45.500 Euro; 6. Aparta-
ment nr.26 (3 camere), cu Au 76,04mp, teren 
cotă indiviză 22,32mp, B-dul Ion Mihalache 
nr.125,  sc.A, et.6, sector 1, Bucureşti (a doua 
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 90.300 Euro; 7. 
Apartamentul nr.1 (4 camere) parter, cu Au 
73,85mp, boxă subsol (7,93mp), teren cotă 
indiviză 12,89mp, B-dul Dacia nr.55, sector 1, 
Bucureşti (prima licitaţie).Preţ pornire licitaţie: 
82.000 Euro. Informaţii  privind dosarele de 
prezentare, garanţiile şi taxele de participare 
ale licitaţiilor se  obţin de la Rita Mătrăcaru, 
telefon: 021/409.12.54; 0720/077.347.Data şi ora 
limită de înscriere la licitaţie:17.11.2015 ora 10. 
II.Licitaţii deschise cu strigare la data de 
20.11.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI - str. 
Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2, Bucureşti, 
pentru vânzarea următoarelor  imobile: 1.
Imobil construcție (S+P+2E+M) cu Au 
281,18mp şi teren în suprafață de 184,00mp, 
str. Vasile Alecsandri nr.5, sector 1, Bucureşti (a 
doua licitație). Preţ pornire licitaţie: 332.600 
Euro; 2.Apartament nr.3 (4 camere), cu Au 
147,46mp, uscătorie+debara, et.3, boxă subsol, 
garaj parter, teren cotă indiviză 20,70mp, str.
Emanoil Porumbaru nr.7,et.3, sector 1, Bucu-
reşti (a doua licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 
276 .300  Euro ;  3 . Imob i l  cons t ruc ț i e 
(D+P+1E+pod) cu Au 254,84, anexă 21,96mp, 
foişor 15,88mp şi teren 482,00mp, str.Mircea 
Zorileanu nr.51, sector 1, Bucureşti (a doua 
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 607.500 Euro (la 
care se adaugă TVA); 4.Apartament nr.9 (6 
camere), cu Au 200,23 mp, 2 boxe (11.83mp şi 
6,25mp), teren cotă indiviză 81,80mp, Str.Mihai 
Eminescu nr.44-48, etaj 4, sector 1, Bucureşti (a 
doua licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 252.400 
Euro; 5. Apartamentul nr.6 (4 camere) etaj 2, cu 
Au 204,83mp, boxă subsol (7,58mp), teren cotă 
indiviză 99,57mp, Şos. Kiseleff nr. 20, sector 1, 
Bucureşti (prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 
316.700 Euro; 6. Apartamentul nr. 1 (2 camere) 
parter, cu Au 47,50 mp, teren cotă indiviză 
35,12 mp, Şos. Kiseleff nr.55, sector 1, Bucureşti 
(prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 48.200 
Euro; Informaţii  privind dosarele de prezen-
tare, garanţiile şi taxele de participare ale licita-
ţiilor se  obţin de la Rita Mătrăcaru, telefon: 

021/409.12.54; 0720/077.347. Data şi ora limită 
de înscriere la licitaţie: 18.11.2015 ora 10. III.
Licitaţii deschise cu strigare la data de 
23.11.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI - str.
Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2, Bucureşti, 
pentru vânzarea următoarelor  imobile: 1.
Apartament nr.1 (4 camere), cu Au 171,05mp,  
boxă (9,23mp), teren cotă indiviză 58,10mp, str. 
Mihai Eminescu nr.50-54, parter, sector 1, 
Bucureşti (a treia licitaţie); Preţ pornire lici-
taţie: 169.500 Euro. 2. Apartament nr.2 (3 
camere), cu Au 170,86mp,  boxă (6,23mp), 
camera de serviciu (16,28mp), teren cotă indi-
viză 62,33mp, str.Mihai Eminescu nr.50-54, 
parter, sector 1, Bucureşti (a treia licitaţie); Preţ 
pornire licitaţie: 174.600 Euro. 3.Apartament 
nr.5 (5 camere), cu Au 198,37mp,  boxă 
(7,17mp), teren cotă indiviză 63,80mp, str.
Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 2, sector 1, 
Bucureşti (a treia licitaţie); Preţ pornire lici-
taţie: 214.700 Euro; 4. Apartament nr.6 (3 
camere), cu Au 173,03mp,  boxă (7,34mp), 
camera de serviciu (19,38mp), teren cotă indi-
viză 64,38mp, str. Mihai Eminescu nr.50-54, 
etaj 2, sector 1, Bucureşti (a treia licitaţie); Preţ 
pornire licitaţie: 191.600 Euro. 5.Apartament 
nr. 8 (4 camere), cu Au 171,49mp,  boxă (10,5 
mp), boxă (3,71mp), camera de serviciu 
(20,23mp), teren cotă indiviză 66,39mp, str.
Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 3, sector 
1, Bucureşti (a treia licitaţie); Preţ 
pornire licitaţie:183.700 Euro.6.A-
partament nr.10 (4 camere), cu Au 
171,55mp,  boxă (5,89mp), 
camera de serviciu (20,74mp), 
teren cotă indiviză 63,87mp, 
str. Mihai Eminescu nr.50-54, 
etaj 4, sector 1, Bucureşti (a 
treia licitaţie); Preţ pornire lici-
taţie: 190.000 Euro. 7.Aparta-
ment nr.11 (5 camere), cu Au 
198,78mp,  boxă (6,08mp), 
camera de serviciu (17,05 mp), 
teren cotă indiviză 69,07mp, 
str. Mihai Eminescu nr.50-54, 
etaj 5, sector 1, Bucureşti (a 
treia licitaţie); Preţ pornire lici-
taţie: 222.900 Euro. 8.Apartament 
nr.13 (5 camere), cu Au 198,38mp,  
boxă (5,98mp), teren cotă indiviză 
63,42mp, str.Mihai Eminescu nr.50-54, 
etaj 6, sector 1, Bucureşti (a treia licitaţie); 
Preţ pornire licitaţie: 206.200 Euro. 9.Aparta-
ment nr.15 (5 camere), cu Au 198,67mp,  boxă 
(6,37mp), camera de serviciu (12,31mp), teren 
cotă indiviză 67,60mp, str. Mihai Eminescu 
nr.50-54, etaj 7, sector 1, Bucureşti (a treia lici-
taţie); Preţ pornire licitaţie: 205.400 Euro. 
Informaţii  privind dosarele de prezentare, 
garanţiile şi taxele de participare ale licitaţiilor 
se  obţin de la Rita Mătrăcaru, telefon: 
021/409.12.54; 0720/077.347. Data şi ora limită 
de înscriere la licitaţie: 19.11.2015 ora 10.

PIERDERI
Pierdut card de pregatire profesionala a condu-
catorului auto Haidu Ambroziu. Îl declar nul.

S.C. Captain Scaletchi Impex S.R.L., C.I.F. 
1584579, J40/14230/92, cu sediul în Bucureşti 
sector 3, declară pierdut (nul) certificat consta-
tator pentru punctul de lucru din jud. 
Constanța, Mamaia, hotel Tineret Dona.

S.C. VIP Trading Co S.R.L., C.I.F. 3681780, 
J40/7162/93, cu sediul Bucureşti, sector 3, 
dec lară  p ierdut  (nul )  cer t i f i cat  nr. 
181258/13.05.2015, pentru punctul de lucru din 
jud. Constanța, stațiunea Mamaia, Hostelul 
Dona.

S.C. Marivan Trade S.R.L., cu sediul Bucureşti 
sector 4, J40/6318/2007, RO 21465408, declar 
pierdut (nul) certificat constatator nr. 327454 din 
11.07.2007 pentru punctul de lucru din Piața 
Titan 1, Bd. Nicolae Grigorescu, 51A, spațiu 
comercial 52.

Pierdut legitimație acces tip card Apa Nova, 
Ionescu Gheorghe, nr. marcă 17211.

publicitate


