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OFERTE SERVICIU
l S.C. Guzel Yurt S.R.L. cu sediul în
Sibiu, str. Frigoriferului nr.2B-birou 2,
jud. Sibiu, tel./fax: 0269.228.280,
angajăm manipulant marfă. Cerințe:
studii primare, experiență minim 24
luni. CV-urile se vor trimite pe adresa
de e-mail: guzel.yurt@yahoo.com sau se
vor depune la sediul societăţii până la
data de 11.01.2016 ora 12.00.

CITAȚII
l Pârâţii Foşalău Cristinei şi Foşalău
Cristina din Târgu Neamţ, jud. Neamţ
sunt citaţi la Judecătoria Dorohoi în
data de 28.01.2016, dosar ,,pretenţii”.
l Pârâtul Semiş Constantin este citat la
Judecătoria Dorohoi în ziua de
28.01.2016, dosar ,,divorţ”.
l Se citează pârâtul Achi Lucky Achi
la Judecătoria Mizil în dosarul 1792/
259/2015, cu termen la 23.02.2016, în
proces cu Achi Aurora-Elena, pentru divorț.
l Se citează pârâta Purcărea Mariana
la Judecătoria Buzău în dosarul
7880/200/2015, cu termen la
18.01.2016, în proces cu Purcărea
Mihăiță, pentru divorț.
l Se citează Ciudin Dumitru Viorel la
J u d e c ă t o r i a I a ş i , î n d o s a r n r.
16777/245/2015 la data de 03.02.2016,
C12M în proces divorţ cu minori.
l În data de 2 februarie 2016 , ora 8.30
este citat la Judecătoria Iaşi numitul
Sandu Florin în dosar nr
12431/245/2015 complet 22 în calitate
de parat divorţ fără minori în proces cu
Sandu Ionela.

Creanga, nr, 54, judeţul Iaşi, este citată
la Tribunalul Iaşi, adresa Iaşi, str. Elena
Doamna, nr. 1A, pe data de marţi
26.01.2016, ora 9.00, completul A2, în
calitate de intimata-parata în dosarul
nr. 23461/245/2014 – stadiul apel, în
procesul de constatare nulitatea absolută contract în contradictoriu cu
apelant-recloamantul Apostol Liviu.
l Domnul Habageriu Viorel, cu domiciliu în Tomeşti, judeţul Iaşi, sunteţi
chemat în această instanţă, România,
Judecătoria Iaşi, Secţia Civilă, Camera
3, complet 10, în data de 21 ianuarie
2016, ora 08.30, în calitate de intervenient forţat în dosarul 33808/245/2012
în proces cu Allianz Tiriac Asigurari
S.A. prin Sucursala Iaşi, în calitate de
pârât, Allianz Tiriac Asigurari S.A. în
calitate de pârât, Cibotaru Petru
Bogdan şi Cibotaru Camelia în calitate
de reclamanţi.
l În data de 2 februarie 2016, ora 8.30
este citat la Judecătoria Iaşi numitul
Apostol Costel Lucian în dosar nr
15474/245/2015 complet 22 în calitate
de parat partaj bunuri comune în proces
cu Calin ( fosta Apostol ) Paula.
l S.C. Amalia și Adi SRL, cu sediul în
Rm. Vâlcea, strada Uzinei, nr. 51,
județul Vâlcea și Doară Amalia, cu
domiciliul la aceeași adresă, sunt citate
pentru termenul din 12.01.2016, la
Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.
2431/90/2014, în proces cu Marica Valerian și alții.

l Racovita Mircea este chemat in data
de 13.01.2016 la Judecatoria Iasi ora
8.30, in dosar nr. 31967/245/2014,
complet 16 in cotradictoriu cu Melintescu Mihai.

l SC Balbec Retail SRL Bucureşti, cu
sediul social în Bucureşti, Şoseaua
Alexandriei, nr.1, subsol, sector 5,
J40/16330/2006, CUI 3187000, este
citată în calitate de pârâtă în dosarul nr.
22731/245/2010, aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi, în data de 21.01.2016, ora 8.30,
sala 3, C10, pentru acţiune în pretenţii,
daune interese, în contradictoriu cu CN
CF CFR SA Bucureşti prin Sucursala
Regionala CF Iaşi.

l Numita Arvinte Gabriela, cu ultimul
domiciliu în Municipiul Iaşi, strada Ion

l Andrei Rita - cu domiciliul în Iaşi, str.
Stejar nr. 5, bloc G1, sc. C, et. 2, ap. 12,

jud. Iaşi este citată în calitate de pârâtă
, în dosarul nr. 44090/245/2014 (curator
special fiind desemnat Av. Amironoaei
Adina Gabriela) având ca obiect
pretenţii, în data de 28.01.2016, ora
08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în
str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia
Civilă, camera Sala 4, complet c15,
reclamanta fiind S.C. Salubris S.A. Iaşi,
cu sediul în Iaşi, şos. Naţională nr. 43,
jud. Iaşi.
l Tribunalul Iaşi, Str. Elena Doamna,
n r. 1 A , S . V. - e t a j I V. D o s a r
nr.23516/245/2014. Citaţie emisă la
21.12.2015. Bucataru Sebastian Cătălin,
respectiv Bucataru Adriana, cu ultimul
domiciliu în Iaşi, sunt chemaţi în
această instanţă, camera S.V.-etaj IV, în
ziua de 19.01.2016, Completul civ R4,
ora 9.00, în calitate de Intimat, în proces
cu Libra Internet Bank SA în calitate de
Recurent, contestaţie la procesul verbal
de distribuire a preţului (Art.570 Cpc).
În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită
în scris acest lucru de către una din
părţi. Prin publicare pe portalul instanţelor. Prin înmânarea citaţiei, sub
semnătură de primire, personal sau prin
reprezentant legal sau convenţional,
pentru un termen de judecată, cel citat
este prezumat că are în cunoştinţă şi
termenele de judecată ulterioare aceluia
pentru care citaţia i-a fost înmânată.
l Numita Motoi Lăcrămioara, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Com.
Perişoru, Jud.Călăraşi, este citată la
Judecătoria Călăraşi, în calitate de
pârâtă, în dosarul nr.5277/202/2016, cu
termen la 15.01.2016, ora 8.30, în proces
de divorţ cu reclamantul Motoi Veronel.
l Oprea S. Aurică domiciliat în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.42, bloc 8, scara
B, etaj 4, ap.52, Sector 6, este citat în
cauza civilă nr. dosar 9217/226 din 2015,
aflată pe rolul Judecătoriei Giurgiu cu
termen la data de 15 februarie 2016 ora
9, ca obiect Modificare titlu proprietate
şi revendicare în care reclamanţii sunt:
Arapalea Alexandru Gabriel şi
Arapalea Paul Claudiu.

NOTIFICĂRI
l Descendenţii defunctului Zanfir
Stefan (născut Oanta Stefan, născut la
data 24.09.1947 decedat la data
15.12.2014) fost ultim domiciliu Loc.
Bucureşti, str. Pucheni 139-149, bl.4,
sc.A. sunt citaţi să se prezinte în vederea
dezvoltării succesiunii la sediul S.P.N.
Miu şi Molcut din Bucureşti Calea
Floreasca nr.33, Ap.4, sc.1, parter pe
data de 24.02.2016 ora 16, împreună cu
certificatul de naştere şi buletinul.

DIVERSE
l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/
fax 0244 519800, numită lichidator
judiciar conform sentinta nr. 1272 din
data de 08.12.2015 pronunţata de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă,de
Contencios Administrativ si Fiscal Biroul Faliment în dosarul
7718/105/2015, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a insolventei
debitoarei SC Raff Cut Studio SRL,
Ploiesti, str. Cuza Voda, nr. 10-12, bl.
C1A-C1B, jud. Prahova, CIF
19046831, J29/2058/2006. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 23.01.2016. .
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 02.02.2016. Termenul pentru
solutionarea eventualelor contestatii si
pentru definitivarea si afişarea tabelului
definitiv al creanţelor este 27.02.2016.
Prima adunare a creditorilor la data de
05.02.2016, ora 14:30, la sediul lichidatorului judiciar.
l În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență,
comunicăm deschiderea procedurii de
faliment a debitorului SC Alecris
Autocaf SRL, CIF: 22298510,
J25/511/2007, dosar nr. 977/101/2015 Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţe suplimentare 27.01.2016; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea

şi afişarea tabelului suplimentar al
creanţelor este la 10.02.2016; Termen
pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului suplimentar
este de 7 zile de la data publicării în
BPI; Termen pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este la 02.03.2016. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Lin
Tr a n s S R L , C I F : 2 4 5 8 5 9 0 5 ,
J25/736/2008, dosar nr. 46/101/2015 Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţe suplimentare 20.01.2016; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar
al creanţelor este la 17.02.2016;
Termen pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului
suplimentar este de 7 zile de la data
publicării în BPI; Termen pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este la
16.03.2016. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.

SOMAȚII
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa celor
interesaţi că petenţii Olescu Dan şi
Olescu Elena, domiciliaţi în Săcele, str.
Ghioceilor, Nr. 2, jud. Braşov, au solicitat Judecătoriei Braşov să se constate
că au dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului
înscris în C.F. nr. 109596 a localităţii
Săcele, nr. top 9295/84/2 dezmembrat
din nr. top 9295/84, proprietatea lui
Borzos Nicolae, reprezentând casă şi
teren în suprafaţă de 435 mp, situat în
Săcele, str. Ghioceilor, Nr. 2, jud. Braşov.
Persoanele interesate pot face opoziţie
la Judecătoria Braşov, în termen de 30
de zile de la data afişării şi publicării
prezentei somaţii. Somaţia face parte
integrantă din încheierea pronunţată la
data de 07.12.2015, în dosarul civil nr.
26076/197/2014, cu termen de judecată
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la data de 22.02.2016, sala J2, C28, ora
09.00.

LICITAȚII
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar
conform sentinţei nr. 1318/22.12.2015
pronunţată de Tribunalul Prahova în
dosarul 400/105/2011, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului
SC COMPEN SRL, Comarnic, str.
Republicii, nr. 86, judeţ Prahova, CUI
5370624, J29/618/1994. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor este 04.02.2016. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este
05.03.2016. Termenul pentru intocmirea
tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 03.04.2016.
l SC Danusca SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunurile
mobile ale debitoarei la prețurile
reduse cu 50% (obiecte de inventar,
produse finite diverse modele - console,
mese, suport oglinzi, etc din fier forjat)
si proprietate imobiliara compusa din
teren intravilan in suprafata de 6.455
mp si constructii: C1- Atelier productie
confectii metalice si spatiu administrativ (P) cu s.c. desfasurata = 627 mp,
C2 - Anexa (P) - grup social - vestiar cu
s.c. desfasurata = 311 mp, C3 - Sectie
productie confectii fier forjat si depozit
materiale (P) cu s.c. desfasurata =
1.778 mp, C4 - Anexa (P) - cabina
poarta cu s.c. desfasurata = 8 mp,
imprejmuire si platforma betonata,
situata in com. Paulesti, sat Paulesti,
nr. 823, tarlaua 16, Prahova la pretul
de evaluare redus cu 30% (1.256.035 lei
fara TVA). Licitaţia va avea loc în
15.01.2016, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 22.01.2016,
29.01.2016, 05.02.2016, 12.02.2016
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

publicitate
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l SC Andutu Distribution SRL prin
lichidator judicar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie publică
marca ANDUTU la pretul de 14.334 lei
și proprietate imobiliara compusă din
teren intravilan în suprafaţă de 2.174
mp situata in com. Predeal Sărari, sat
Vitioara de Sus, judet Prahova la pretul
de 19.234 lei fara TVA. Licitaţia va avea
loc în fiecare zi de marti incepand cu
data de 12.01.2016, ora 15/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800.
l SC Universal Construct Prod SA
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică in fiecare zi de miercuri incepand cu data de 13.01.2016 ora 15/00
bunurile debitoarei la pretul de evaluare
redus cu 50%: teren în suprafaţă de
12.389 mp şi sediu administrativ în
suprafaţă de 1.800 mp; hala productie
în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe si
bazin apa în suprafaţă de 64 mp, situata
în situat in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 800.000 lei, apartament două camere și dependințe cu
suprafața utilă de 47,84 mp si balcon cu
s.u. 12,59 mp situat în Târgu Jiu la
pretul de 53200 lei fără TVA; magazie
(hală) cu s.d. 1250 mp și teren aferent
cu suprafața de 1.381 mp, situată în
com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul
de 239000 lei fără TVA; teren în suprafață de 3.195 mp situat în com. Bacia,
jud. Hunedoara la pretul de 47000 lei
fără TVA.
l SC Trebor Exim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică teren
intravilan in suprafata de 5.857 mp si
indiviz in suprafata de 161 mp, situate
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de
evaluare redus cu 50 %, respectiv 58.850
lei. Licitaţia va avea loc în fiecare zi de
miercuri începând cu data de
13.01.2016, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Consiliul Local Gura Vitioarei, cu
sediul in comuna Gura Vitioarei, str.
Principala, nr. 214, cod fiscal 2843965,
adresa e-mail: guravitioarei@prefecturaprahova.ro, prin reprezentant legal,
primar Tirifon Gheorghe, anunta inchi-

rierea pe o perioada de 15 ani, prin licitatie publica, a terenului in suprafata de
2.311 mp situat in intravilanul satului
Gura Vitioarei, comuna Gura Vitioarei,
in tarla nr. 61, parcela nr.1483, nr. carte
funciara 21028, nr. cadastral 21028,
apartinand domeniului public al
comunei Gura Vitioarei. Licitatia va
avea loc in data de 28.01.2016, orele
10,00 la sediul Primariei comunei Gura
Vitioarei. Documentatia de licitatie se
ridica de la sediul Primariei. Garantia
de participare la licitatie este de 984 lei.
Depunerea ofertelor se va face pana la
data de 28.01.2016, orele 9,00, la sediul
Primariei Gura Vitioarei.
l Penitenciarul Botoşani, cu sediul în
Botoşani, strada I. C. Brătianu, nr. 118,
telefon : 0231/515937, fax 0231/535421,
organizează licitaţie publică cu strigare,
la sediul unităţii, la data de 13.01.2016,
orele 12.00, pentru atribuirea spaţiilor
necesare amplasării „distribuitoarelor
automate băuturi şi/ sau gustări de tip
snack”, suprafaţă disponibilă 1 metru
pătrat. I. Condiţiile de participare la
licitaţie sunt stabilite prin documentaţia
descriptivă, care se poate procura de la
sediul penitenciarului, serv. Logistică,
începând cu data publicării anunţului,
între orele 08.00- 13.00. II. Preţul de
pornire a licitaţiei, pentru spaţiul de 1
metru pătrat/ lună este de: 960 lei. III.
Cuantumul garanţiei de participare la
licitaţie este de 200 lei/ mp. IV. Documentele de calificare se depun la sediul
Penitenciarului, termenul limită de
primire a acestora: 13.01.2016, ora
11.00. V. În caz de neadjudecare la
prima licitaţie, procedura se va reorganiza la data de 20.01.2016, orele 12.00,
iar în caz de neadjudecare şi la această
procedură, se va reorganiza la data de
27.01.2016, orele 12.00.
l Consiliul Local Heraști, cu sediul Str.
Principala nr.14, sat Heraşti, com.
Heraşti, judeţul Giurgiu, cod postal
087126, tel./fax: 0246253495, E-mail:
primaria_herasti@yahoo.com, concesionează suprafaţa de 25ha din lacul
Heraşti, lotul 1, partea de Est, situat în
extravilanul comunei, tarlaua 15, aparţinând domeniului public al comunei
Heraşti, prin licitaţie publică deschisă.
Documentaţia de atribuire se poate
obţine de la secretariatul Primăriei
comunei Heraşti din sat Heraşti, str.

MiERCURI / 6 IANUARIE 2016
Principală nr.14, com.Heraşti, jud.
Giurgiu, tel./fax: 0246253495, e-mail:
primaria_herasti@yahoo.com, începând
cu data de 06.01.2016, pe baza unei
cereri scrise şi a achitării sumei de 50 lei
la casieria unităţii. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21.01.2016.
Ofertele se depun într-un singur exemplar la secretariatul Primăriei comunei
Heraşti din sat Heraşti, str. Principală
nr.14, com.Heraşti, jud.Giurgiu, data
limită de depunere a ofertelor fiind
27.01.2016. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 28.01.2015, Primăria
comunei Heraşti din sat Heraşti, str.
Principală nr.14, com.Heraşti, jud.
Giurgiu. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul
Giurgiu, str. Episcopiei nr.13, jud.
Giurgiu, tel. 0246212725, fax
0337819940, e-mail alina.ciobanu@just.
ro. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 05.01.2016.
l Consiliul Local al oraşului Sulina cu
sediul în oraşul Sulina, str. I, nr. 180,
judeţul Tulcea, anunţa că la data de
28.01.2016, orele 14:30, organizează
licitaţie publică în vederea vânzării unui
bun imobil aparţinând domeniului
privat al oraşului Sulina, respectiv: teren în suprafaţa totală de 40 mp.,
situat în oraşul Sulina, pe str. 1 Mai, nr.
2A, zona B – preţ de pornire licitaţie
–35 Euro/mp; Ofertanţii, persoane fizice
şi juridice, pot obţine documentele licitaţiei (Caiet de Sarcini şi Instrucţiuni
pentru Ofertanţi precum şi Regulamentul-Cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice deschise)
contracost de la sediul Primăriei
oraşului Sulina. Eventualele informaţii
suplimentare se pot obţine la numărul
de telefon 0240/543003, 0240/543001.
Documentele necesare participării la
licitaţia publică vor fi depuse până la
data de 27.01.2016, orele 16:00. În cazul
în care bunurile imobile mai sus nominalizate nu au fost adjudecate în totalitate în cadrul acestei licitaţii, se va
proceda la organizarea unei alte licitaţii,
respectiv 04.02.2016, orele 14:30 şi la
data de 11.02.2016, orele 14:30. Pentru
aceste două licitaţii ulterioare documentele necesare participării vor fi depuse
până la data de 03.02.2016, orele 16:00
şi respectiv 10.02.2016, orele 16:00.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str.
Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel. 0243.237140 , fax 0243.230052. Dosar de executare nr.
605942/2015. Nr. 600022 din 05.01.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Ianuarie, Ziua 05. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna Ianuarie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea
Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Agrofam Com SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea str. Aleea Rozmarin,
bl. Vila Z29, etaj parter, ap. 1, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 2081770, în calitate de Garant ipotecar în
favoarea SC Agrofam Prod SRL Fetești, CUI RO 17087410: 1.- imobilul Complex de creștere a porcilor
Fetești, situat în municipiul Fetești, șoseaua Stelnica DN3B, județul Ialomița, compus din terenul cu
destinatie curți construcții în suprafață de 366.083 mp, identiﬁcat cu nr. cadastral 1002/1 și toate
construcțiile ediﬁcate pe acesta numerotate de la C1-C13, C17-C18, C27-29, C40-C61, C63-C305, în
stare avansată de deteriorare, întregul imobil ﬁind înscris în Cartea funciară nr. 24364 (provenită din
conversia cărții nr. 1568). Licitația se aﬂă la al III-lea termen, prețul de pornire al licitației este prețul
de evaluare, redus cu 50% respectiv 8.015.500 lei a care se adaugă TVA 20%. 2. - imobilul Stație de
epurare, situat în municipiul Fetești, județul Ialomița, compus din terenul cu destinație curți construcții
în suprafață de 79.787,67 mp, identiﬁcat cu nr. cadastral 2610 și toate construcțiile ediﬁcate pe acesta
numerotate de la C1-C28, în stare avansată de deteriorare, întregul imobil ﬁind înscris în Cartea
funciară nr. 24372 (provenită din conversia cărții 3500). Licitația se aﬂă la al III-lea termen, prețul de
pornire al licitației este prețul de evaluare, redus cu 50% respectiv 1.048.500 lei la care se adaugă TVA
20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: ANAF - DGRFP
Ploiești - AJFP Ialomița. Sarcini: ANAF - DGRFP Ploiești - AJFP Ialomița. 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; 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 art. 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 completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0243.237140, 1, 2, interior
197. Data aﬁșării: 05.01.2016.

Instanţa competenta pentru soluţionarea eventualelor litigii este Tribunalul
Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str.
Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544,
e-mail tribunalul-tulcea@just.ro.
l Debitorul SC RUPS SA societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Proprietăți imobiliare situate
în incinta Platformei Industriale Brazi,
Comuna Brazi, Sat Brazii de Sus, Str.
Trandafirilor Nr.77, Județ Prahova;
Prețul de pornire licitație este
de 1.301.958,00 Euro exclusiv TVA.
2.Imobil “Apartament“ situat în București, Sector 2, Str. Traian Nr. 42, Et. 8;
Prețul de pornire al licitației este
de 250.000,00Euro exclusiv TVA.
-Prețul caietului de sarcini pentru
Proprietățile imobiliare situate în
incinta Platformei Industriale Brazi,
aflate în proprietatea SC RUPS SA este
de 5.000,00 Lei exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini pentru imobil
“Apartament“ aflat în proprietatea SC
RUPS SA este de 2.000,00 Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitației
reprezintă 100% din valoarea de piață
exclusiv TVA din Raportul de evaluare;
Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr. RO53BITRPH1RON038212CC01 deschis la
Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiesti, până
la orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea până
la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a
Regulamentelor de licitație pentru
proprietățile imobiliare, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare prima ședință de licitație a fost stabilită în data de
14.01.2016, ora 15.00, iar dacă bunurile
nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 21.01.2016, 28.01.2016, ora 15.00.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din
Mun. Bucureşti, Sector 1, Str. Buzești
Nr. 71, Et. 2, Camera 203. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare și
vizionarea apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro
l Debitorul SC PSV INDUSTRIES SA
societate în procedură de reorganizare,
prin administrator judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Cinci autoturisme Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație
pentru fiecare autoturism în parte
-1.800 Euro inclusiv TVA; 2.Autoutilitară Dacia Double Cab 1.9D, an fabricație 2005, preț pornire licitație -900
Euro inclusiv TVA; 3.Mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând SC PSV
INDUSTRIES SA în valoare de 2.481
Euro inclusiv TVA; Prețul Regulamentului de licitație pentru bunurile aflate
în proprietatea SC PSV INDUSTRIES
SA este de 300,00 Lei exclusiv TVA.
-Prețul de pornire al licitaților pentru
autovehicule, mijloace fixe și obiecte de
inventar, aparținând SC PSV INDUSTRIES SA reprezintă 100% din
valoarea de piață inclusiv TVA, arătată
în Raportul de Evaluare pentru fiecare
bun în parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la administratorul
judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în
contul nr. RO98RZBR00000600117630 80
deschis la RAIFFEISEN BANK
PLOIEȘTI până la orele 14 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași dată a
Regulamentului de licitație pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei, de
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
autovehicule, mijloace fixe și obiecte de
inventar prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 12.01.2016, ora 10.00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de 19.01.2016,
26.01.2016, ora 10.00. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionarea apelați tel.:
0723.131.050, dl. Zotescu Petrica.

l Debitorul SC C&C MH Confort SRL
cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. I.C.
Bratianu, nr. 11A, jud. Mehedinti,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflata in
procedura de faliment dosar nr.
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedinti, prin lichidator judiciar Yna
Consulting SPRL si Consultant Insolventa SPRL, cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, jud.
Mehedinti, scoate la vanzare la un pret
diminuat cu 5% fata de pretul stabilit
prin raportul de evaluare: Bunul imobil
aflat în garantia creditorului ANAF cu
rangul I * Teren extravilan + constructii
situat in comuna Ghiroda, str. Aeroport
nr. 7, jud. Timis, CF 401381, nr.
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafata:
5750/11500 mp *, la pretul de pornire a
licitatiei de 404.605,00 lei exclusiv
T.V.A. Titlul executoriu in baza caruia
lichidatorul judiciar procedeaza la
vanzarea bunului imobil * Teren extravilan + constructii situat in comuna
Ghiroda, str. eroport nr., jud. Timis, CF
401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1,
suprafata: 5750/11500 mp;* descris
anterior, o reprezinta sentinta nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de
deschidere a procedurii de faliment
pronuntata de catre judecatorul sindic
in dosarul de insolventa
nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea loc
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
18.01.2016 orele 13:oo. Participarea la
licitatie este conditionata de consemnarea, a unei cautiuni de 10-20% din
pretul de pornire al licitatiei.
Cont deschis la BRD SA Sucursala
D r. T r. S e v e r i n , s u b n r.
RO54BRDE260SV42893862600.
Invitam pe toti cei care vor sa se
prezinte la sedinta de licitatie la
termenul de vanzare, la locul fixat in
acest scop si pana la acel termen sa
depuna oferte de cumparare. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vanzare in termen, sub sanctiunea
prevazuta de lege. Relatii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676
sau 0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.
com, Lichidator judiciar asociat,
Consultant Insolvență SPRL, Yna
Consulting SPRL.

constructie, centrala termica (CT1)
proprietatea privată a municipiului
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 289 mp,
situat în str. Viorelelor, fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 385.971 lei
pentru constructie si 121.023 lei pentru
teren conform HCL nr. 298 din
30.09.2015; - Vânzării bunului imobil –
teren + constructie,centrala termica
(CT 53) proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de
190 mp, situat în str. Cuejdi, fn. Preţul
de pornire la licitaţie este de 222.527 lei
pentru constructie si 79.565 lei pentru
teren conform HCL nr. 298 din
30.09.2015; - Vânzării bunului imobil –
construcție ( fosta centrala termică nr.
33 - dezafectată) în suprafață de 348
mp. cu terenul aferent în suprafață de
348 mp. aparținând domeniului privat
al municipalității situată în str. Dărmănești fn. Preţul de pornire la licitaţie
este de 378.525 lei pentru constructie si
59.228 lei pentru teren conform HCL
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării
bunului imobil – construcție ( fosta
centrala termică nr. 27 - dezafectată) în
suprafață de 360 mp. cu terenul aferent
în suprafață de 360 mp. aparținând
domeniului privat al municipalității
situată în str. Dărmănești fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 386.046 lei
pentru constructie si 61.270 lei pentru
teren conform HCL nr. 267 din
27.08.2015; - Vânzării bunului imobil –
construcție ( fosta centrala termică nr.28
- dezafectată) în suprafață de 351 mp.
cu terenul aferent în suprafață de 351
mp. aparținând domeniului privat al
municipalității situată în str. Dărmănești fn. Preţul de pornire la licitaţie
este de 381.181 lei pentru constructie si
59.738 lei pentru teren conform HCL
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării
bunului imobil – construcție ( fosta
centrala termică nr.10 - dezafectată) în
suprafață de 393 mp. cu terenul aferent
în suprafață de 393 mp. aparținând
domeniului privat al municipalității
situată în str. Pictor Grigorescu fn.
Preţul de pornire la licitaţie este de
385.569 lei pentru constructie si
112.651 lei penztru teren conform HCL
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării
bunului imobil – construcție ( fosta
centrala termică nr.19 - dezafectată) în
suprafață de 311 mp. cu terenul aferent
în suprafață de 311 mp.aparținând
domeniului privat al municipalității
situată în str. Constantin Mătase fn.
Preţul de pornire la licitaţie este de
494.054,38 lei pentru constructie si
41.674 lei pentru teren conform HCL
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării
bunului imobil – construcție ( fosta
centrala termică nr.20 - dezafectată) în
suprafață de 350 mp. cu terenul aferent
în suprafață de 350 mp. aparținând
domeniului privat al municipalității
situată în Aleea Ulmilor fn. Preţul de
pornire la licitaţie este de 384.277 lei
pentru constructie si 59.568 lei pentru
teren conform HCL nr. 267 din
27.08.2015; - Vânzării bunului imobil –
construcție ( fosta centrala termică nr.21
- dezafectată) în suprafață de 350 mp.
cu terenul aferent în suprafață de 350
mp. aparținând domeniului privat al
municipalității situată în str. Nicolae
Iorga fn. Preţul de pornire la licitaţie
este de 384.277 lei pentru constructie si
59.568 lei pentru teren conform HCL
nr. 267 din 27.08.2015; Licitaţia va avea
loc în data de 27 ianuarie 2016 , ora
16.30 la sala de şedinţe a Primăriei
municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în
str. Ştefan cel Mare nr.6-8. nÎnscrierile si
depunerea ofertelor se fac până la data
de 26 ianuarie 2016 ora 16.30. inclusiv,
la Primăria municipiului Piatra Neamţ
, str. Ştefan cel Mare , nr. 6-8 , Biroul
Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului
Patrimoniu, Autorizări și Transport
zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se
poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon
0233/218991, interior 207 , zilnic între
orele 8,00 – 16,30.

l Primăria Municipiului Piatra Neamţ
anunţă organizarea licitaţiei publice
deschise în vederea: - Vânzării bunului
imobil – teren + constructie,centrala
termica (CT3) proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 257 mp, situat în str. Mihai
Eminescu, fn . Preţul de pornire la licitaţie este de 328.305 lei pentru
constructie si 121.075 lei pentru teren
conform HCL nr. 298 din 30.09.2015; Vânzării bunului imobil – teren +

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia
publică din data de 14.01.2016. Debitorul SC Avicola Dr. Tr. Severin SA cu
sediul in Simian, com. Simian, jud.
Mehedinti, CIF: 1606103, J25/325/1991,
aflata in procedura de faliment, dosar
nr. 100/101/2005 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul
ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, jud. Mehedinti, vande prin licitatie publica: -Bunurile imobile Proprietate imobiliara agro – industrială

l Primăria Municipiului Piatra Neamţ
anunţă organizarea licitaţiei publice
deschise în vederea: - Vânzării bunului
imobil – Parcarea subterană - coproprietatea SC RIFIL SA și Municipiul
Piatra Neamț, în suprafață construită
de 1.485 mp. și suprafața utilă de
1.377,03 mp. situată în str. Cuza Vodă
fn cu terenul aferent. Preţul de pornire
la licitaţie este de 1.748.800 lei conform
HCL nr. 329 din 29.10.2015; - Vânzării
bunului imobil – teren proprietatea
privată a municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 24 mp, situat în str. Dimitrie Leonida (între bl. D6 și D17) Preţul
de pornire la licitaţie este de 6.907 lei
conform HCL nr.265 din 27.08.2015;
Vânzării bunului imobil – teren proprietatea privată a municipiului Piatra
Neamţ, în suprafaţă de 211 mp, situat
în str. Mărășești nr. 28. Preţul de pornire
la licitaţie este de 17.934 lei conform
HCL nr.331 din 29.10.2015; Licitaţia va
avea loc în data de 29 ianuarie 2016,
ora 14,00, la sala de şedinţe a Primăriei
municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în
str. Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si
depunerea ofertelor se fac până la data
de 28 ianuarie 2016, ora 16.30 inclusiv,
la Primăria municipiului Piatra Neamţ,
str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8 , Biroul
Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului
Patrimoniu, Autorizări și Transport
zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se
poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon
218991, interior 122, zilnic între orele
8,00 – 16,30.
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compusă din: *Ferma nr. 2 – ‘Reproducere’ la un pret de 121.274 lei; - 5 hale constructie cu regim de inaltime P,
avand fiecare suprafata construita de
aproximativ 1250 mp, suprafata utila
de cca. 1.156 mp – la pretul de 23.063
lei/buc.; - 1 Casa pompe - constructie cu
regim de inaltime P, avand suprafata
construita totala de aproximativ 95 mp
si suprafata utila de cca. 88 mp – la
pretul de 1.567 lei; - 1 Punct Trafo constructie cu regim de inaltime P,
avand suprafata construita totala de
aproximativ 150 mp – la pretul de 3.980
lei; - 1 Cabina poarta - constructie cu
regim de inaltime P, avand suprafata
construita totala de aproximativ 25 mp
si suprafata utila de cca. 23 mp. – la
pretul de 412 lei*. *Ferma nr. 3 – ‘Pui
carne’ la pretul de 183.923 lei:- 10 Hale
- constructie cu regim de inaltime P,
avand fiecare suprafaţa construită de
aproximativ 1063 mp, suprafata utila
de - cca. 983 mp – 9 hale la pretul de
17.806 lei/buc. si 1 hala la pretul de
17.827 lei; - 10 Anexe , Magazii constructii cu regim de inaltime P,
avand suprafaţa construită totala de
aproximativ – 16 , 18 respectiv 23 mp
– 7 anexe la pretul de 160 lei/buc.; 1
anexa la pretul de 180 lei; 1 anexa la
pretul de 229 lei; 1 magazie la pretul de
120 lei; - 1 Filtru sanitar - constructie cu
regim de inaltime P, avand suprafaţa
construită totala de aproximativ – 198
mp; suprafata utila de - cca. 183 mp la
pretul de 4.193 lei*. *Ferma Nr. 4 -"Pui
carne" la pretul de 189.555 lei: - 10
Hale - constructie cu regim de inaltime
P, avand fiecare suprafaţa construită
de aproximativ – 1063 mp; suprafata
utila de - cca. 983 mp – 8 hale la pretul
de 17.806 lei/buc; 2 hale la pretul de
17.827 lei; - 1 Filtru sanitar constructie cu regim de inaltime P,
avand suprafaţa construită totala de
aproximativ – 198 mp; suprafata utila
de - cca. 183 mp la pretul de 3.953 lei;
- 10 Anexe , Magazii - constructii cu
regim de inaltime P, avand suprafaţa
construită totala de aproximativ – 13
respectiv 17 mp, 1 anexa la pretul de
130 lei; 2 anexe la pretul de 285 lei/
buc.; 7 anexe la pretul de 170 lei/buc.;
- 1 Punct Trafo - constructie cu regim
de inaltime P, avand suprafaţa
construită totala de aproximativ – 150
mp, la pretul de 2.995 lei. - 1 Casa
pompe - constructie cu regim de inaltime P, avand suprafata construita
totala de aproximativ 131 mp – la
pretul de 2.615 lei*. *Ferma Nr. 5
-"Oua consum" la pretul de 189.450 lei:
- 6 Hale - constructie cu regim de inaltime P, avand fiecare suprafaţa
construită de aproximativ – 1063 mp,
suprafata utila de - cca. 983 mp – la
pretul de 17.806 lei/ buc.; - 8 Anexe,
Magazii constructii cu regim de inaltime P, avand suprafaţa construită
totala de aproximativ – 17 respectiv 20
mp – 6 anexe la pretul de 170 lei/buc.; 2
anexe la pretul de 200 lei/buc.; - 3
Bazine constructie cu regim de inaltime P, avand fiecare suprafaţa
construită de aproximativ – 8 mp, 28
mp respectiv 107 mp - 1 bazin la
pretul de 10.723 lei; 1 bazin la pretul de
3.064 lei; 1 bazin la pretul de 21.363 lei;
- Depozit – parcela 3 – suprafata 368
mp, tip structura demolabil la un pret
de 3.852 lei; - Depozit – parcela 5 suprafata 326 mp, tip structura demolabil la un pret de 3.413 lei. Licitaţia
publică va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi în
data de 14.01.2016 orele 14:00. Participarea la licitatie este conditionata de
consemnarea la Raiffeisen Bank
Sucursala Dr.Tr.Severin, pana la data
14.01.2016 orele 12:00 unei cauţiuni de
10% din pretul de pornire si taxele de
licitatie. Nr. cont:RO65RZBR0000
0600 0062 4485. Relatii suplimentare la
telefoanele: 0752819051, 0742592183.
Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
principale pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior; Organizatorul licitaţiei: R.N.P. – Romsilva, Direcţia Silvică
Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh. Asachi nr.
2, telefon 0232244680, fax 0232244631,
e-mail office@iasi.rosilva.ro; Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 18.01.2016, 11:00;
Locul desfăşurării licitaţiei: Iaşi, str. Gh.
Asachi nr. 2, județul Iași; Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor „Regulamentul de valorifi-

care a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică” aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 12.01.2016, 11:00; Data şi ora
limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 11.01.2016, 16:30.
Lista partizilor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie:
68632 m3, din care pe natură de
produse: - produse principale: 52999
(m3); - produse secundare: 14748 (m3);
- produse accidentale: 865 (m3); produse de igienă: 20 (m3); - şi respectiv
pe specii şi grupe de specii: - răşinoase:
207 (m3); - fag: 11157 (m3); - stejari:
6957 (m3); - diverse specii tari: 22498
(m3); - diverse specii moi: 27813 (m3).
Masa lemnoasă oferită spre vânzare nu
provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, certificat în sistemul
Forest Stewardship Council (FSC).
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se va putea
adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi,
imediat după încheierea licitației, în
condiţiile prevăzute de regulament și de
reglementările în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 06.01.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: - documentele prevăzute de
regulament pentru înscrierea la licitație
se depun la registratura organizatorului
licitaţiei sau se pot trimite prin poştă,
fax sau prin poşta electronică, în format
pdf; - neîncheierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate în termenul maxim de 10
zile lucrătoare, din culpa exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente; - rezilierea
contractului de vânzare-cumpărare a
masei lemnoase adjudecate din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garanţiei de
contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie /negociere
pentru partida al cărei contract de
vânzare-cumpărare a făcut obiectul
rezilierii; Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing. Ioan BOLFĂ (tel:
0734885437, e-mail: office@iasi.rosilva.
ro, fax: 0232244631).
l Debitorul SC C&C MH Confort SRL
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată în
procedura de faliment dosar nr.
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile de insolvență Yna Consulting
SPRL şi Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul ales în Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
scoate la vânzare la preturi diminuate
cu 40% fata de raportul de evaluare: I Bunurile imobile aflate in garantia
creditorului BCR SA cu rangul I după
cum urmează: 1. Clădire compusă din
SAD1 situate la parter și etaje, compus
din 3 încăperi și etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara
– Lipova) jud. Timiș, CF 401673-C1U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafață:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a
licitatiei de 97.722,00 euro. 2. Teren
intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren +construcții situate
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.
5, jud. Mehedinți, CF 52297, nr.
cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp;
teren+construcții situate în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud.Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2,
suprafață: 6817 mp; teren intravilan
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52302, nr.
cadastru 814/18/2, suprafața: 3202 mp ;
teren intravilan situat în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2,
suprafața: 722 mp; teren + construcții
situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52303,
nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 6680

mp la pretul de pornire a licitatiei de
963.720,00 euro. 3. Hala P+1E, buncăr,
magazie și zonă de protecție situate în
com. Dumbrăvița, (în incinta fostei
ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timișoara – Lipova) jud. Timiș, CF
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc
215/16, suprafață: 2663 mp la pretul de
pornire a licitatiei de 194.280,00 euro. 4.
SAD2 la parter și etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara
– Lipova) jud. Timiș, CF 401673-C1U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafață:
1644/3290 mp, la pretul de pornire a
licitatiei de 97.638,00 euro. 5. Spatii
depozitare furaje, rigolă si platformă
beton situate în com.Dumbrăvița, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timișoara – Lipova) jud. Timiș,
CF 401672(CF vechi 20272), nr.
cadastru Cc215/10, suprafața: 2345 mp,
la pretul de pornire a licitatiei de
145.680,00 euro. 6. Teren extravilan
situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului jud. Timiș, CF 400834 (CF
vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2,
suprafața: 10.000 mp; teren intravilan
situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului, județul Timiș, CF 400009
(CF vechi – 20272), nr. cadastru
A428/1/1, suprafață: 15.000 mp, la
pretul de pornire a licitatiei de
629.580,00 euro. 7. Teren intravilan
situat în com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF 50155, nr. cadastru 500,
suprafața: 20000 mp și teren intravilan
situat în com.Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF 50156, nr. cadastru 551,
suprafața: 20000 mp. la pretul de
pornire a licitatiei de 421.740,00 euro. 8.
Teren+construcții situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara
– Lipova) jud. Timiș, CF 401671(CF
vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8,
suprafață: 2595 mp, la pretul de pornire
a licitatiei de 72.360,00 euro. 9. Teren +
construcții situate în com.Dumbrăvița,
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.
Timiș, CF 400174, nr. cadastru Cc
215/9, suprafață: 2354 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 171.540,00 euro.
10. Teren + construcții situate în loc.
Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr.
11A, jud. Mehedinți, CF 52336, nr.
cadastru 575/2, suprafața: 900 mp. la
pretul de pornire a licitatiei de
203.400,00 euro. Valorile nu contin
TVA. Pretul se va plati in lei la cursul
BNR din ziua plății. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, o reprezinta
sentinta nr. 487/2013 din data de
09.09.2013 de deschidere a procedurii
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență
nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea loc
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
13.01.2016 orele 13:oo si se va relua
săptămânal în fiecare zi de miercuri în
aceeași locație și aceiași ora respectiv
20.01.2016, 27.01.2016 si 03.02.2016.
Participarea la licitaţie este condiţionată
de consemnarea, a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini.
Cont deschis la BRD SA Sucursala
D r. T r. S e v e r i n , s u b n r.
RO54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676
sau 0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.
com, site: www.consultant-insolventa.ro
sau la sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi. Lichidator
judiciar asociat, Consultant Insolvență
SPRL, Yna Consulting SPRL.
l Debitorul SC C&C MH Confort SRL
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată în
procedura de faliment dosar nr.
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile de insolvență Yna Consulting

SPRL şi Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul ales în Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
scoate la vânzare la preturi diminuate
cu 40% fata de raportul de evaluare: I Bunurile imobile aflate in garantia
creditorului BCR SA cu rangul I după
cum urmează : 1. Clădire compusă din
SAD1 situate la parter și etaje, compus
din 3 încăperi și etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara
– Lipova) jud. Timiș, CF 401673-C1U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafață:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a
licitatiei de 97.722,00 euro. 2. Teren
intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren +construcții situate
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.
5, jud. Mehedinți, CF 52297, nr.
cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp;
teren+construcții situate în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2,
suprafață: 6817 mp; teren intravilan
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52302, nr.
cadastru 814/18/2, suprafața: 3202 mp ;
teren intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2,
suprafața: 722 mp; teren+construcții
situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52303,
nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 6680
mp la pretul de pornire a licitatiei de
963.720,00 euro. 3. Hala P+1E, buncăr,
magazie și zonă de protecție situate în
com. Dumbrăvița, (în incinta fostei
ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timișoara – Lipova) jud. Timiș, CF
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc
215/16, suprafață: 2663 mp la pretul de
pornire a licitatiei de 194.280,00 euro. 4.
SAD2 la parter și etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara
– Lipova) jud. Timiș, CF 401673-C1U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafață:
1644/3290 mp, la pretul de pornire a
licitatiei de 97.638,00 euro. 5. Spatii
depozitare furaje, rigolă si platformă
beton situate în com.Dumbrăvița, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timișoara – Lipova) jud. Timiș,
CF 401672(CF vechi 20272), nr.
cadastru Cc215/10, suprafața: 2345 mp,
la pretul de pornire a licitatiei de
145.680,00 euro. 6. Teren extravilan
situat în comuna Ghiroda, str .Calea
Lugojului jud. Timiș, CF 400834 (CF
vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2,
suprafața: 10.000 mp; teren intravilan
situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului, județul Timiș, CF 400009
(CF vechi – 20272), nr. cadastru
A428/1/1, suprafață: 15.000 mp, la

pretul de pornire a licitatiei de
629.580,00 euro. 7. Teren intravilan
situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedinți, CF 50155, nr. cadastru 500,
suprafața: 20000 mp și teren intravilan
situat în com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF 50156, nr. cadastru 551,
suprafața: 20000 mp. la pretul de
pornire a licitatiei de 421.740,00 euro. 8.
Teren + construcții situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara
– Lipova) jud.Timiș, CF 401671(CF
vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8,
suprafață: 2595 mp, la pretul de pornire
a licitatiei de 72.360,00 euro. 9. Teren +
construcții situate în com. Dumbrăvița,
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.
Timiș, CF 400174, nr. cadastru Cc
215/9, suprafață: 2354 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 171.540,00 euro.
10. Teren + construcții situate în loc. Dr.
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A,
jud. Mehedinți, CF 52336, nr. cadastru
575/2, suprafața: 900 mp. la pretul de
pornire a licitatiei de 203.400,00 euro.
Valorile nu contin TVA. Pretul se va
plati in lei la cursul BNR din ziua plății.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile descrise anterior, o
reprezinta sentinta nr. 487/2013 din
data de 09.09.2013 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 9465/101/2012. Licitaţia
va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi
la data de 13.01.2016 orele 13:oo si se va
relua săptămânal în fiecare zi de miercuri în aceeași locație și aceiași ora
respectiv 20.01.2016, 27.01.2016 si
03.02.2016. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei si achizitionarea caietului de
sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucurs a l a D r. Tr. S e v e r i n , s u b n r.
RO54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676
sau 0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.
com, site: www.consultant-insolventa.ro
sau la sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi. Lichidator
judiciar asociat, Consultant Insolvență
SPRL, Yna Consulting SPRL.

17
PIERDERI

l Declarăm pierdute următoarele acte
cu regim special: Chitanțe Rca
370565669, 370565670, 370565671.
Chitanțe Rca 370565667. Chitanțe Rca
370589466, 370589467. Chitanțe Rca
370565664. Le declarăm nule.
l Pierdut atestat marfă nr. 0266971000
şi atestat ADR nr. 64836 pe numele
Negrescu Iulian Nicuşor. Le declar nule.
l Societatea SC Prod Imprim Inter
SRL cu adresa: loc. Iaşi, b-dul Tudor
Vladimirescu, Fata T17 şi datele CUI
RO5269310 şi J22/503/1994 pierdut
certificat înregistrare în scopuri de TVA
eliberat de ANAF. Se declară nul.
l Pierdut atestat taxi A.R.R. seria
CPTx 85771, Barbu Vasile, declar nul.
l Declar pierdut card de sănătate
CNAS pe numele Gheorghe Mariana.
l Declar pierdut card de sănătate
CNAS pe numele Gheorghe Gheorghe.
l Declar pierdut card de sănătate
CNAS pe numele Gheorghe Lucia.

DECESE
Colegii sunt alături de
Dan în greaua pierdere
suferită prin pierderea
mamei sale,
Dr ORTANSA
ROMAN.

Sincere condoleanţe!
Cu adâncă durere,
Familia Roman anunţă
încetarea din viaţă a
mamei şi bunicii lor, Dr
ORTANSA ROMAN.
Slujba de înmormântare va avea loc la
Ploieşti, în ziua de joi,
7 ianuarie 2016, ora
12.30, la biserica
„Sfântul Nicolae Nou”,
Str. Stadionului 21

Dumnezeu să o
odihnească în pace!

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str.
Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel. 0243.237140 , fax 0243.230052. Dosar de executare nr.
605942/2015. Nr. 600023 din 05.01.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016,
Luna Ianuarie, Ziua 05. În temeiul art. 162, alin. (2) și art. 167 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 20, luna Ianuarie, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Slobozia, str. Matei
Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC Agrofam Prod SRL, CUI 17087410, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Fetești, str. Călărași, nr. 511: 1.
Combină New Holland Biso CX 8080, serie 581830023, cu cărucior serie 07CO42 și header Biso VX750,
serie 212BH2568 - preț de pornire a licitației este 918.200 lei la care se adaugă TVA 20%. 2. Combină
New Holland Biso CX 8080, serie 581850028, cu cărucior serie 07CO43 și header Biso VX750, serie
212BH2564 - preț de pornire a licitației este 918.200 lei la care se adaugă TVA 20%. 3. Tractor New
Holland T 7260, serie ZGBZ 13477 - preț de pornire a licitației este 353.000 lei la care se adaugă TVA
20%. Licitația se aﬂă la primul termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare, la care se
adaugă TVA 20%. 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; 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 art. 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 completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0243.237141 sau
0243.237142, interior 197. Data aﬁșării: 05.01.2016.

