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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Soso SRL angajează 
încărcător/descărcător.  Tel . 
0763.921.003.

l Angajăm bucătari +ajutor bucă-
tari. Oferim: salariu fix +bonusuri 
săptămânale ,  masa  z i ln ic . 
0735.217.286.

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează pizzari și ajutori pizzari. 
Salariu și program atractive. Tel: 
0760.600.060.

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează pizzari și ajutori pizzari. 
Salariu și program atractive. Tel.: 
0769.016.699/-0724.135.198.

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează pizzari și ajutori pizzari. 
Salariu și program atractive. Tel: 
0766.181.082.

l PROBA DE LUCRU MĂCE-
LARI TRANŞATORI pentru 
Anglia, 11 iunie 2016, în Brașov, 
direct cu angajatorul Britanic. Se 
cere experienţă în dezosare pulpă 
și spată porc. Nu se cere limba 
engleza.  Pentru relaţii și progra-
mari: 0721190656.

l Liceul Tehnologic „Theodor 
Pallady” organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
(pe perioadă nedeterminată): -1 
post muncitor calificat mecanic 
auto. Condiții de participare: 
-studii medii; -vechimea în specia-
litatea postului: minim 5 ani. 
Concursul se organizează la sediul 
Liceului Tehnologic ”Theodor 
Pallady”, din Bulevardul Theodor 
Pallady, nr. 250, sector 3, Bucu-
rești. Data concursului: 30.06.2016, 
ora 09.00 -proba scrisă, 01.07.2016, 
ora 09.00 -proba practică. Depu-
nerea dosarelor se va face în ziua 
de 27.06.2016, în intervalul orar 
10.00-14.00 la secretariatul unității 
școlare. Relații suplimentare la: 
secretariatul unității școlare, 
telefon: 021.345.30.80 -persoană de 
contact Sebe Mignola (telefon: 
0759992896).

l Centrul Naţional de Artă „Tine-
rimea Română” cu sediul în Bucu-
rești, str. Gutenberg nr.19, sector 5, 
organizează concurs conform H.G. 
nr. 286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea unui post contractual 

vacant de muncitor calificat II 
(instalator) cu școală profesională, 
cu o vechime în muncă de 5 ani, pe 
durată determinată, în data de 01 
iulie 2016 proba practică orele 
12.00 și în data de 07 iulie 2016 
interviul, orele 12.00: Data până la 
care se pot depune dosarele de 
concurs este 21 iunie 2016. Relaţii 
suplimentare la tel. 021-315.43.26. 
persoana de contact d-na Perian 
Marga, Compartimentul Resurse 
Umane- secretarul comisiei de 
concurs.

l Primăria orașului Sulina, 
judeţul Tulcea, cu sediul în Sulina, 
str. I, nr. 180, organizează concurs 
de recrutare în data de 06.07.2016, 
orele 1000 – proba scrisă, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de execuție de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant 
– Compartiment juridic, conten-
cios. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească  condi ţ i i l e  genera le 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2), cu modificările și 
completările ulterioare, și condiţiile 
specifice postului: studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul științelor juridice. 
Dosarele de concurs se vor depune 
î n  p e r i o a d a  0 6 . 0 6 . 2 0 1 6  – 
27.06.2016 și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008,  selecţia dosarelor de 
înscriere va avea loc în perioada 
28.06.2016– 04.07.2016, iar inter-
viul se va susţine în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Condiţiile de partici-
pare, bibliografia și actele necesare 
înscrierii la concurs sunt afișate la 
sediul instituţiei și pe site-ul Primă-
riei Sulina www.primaria-sulina.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la nr. de 
telefon: 0240543003.

l Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
str.Andrei Şaguna, nr.2, județul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de inspector de specialitate 
debutant (cu atribuţii principale de 
magaziner) pe perioadă nedetermi-
nată, conform HG (A) 286/2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Serviciului Public Baia Populară 
Sibiu, str.Andrei Şaguna, nr.2 și 

constă în: -Probă scrisă -în data de 
29 iunie 2016, ora 13.00; -Interviu 
-în data de 04 iulie 2016, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidatii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -condițiile 
generale prevăzute de legislația în 
vigoare pentru ocuparea unui post 
vacant; -studii superioare econo-
mice absolvite cu diplomă de 
licență; -vechime în specialitate -nu 
este necesar. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 21 iunie 2016, ora 
13.00, la sediul Serviciului Public 
Baia Populară Sibiu, str.Andrei 
Şaguna, nr.2, Sibiu. Relaţii supli-
mentare la sediul Serviciului 
Public Baia Populară Sibiu, 
persoană de contact: d-na Ec. 
Lacrima Muntean,  telefon: 
0745.259.175, E-mail: baia.popu-
lara@sibiu.ro

l Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
str.Andrei Şaguna, nr.2, județul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de inspector de specialitate 
gr.I în domeniul resurselor umane, 
pe perioadă nedeterminată, 
conform HG (A) 286/2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Serviciului Public Baia Populară 
Sibiu, str.Andrei Şaguna, nr.2 și 
constă în: -Probă scrisă -în data de 
29 iunie 2016, ora 11.00; -Interviu 
-în data de 04 iulie 2016, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidatii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -condițiile 
generale prevăzute de legislația în 
vigoare pentru ocuparea unui post 
vacant; -studii superioare juridice 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime în specialitate minim 4 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 
la data de 21 iunie 2016, ora 13.00, 
la sediul Serviciului Public Baia 
Populară Sibiu, str.Andrei Şaguna, 
nr.2, Sibiu. Relaţii suplimentare la 
sediul Serviciului Public Baia 
Populară Sibiu; persoană de 
contact :  d-na Ec.  Lacrima 
Muntean, telefon: 0745.259.175, 
E-mail: baia.populara@sibiu.ro

l În conformitate cu prevederile 
art. 43 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, Ministerul 
Fondurilor Europene, cu sediul în 
Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 
1 ,  organizează  în  data  de 

17.06.2016, ora 10,00 (proba scrisă) 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei funcții 
publice temporar vacantă: Consi-
lier, clasa I, grad profesional supe-
rior– Serviciul Autorizare Plăți, 
Direcția Management Financiar, 
Direcția Generală Programe de 
Infrastructură Mare. Condiţii 
necesare ocupării postului: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă/ studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, vechime 
în specialitatea studiilor mimim 9 
ani. Condițiile de participare și de 
desfășurare a concursului, biblio-
grafia și alte informații necesare 
sunt afișate la sediul instituției și 
pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, la sediul 
ministerului.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare, Ministerul Fondurilor 
Europene organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unui 
post temporar vacant de natură 
contractuală de consilier pentru 
afaceri europene la Serviciul 
Unitatea de Comunicare Publică și 
Informare privind Instrumentele 
Structurale. Condiţiile necesare 
ocupării postului: -Studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
respectiv studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă; 
-Vechime minimă în specialitatea 
studiilor de 2 ani; -Cunoștințe 
operare PC– nivel avansat; 
-Cunoștințe de limba engleză– 
nivel avansat.
Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Fondurilor Europene 
din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, 
sect. 1, București și va consta în 
proba scrisă în data de 22.06.2016, 
ora 10,00 și interviu (data inter-
viului va fi comunicată la afișarea 
rezultatelor probei scrise). Dosarele 
de concurs vor conține documen-
tele prevăzute la art. 6 din Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare și se depun la sediul Ministe-
rului Fondurilor Europene în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunț 
(termen limită 13.06.2016). Condi-
țiile de participare și de desfășu-
rare a concursului, bibliografia și 
alte informații necesare sunt 

afișate la sediul instituției și pe 
site-ul www.fonduri-ue.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la tel.: 
0372.838.669 sau la sediul Ministe-
rului Fondurilor Europene– 
Direcția Economică și Resurse 
Umane.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 din str. Cernișoara  nr.38-
40, sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea a 33 posturi 
contractuale de execuție temporar 
vacante, perioadă determinată, în 
data de 22.06.2016 ora 10.00 proba 
scrisă/ practică și interviu pe 
28.06.2016 ora10.00. Posturi și 
Cerinţe de participare la concurs: 
-20 posturi îngrijitor la domiciliu- 
Proiect ,,Îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice depen-
dente de pe raza sectorului 6’’(peri-
oadă determinată iulie 2016 -  
decembrie 2016): Studii generale; 
atestare /calificare îngrijitor la 
domiciliu conform criteriului nr.35 
(Cod serviciu social 8810ID-I) din 
Anexa la H.G. nr.867/2015; -6 
posturi asistent medical– Proiect 
,,Îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice dependente 
de pe raza sectorului 6’’(perioadă 
determinată iulie 2016 -decembrie 
2016): Studii liceale /postliceale /
superioare de asistent medical; 
Aviz de liberă practică; Experienţa 
în domeniu constituie avantaj; -1 
post asistent social (perioadă deter-
minată iulie 2016 -decembrie 
2017): Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
asistență socială; Aviz de exercitare 
a profesiei de asistent social; -1 
post inspector de specialitate- 
educator (perioadă determinată 
iulie 2016-ianuarie 2018): Studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul socio-uman; -1 
post inspector de specialitate- 
educator (perioadă determinată 
iulie 2016 -mai 2017): Studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul socio-uman; -1 
post kinetoterapeut (perioadă 
determinată iulie 2016 -octombrie 
2017): Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
kinetoterapie; Autorizație de liberă 
practică; -1 post referent (perioadă 
determinată iulie 2016 -august 
2017): Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat;  -1 post 
asistent medical (perioadă deter-
minată iulie 2016 -august 2017): 
Studii liceale/ postliceale/ superi-
oare de asistent medical; Aviz de 

liberă practică;
-1 post muncitor calificat infir-
mieră (perioadă determinată iulie 
2016 -ianuarie 2018): Studii gene-
rale; Certificat calificare de infir-
mieră/ îngrijire bătrâni. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în 
perioada 07.06.2016– 13.06.2016 
ora 16,00 la sediul D.G.A.S.P.C. 
Sector 6 București și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mente prevăzute la art.6, sect.2, 
conform H.G.nr.286/2011 *actuali-
zată. Concursul se va desfășura în  
str. Floare Roșie nr.7A- București- 
Sector 6. Condiţiile de desfășurare 
a concursului sunt afișate la sediul 
instituției și pe pagina de internet 
www.asistentasociala6.ro. Relații 
suplimentare la tel. 021/745.72.37 
int.133.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Particular, vând apartament 
central Brașov, 3 camere, la casă, 
77.000 euro negociabil. Telefon: 
0766/314954.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Particular, vând teren intravilan, 
Brașov, suprafaţa 16.800 mp, în 
vederea înfiinţării unui cimitir 
ecumenic (pentru toate religiile și 
confesiunile religioase), PUZ, auto-
rizaţie de construcţie, 14 euro/ mp 
negociabil. 0766/314954.

CITAȚII  
l Pârâta Ciomârtan Mihaela din 
Dimăcheni, Botoșani, este citată la 
Judecătoria Dorohoi pentru 
16.06.2016, în proces cu Zaharia 
Dănuţ.

l Pârâta Cristea Geanina Mirela 
este citată pentru data de 21 iunie 
2016, la Judecătoria orașului 
Zărnești, ora 09.00, sala 2, Dr. Av. 
I. Şenchea în dosarul cu nr. 
2059/338/2015 în proces cu Cristea 
Marius Daniel, obiectul procesului- 
divorţ și încredinţare minor.

l Paratul Barta Ioan este citat la 
Judecatoria Bistrita in 17.06.2016 
in dosar 9070/190/2015 in proces 
cu Lacatus Iancu, obiect validare 
antecontract

l Bretinoiu Ioan este citat la 
Tribunalul Brașov, sala T2, civr 5, 
la 09.06.2016, ora 12.00, ca pârât în 
dosar civil nr. 6446/197/2007 recurs 
uzucapiune.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile ale SC Viodany 
SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală se face 
cunoscut că în ziua de 20, luna iunie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, 
județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
SC Viodany SRL, cu domiciliul fiscal în sat Remus, localitatea Frătești, județul Giurgiu CUI 18388860. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară Dacia D4F76X, serie motor C 014045, serie șasiu 
UU1D4F76X33362321, an fabricație 2003. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA: 
4.400 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, 
tasta 2 1, la domnul Caimacanu Daniel. Data afișării: 27.05.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 21, 
luna iunie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dwidari Group SRL, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Uzunu, com. Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 3650911. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *): Autoturism Mercedes Benz - E500, 155.300 lei, 20%; Echipament creștere pui, 36.000 lei, 
20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.
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l Sfetcu P. Dumitru Marian și 
Sfetcu Marinela, pârâți în dosarul 
nr.2685/223/2015, în contradictoriu 
cu reclamantul Feraru Valentin 
Daniel, sunt citați la Judecătoria 
Drăgășani, miercuri 8 iunie 2016.

l Saim Erkan, cu domiciliu 
cunoscut în Turcia, Instanbul, 
strada Mustafa Kemalpasa, nr.33, 
este chemat la Judecătoria Craiova 
în dosarul nr.28851/215/2014, 
complet de judecată CCOM1, 
pentru ziua de 06 iulie 2016, ora 
10.30, în calitate de intervenient 
forţat, în proces cu Dumagas 
Transport SA -reclamant și pârâţii 
Ergosigorta A.S. și Carom Broker 
de Asigurare S.A.

l Se citează Stanca Marius Ionuţ, 
la Judecătoria Craiova, în dosar 
nr.28313/215/2015, pentru data de 
30.06.2016, având ca obiect divorţ.

l Se citează dl. Muhammad 
Hanie, în   calitate de pârât, în 
dosarul civil cu nr.236/216/2016, la 
Judecătoria Curtea de Argeș in 
data de 30.06.2016, ora 08.30, 
Camera Sala 2-complet civil 3, în 
proces cu Muhammad Maria 
Camelia, pentru divorţ.

l Numiţii Livanu Cornel și 
Livanu Felicia cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Localitatea Botoșani, 
Str.Dobosari, Nr.66A, Judeţul 
Botoșani, sunt citaţi la Judecătoria 
Dorohoi pe data de Joi 23.06.2016, 
ora 8.30, în calitate de pârâţi în 
Dosarul: 4116/222/2015.

l Se citează Tulea Ghiocel,pentru 
a participa la dezbaterea succesi-
unii lui Tulea Ioan,decedat la 10.
martie.2015 în Tulcea,în data de 
09.06.2016,la biroul notarial Porfir 
Alexandru din Tulcea, str.Pacii 
nr.13, ora.14.

l Comunicarea încheierii din 16 
martie 2016, dosar 1093/207/2005, 
Judecătoria Caracal, pentru 
Dumitru Vasile privind dispunea 
îndreptarea erorii materiale strecu-
rată în, dispozitivul sentinţei civile 
nr.812 din data de 08.03.2005, a 
Judecătoriei Caracal, pronunţată 
în dosarul 1093/2005, în sensul că 
se înscrie în mod corect Văduva 
Clara, data nașterii fiind de „15 
noiembrie 2003” și nu 16 noiem-
brie 2003, cum în mod eronat s-a 
menţionat în sentinţă. Cu apel în 
termen de 15 zile de la comunicare.

DIVERSE  
l S.C. Conpet S.A. Ploiesti, prin 
imputernicit S.C. Expert Serv 
S.R.L. PLOIESTI, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a avizului de 
Gospodarire a Apelor pentru 
proiectul „Inlocuire conducta de 
transport titei Ø 4¹/2 inch + Ø 85/8 
Comanesti - Vermesti, in zona 
Parau Urmenis - Spate Termocen-
trala pe o lungime de cca 450m", 
propus a fi amplasat in Comanesti, 
jud. Bacau. Informatiile privind 
proiectul propus, pot fi consultate 
la sediul ABA Siret SGA Bacau, 
mun. Bacau, str. Cuza Voda, nr.1. 
Observatiile publicului se primesc 
la sediul SGA Bacau. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociația Societăților de Service 
Auto Independente. Asociație a 
Societăților de Service Auto Inde-
pendente, cu sediul în București, 
str.Traian nr.2, Ansamblul Unirii- 
Tr.4, Bl.F1, tronson 4, et.8, ap.22, 
sector 3, România, înregistrată în 
Registrul Special al Judecătoriei 
Sector 3 sub nr.66 din 29.07.2008, 

prin Muntean Cristian-Adrian, în 
calitate de Președinte, în baza 
dispozițiilor art.21, alin.(5) din OG 
26/2000 și art.10 din Statutul asoci-
ației, CONVOACĂ: Adunarea 
Generala a Membrilor Asociației 
( A G M A )  p e n t r u  d a t a  d e 
24.06.2016, la ora 10:00, la sediul 
asociației din București, str.Traian 
nr.2, Ansamblul Unirii- Tr.4, Bl.F1, 
tronson 4, et.8, ap.22, sector 3, 
având următoarea ordine de zi: 1.
Stabilirea mărimii cotizației anuale 
a membrilor Asociației și terme-
nului de plată al acesteia. 2.
Diverse. Accesul și/sau votul 
membrilor asociați îndreptățiți să 
participe la ședința AGMA este 
permis, cu procură specială dată 
persoanei fizice care îi reprezintă, 
cu excepția reprezentanților legali 
ai acestora, care vor face dovada 
calității în condițiile legii. Repre-
zentanții vor fi identificați pe baza 
actului de identitate (carte de 
identitate, pentru cetățenii români 
sau, după caz, pașaport/legitimație 
de ședere, pentru cetățenii străini). 
25.05.2016. Asociația Societăților 
de Service Auto Independente Prin 
Muntean Cristian-Adrian, Preșe-
dinte.

l Consiliul de Administraţie al 
S.C. FI-BA Balotești S.A., înmatri-
culată sub nr. J23/920/2003, în 
conformitate cu Legea nr. 31/1990, 
modificată și republicată, precum 
și cu actul său constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 07 iulie 2016, orele 
10,00, la sediul social al societăţii 
din comuna Balotești, str. Şoseaua 
Unirii nr. 145, judeţul Ilfov. 
Adunarea Generală va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Eliberarea 
din funcţie și descărcarea de 
gestiune a actualului Consiliu de 
administraţie. 2. Alegerea unui nou 
consiliu de administraţie/ adminis-
trator. Lista cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și califi-
carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de admi-
nistrator se află la dispoziţia acţio-
narilor, putând fi consultată și 
completată de aceștia, începând cu 
data de 06 iunie 2016, la sediul 
societăţii, la secretariat, (etaj 1 
clădire Filatura). 3. Diverse. Vor 
avea dreptul de participare la 
Adunarea Generală acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor 
la sfârșitul zilei de 30.06.2016. 
Dacă  l a  p r ima  convocare 
Adunarea Generală nu se va putea 
ţine, aceasta, va avea loc la data de 
08.07.2016, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine de 
zi.

l Convocator: SITI S.A., persoană 
juridică română și societate de tip 
închis, cu sediul în București, Str. 
Făgăraș nr.25, sector 1, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului 
sub numărul J40/3393/1991, Cod 
Fiscal 1555999, reprezentată legal 
prin dl. Ioan Catona– adminis-
trator unic, în conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv și 
ale Legii nr. 31/1990, privind socie-
tăţile comerciale, convoacă prin 
prezenta Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor SITI 
S.A. pentru data de 15.07.2016 ora 
12:30 la sediul societăţii din Strada 
Făgăraș nr.25, sector 1, București. 
Dreptul de a participa și de a vota 
în cadrul Adunării aparţine 
tuturor persoanelor înregistrate în 
Registrul Acţionarilor ţinut la 
sediul societăţii  la data de 
14.06.2016 considerată ca fiind 
data de referinţă în sensul art.123 
(2) și (3) din Legea Societăţilor. 
Ordinea de zi a Adunării cuprinde: 
1. Aprobarea consolidării valorii 

nominale a unei acţiuni SITI S.A. 
de la 0,1 lei/acţiune la 100 lei/
acţiune– creșterea valorii nominale 
concomitent cu reducerea numă-
rului de acţiuni.2.  Având în vedere 
prevederile art. 102 alin. 1 din 
Legea nr. 31/1990 privind societă-
ţile comerciale, conform cărora 
“acţiunile sunt indivizbile”, 
precum și faptul că în urma conso-
lidării valorii nominale a acţiunilor, 
capitalul social al SITI S.A. ar 
urma să fie împărţit în 2.478,8 
acţiuni, supunem aprobării incor-
porarea în capitalul social a sumei 
de 20 lei din rezerve, pentru între-
girea unei singure acţiuni, cu 
consecinţa directă a modificării 
capitalului social de la 247.880 lei 
la 247.900 lei. 3. Aprobarea modifi-
cării articolului 7, punctul 7.1 din 
Actul Constitutiv al SITI S.A., ca 
urmare a creșterii valorii nominale 
concomintent cu reducerea numă-
rului de acţiuni. Art. 7, punctul 7.1 
va avea următorul conţinut: “Arti-
colul 7. Capitalul social. 7.1 Capi-
talul social este în valoare de 
247.900 lei, divizat în 2.479 actiuni. 
Valoarea unei acţiuni este de 100 
lei.“  4.  Aprobarea procedurii de 
consolidare a valorii nominale a 
acţiunii, cu acordarea dreptului 
tuturor acţionarilor de a opta 
pentru întregirea numărului de 
acţiuni până la completarea unei 
acţiuni consolidate, prin aport în 
numerar sau restituire aport la 
capitalul social, în termenul și 
condiţiile de exercitare, cu urmă-
toarele caracteristici: a. Pentru 
determinarea valorii de aport, 
respectiv restituirea aportului  la 
capitalul social al SITI S.A. pretul 
unei acţiuni neconsolidate este egal 
cu valoarea nominală veche (0,1 
lei); b. Aportul în numerar repre-
zentând valoarea care va fi depusă 
de un acţionar SITI S.A. care își 
exercită opţiunea, se determină 
a s t f e l :  Va l o a r e  a p o r t 
(lei)=100-N*0,1 (unde N este 
numărul de acţiuni care nu se pot 
consolida: nu este multiplu de 
1000; 0,1=valoarea nominală 
veche); c. Restituirea de aport 
reprezentând suma ce urmează a fi 
restituită unui acţionar SITI S.A. 
care nu își exercită opţiunea, se 
determină astfel: Valoare restituire 
aport (lei)=N*0,1 (unde N =nr. de 
acţiuni care nu se pot consolida: nu 
este multiplu de 1000; 0,1=valoarea 
nominală veche); d. Suportarea 
comisioanelor de restituire a apor-
tului la capitalul social se face de 
către societate; e. Perioada de 
exercitare a opţiunii de Aport în 
Numerar este de 30 zile de la data 
publicării Hotărârii A.G.E.A. în 
Monitorul Oficial, partea a IV- a. 
Acţionarii care nu vor opta în mod 
expres pentru una din alternativele 
menţionate mai sus  (aport în 
numerar sau restituire aport la 
capitalul social), în termenul și în 
condiţiile care vor fi aprobate în 
cadrul Adunării, se consideră ca au 
optat în mod automat pentru resti-
tuire aport la capital, urmând ca 
tacerea acestora să fie considerată 
acceptare tacită. 5. Aprobarea 
împuternicirii administratorului 
unic pentru implementarea proce-
durii de consolidare a valorii nomi-
nale. În situaţia neîndeplinirii 
condiţiilor legale și statutare de 
cvorum la prima convocare, 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor SITI S.A. este 
convocată  pentru  data  de 
16.07.2016 ora 12:30 cu menţinerea 
ordinii de zi și a locului de desfășu-
rare.

LICITAȚII  
l Lichidatorul judiciar al S.C. 
Laminate S.A. vinde: (1)în bloc, 
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prin licitație publică următoarele 
autovehicule: autoturism Ford 
Mondeo 1,8 GLX; autoutilitară 
Dacia 1304 PICK-UP; autoturism 
Daewoo Espero (GPL); autoizo-
termă  frigorifică 2.5 t Roman AB 
7120 F la prețul de 800eur, exclusiv 
TVA; (2)individual, prin licitație 
publică, Autoturism Audi A8 din 
1997 la prețul de 2.100eur, exclusiv 
TVA. Licitațiile au loc în fiecare zi 
de joi, începând cu data de 
09.06.2016, la ora 13.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, sector 1, str. Ion Câmpineanu 
nr.31, bl.4, sc.2, apt.20. Relații la 
telefon 021.314.60.79.

l Primăria orașului Tg Frumos cu 
sediul în oraș Tg Frumos, strada 
Cuza Voda nr. 67, CIF 4541068, 
telefon 0232-710.330, 0232-
710.906,  e-mail :  primariat-
gfrumos@adslexpress.ro, scoate la 
licitaţie publică pentru concesio-
nare baza Sportivă, situată în 
strada Buznei nr. 34A, înscris în 
cartea funciara nr. 62151, aflată în 
proprietatea publică a orașului Tg 
Frumos. Documentaţia privind 
atribuirea poate fi procurată 
contra cost (contravaloare caiet de 
sarcini – 10,00 lei) începând cu 
data de 30.05.2016 de la serviciul 
Urbanism, Cadastru, Agricol, 
Amenajarea Teritoriului  ș i 
Protecţia Mediului din cadrul 
primăriei orașului Tg Frumos. 
Preţul de pornire a licitaţiei este de 
6.984 lei/an. Garanţia de partici-
pare este în cuantum – 4.190,00 
lei. Data limită pentru clarificări 
este 27.06.2016, ora 12:00. Data 
limită de depunere a ofertelor 
privind participarea la licitaie este 
28.06.2016, ora 16:00 la secretari-
etul primăriei oraș Tg Frumos. 
Ofertele se vor depune în două 
exemplare (un exemplar original și 
un exemplar în copie). Licitaţia va 
avea loc în dată de 29.06.2016 ora 
13:00, în sala Mare a Primăriei 
orașului Tg frumos. Soluţionarea 
litigiilor apărute în cadrul proce-
durii este de competent instanţei 
de contencios administrative și 
fiscal al tribunalului Iași, str. Anas-
tasie Panu nr. 25 în termen de 3 
zile de la data stabiliţii câștigăto-
rului licitaţiei. 

l Primăria orașului Bragadiru, 
județul Ilfov, cu sediul în orașul 
Bragadiru, șos. Alexandriei nr.249, 
judeţul Ilfov, scoate la licitație 
publică deschisă, în vederea inchi-
rierii două spații cu altă destinație, 
din Casa de Cultură ”Mihai 
Eminescu”, situată în orașul 
Bragadiru, șos. Alexandriei 478, 
județul Ilfov, după cum urmeaza: 
- sala E 26 (corp B, etaj 1), cu o 

suprafață utilă de 17,47 mp; - sala 
E 27 (corp B, etaj 1), cu o supra-
față utilă de 17,65 mp. Licitaţia va 
avea loc în data de 12.07.2016, 
orele 10:00. Cererea de înscriere la 
licitaţie, însoţită de documentele 
solicitate, conform Caietului de 
sarcini, se vor depune până la data 
de 11.07.2016, orele 12:00, la Regis-
tratura Primăriei orașului Braga-
diru judeţul Ilfov.Relaţii la telefon 
021 448 07 95 interior 123.

l Orașul Boldești- Scăeni , Calea 
Unirii nr. 67, Boldești-Scăeni, 
j u d e ţ u l  P r a h o v a ,  t e l e f o n 
0244211363, fax 0244211287, 
email pbs.achizitii@yahoo.com  
organizează procedura de nego-
ciere directă pentru concesionarea 
a 6 loturi de teren pe strada Telea-
jenului, in vederea construirii de 
locuinţe. Terenurile au suprafeţe 
cuprinse intre 399 mp și 800 mp. 
Documentaţia de atribuire conţine 
date privind obiectul concesiunii, 
condiţii minime impuse, modul de 
întocmire și depunere a ofertei și 
redevenţa minimă. Aceasta se 
poate obţine la cerere, prin fax, 
e-mail sau cerere scrisă depusă la 
sediul primăriei. Documentaţia de 
atribuire se poate procura de la 
Biroul Urbanism. Costul unui 
exemplar este de 5 lei și se poate 
achita la casieria instituţiei. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 10.06.2016, ora 13.00 la biroul 
Urbanism. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 15.06.2016, ora 
10,00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun 
la sediul primăriei, Biroul Urba-
nism. Ofertele se depun intr-un 
exemplar. Data și locul la care este 
programată începerea procedurii 
de negociere directă: 15.06.2016, 
ora 11.00 la sediul primăriei. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Prahova, 
secţia Contencios Administrativ si 
Fiscal, str. Victoriei nr. 10, tel. 
0244511110, fax : 0244 529107, in 
10 zile de la data negocierii. 
Anunţul a fost publicat in Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
VI-a, nr 107/02.06.2016.

l Anunț privind organizarea lici-
taţiei de vânzarea masă lemnoasă 
pe picior și fasonată. Organiza-
torul licitaţiei: R.N.P.-Romsilva, 
Directia Silvica Valcea, cu sediul 
in Rm.Valcea, Str.Carol I, nr.37, 
Jud.Valcea, telefon 0250-732.823, 
0250-735.840, fax 0250-739.266, 
e-mail : office@valcea.rosilva.ro . 
Data și ora desfășurării licitaţiei: 

16.06.2016, ora 11,00. Locul desfă-
șurării licitaţiei : sediul Teatrului 
Anton Pann din Rm.Valcea, bd. 
Tudor Vladimirescu, nr 23 , Jud.
Valcea. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică în plic închis. Licitaţia este 
organizată și se va desfășura 
conform prevederilor „Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică” aprobat prin 
Hotărârea  Guvernu lu i  nr. 
924/2015. Data și ora organizării 
preselecţiei: 13.06.2016, incepand 
cu ora 11,00. Data și ora limită 
până la care poate fi depusă docu-
mentaţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: 10.06.2016, 
ora 14,00. Rezultatul preselectiei 
va fi afisat la sediul organizato-
rului, precum si pe site-ul www.
valcea.rosilva.ro. Lista partizilor/
loturilor/pieselor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei pentru 
fiecare partidă/lot/piesă sunt 
afișate la sediul organizatorului și 
pe site-ul www.rosilva.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior 
este de 14064 m3 , din care pe 
natură de produse: - produse prin-
cipale: 3467 m3; - produse secun-
dare: 8731 m3; - produse igienă: 48 
m3; - produse accidentale: 1818 
m3; și respectiv pe specii și grupe 
de specii: - rășinoase: 3735 m3;- 
fag: 3855 m3; - stejari: 2243 m3; -  
diverse specii tari: 2896 m3; 
 - diverse specii moi: 1335 m3. 
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferit la licitaţie 1768,627 
m3,  din care pe sortimente:-   
lemn pentru furnire tehnice: 0 m3; 
- lemn pentru cherestea: 982,45 
m3; - lemn rotund și despicat 
pentru industria celulozei și 
hârtiei: 4,47  m3; - lemn pentru 
PAL și PFL: 115,863 m3; - lemn 
rotund de foioase și rășinoase 
pentru construcţii:  510,146  m3; - 
lemn de foc :  151,028 m3; ; 
cherestea: 4,67 m3.  și respectiv pe 
specii și grupe de specii: -răși-
noase: 870,614 m3; - fag: 183,633 
m3; - stejar, gorun: 44,306  m3; - 
cer, gârniţă: 158,833 m3; - salcâm: 
42,827 m3; - cireș: 122,833 m3; - 
paltin: 4,494 m3; frasin:  85,741 
m3; tei:35,625 m3; - plop: 16,408 
m3; - diverse specii tari: 0 m3; - 
diverse specii moi: 10,201 m3. 
Masa lemnoasă oferită spre 
vânzare provine din fondul fores-
tier proprietate publică  certificat 
FSC® (FSC-C109255), iar materi-
alul lemnos fasonat confiscat este 
fara certificat in sistemul FSC. 
Masa lemnoasă rămasă neadjude-
cată după încheierea licitaţiei se va 
putea adjudeca prin negociere, în 
aceeași zi, în condiţiile prevăzute 
de reglementările în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 

de la sediul organizatorului licita-
ţ i e i  începând cu  data  de : 
06.06.2016. Pentru informaţii și 
date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei:  ing. 
Doncea Cosmin și ing. Iosif 
Adrian, la telefonul precizat la 
datele privind organizatorul.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin administrator judiciar, 
anunta vanzarea a bunurilor 
imobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: Proprietate imobi-
l i a r a  „ P e n s i u n e  –  H a n u l 
Gazarilor” situata in Ploiesti, str. 
M.Bravu,   nr. 45, jud. Prahova, 
inscrisa in CF nr. 123740 a Mun. 
Ploiesti, compusa din teren in 
suprafata de 720 mp in acte, 
respectiv 719 mp masurata si 
constructii: C1 – Hotel + restau-
rant (Subsol – Crama, Parter – 
restaurant, terasa, bar, receptie, 
etaj 2 – 8 camere cu grup sanitar 
propriu, casa scarii, hol, oficiu, etaj 
3 – Mansarda: 4 camere cu grup 
sanitar propriu, casa scarii, spala-
torie, 2 camere de serviciu, hol, 
oficiu), C2 – Anexa + beci, la pretul 
de 1.728.075 lei. Licitatia publica 
are loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 20.11.2013 si a 
regulamentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus la 75% din pretul 
stabilit in rapoartele de evaluare. 
Garantia de participare la licitatie 
este de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei si se plateste in contul 
de insolventa al debitoarei deschis 
la Banca Transilvania. Sedinta de 
licitatie va avea loc pe data de: 
04.07.2016, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab.7B. Relatii supli-
mentare se obtin de la administra-
t o r u l  j u d i c i a r  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin administrator judiciar 
Just Insolv SPRL anunta vanzarea 
la licitatie publica a activului aflat 
in  patr imoniul  deb i toare i , 
respectiv Constructia „Hotel 
Restaurant – Casa Rotaru”, 
situata in Ploiesti, str. Oborului, 
nr.27, jud. Prahova, inscrisa in CF 
nr. 125774 a mun. Ploiesti , 
c o n s t r u c t i e  c o m p u s a  d i n 
D+P+E+3Mansarde, la pretul de 
2.682.750 lei. Daca ofertantul este 
o societate comerciala platitoare 
de TVA se aplica taxarea inversa. 
Hotelul se compune din: Demisol 
–  crama,  bar,  spat iu  C.T. , 
sc=378,31 mp, su = 316,30 
mp,  Parter – Restaurant, Bar, 
Terasa, Receptie, Bucatarie, 
Oficiu, Gr. Sanitare, Spatiu C.T., 
Etaj – camere gr. sanitar propriu, 
casa scarii, hol, oficiu, sc = 525,95 
mp, su=443,79 mp, din care 
balcoane 31,81 mp, Mansarda I – 
camere gr. sanitar propriu, casa 
scarii, hol, oficiu, sc = 432,13 mp, 
su=363,09 mp, din care balcoane 
25.36 mp, Mansarda II – camere 
gr. sanitar propriu, casa scarii, hol, 
oficiu, sc = 432,13 mp, su=363,09 
mp, din care balcoane 25.36 mp, 
Mansarda III – camere gr. sanitar 
propriu, casa scarii, hol, oficiu, sc 
= 298,21 mp, su=249,38 mp, din 
care balcoane 15,98 mp (SCD = 
2003,50 mp). An punere in func-
tiune: Dec.2008. Licitatia publica 
are loc pe data de 04.07.2016, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Constructia este edificata pe un 
teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 
697 mp pentru care se organizeaza 
licitatie publica la pretul de 
58.704,82 euro de BEJ Pana Victor 

pe data de 04.07.2016, orele 11.00. 
Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
20.11.2013 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus la 
75% din pretul stabilit in rapoar-
tele de evaluare. Relatii suplimen-
tare  la telefon 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul socie-
tatii debitoare. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatia are loc in baza Adunarilor 
Creditorilor din: 04.08.2015, 
30.09.2015, 10.11.2015, 14.01.2016, 
30.03.2016 si 19.05.2016. Licitaţia 
va avea loc pe data de  13.06.2016 
orele 13.00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare 
la telefon 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului 
imobil situat in loc Blejoi, sat 
Blejoi, nr.4, T 35, Parcela Cc 277/2  
jud. Prahova, compus din teren 
intravilan, in suprafata  masurata 
de 1622 mp, pe care se afla ampla-
sata o baraca  la pretul de 55.050 
lei (fara TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatia are loc in baza Adunarilor 
Creditorilor din: 04.08.2015, 
30.09.2015, 10.11.2015, 14.01.2016, 
30.03.2016 si 19.05.2016. Licitaţia 
va avea loc pe data de  13.06.2016 
orele 13.00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului 
imobil situat in com. Bucov, sat 
Bucov, str. Sos. DN1B, F.N, T 56, 
P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in 
suprafata  masurata de 27.630 mp, 
din acte 27.863, compus din teren, 
hala industriala C1, cladire paza, 
platforma decantor, imobilul 
dispune de bransamente la toate 
retelele tehnico-edilitare existente 
in zona (apa, gaze, energie elec-
trica, fosa septica) la pretul de 
1.674.600 lei (fara TVA). Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatia are loc in baza 
Adunarilor Creditorilor din: 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015, 
1 4 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  3 0 . 0 3 . 2 0 1 6  s i 
19.05.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de  13.06.2016 orele 13.00 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
0344104525.

l PRICEWATERHOUSECOO-
PERS Business Recovery Services 
IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei Banca 
Columna S.A. (bancă în faliment), 
anunţă vânzarea în bloc prin lici-
taţie publică, deschisă, cu strigare, 
ascendentă, a 1. Drepturilor litigi-
oase asupra Construcţiei- Spaţiu 
comercial situat la parterul imobi-
lului din Drobeta Turnu- Severin, 
Str. Aurelian nr.44, Judeţul Mehe-
dinţi, în suprafaţă construită de 
294,725 mp; 2. Bunurilor mobile 
atașate construcţiei, respectiv: 1 
aparat climatizare (nr. inv. 300001), 
1 centrală telefonică (nr. inv. 
300002), 1 sistem de securitate (nr. 
inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. inv. 
700119); 3. Bunurilor mobile 
descrise în Anexa 1 la Regula-

mentul de vânzare. Preţul de 
pornire al Licitaţiei pentru dreptu-
rile litigioase asupra imobilului- 
spaţiu comercial situat în Drobeta 
Turnu-Severin, Str. Aurelian nr.44, 
Judeţul Mehedinţi, precum și a 
bunurilor mobile aflate în patrimo-
niul Debitoarei S.C. Banca 
Columna S.A. (bancă în faliment) 
este de 165.000 EUR, la care se 
adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia 
se  organizează la  data  de 
21.06.2016, la orele 14.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, Lakeview Building, str. Barbu 
Văcărescu nr. 301-311, etaj 8, sector 
2. Regulamentul de vânzare poate 
fi achiziţionat la preţul de 500 Ron, 
plus TVA. Pentru participarea la 
licitaţie, procurarea Regulamen-
tului de vânzare este obligatorie, 
obţinându-se de la sediul lichidato-
rului judiciar, în zilele lucrătoare, 
între orele 09:00-17:00, pe baza 
actului de identitate și/sau a unui 
document de reprezentare, precum 
și a dovezii de plată a preţului 
Regulamentului. În vederea parti-
cipării la licitaţie se va constitui o 
Garanţie  de participare în 
cuantum de 10% din preţul de 
pornire, respectiv de 16.500 EUR 
(echivalent în RON la cursul RON/
EUR afișat de BNR la data consti-
tuirii garanţiei), care se va depune 
împreună cu restul documentaţiei 
de participare, conform Regula-
mentului de vânzare, la sediul 
lichidatorului judiciar Pricewater-
houseCoopers Business Recovery 
Services IPURL, până la data de 
20.06.2016, orele 16.00. Pentru 
vizitarea bunurilor, achiziţionarea 
Regulamentului de vânzare și a 
eventualelor informaţii suplimen-
tare vă rugăm să contactaţi lichi-
d a t o r u l  j u d i c i a r  l a  t e l . 
021.225.30.00, fax: 021.225.36.50, 
persoane de contact: Octavia Aldea 
și Cristian Răvășilă, e-mail: cris-
tian.ravasila@ro.pwc.com, octavia.
aldea@ro.pwc.com.

PIERDERI  
l SC Guard PGA Security Profe-
sional Associattion SRL, cu sediul 
în Timișoara, Str.Calea Şaglui, 
Nr.73, Et.1, Ap.M, Cam.2, Jud.
Timiș, având CUI RO29505141, 
declar pierdut Certificat Marcă 
Înregistrată Nr.124117 indivi-
duală, combinată cu denumirea 
Guard P.G.A Security Profesional 
Associattion S.R.L. emis de Oficiul 
de Stat pentru Invenţii și Mărci.

l Pierdut legitimaţie de serviciu 
nr.1394, eliberată în martie 2015 de 
Ministerul Afacerilor Externe, pe 
numele Sitaru Monica Cecilia. 
Declar legitimaţia nulă.

l Timeea Promotion Impex 
S.R.L., cu sediul în București, 
sector 3, str. Liviu Rebreanu nr. 13, 
bl. N2, sc.1, et. 5, ap. 161, cu 
J40/15892/2007, C.U.I. 22304019, 
pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.

l Pierdut Contract închiriere 
pentru suprafeţele locative cu 
d e s t i n a ţ i a  d e  l o c u i n ţ ă 
3993/04.07.2005, pe numele Ruse 
Constantin. Declar nul.

l Pierdut Adeverinţă achitare 
integrală apartament, proprietari 
Popescu carmen Mariana și 
Popescu Sorin Mugur. O declar 
nulă.

l PE NUMELE VARGA GY-M 
GYORGY I.I., CUI.20749002, 
F19/452/2003 -certificat consta-
tator pentru sediu si punct de lucru 
avand nr.24255/06.05.2009.Se 
considera nul!

publicitate




