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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Caut persoană îngrijire doamnă în vârstă, Bucureşti, zona Drumul Taberei, Favorit. Telefon
0744339112, 021.746.02.14.
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu experienţă
în domeniul vânzărilor, pe funcţia de director vânzări,
pentru distribuţie naţională. CV se pot trimite pe
adresa de email office@happyfursec.ro.
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucureşti
anunţă: Concurs de recrutare organizat în data de
28.09.2015, ora 10.00, proba scrisă şi în data de
01.10.2015, ora 13.00, proba interviului pentru
ocuparea următoarei funcții contractuale de execuție
vacante: -Inspector de specialitate, gradul profesional
debutant în cadrul Serviciului Mecanizare: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în perioada 04.09.201518.09.2015. Condiţiile de participare şi bibliografia se
afişează la sediul instituției. Relaţii suplimentare la
secretarul comisiei de concurs, doamna Ion
Constanta, telefon 021.319.32.61.
Primăria comunei Scânteia, judeţul Iaşi, organizează
concurs pentru recrutarea/ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de referent (M), clasa a III-a,
gradul profesional principal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Scânteia, judeţul
Iaşi, compartimentul –S.P.C.L.E.P.: Condiţiile de
desfăşurare a concursului sunt următoarele: Proba
scrisă se va desfăşura în data de 15 octombrie 2015,
ora 10,00, la sediul Primăriei Scânteia, judeţul Iasi, cu
sediul în satul Scânteia, comuna Scânteia, judeţul
Iaşi. Interviul se va desfăşura la o dată ulterioară
stabilită de comisia de concurs. Dosarele de înscriere
se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a ora 14,00 la Primăria Scânteia, judeţul
Iaşi, biroul Secretar. Condiţiile de desfăşurare a
concursului, condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi actele necesare candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la sediul primăriei
Scânteia, judeţul Iaşi şi sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către secretariatul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare la telefon 0232/229260.
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.Ion Jianu”- Piteşti
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de personal civil contractual: 3
posturi de asistent medical debutant (studii postliceale), 3 posturi de infirmieră debutant (studii generale/medii), 1 post de îngrijitoare (studii generale), 1
post de îngrijitor (studii generale) şi 1 post de
muncitor calificat IV- instalator sanitar (studii generale). Concursurile se vor desfăşura în perioada
28.09.2015-16.10.2015, începând cu ora 10.00, la
sediul SMU „Dr. Ion Jianu”- Piteşti. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concursuri este:
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07.09.2015-18.09.2015. Data limită de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este 18.09.2015, ora
13.00. Relaţii suplimentare pe site-ul www.smupitesti.
ro la rubrica anunturi şi la biroul resurse umane din
SMU „Dr.Ion Jianu” cu sediul în Mun. Piteşti, Strada
Negru Vodă, nr. 47, Judeţul Argeş, telefon
0248/218.090, 0248/218.172 int. 224 sau 266.
Municipiul Sighişoara organizează concurs de recrutare pentru pentru ocuparea următoarelor funcții
publice de execuţie vacante din cadrul instituţiei: 1.
Referent de specialitate, clasa II, grad profesional
superior în cadrul Compartimentului Protecţie civilă,
protecţia muncii, P.S.I. – 1 post; 2. Consilier juridic,
clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului
Juridic – Serviciul Administrație Publică Locală – 1
post; 3. Inspector, clasa I, grad profesional superior în
cadrul Compartimentului Resurse umane – 1 post.
Concursul se organizează la sediul Municipiului
Sighişoara, Str. Muzeului nr. 7, județ Mureş, astfel: proba suplimentară: 06.10.2015, ora 9,00; - proba
scrisă: 06.10.2015, ora 11,00; - interviul: 08.10.2015,
ora 14,00. Data până la care se pot depune dosarele
de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a
III-a: 24.09.2015. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată
şi completată prin H.G. nr. 1173/2008. Condiții specifice de participare la concurs: 1. Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Protecţie civilă, protecţia muncii,
P.S.I.: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu
diplomă în domeniul: tehnic; vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau
certificat de absolvire, după caz, a unui program de
învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de
ore. 2. Consilier juridic, clasa I, grad profesional
debutant în cadrul Biroului Juridic – Serviciul Administrație Publică Locală: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul: juridic; - vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 3. Inspector, clasa I, grad profesional superior
în cadrul Compartimentului Resurse umane: - studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
ştiințe administrative-Administrație publică locală /
ştiințe juridice / ştiințe economice; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
9 ani. Bibliografia se afişează la sediul Municipiului
Sighişoara şi pe site-ul Municipiului Sighişoara www.
sighisoara.org.ro. Informații suplimentare se pot
obține la sediul Municipiului Sighişoara sau la
telefon: 0265-771280.
Primăria oraşului Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 53, judeţul Vâlcea organizează la sediul
instituţiei, concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii publice vacante: -,,Consilier”, clasa I, gradul
profesional principal, la Compartimentul ,,Patrimoniu”, din cadrul serviciului ,,Contabilitate, buget,

finante, impozite si taxe locale” al aparatului de
specialitate al primarului orasului Ocnele Mari;
-,,Consilier”, clasa I, gradul profesional principal, la
Compartimentul ,,Executari silite”, din cadrul serviciului ,,Contabilitate, buget, finante, impozite si taxe
locale” al aparatului de specialitate al primarului
orasului Ocnele Mari. -,,Consilier”, clasa I, gradul
profesional superior, la Compartimentul ,,Buget
programe”, din cadrul serviciului ,,Contabilitate,
buget, finante, impozite si taxe locale” al aparatului
de specialitate al primarului orasului Ocnele Mari,
Astfel: -Proba scrisă la 05.10.2015, ora 12.00; Interviul la 12.10.2015, ora 12.00. Condiţii de desfăşurare
a concursului sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată. Conditii specifice: -pentru -,,Consilier”,
clasa I, gradul profesional principal, la Compartimentul ,,Patrimoniu”, din cadrul serviciului ,,Contabilitate, buget, finante, impozite si taxe locale” al
aparatului de specialitate al primarului orasului
Ocnele Mari. - studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul stiintelor economice; - vechime: 5
ani in specialitatea studiilor. - Cunostinte de operare
pe calculator: nivel mediu. -pentru ,,Consilier”, clasa
I, gradul profesional principal, la Compartimentul
,,Executari silite”, din cadrul serviciului ,,Contabilitate, buget, finante, impozite si taxe locale” al aparatului de specialitate al primarului orasului Ocnele
Mari, judetul Valcea. - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, in domeniul stiintelor economice; vechime: 5 ani in specialitatea studiilor. - Cunostinte
de operare pe calculator: nivel mediu. -pentru,,Consilier”, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul ,,Buget programe”, din cadrul serviciului
,,Contabilitate, buget, finante, impozite si taxe locale”
al aparatului de specialitate al primarului orasului
Ocnele Mari, judetul Valcea. - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, in domeniul stiintelor economice; vechime: 9 ani in specialitatea studiilor. - Cunostinte
de operare pe calculator: nivel mediu. - dosarele se
depun - în 20 de zile de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, P. III-a. Informaţii la telefon
0250772043 sau la sediul Primăriei Oraşului Ocnele
Mari – persoana de contact Jdreală Virgiliu-Marian.
Anunț cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a
funcţiei publice de execuție temporar vacantă de
consilier, clasa I, gradul profesional principal la
Compartimentul Juridic, Administrație Publică
Locală, Resurse Umane, Salarizare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Horezu.
În temeiul prevederilor Hotărârii nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria oraşului
Horezu, cu sediul în oraşul Horezu, str.1 Decembrie,
nr.7 organizează concursul de recrutare pentru
ocuparea pe perioada determinată a funcţiei publice
de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I,
gradul profesional principal la Compartimentul

Juridic, Administrație Publică Locală, Resurse
Umane, Salarizare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Horezu astfel: Data
desfăşurării concursului: - selecția dosarelor:
11.09.2015; - proba scrisă în data de 14.09.2015, ora
1000; * Dosarele de înscriere se pot depune la sediul
instituţiei, compartimentul resurse umane, juridic în
termen de 8 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial. Condiții de participare la concurs. 1. Condiții
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. De
asemenea trebuie să fie respectate prevederile art.9
lit.a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Compartiment Juridic,
Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Salarizare: Consilier, clasa I, grad profesional principal; studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiințelor administrative absolvite cu diplomă de
licență; - vechimea în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice – minim 5 ani. * Bibliografia de concurs şi actele necesare înscrierii la
concurs se afişează la sediul instituției. Relații suplimentare la sediul instituției sau la telefon
0250860190, int. 112, Birou resurse umane, juridic.
Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale de execuţie, vacanţe: un post de
şofer I, la Compartimentul Personal Administrativ –
Serviciul Urbanism – Arhitect şef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Râmnicu Sărat şi două posturi de portar - Compartimentul Personal Administrativ – Serviciul Urbanism
– Arhitect şef din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Râmnicu Sărat. Concursul va
avea loc la sediul Primăriei municipiului Râmnicu
Sărat în data de 28.09.2015, ora 10,00 – proba scrisă.
Condiţiile de participare, la concursul menţionat mai
sus, sunt cele prevăzute în art.3 din H.G nr.286/2011,
actualizată, precum şi cele specifice şi anume: - pentru
funcţia de şofer I studii medii atestate cu diplomă de
bacalaureat; permis de conducere categoria B;
minimum 2 ani vechime în funcţia de şofer; - pentru
funcţia de portar: studii medii atestate cu diplomă de
bacalaureat sau studii generale atestate cu diplomă sau
adeverinţă; minimum 2 ani vechime în muncă; atestat
profesional de către Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti sau, după caz, de inspectoratul
de poliţie judeţean. Aceste condiţii de participare la
concurs se vor afişa la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat, precum şi pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la
data de 17 septembrie 2015, inclusiv, ora 16,00 la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat şi la numărul de telefon 0238561946.
Consiliul local al comunei Berceni, judeţul Prahova,
cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
n r. 2 6 0 9 5 2 / 2 0 1 5 . N r. 4 7 0 7 5 /
03.09.2015. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind vânzarea
următoarelor bunuri mobile, la sediul
din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș
Vălenii de Munte, în data de
01.10.2015, ora 10.00: - teren în
suprafață de 1838 mp măsurat, din
acte 1848 mp și construcție C1 regim
de înălțime S+P+2 în suprafață
construită de 283,55 mp, suprafață
desfășurată de 708,25 mp, situată în
localitatea Teișani, str. Valea Stâlpului,
județ Prahova, T36, P 1616/4, nr.
cadastral 20745 (teren), preț de
pornire a licitației: 465.705 lei (exclusiv
T.V.A.). Anunțul nr. 47075/03.09.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la Primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numarul 0244.283006, persoană
de contact: Vîlsan Liliana. Data aﬁșării:
04.09.2015.
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www.jurnalul.ro
Voicu Ion, nr. 140 A, jud. Prahova, în conformitate cu
prevederile art.7 din HGR nr.427/2015, scoate la
concurs un post vacant de consilier juridic GR.II
funcţie contractuală pe perioada nedeterminată de
timp, în cadrul compartimentului juridic al Consiliului local. Concursul va avea loc pe data de 30 sept.
2015, orele 11,00 la Primăria comunei Berceni, jud.
Prahova. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele: Condiţii generale: -să aibă cetăţenia română;
-să cunoască limba română, scris şi vorbit; -să aibă
vârsta minimă de 21 ani, maxim 50 ani. -să aibă
capacitatea deplină de exerciţiu; -să aibă o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; -să îndeplinească condiţiile de studii şi după caz
de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului; -să nu fi fost condamnaţi definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu, ori în
legătură cu serviciul, care împiedeca înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: -să
aibă studii juridice absolvite cu diplomă de licenţă; -să
aibă permis de conducere. -să aibă cunoştinţe de
operare pe calculator cu act doveditor (eventual
certificat ECDL); -să fie cunoscător a unei limbi
străină de circulaţie internaţională, stadiul avansat;
-să prezinte fişa curriculum vitae; -să prezinte o apreciere de la ultimul loc de muncă; -să aibă disponibilitate la program. -să aibă o vechime în specialitate
juridică sau experienţă juridică de minim 5 de ani. Ce
trebuie să conţină dosarul de înscriere la concurs al
candidatului: -cerere tip; -copie de pe BI, CI, certificate de stare civilă; -copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste
efectuarea unor specializări precum şi copiile documentelor care atestă, îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului; -carnetul de muncă sau adeverinţele care
atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de medicul de familie, sau de către unităţile
sanitare abilitate, pe formular standard (care să
conţină în clar, nr., data, numele emitentului şi calitatea acestuia); -curriculum vitae; Actele prezentate
în copii vor fi însoţite şi de cele originale pentrua fi
verificate la depunerea dosarului. Bibliografie:
Constituţia României; Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; Legea 673/2002 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliilor locale. Legea 477/2004
privind codul de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice; Legea
nr.53/2003, -privind Codul muncii, republicată în
2011. Legea nr.544/2001- liberul acces la informaţiile
de interes public; Legea 554/2004 – legea contenciosului administrativ. Legea 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Legii 287/2009 - privind Codul civil.
Concurenţii vor susţine 3 probe şi anume: -Proba
scrisă - pe data de 30 sept.2015, orele 11,00 la sediul
Primăriei Berceni. -Proba practică - pe data de
30.09.2015, orele 14,30 şi constă în redactarea unui
document administrativ pentru instanţa, la calculator, sau o corespondenţă cu o societate care
prestează o lucrare de investiţie pe plan local. -Interviul până la 4 zile lucrătoare de la data soluţionării
eventualelor contestaţii, cel mai târziu pe 5 oct.2015,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Compartimentul
Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație
valoriﬁcare bunuri conﬁscate devenite
proprietate de stat. AJFP Giurgiu
valoriﬁcă prin vânzare directă, de la
locul de depozitare (SC TEC SRL, șos.
Prieteniei, Giurgiu), următoarele
bunuri intrate, potrivit legii, în
propietatea privată a statului, conform
OG nr. 14/2007 republicată și HG nr.
731/2007: Nr. lot, Denumire produs,
Dimensiuni, Cantitate UM: Lotul nr. 1,
Sârmă ﬁer beton SAE1008, 10 mm
diametru, 2.800 kg; Lotul nr. 2, Bare
ﬁer beton Gr460B, 18 mm diametru,
4.010 kg, la prețul de 1,50 lei/kg
(inclusiv TVA). Informații suplimentare
se pot obtine la sediul AJFP Giurgiu Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri,
aﬂat la parterul sediului, telefon
0246.216705, interior 138.

orele 11,00. Cererile de înscriere la concurs se pot
obţine de la secretariatul comisiei de concurs şi după
completarea dosarului acesta, se depune tot la secretariatul comisiei de concurs până pe data de 22 sept.
2015, orele 16,30. Informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs –Tel. 0244470.216 sau 0244
470.588.

PRESTĂRI SERVICII
Liceul Particular Onicescu-Mihoc- Acreditat
organizează înscrieri: pentru liceu zi, seral, frecvenţă redusă, pregătire gratuită pentru BAC cu
rezultate excelente! Tel.0727.222.292.

VÂNZĂRI DIVERSE
Traco-dacii şi romanii erau harnici,
viteji şi credeau în nemurirea sufletului. Sunt mândria românilor de
pretutindeni. Tel. 0733.940.772,
0761.674.276.

CITAȚII
Roşca Elena Nicoleta citează pe Alfatlawi Dhurgham
Jaafar Mohamed Ali la Judecătoria Buzău, conform
dosar 30168/200/2014 la data de 18.09.2015, ora 9.00.
Ciculescu Nada Vasilica, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bucureşti, strada Cununiţa nr.1, sector 5,
este chemată în calitate de pârâtă la termenul din
data de 23.09.2015, ora 08:30 la Judecătoria sector 1,
strada Danielopol Gheorghe nr.2-4, sector 4, Bucureşti, în dosarul nr. 42527/299/2015, complet C7 –
civil, având ca obiect cerere de valoare redusă, de
către S. ROMAERO S.A. în calitate de reclamant.
Subsemnatul, Bălteanu Mitel- Ionuţ, în calitate de
reclamant în dosarul civil nr. 731/94/2015 aflat pe
rolul Judecătoriei Buftea cu termen în data de
10/09/2015, ora 8.30, Sala 1, Complet C9 asociat, este
chemată pârâta Bălteanu Mădălina în proces de
divorţ cu minor.

Rodica, Albişteanu Maria, Panait Liliana, Creţu
Dumitru, Creţu Mitică, reclamanti în dosar nr.
563/222/2015 având ca obiect ,,anulare act şi partaj
succesoral”, prin mandatar Ţibu Niculai, cheamă în
judecată la Judecătoria Dorohoi în data de 14 octombrie 2015, pe pârâţii Creţu Liviu şi Creţu Mugurel,
ambii cu domiciliu necunoscut.

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Sasu MihaiIoan domiciliat în comuna Rodna, Str. Principală nr.
1020, jud. Bistriţa-Năsăud, în dosar nr. 2312/265/2014
al Judecătoriei Năsăud, asolicitat a se constată
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor înscrise în cf 25270 nr top 3148/1
Rodna, în suprafaţă de 650 mp. Aducem la cunoştinţă persoanelor interesate, faptul că au posibilitatea
legală de a formula opoziţie, în termen de 6 luni de la
emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa va trece la
judecarea cauzei. Emisă în baza încheierii din data de
18 august 2015.
Somatie de uzucapiune. Reclamantul Zagrean Ioan
domiciliat in comuna Salva nr. 46, jud. Bistrita-Nasaud, in dosar nr. 528/265/2015 al Judecatoriei
Nasaud, a solicitat a se constata dobandirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor
inscrise in cf 25273 nr top 6598 Nasaud, in suprafata
de 776 mp. Aducem la cunoştinţă persoanelor interesate, faptul că au posibilitatea legală de a formula
opoziţie, în termen de 6 luni de la emiterea prezenţei,
în caz contrar instanţa va trece la judecarea cauzei.
Emisă în baza încheierii din data de 23 iulie 2015.
Somatie de uzucapiune. Reclamantii Moldovan Aurel
si Moldovan Nastasia domiciliati in comuna Rebrisoara, Gersa I nr. 01, Bistrita-Nasaud, in dosar nr.
1906/265/2015 al Judecatoriei Nasaud, au solicitat a
se constata dobandirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilelor inscrise in cf 45 nr top
1855/2/3 si cf 636 nr top 1856/2/b Rebrisoara. Aducem
la cunoştinţă persoanelor interesate, faptul că au
posibilitatea legală de a formula opoziţie, în termen
de 6 luni de la emiterea prezenţei, în caz contrar
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instanţa va trece la judecarea cauzei. Emisă în baza
încheierii din data de 03 august 2015
România. Judecătoria Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr.
45. Operator de date cu caracter personal nr. 3062,
dosar nr. 34677/197/2014. Termen 08.03.2016, sala J2,
C21, ora 09.00. Exp. 18.08.2015. Somaţie. Se aduce la
cunoştinţa celor interesaţi că petenţii, Ciociu Octavian şi Ciociu Elvira, ambii domiciliaţi în Codlea, str.
Cetăţii nr. 113, au solicitat Judecătoriei Braşov să se
constate că au dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune, asupra imobilului înscris în CF nr. 1435
Codlea la A+1, cu nr. top. 1834, situat în Codlea, str.
Cetăţii nr. 113- teren arabil intravilan de 4.730,4 mp,
cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 1051 Cpc.
Persoanele interesate pot face opoziţie la Judecătoria
Braşov, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de
6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii, se va
trece la judecarea cererii. Somaţia face parte integrantă din dosarul civil nr. 34677/197/2014 al Judecătoriei Braşov, cu termen la data de 08.03.2016, sala
J2, C21, ora 09.00. Prezenta se afişează la Judecătoria
Braşov, un exemplar la Primăria mun. Codlea, un
exemplar la imobilul în litigiu şi un exemplar la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov.

DIVERSE
Anunțăm că se află în procedura de înregistrare în
Registrul Partidelor,la nr 31112/3/2015, la Tribunalul
Bucureşti, partidul „Vâlcea Turistică”, cu sediul în Rm.
Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr 190, județul Vâlcea.
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii falimentului in dosarul nr. 4016/105/2013 al Tribunalului
Prahova prin sentinta nr. 681 din 26.06.2015 privind pe
SC Freetex Design SRL, cu urmatoarele termene:
depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul
procedurii: 10.08.2015, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este
08.09.2015, depunerea contestaţiilor la creanţele
născute în cursul procedurii: 28.09.2015, soluţionarea
contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii
si pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 07.10.2015.

Se citează pârâtul Ştefănescu Mircea- Petru pentru
termenul din 24 septembrie 2015, ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, în dosarul
nr. 29377/245/2014, C 02M, având ca obiect divorţ
minori, în contradictoriu cu reclamanta Ştefănescu
Florentina Loredana.
Numitul Năsturaş Dragomir-Lucian, domiciliat în Iaşi,
Şos. Bucium nr. 74, bloc 3, et. 3, ap. 9, jud. Iaşi, este
chemat la Judecătoria Iaşi, secţia Civilă, Completul de
Judecată nr. 28, str. A. Panu nr. 25, loc. Iaşi, în data de
21.09.2015, ora 8.30, personal la Interogatoriu, în calitate de pârât, în dosar nr. 33299/245/2014, dosar având
ca obiect “Acţiune în răspundere civilă delictuală”,
reclamant fiind Liviu Rău.
Neghină Corina Maria (divorţată Mihăilă), cu domiciliul în Dorohoi, jud. Botoşani, în calitate de reclamant în dosar 591/222/2015 având ca obiect
,,exercitarea autorităţii părinteşti” citează la Judecătoria Dorohoi în data de 16 octombrie 2015 pe
Neghină Andrei, pârât, cu domiciliul necunoscut.
Puşcaşu Tudoriţa, Ţibu Lucia, Codău Ana, Calinciuc

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 1/2015. Nr. 47071/03.09.2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 29.09.2015, ora 10.00:
Autoturism Volkswagen BKCAF1XD/
2005, nr. înmatriculare PH-14-GWW.
Prețul de pornire al licitației este de
10.629 lei (exclusiv TVA). Anunțul nr.
47071/03.09.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la Primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numarul 0244.283006, persoană de
contact: Vîlsan Liliana. Data aﬁșării:
04.09.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 103185/31.08.2015. În conformitate cu
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
16.09.2015, 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. Teren arabil în suprafață de 10.050 mp, situat în
extravilanul comunei Cocorăștii Colț, Tarlaua 89, Parcela 636/34, județul Prahova,
intabulat. - preț pornire – 20.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1.000
de lei. 2. Cota indiviza de 1/4 din imobilul situat în comuna Boldești - Gradiștea, Tarla
24, Parcela cc 659 și Parcela A660, județul Prahova compus din Conac în stadiul de
ruină cu S.C. de 198,3 m.p., locuință P+1 cu S.C. de 37.52 m.p., anexă (magazie) cu
S.C. de 23.52 m.p. și terenul aferent în suprafață măsurată de 9578.m.p. (din acte
10875 m.p.), intabulat. - preț pornire – 26.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație
este de 1500 de lei. 3. Teren extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria de
folosință pădure, situat în comuna Secăria, jud. Prahova, Tarlaua 320/40 PD,
intabulat. - preț pornire – 1.500 lei (nu se include 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 a 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 pâna pe data de 14.09.2015, orele
16.00. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon
0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel
Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.
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ANUNȚURI

În dosarul nr. 10599/288/2014 al Judecătoriei Rm.
Vâlcea, sentința civilă nr 3792/2015, în numele legii,
instanța hotărăște: admite acțiunea formulată de
reclamantul Zidaru Mihail, CNP 1690612384188, cu
domiciliul în com. Frâncești, sat Mănăilești, județul
Vâlcea, în contradictoriu cu pârâta Zidaru Maria
Liliana, CNP 2670814322277, cu domiciliul în
comuna Moșna, sat Moșna, județul Sibiu. Dispune
desfacerea căsătoriei încheiate la data de 15.08.1992
și înregistrată în Registrul Stării Civile al Primăriei al
com. Frâncești, județul Vâlcea, sub nr. 41/15.08.1992,
din vina reclamantului. Dispune revenirea pârâtei la
numele avut anterior căsătoriei, acela de „CONCA”.
Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronunțată în ședința publică de la 29 mai 2015.

ADUNĂRI GENERALE
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC VEST 6 S.A. și a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC VEST 6 SA: În conformitate
cu prevederile art. 111, art.113 și ale art. 117 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
și ale prevederilor Actului Constitutiv al societăţii,
d-ul Coca Radu în calitate de Administrator unic al
SC VEST 6 SA, persoană juridică română, cu sediul
social în București, Calea Crîngași nr. 26-28 bloc
48-49 parter sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J40/241/1991, Cod Unic de Înregistrare: RO
1590163, convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de 14.10.2015, ora 9:00, la
sediul social al societatii din București, Calea Crîngași nr.26-28, bl.48-49, parter, sector 6, în prima
convocare, și convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 14.10.2015, ora
12:00, la sediul social al societăţii din București, Calea
Crîngași nr.26-28, bl.48-49, parter, sector 6, în prima
convocare. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze
acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la sfârșitul
zilei de 10.09.2015, stabilită ca dată de referinţă. În
cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar
pentru ţinerea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în prima convocare, se reconvoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de
15.10.2015 ora 9:00, în același loc și având aceeași
ordine de zi, pentru a doua convocare. În cazul în
care nu se va întruni cvorumul necesar pentru ţinerea

VINERI / 4 SEPTEMBRIE 2015
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în
prima convocare, se reconvoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor, la data de 15.10.2015
ora 12:00, în același loc și având aceeași ordine de zi,
pentru a doua convocare. Ordine de Zi pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.
VEST 6 S.A.: 1. Aprobarea prelungirii mandatului de
cenzor expert contabil a d-nei Mitrus Andreica cetăţean român, domiciliată în Mun. București, Str.
Părintele Staniloae nr. 5 , ap.2, sector 2, identificată cu
CI seria RR nr. 574904, eliberată de SPCEP S2 biroul
nr.3, la data de 24.03.2009, CNP 2520327400570,
membră a Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România, Filiala București, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 15504/2001,
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) –Expert Contabil:
23217832/08.02.2008, pentru o perioadă de 3 (trei) ani
începând cu data de 15.05.2015 până la data de
15.05.2018 și se ratifică toate documentele semnate de
acesta până la data prezentei. În acest sens a fost
încheiat Actul Adiţional nr. 4244 din 15.05.2015 la
contractul de prestări servicii –activităţi de cenzorat,
revizie fiscală și contabilă nr. 3006 din 15.05.2012,
încheiat între S.C. VEST 6 S.A. și cenzor expert
contabil d-na Mitrus Andreica. 2. Aprobarea prelungirii mandatului de cenzor a d-ului Sburlan Corneliu,
cetăţean român, domiciliat în Mun. București, Şos.
Ştefan cel Mare nr. 226, bl. 44, scara A, ap. 11, sector
2, identificat cu CI seria RR nr. 332796, eliberată de
Secţia 7, la data de 24.09.2004, CNP 1420606400238,
pentru o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data
prezentei și se ratifică toate documentele semnate de
acesta până la data prezentei. Remuneraţia pentru
serviciile prestate și lucrările efectuate este de 500 lei/
an care se va plăti după semnarea bilanţului anual
(situaţii financiare anuale). 3. Aprobarea prelungirii
mandatului de cenzor a d-nei Preda Georgiana, cetăţean român, domiciliată în Mun. București, Şos.
Ştefan cel Mare nr. 46, bl. 33B, scara B, ap.68, sector
2, identificată cu CI seria RT nr. 543985, eliberată de
SPCEP S2 biroul nr. 1, la data de 10.03.2008, CNP
2700913075099, pentru o perioadă de 3 (trei) ani
începând cu data prezentei și se ratifică toate documentele semnate de acesta până la data prezentei.
Remuneraţia pentru serviciile prestate și lucrările
efectuate este de 500 lei/an care se va plăti după
semnarea bilanţului anual (situaţii financiare anuale).
4. Aprobarea prelungirii mandatului de cenzor
supleant a d-nei Stanescu Alexandra Maria, cetăţean
român, domiciliată în Sat Mustatesti (Com. Valea
Iasului), Jud. Argeș nr. 126A, identificată cu CI seria

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 942781/2010. Nr. 942781 din 01.09.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 18.09.2015, orele
11.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Simion Ernur
Iulian, cu sediul în loc. Călărași, str. Independenței nr. 136, județul Călărași, cod
ﬁscal, în dosar de executare nr. 942781/2010, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusive TVA) este: - Construcție P +1, în suprafață de 149.82 mp valoare
- 259.611 lei și teren intravilan în suprafață de 288 mp valoare - 93.490 lei, ambele
situate în loc. Călărași, str. Independenței nr. 136, având nr. cadastral 1391-UAT
Călărași și CF nr. 22206 (2137). Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru
asigurator nr. 942781/27.05.2013 emis de AJFP Călărași; - SC Suport Colect SRL –
contract de ipotecă nr. 5438/16.12.2007; - Bucharest Financial Plazza SRL –
Contract cesiune de creanță nr. J254/30.03.2009 încheiat cu BCR SA ptr. Contract
credit nr. 4154/PF/30.11.2007; - BEJ Culea Orlando – Somație nr. 221/05.06.2012.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus
în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate,
pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor
solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate introduce
contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoștință, în conformitatecu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 03.09.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

AS nr. 804885, eliberată de SPCLEP Curtea de Ag., la
data de 23.01.2012, CNP 2880120033379, pentru o
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data prezentei și
se ratifică toate documentele semnate de acesta până
la data prezentei. Remuneraţia pentru serviciile
prestate și lucrările efectuate este de 500 lei/an care se
va plăti după semnarea bilanţului anual (situaţii
financiare anuale). 5. Aprobarea împuternicirii d-ului
Coca Radu în calitate de administrator unic al societăţii pentru a semna în numele acţionarilor Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 6. Aprobarea împuternicirii d-nei Coca Lăcrămioara în calitate de acţionar al societăţii pentru a reprezenta
societatea în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București,
precum și în faţa oricăror alte autorităţi publice, sens
în care va semna oriunde este necesar în vederea
ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor adoptate, va depune și va
ridica acte, va achita taxele legale. Acţionarii pot
participa la ședinţa Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor, personal sau prin reprezentant– în baza
unei procuri speciale, conform Actului Constitutiv al
societăţii. Formularele de procuri speciale de reprezentare vor fi disponibile la sediul social al societăţii,
începând cu data de 10.09.2015 în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8:30-16:30. Procurile
speciale vor fi depuse în original la sediul social al
societăţii până cel mai târziu la data de 09.10.2015,
ora 9:00. Documentele și materialele informative
referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor putea fi
consultate de către acţionari la sediul social al societăţii începând cu data de 10.09.2015. Ordine de Zi
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC VEST 6 S.A.: 1. Aprobarea modificării și
actualizării Actului Constitutiv al societăţii ca urmare
a aprobării prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC VEST 6 S.A. a prelungirii
mandatului de cenzor expert contabil a d-nei Mitrus
Andreica, a prelungirii mandatului de cenzor a d-ului
Sburlan Corneliu, a prelungirii mandatului de cenzor
a d-nei Preda Georgiana și a prelungirii mandatului
de cenzor supleant a d-nei Stanescu Alexandra Maria.
În acest sens se va modifica „Cap.VI Controlul Gestiunii Societăţii” al Actului Constitutiv al societăţii care
va avea următorul conţinut: „Cap.VI Controlul
Gestiunii Societăţii. Gestiunea societăţii este controlată de 3 (trei) cenzori și un supleant aleși de
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Pentru a
putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a profitului și a pierderilor. La data încheierii prezentului act constitutiv, în
funcţia de cenzor expert contabil al societăţii a fost

desemnata d-na Mitrus Andreica, cetăţean român,
domiciliată în Mun. București, Str. Părintele Staniloae
nr. 5, ap.2, sector 2, identificată cu CI seria RR nr.
574904, eliberată de SPCEP S2 biroul nr.3, la data de
24.03.2009, CNP 2520327400570, membră a Corpului
Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din
România, Filiala București, posesoare a carnetului de
expert contabil nr. 15504/2001, Cod de Înregistrare
Fiscală (CIF)–Expert Contabil: 23217832/08.02.2008.
În acest sens a fost încheiat Actul Adiţional nr. 4244
din 15.05.2015 la contractul de prestări servicii– activităţi de cenzorat, revizie fiscală și contabilă nr. 3006
din 15.05.2012 încheiat între S.C. VEST 6 S.A. și
cenzor expert contabil d-na Mitrus Andreica, prin
care s-a prelungit durata mandatului cenzorului
expert contabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani
începând cu data de 15.05.2015 până la data de
15.05.2018. La data încheierii prezentului act constitutiv, în funcţia de cenzor al societăţii a fost desemnat
d-ul Sburlan Corneliu, cetăţean român, domiciliat în
Mun. București, Şos. Ştefan cel Mare nr. 226, bl. 44,
scara A, ap. 11, sector 2, identificat cu CI seria RR nr.
332796, eliberată de Secţia 7, la data de 24.09.2004,
CNP 1420606400238, pentru o perioadă de 3 (trei)
ani. Remuneraţia pentru serviciile prestate și lucrările efectuate este de 500 lei/an care se va plăti după
semnarea bilanţului anual (situaţii financiare anuale).
La data încheierii prezentului act constitutiv, în
funcţia de cenzor al societăţii a fost desemnată d-na
Preda Georgiana, cetăţean român, domiciliată în
Mun. București, Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bl. 33B,
scara B, ap.68, sector 2, identificată cu CI seria RT nr.
543985, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1, la data de
10.03.2008, CNP 2700913075099, pentru o perioadă
de 3 (trei) ani. Remuneraţia pentru serviciile prestate
și lucrările efectuate este de 500 lei/an care se va plăti
după semnarea bilanţului anual (situaţii financiare
anuale). La data încheierii prezentului act constitutiv,
în funcţia de cenzor supleant al societăţii a fost
desemnată d-na Stanescu Alexandra Maria, cetăţean
român, domiciliată în Sat Mustatesti (Com. Valea
Iasului), Jud. Argeș nr. 126A , identificată cu CI seria
AS nr. 804885, eliberată de SPCLEP Curtea de Ag., la
data de 23.01.2012 , CNP 2880120033379, pentru o
perioadă de 3 (trei) ani. Remuneraţia pentru serviciile
prestate și lucrările efectuate este de 500 lei/an care se
va plăti după semnarea bilanţului anual (situaţii
financiare anuale). Cenzorii au următoarele atribuţii
principale: -în cursul exerciţiului economico- financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și
registrele de evidenţă contabile și informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate; -la
încheierea exerciţiului economico- financiar controlează exercitarea inventarului, a documentelor și a
informaţiilor prezentate de consiliul de administrare

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. 3193. Nr.
106145 din 27.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015,
luna septembrie, ziua 15. 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 15, luna septembrie, anul
2015, ora 14.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor
vinde prin licitație publică (ședința a-III-a), următoarele bunuri mobile, proprietate
a debitorului SC Cob Taxi SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str.
Cetatea Albă, nr. 18, cod de identiﬁcare ﬁscală 16273414. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul): Autoturism Mercedes Benz, DB 20 COB, nr. id.
WDB2030061A334679, 4 uși, tip b203006/C220 CDI, an fab. 2002, cap. cil. 2148
cmc, motorină, argintiu, parbriz ﬁsurat, stare tehnică generală bună. Prețul de
pornire a licitației, exclusiv TVA: 8445 lei. Cota TVA ): 24%. Total: 8445 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. 343,
persoană de contact Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data aﬁșării: 04.09.2015.
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asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului
de profit şi pierderi, şi dacă acestea sunt legal întocmite, prezentând adunării generale a acţionarilor un
raport scris. -Să întocmească raportul în vederea
aporbării bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierderi, de către Adunarea Generală a acţionarilor.
-La lichidarea societăţii controlează operaţiunile de
lichidare. -Prezintă adunării generale a acţionarilor
punctul său de vedere la propunerile de reducere a
capitalului social sau de modificare a actului constitutiv al societăţii. -Să participe la adunările ordinare
şi extraordinare, având dreptul de a face propunerile
ce le vor crede necesare. -Să aducă la cunoştinţa
consiliului de administraţie neregulile constatate în
administrarea societăţii şi încălcările legii precum şi
prevederile actului constitutiv pe care le constată iar
în cazuri mai importante sa le aducă la cunoştinţa
adunării generale a acţionarilor. Cenzorii participă la
consilul de administaţie, fără drept de vot. Este
interzis să comunice acţionarilor în particular sau
terţilor date referitoare la operaţiunile societăţii,
constatate cu ocazia exercitării mandatului. Cenzorii
vor trece într-un registru special constatările făcute în
exerciţiul mandatului.” 2. Aprobarea împuternicirii
d-ului Coca Radu în calitate de administrator unic al
societăţii pentru a semna în numele acţionarilor
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor precum şi Actul Constitutiv Actualizat al
societăţii. 3. Aprobarea împuternicirii d-nei Coca
Lacramioara în calitate de acţionar al societăţii
pentru a reprezenta societatea în vederea îndeplinirii
tuturor formalităţilor de publicitate şi înregistrare a
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, precum şi în faţa oricăror alte
autorităţi publice, sens în care va semna oriunde este
necesar în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
adoptate, va depune şi va ridica acte, va achita taxele
legale. Acţionarii pot participa la şedinta Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor, personal sau
prin reprezentant– în baza unei procuri speciale,
conform Actului Constitutiv al societăţii. Formularele de procuri speciale de reprezentare vor fi disponibile la sediul social al societăţii, începând cu data de
10.09.2015 în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între
orele 8:30-16:30. Procurile speciale vor fi depuse în
original la sediul social al societăţii până cel mai
târziu la data de 09.10.2015, ora 9:00. Documentele şi
materialele informative referitoare la punctele de pe
ordinea de zi vor putea fi consultate de catre acţionari la sediul social al societăţii începând cu data de
10.09.2015. Administrator Unic Coca Radu.
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desfăşurată = 8 mp, împrejmuire şi platforma betonată, situată în com. Păuleşti, sat Păuleşti, nr. 823,
tarlaua 16, Prahova la preţul de evaluare redus cu
20% (1.435.468 lei fără TVA). Licitaţia va avea loc în
11.09.2015, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecarii vânzarea va fi
reluată în ziua de 15.09.2015, 18.09.2015, 22.09.2015,
29.09.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
Primăria Municipiului Câmpina anunţă organizarea
următoarei licitaţii: - licitaţie publică cu strigare
pentru închirierea sălilor nr. 204, nr. 206 şi nr.207,
situate în incinta Casei Tineretului; preţul de pornire
a licitaţiei este echivalentul în lei a 3 euro/m.p./lună
(fără TVA). Licitaţia va avea loc joi, 24.09.2015, ora 9
:00, la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, bd-ul
Culturii,nr.18. Informaţii suplimentare la telefon:
0244-336134, Oficiul Transport,Avize.
SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
imobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv:
terenuri intravilane situate in com. Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata de 3248 mp, 800 mp, 2935 mp,
4607 mp, 3800 mp, 960 mp si terenuri extravilane
situate in com. Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata de
2079 mp, 2145 mp, 2223 mp, 2998 mp. Licitatia are
loc in baza Adunarii Creditorilor din data de
04.08.2015 si in conformitate cu caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Licitaţia va avea loc
pe data de 15.09.2015, 15.10.2015 si 16.11.2015, orele
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab.
7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 0344104525.
SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societătii. Licitatia are
loc in baza Adunarii Creditorilor din data de
04.08.2015, pretul de pornire al licitatiei fiind cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitaţia va avea loc
pe data de 15.09.2015 si 30.09.2015, orele 12.30 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului mobil
aflat in patrimoniul societătii, respectiv a Statiei de
betoane Liebherr Betomix 2.25 aflata in locatia din
Ploiesti, str. Poligonului, nr. 1, jud. Prahova. Licitatia
are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de
04.08.2015 si in conformitate cu caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Licitaţia va avea loc
pe data de 15.09.2015 si 30.09.2015, orele 12.30 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la telefon 0344104525.

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/ lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr
8/10.06.2015 a Consiliului de Administraţie al
societăţii. În perioada 28.08-03.09.2015 au fost
postate pe site-ul CONPET următoarele achiziţii:
Invitaţiile/anunţurile de participare, însoţite de
documentele care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina proprie de internet
(www.conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice. Furnizare prin sistem vrac 300.000 litri/24 luni
motorină Euro Diesel 5 pentru locomotivele
aparţinând CONPET S.A - Furnizare materiale
de curăţenie. Director Departament Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor, Ing. Radu
Albu. Şef Serviciu Achiziţii Jr. Agripina Tircavu.
Şef Serviciu Achiziţii Exp. Ap Corina Iosif.

SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
imobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv:
terenuri intravilane situate in com. Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata de 2095 mp, 2558 mp, 1240 mp,
3773 mp, 2122 mp, 880 mp, 1270 mp, 320 mp, 742
mp, 1320 mp, 2871 mp, 730 mp, 1460 mp, 2500 mp,
3283 mp, 696 mp, 320 mp, 1272 mp, terenuri intravilane situate in com. Paulesti, in suprafata de 47 mp
– drum de acces 4DR si in suprafata de 9431 mp,
terenuri extravilane situate in com. Paulesti in suprafata de 6906 mp, 9996 mp si 3662 mp, terenuri
extravilane situate in com. Paulesti, sat Cocosesti, in
suprafata de 2124 mp, 2233 mp, 3427 mp, 2038 mp,
apartament situat in Ploiesti, str. Gageni, nr. 105A, bl.
105A, et. 1, ap. 5, jud. Prahova. Licitatia are loc in
baza Adunarii Creditorilor din data de 04.08.2015 si
in conformitate cu caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Licitaţia va avea loc pe data de
15.09.2015 si 30.09.2015, orele 12.30 în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare la 0344104525.

Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea
Dumbrăvii nr. 157, tel. 0269-23.51.81, fax 026924.00.90, cod fiscal 4240928, cont IBAN RO
35TREZ57623550120XXXXX, deschis la Trezoreria
Sibiu, organizează cedarea cu titlu gratuity a 15 câini
de serviciu. Animalele pot fi văzute la sediul
Centrului Chinologic Sibiu. Transmiterea faţă plata
va avea loc în perioada 04.09.2015-18.09.2015, la
sediul Centrului Chinologic Sibiu. Lista completă a
bunurilor şi relaţii suplimentare se obţin la telefon:
(40) 0269-235.181; fax (40) 0269-24.00.90 www.
centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/, sau
la sediul centrului: Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate
de lichidator judiciar al Agro Oyl SRL desemnat prin
încheierea de şedinţa din data de 19.01.2015, pronunţată în Dosar nr. 45044/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă
scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea Agro Oyl SRL constând în proprietate imobiliară cu tip rezidenţial reprezentată de apartament cu
3 (trei) camere, situată în Slobozia, str. Matei Basarab,
nr. 81, bl. MB9, sct. 4, ap.15, judeţul Ialomiţa, în
valoare totală de 44.000 euro exclusiv TVA, identificată şi inventariată conform raportului de evaluare
aprobat în prezenţa cauza şi a publicaţiei de vânzare
întocmită cu această ocazie. Prima vânzare a bunului
imobil aparţinând societăţii falite se va organiza în
data de 16.09.2015 ora 14,00 prin licitaţie publică cu
strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la
primul termen de licitaţie, se vor organiza încă 2
(două) licitaţii, în zilele de 23.09.2015 şi 30.09.2015, la
aceeaşi ora şi în aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele
de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de
sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.
Date despre starea bunului, preţul acestuia, condiţiile

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile
mobile ale debitoarei la preţurile reduse cu 50%
(obiecte de inventar, produse finite diverse modele console, mese, suport oglinzi, etc din fier forjat) şi
Dacia 1307/2004 - 3.727 lei şi proprietate imobiliară
compusă din teren intravilan în suprafaţă de 6.455
mp şi construcţii: C1- Atelier producţie confecţii
metalice şi spaţiu administrativ (P) cu s.c. desfăşurată
= 627 mp, C2 - Anexă (P) - grup social - vestiar cu s.c.
desfăşurată = 311 mp, C3 - Secţie producţie confecţii
fier forjat şi depozit materiale (P) cu s.c. desfăşurată
= 1.778 mp, C4 - Anexă (P) - cabina poartă cu s.c.

publicitate
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de înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare
a acestora se pot obţine din caietul de sarcini întocmit
de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd.Unirii nr. 78, bl. J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Costul caietului de sarcini este de 1000 lei
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii
suplimentare se pot obţine la tel. 021.227.28.81.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Agro Oyl SRL desemnat prin
încheierea de şedinţa din data de 19.01.2015, pronunţată în Dosar nr. 45044/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea
la vânzare a bunurile mobile aflate în proprietatea Agro
Oyl SRL constând în mijloace de transport, identificate
şi inventariate conform raportului de evaluare aprobat
în prezenta cauză şi a publicaţiei de vânzare întocmită
cu această ocazie: Autoturism Marca Dacia Logan, nr.
Înmatriculare: B101HOW, an fabricaţie 2008, combustibil motorină, capacitate cilindrică 1461 cm3, putere 50
kw, culoare GRI MET, stare tehnică- BUNĂ, în valoare
de 2.100 euro exclusiv TVA, Autoturism Marca Dacia
Logan, nr. Înmatriculare: B102HOW, an fabricaţie
2008, combustibil motorină, capacitate cilindrică 1461

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației la sediul din strada
23 August, nr. 13, oraș Slănic, jud.
Prahova, privind vânzarea: - Teren
intravilan, categoria fâneață, 1000
m.p., situat în com. Ștefești, sat
Scurtești, jud. Prahova și cota indiviză
de 1/2 din drumul de acces, în
suprafață de 127 m.p., prețul de
pornire al licitației este 18027 lei,
exclusiv TVA, în data de 28.09.2015,
ora 10.00. Anunțul nr. 12374 din
03.09.2015 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.240976, persoană de
contact Buzea Radu. Data aﬁșării:
04.09.2015.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
n r. 2 6 0 9 5 2 / 2 0 1 5 . N r. 4 7 0 7 6 /
03.09.2015. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind vânzarea
următoarelor bunuri mobile, la sediul
din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș
Vălenii de Munte, în data de
02.10.2015, ora 10.00: - teren în
suprafață de 655 mp și construție C1
regim de înălțime P+E+M în suprafață
construită de 168,40 mp, suprafață
desfășurată de 363 mp, suprafață utilă
315,9 mp, situată în localitatea Teișani,
str. Olteni, județ Prahova, număr
cadastral 274 (teren); 274-C1
(construcție), preț de pornire a
licitației: 200.229 lei (exclusiv T.V.A.).
Anunțul nr. 47076/03.09.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
Primărie și pe site ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numarul 0244.283006, persoană
de contact: Vîlsan Liliana. Data aﬁșării:
04.09.2015.
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cm3, putere 50 kw, culoare GRI MET, stare tehnicăneutilizabilă, în valoare de 600 euro exclusiv TVA,
Autoturism Marca Dacia Logan, nr. Înmatriculare:
B103HOW, an fabricaţie 2008, combustibil motorină,
capacitate cilindrică 1461 cm3, putere 50 kw, culoare
gri met, stare tehnică- bună, în valoare de 2.100 euro
exclusiv TVA, Autoturism Marca BMW, nr. Înmatriculare: B110HHH, an fabricaţie 2007, combustibil motorină, capacitate cilindrică 2993 cm3, putere 173 kw,
culoare negru, stare tehnică- neutilizabilă, în valoare de
6.400 euro exclusiv TVA. Prima vânzare a bunurilor
mobile aparţinând societăţii falite se va organiza în
data de 10.09.2015 ora 14,00 prin licitaţie publică cu
strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la primul
termen de licitaţie, se vor organiza încă 2 (două) licitaţii, în zilele de 17.09.2015 şi 24.09.2015, la aceeaşi oră
şi în aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl. J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie
menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de înscriere la licitaţie
precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine
din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr. 78,
bl. J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul caietului de
sarcini este de 600 lei exclusiv TVA. Achiziţionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel. 021.227.28.81
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Agro Oyl SRL desemnat prin
încheierea de şedinţa din data de 19.01.2015, pronun-

ţată în Dosar nr. 45044/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea
la vânzare a bunurile mobile aflate în proprietatea Agro
Oyl SRL constând în stoc de seminţe de floarea
soarelui- 215 saci, seminţe de răpită- 1533 saci, porumb10 saci şi tratament IMIDASEED 475 kg, în valoarea
totală de 650 euro exclusiv TVA , identificate şi inventariate conform raportului de evaluare aprobat în
prezenţa cauza şi a publicaţiei de vânzare întocmită cu
această ocazie. Prima vânzare a bunurilor mobile aparţinând societăţii falite se va organiza în data de
10.09.2015 ora 15,00 prin licitaţie publică cu strigare. În
cazul în care bunul nu se va vinde la primul termen de
licitaţie, se vor organiza încă 2 (două) licitaţii, în zilele
de 17.09.2015 şi 24.09.2015, la aceeaşi ora şi în aceleaşi
condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor
depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate
în caietul de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, preţul acestora,
condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de
organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se
poate achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3. Costul caietului de sarcini este de 500 lei exclusiv
TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare
se pot obţine la tel.021.227.28.81
Private Liquidation Group IPURL, numită lichidator
în dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Bellini Constructii
SRL, CUI: RO14790856 scoate la vânzare prin licitație
publică: Construcție si teren aferent (Terenul aferent
9.000 mp, Showroom S.utilă desfăşurata 1.193 mp,

Șopron S.Construită 438 mp, Hală depozit – S.utilă 832
mp.) Prețul de pornire: 1.458.000 EUR + TVA. Licitația
va avea loc în 09.09.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereuşită licitația se reia în data de 16.09.2015 respectiv
23.09.2015 la aceeaşi oră. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini privind bunurile imobile
supuse prezentei licitații, contra sumei de 500
RON+TVA, ce va cuprinde şi regulamentul de vânzare.
Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o
cerere de participare la licitaţie, inclusă în caietul de
sarcini, cu cel puțin trei zile înainte de termenul licitației
stabilit prin anunțul public. Informații tel:0359463661
fax: 0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro

PIERDERI
Pierdut atestat marfă seria 0235978000 pe numele
Păun Nicuşor. Îl declar nul.
Leşovici Florian, din Buzău, declară pierdut şi nul
certificat constatator nr.20985/13.09.2006, aferent
sediu secundar al SC Lesovici Company IFN SRL.
Pierdut atestat marfa si persoane si cardtahograf pe
numele Colcigeanu Iulian. Le declar nule.
Declar pierdută C.I. seria RR nr. 511301 emis de
SPCEP S5, nume Ștefan George.
Firma: Integrale Consulting SRL, sediul social: loc.
Eforie Sud, oraş Eforie, Str. Mircea cel Bătrân, bl.1B, sc.
A, ap. 14, jud. Constanţa, CUI: 22853319 din data
04/12/2007, Număr de ordine în Registrul Comerţului:
J13/4122/2007 din data 03/12/2007, Prim administrator:
Garcia-Sanchez Julio Amando Ricardo, declară Certificat Constatator Suspendarea pierdut. Se declară nul.
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Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal
19935. Dosar de executare nr. 10. P.V. sechestru nr. 5546A/02.02.2011. Reluarea licitației a-III-a. Data publicării: 04.09.2015.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 și art. 167 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 23 septembrie 2015, ora 12.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului S.C. Optim Trans SA, CUI 935256, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, jud.
Dâmbovița: Licitația va ﬁ organizată la sediul S.F.O. Găești din strada Cuza Vodă, bl. 30, parter, județul Dâmbovița. Proprietatea
evaluată: “stație de reparații și întreținere”, Raport de evaluare nr. 38280/19.03.2015. Descrierea proprietății: proprietatea
evaluată este situată în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița și este compusă din: Teren intravilan curți
construcții, în suprafață de 20.625 mp., cu deschidere la stradă, 132,93 m x 155,16 m, pe care se aﬂă costrucțiile: C1 - atelier
tapițerie, C2 - atelier vulcanizare, C3 - spălătorie auto, C4 - rampă, C5 - stație foraj, C6 - magazie, C7 - magazie, C8 - cantină, C9 bazin decantor, C10 - șopron, C11 - stație alimentare carburanți, C12 - cabină poartă, C13 - sediul administrativ (cu regim de
înălțime P+1, suprafață, Ac = 207 mp, Ad = 414 mp, Au = 331 mp), C14 - centrală termică, C15 - șopron, C16 - hidrofor, C17 bazin apă, C18 - magazie, C19 - magazie, C20 - magazie, C21 - magazie, C22 - magazie stație, C23 - stație întreținere și reparații,
C24 - stație compresoare. Construcțiile C4, C9, C10, C15, C17, nu au aport la valoarea de piață întrucât nu au sistemul constructiv
al unei clădiri, (mențiuni ale evaluatorului). Suprafața desfășurată a construcțiilor este de 3.377 mp., construite în anul 1985.
Valoarea totală de vânzare stabilită de evaluator în Raportul de Evaluare cu nr. 38280/19.03.2015 este de 1.347.566 lei (exclusiv
TVA). Prețul de pornire pentru a treia licitație este de 673.783 lei (exclusiv TVA) și reprezintă prețul de evaluare, conform
Raportului de Evaluare nr. 38280/13.03.2015, adica 1.347.566 lei diminuat cu 50% conform OG. 92/2003 art. 162 și 163,
republicată. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu
prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este scutit de TVA, nu s-a calculat TVA
operațiunea ﬁind scutită de taxă potrivit art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Regimul juridic al proprietății debitorului: drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal,
certiﬁcat de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor în baza Legii
15/1990 și a H.G. 884/1991, înscris la Oﬁciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. cadastral 1505, Carte
Funciară nr. 70509, plan de amplasament și documentație cadastrală. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele sarcini cu următorii creditori, conform precizărilor din Extrasul de Carte Funciară pentru informare cu nr. de cerere
6036/08.02.2011: Capitol B, Partea II, înscrieri privitoare la (foaie de sarcini), la punctul 2, “se notează interdicția de demolare,
înstrăinare, grevare, închiriere, în favoarea: România International Bank SA Sucursala Pitești; la Capitol C, Partea III. pag. 3,
punctul 2, ”se înscrie, act administrativ, proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5546/02.02.2011, în favoarea
D.G.F.P. Dâmbovița, A.F.P. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică,
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați pentru cumpărarea
bunurilor, sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: - oferta de cumpărare
(depusă direct sau prin poștă cu conﬁrmare de primire); - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației și se plătește la unitatea teritorială a Trezoreriei
Statului (A.J.F.P. Dâmbovița, localitatea Târgoviște str. Calea Domnească nr. 166); - toți cei interesați în cumpărarea bunurilor
trebuie să prezinte dovada (certiﬁcate de atestare ﬁscală), emisă de organele ﬁscale, (locale și ANAF) că nu au debite restante
neachitate; - împuternicire, (în cazul când ofertantul este reprezentat de altă persoană); - pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare, eliberat de Oﬁciul Registrul Comerțului; - pentru persoane
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoane ﬁzice române, copie de pe actul de indentitate; pentru persoane ﬁzice străine, copie de pe pașaport. Ofertele de cumpărare pot ﬁ depuse direct sau prin transmise prin poștă. Nu
se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin
mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin
persoană interpusă. Prețul de pornire al licitației a treia, este prețul de evaluare diminuat cu 50%. Licitația începe de la cel mai
mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire al licitației. În cazul prezentării unui singur
ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. În termen de 5
zile de la data întocmirii P.V. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare, participanților care au
depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, în caz de adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de
participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea P.V. de adjudecare, precum
și adjudecatarului care nu a plătit prețul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat. Pentru participare
la licitație, ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de garanție bancară. Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P.
Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești - P.V. de sechestru nr. 5546/02.02.2011.

