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OFERTE SERVICIU
l Angajăm LĂCĂTUŞ MECANIC în 
domeniul amenajărilor interioare. Expe-
rienţă min.3 ani în domeniu. Munca 
necesită pricepere şi răbdare. Rugăm 
seriozitate. Tel:_031.425.74.94.

l SC ONE STAR SECURITY SRL 
angajeaza agenti de securitate cu atestat 
de paza pentru zona Cernica. Salariu 
avantajos plus bonuri masa. Relatii la 
telefon: 0786258119.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, organizează 
concurs în data de 31.03.2016 pentru 
ocuparea a 5 posturi vacante de brancar-
dier, pe durată nedeterminată, pe urmă-
toarele locuri de muncă: 2 posturi la 
Bloc operator (central) şi 3 posturi la 
Unitatea de Primire Urgenţe. Condiţii 
de participare: -şcoală generală. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
la data menţionată mai sus începând cu 
ora 9.00 pentru proba scrisă, iar interviul 
în a patra zi lucrătoare de la susţinerea 
probei scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului şi trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia şi 
tematica de concurs sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau 
la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Neamţ, cu sediul în 
Piatra Neamţ, Str.Privighetorii, nr.21, 
Bl.B13, parter, scoate la concurs în data 
de  21.03.2016, ora 9:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post temporar 
vacant: Consilier, grad profesional prin-
cipal – ALOFM Piatra-Neamţ.  Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, Internet 
(nivel mediu); Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Neamţ. 

l Inspectoratul de Stat în Construcţii 
-I.S.C. scoate la concurs funcţia publică 
de execuţie vacantă de inspector în 
construcţii, clasa I, grad profesional 
principal -domeniile de licenţă Inginerie 
Civilă sau Inginerie Chimică, speciali-
zarea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
Oxidice şi Nanomateriale, Comparti-
mentul Supravegherea Pieţei Produselor 
pentru Construcţii şi Comunicare cu alte 
Organisme, Inspectoratul de Stat în 
Construcţii -I.S.C. -aparatul central: 
Proba scrisă a concursului se va desfă-
şura în data de 12.04.2016, ora 10.00, la 
sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C. din Bucureşti, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Interviul 
va avea loc în data de 18.04.2016, ora 
10.00. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 3. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se vor afişa la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcţii -I.S.C. şi 
pe site-ul I.S.C. (www.isc-web.ro). Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon: 021.318.17.00, inte-
rior 109.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului cu sediul 
în strada Şoseaua Naţională Vaslui–Iaşi 
nr.1, Vaslui, organizează concurs de 
recrutare în data de  29.03.2016 – proba 
scrisă  în vederea ocupării posturilor 
contractuale de execuție vacante după 
cum urmează: 1. Lucrător social – 1 post 

la Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu  Huşi 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Adulți Huşi; 2. 
Lucrător social – 1 post la Serviciul 
Alternativ de Protecție de Tip Familial 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 1 Vaslui; 3. Infirmier/ă – 
1 post la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru Persoane cu 
Handicap Huşi din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare pentru Adulți 
Huşi. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul  Direcției Gene-
rale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui. Dosarul de înscriere 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G.R nr.286/2011, actualizată. Condi-
țiile de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează pe site-ul şi la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Vaslui. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Vaslui şi la nr. de 
telefon: 0235/315138,  int. 1110.

CITAȚII  
l Se citează pârâții Jugan Login şi 
Jugan Nicolae în dosar nr. 698/265/2011 
al Judecătoriei Năsăud  în proces cu 
Covaci Floarea având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, partaj pentru 
termenul din 10.05.2016

l Se citează pârâții Scridon Ilarion, 
Scridon Emil, Iloaie Grigore căs. cu 
Timoc Ioana, Ilieş Peter, Ilieş Maxim, 
Ilieş Ana, Ilieş Ianka, Nechiti Mihai, 
Ilieş Domnica, Ilieş Rakhel căs. cu 
Palage Ioan, Istrate Adrian în dosar nr. 
1398/265/2010 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Scridon Larion, având ca 
obiect succesiune cu termen de judecată 
la 19.04.2016

l Se citează Mihai Bogdan Sebastian, 
Mihai Luminița Erica, Mihai Emil 
Cosmin, Mihai Despina Cristina, Luca 
Simona şi Luca Georgeta în calitate de 
pârâți în dosar nr. 4058/190/2006* al 
Judecătoriei Bistrița, în proces cu Rus 
Traian Tony, având ca obiect validare 
contracte pentru termenul de judecată 
din data de 06.04.2016

l Se citează numiții Morari Mihăilă, 
Mihaiu Gergely, Pop Ana născ. Zăgrean, 
Mihoiu Grigore, Zăgrean Anastasia, 
Dale Ana născ. Onigoaie, Morar George, 
Bartoş Grigore, Bartoş Silvia, Bartoş 
Veronica, Bartoş Victoria, Bartoş Silvia 
în calitate de pârâți în dosar nr. 
807/265/2012 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Morar Domnica, având ca 
obiect succesiune şi partaj, cu termen la 
24.03.2016

l Se citează numitul Rus Ioan în cali-
tate de pârât în dosar nr. 1659/265/2014 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Mureşan Ianoş, Mureşan Iulia şi Urâte 
Paraschiva, având ca obiect acțiune în 
constatare, partaj, cu termen la 
14.04.2016

l Se citează numiții Cîrdan Alexandru, 
Luci Iftinia, Bantos Marina, Mihali Ioan 
şi Sot Maria în calitate de pârâți în dosar 
nr. 702/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Sas Floarea, având ca obiect 
succesiune şi partaj, cu termen la 
29.03.2016

l Se citează numitul Sucilă Nicolae lui 
Iacob în calitate de pârâtă în dosar nr. 
2824/265/2010 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Sucilă Ieronim, având ca 
obiect succesiune şi partaj, cu termen la 
21.04.2016

l Se citează numiții Rebrişorean Ioan, 
Bazga Ilie, Lazaroe Maria s.l. Berendea 
Maxim, Lazaroe Iftinia s.l. Găluşcă 
Ieremie, Euthymia Lazarie s.l. Ierosimie 
Galuska, Nuti Todosa lui Precop şi 
Kandale Trofim cas. cu Burta Ioana în 
calitate de pârâți  în dosar nr. 
300/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Pui Maria, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune şi partaj, cu 
termen la 10.05.2016

l Se citează numiții Guguța Saveta, 
Cornea Niculae, Cornea Ana, Jugan 
Ana în calitate de pârâți în dosar nr. 

1882/265/2012 al Tribunalului Bistri-
ța-Năsăud, în proces cu Silveşan Lucia 
ş.a., având ca obiect succesiune - recurs,, 
cu termen la 23.03.2016

l S.C. Termo Glas Security S.R.L., cu 
sediul social în Mun. Iaşi, Bvd. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 15A, jud. Iaşi, 
înregistrată la ORC Iaşi sub nr. 
J22/1451/2008,  având CUI RO 
23848140, este citata la Tribunalul Iaşi, 
camera S.V.-et. IV, Complet  civ CM 7, 
în data de 30.03.2016, ora 9.00, în cali-
tate de pârâtă, în proces cu Chelariu 
Gheorghe, dosar nr. 2208/99/2015, 
pentru fond – drepturi băneşti.

l SC Somped SRL, CUI - 30925157, cu 
sediul cunoscut în localitatea Roman, 
str. Oituz nr. 5, judeţul Neamţ, este 
chemată la Judecătoria Roman, cu 
sediul în Roman, Piaţa Roman Voda nr. 
1, jud. Neamţ, Secţia Civilă, Complet 
Iacob, în ziua de 31.03.2016, ora 13:00, 
în calitate de Pârât, în proces cu EON 
Energie Romania SA în calitate de 
Reclamant, cerere de valoare redusă, 
dosar nr. 3761/291/2015.

l Culita Constantin, pârât în dosarul nr. 
6382/245/2015, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Adunaţii Copăceni, jud. 
Giurgiu,  este chemat în dată de 
24.03.2016 la Judecătoria Iaşi, C02M, 
ora 8.30 în contradictoriu cu Culita 
Madalina şi Culita Petru Ionuţ.

l A fost deschisă procedura de decla-
rare judecătorească a morţii privind pe 
numitul Lala Gheorghe, cu ultimul 
domicil iu cunoscut în Comuna 
Găvojdia, Sat Jena, nr.37, jud.Timiş, în 
prezent cu domiciliul necunoscut. 
Această procedură face obiectul dosa-
rului nr.333/252/2016 aflat pe rolul 
Judecătoriei Lugoj, cu sediul în Lugoj, 
str.20 Decembrie 1989, nr.13, jud.Timiş. 
Orice persoană care cunoaşte date în 
legătură cu susnumita este rugată ca, în 
timp de două luni de la publicarea 
acestui anunţ, să comunice instanţei 
aceste date, cu referire la dosarul mai 
sus indicat.

l Matei Silvia din comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman este chemată la Jude-
c ă t o r i a  Z i m n i c e a  î n  d o s a r u l 
1884/339/2015 în proces cu Matei Ion 
pentru divorţ la data de 17.03.2015.

l Numita Nistor Sabina-Emilia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea 
Turnu Măgurele, str.Soimilor, nr. 1, 

judeţul Teleorman, este citată la Judecă-
toria Turnu Măgurele, pe data de 
30.03.2016, ora 8,30, Sala civil, în cali-
tate  de  pârât  dosarul  c iv.  nr. 
2115/329/2015 în proces de divorţ cu 
reclamantul Nistor Valentin. 

l Se citează Dică Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Petrila, la Judecă-
toria Petroşani pentru termenul din 
24.03.2016 în dosarul nr.8576/212/2015 
cu obiect declararea judecătorească a 
morții.

l Se citează pârâta Brat Carina la Jude-
cătoria Petroşani pentru termenul din 
13.04.2016 în dosarul nr. 534/278/2016 
cu obiect divorț.

l Se citează Csiki Artur Ludovic şi 
Csiki Diana la Judecătoria Petroşani 
pentru termenul din 31.03.2016 în 
dosarul nr. 5543/278/2010* cu obiect 
partaj judiciar.

l Se citează la Judecătoria Petroşani, în 
data de 23.03.2016, ora 8:45, în dosar nr. 
7547/278/2008* - partaj judiciar, urmă-
torii: Colcer Elena, Costruţ Petru, 
Costruţ Maria, Nariță Ana, Moldovan 
Ileana sau moştenitorii acestora.

l Se citează numitul Mermi Ferit cu 
domiciliul în Turcia, Hatay, Kirikhan, 
Barbaros, Mahali, nr.75, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 997/105/2015/a1, al 
Tribunalului Prahova - Secţia Faliment, 
cu sediul în Ploieşti, Piaţa Victoriei, 
nr.10, jud. Prahova, având ca obiect 
„cerere instituire răspundere patrimo-
nială”, cu termen la data de 15.04.2016.

l Se citează Marchidanu Rodica, în 
calitate de pârâtă, la Judecătoria Topo-
loveni, jud. Argeş, în Dosarul nr. 
2262/828/2015, având termen la 
21.03.2016, privind modificare domiciliu 
minori.

l Se citează Pânzaru Aurel şi Pânzaru 
Verginia cu domiciliu cunoscut în sat 
Icuşeni Vale, com. Vorona, jud. Botoşani, 
în dosarul 3245/193/2013 al Judecătoriei 
BOTOŞANI, cu termenul de 21.03.2016.

l Tîrgae Daniel-Ovidiu, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în Com.Gighera, sat 
Nedeia, Jud.Dolj, este chemat la Judecă-
toria Segarcea, Jud. Dolj, în calitate de 
pârât, în proces cu Tîrgae Mariana-Vero-
nica pentru divorţ cu minori la termenul 
din 5 aprilie 2016, ora 9.00, C1, Dosar 
1358/304/2015.   

l Se citează pârâtul Sabău Nicolaie 
Ioan, pentru data de 30.03.2016, ora 
09.00 la Judecătoria Marghita în dosar 
1911/255/2016, obiect dosar desfacere 
căsătorie.

l Trofin Jean Sebastian cu ultimul 
domiciliu în Constanţa, jud. Constanţa, 
str. Răzoare nr.55, este chemat în 
instanţă, în calitate de pârât, în data de 
09.03.2016, ora 8.30, la Judecătoria 
Sectorului 3, Bucureşti, pentru divorţ, în 
proces cu Trofin Elena Daniela.

DIVERSE  
l Costea Ionuţ George, proprietar al 
terenului situat în oraşul Voluntari, tarla 
9, parcela_232, nr. cadastral _4289, în 
suprafaţă de 1357mp, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a Avizului Tehnic Consultativ 
pentru documentaţia PUZ- 5 locuinţe 
individuale P+2). Documentaţia a fost 
depusă pentru consultare la Consiliul 
Judeţean Ilfov la data 03.03.2016. 
Observaţii/comentarii se primesc în scris 
la Direcţia de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judeţean Ilfov, strada Ghe. 
Manu nr.18, sector 1 (tel.021.212.56.93), 
în termen de 15 zile de la publicarea 
prezentului anunţ.

l În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea 
privind procedura insolvenței nr. 
85/2014, comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC 
Tehnosoft SRL, CIF: 15331886, 
J25/131/2003, dosar nr. 5237/101 
/2015-Tribunalul Mehedinţi. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţe 
suplimentare 01.04.2016; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi afişarea tabelului supli-
mentar al creanţelor este la 29.04.2016, 
Termenul pentru depunerea eventua-
lelor contestaţii in 7 zile de la publicarea 
in BPI; Termen pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor 27.05.2016.
Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL, 

l Parohia Cornu de Sus, cu sediul în 
Comuna Cornu, Sat Cornu de Sus, Str. 
Mihai Viteazu, nr. 209, Judeţul Prahova, 
în calitate de reclamanta în dosarul nr. 
3557/204/2015, aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova, Secţia I Civilă, în contra-
dictoriu cu pârâta Localitatea Cornu, 
prin primar, cu sediul în Comun Cornu, 
Judeţul Prahova, având în vedere dispo-
ziţia instanţei din data de 09.02.2016, 

aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor 
interesate litigiul înregistrat sub 
numărul de mai sus având ca obiect 
acţiune în constatare a unui drept de 
proprietate al Parohiei Cornu de Sus 
asupra terenurilor şi construcţiilor aflate 
în posesia acesteia, reprezentate de teren 
în  suprafaţa de 1.481 mp situat în 
Comună Cornu, Sat Cornu de Sus, Str. 
Mihai Viteazu, nr. 209, Judeţul Prahova, 
reprezentând curtea bisericii, aşa cum 
este aceasta evidenţiată între punctele 
1-18 în schiţă de plan cadastrala, 
construcţiile existente pe terenul de mai 
sus, respectiv biserica identificată ca 
fiind construcţia C1, cancelaria bisericii 
şi magazie, identificată ca fiind 
construcţia C2, lumânărar, identificat ca 
fiind construcţia C4 şi grup sanitar iden-
tificat ca fiind construcţia C3, toate fiind 
evidenţiate în releveul întocmit de arhi-
tect Manole Ioan, teren în suprafaţa de 
4.966  mp situat în Comuna Cornu, Sat 
Cornu de Sus, str. Gorunului, nr. 54 C, 
Judeţul Prahova,  aşa cum este aceasta 
identificată între punctele 1-31 în schiţă 
de plan cadastrala, teren ce are desti-
naţia de cimitir.

l SCP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentată prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, în calitate de adminis-
trator judiciar al Deeaby Constantin 
2009 SRL desemnat prin hotărârea din 
data de 03.03.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Ilfov, Secţia Civilă în dosar nr. 
1/93/2016, notificã deschiderea proce-
durii insolventei prevăzută de Legea nr. 
85/2014 împotriva Deeaby Constantin 
2009 SRL, cu sediul Sat Olteni, Comună 
Clinceni, Str. Ciorogârlei, Nr. 44A, Judeţ 
Ilfov, CUI 26198948, nr. de ordine în 
registrul comerţului J23/2474/2009. 
Persoanele fizice şi juridice care înregis-
trează un drept de creanţa împotriva 
Deeaby Constantin 2009 SRL vor 
formula declaraţie de creanţa care va fi 
înregistrată la grefa Tribunalul Ilfov, 
Secţia Civilă, cu referire la dosarul nr. 
1/93/2016, în următoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor asupra 
averii debitorulu 18.04.2016; b) termenul 
de verificare a creanţelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului preli-
minar de creanţe 29.04.2016; c) termenul 
pentru întocmirea  şi afişarea tabelului 
definitiv la 25.05.2016; d) data primei 
şedinţe a adunării generale a creditorilor 
05.05.2016, ora 14.00; e) adunarea gene-
rală a asociaţilor la data de 18.03.2016, 
ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 17218/07.03.2016. Anunțul privind vânzarea. 
Anul 2016, Luna 03, Ziua 07. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, se vor vinde prin 
licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - SC Casa de Styl Jon SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Filipeștii de Pădure, str. 
Principală, bl. 18C, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova - autoturism break, marka Volkwagen/ACBXE Golf, 1,9 TDI, nr. de identificare 
WVWZZZ1KZ9M260192, culoare verde, an fabricație 2009. Preț de pornire licitație 13.372 lei (fără TVA) a-II-a licitație, reprezintă 75% din 
valoare. - Serban Remus Octavian cu domiciliul în str. Alexandru Odobescu, nr. 65, mun. Ploiești, jud. Prahova. - imobil în suprafață de 48 
mp, construită în 1936, situată în comuna Vâlcănești, nr. 505 – preț de pornire 3540,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-
III-a; - teren intravilan 600 mp, situat în comuna Vâlcănești, sat Vâlcănești, nr. 505 – preț de pornire 7025 lei fără TVA, reprezintă 50% din 
valoare, licitația a-III-a; - teren intravilan 2432 mp, situat în comuna Vâlcănești, tarlaua 3 parcela 26/30/5, în punctul Baracești – preț de 
pornire 12.905,00 lei fără TVA, reprezintă 55% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 3300 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 
542, nr. cadastral 10092, tarlaua 6 – preț de pornire 4.950,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 
5100 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 542, nr. cadastral 10093, tarlaua 6 – preț de pornire 7.805,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din 
valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 52100 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 496, nr. cadastral 10065, tarlaua 3 – preț de pornire 
84.400,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 12500 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 502, nr. 
cadastral 10066, tarlaua 3 – preț de pornire 19.690,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 2800 
mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 448, nr. cadastral 10037, tarlaua 3 – preț de pornire 4.200,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, 
licitația a-III-a; - teren extravilan 5600 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 472, nr. cadastral 10050, tarlaua 3 – preț de pornire 8.570,00 
lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 6400 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 466, nr. cadastral 
10046, tarlaua 3 – preț de pornire 9.790,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 2500 mp, situat în 
comuna Vâlcănești, nr. 484, nr. cadastral 10064, tarlaua 3 – preț de pornire 3.750,00lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-
III-a; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 470, nr. cadastral 10048, tarlaua 3 – preț de pornire 4.200,00 lei fără 
TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 6635 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 468, nr. cadastral 10047, 
tarlaua 3 – preț de pornire 10.150,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 2800 mp, situat în 
comuna Vâlcănești, nr. 448, nr. cadastral 10037, tarlaua 3 – preț de pornire 4.200,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-
III-a; - teren extravilan 3750 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 454, nr. cadastral 10042, tarlaua 3 – preț de pornire 5.740,00 lei fără 
TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 538, nr. cadastral 10088, 
tarlaua 3– preț de pornire 4.200,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - teren extravilan 5000 mp, situat în comuna 
Vâlcănești, nr. 488, nr. cadastral 10063, tarlaua 3 – preț de pornire 7.650,00 lei fără TVA, reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a; - 
teren extravilan 87823 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 488, nr. cadastral 166, tarlaua 3 – preț de pornire 144.910,00 lei fără TVA, 
reprezintă 50% din valoare, licitația a-III-a. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de participare, oferta scrisă 
în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN 
deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 22.03.2016, ora 16:30. Licitația va avea loc în data de 23.03.2016, 
la orele 10.00 – 11.30 la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: nr. 17216/07.03.2016 și 
17217/07.03.2016 pot fi consultate la sediul organului fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe 
site de pe data de 08.03.2016 până pe data de 22.03.2016, inclusiv.
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ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al Nexte-
bank S.A., în baza prevederilor art.113, 
117 şi 118 din Legea societatilor nr. 
31/1990 -republicată, ale Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului României 
nr.99/2006 -privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului, precum şi ale 
art.4.3 din Actul Constitutiv al Nexte-
bank S.A., convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Nextebank 
S.A. pentru data de 21.03.2016, ora 
11:00, la sediul real al Nextebank S.A. 
situat în Oraş Voluntari, B-dul Pipera 
nr.1B, Cubic Center, etaj 7, judeţul Ilfov, 
CP  07719. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului cerut de lege, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor se 
convoacă pentru data de 22.03.2016, în 
acelaşi loc şi la aceaşi ora. Ordinea de zi 
a Adunarii Generale Extraordinare a 
Acţionarilor propusă de Consiliul de 
Administraţie este următoarea: 1.Apro-
barea reducerii capitalului social pentru 
acoperirea pierderilor înregistrate în 
exerciţiile financiare din anii 2012 
-parţial, 2013 şi 2014 -parţial, prin redu-
cerea valorii nominale a fiecărei acţiuni 
cu 0,13 lei, de la 0,33 lei/acţiune la 0,20 
lei/acţiune. Actualul capital social 
subscris şi vărsat în valoare de 
260.623.227,81 lei va fi redus cu suma de 
102.669.756,41 lei, pentru acoperirea 
pierderilor înregistrate în exerciţiile 
financiare din anii 2012 -parţial, 2013 şi 
2014 -parţial. Din suma totală a pierde-
rilor de 120.808.478,74 lei aferentă 
anilor 2012, 2013 şi 2014 rămâne o pier-
dere neacoperită de 18.138.722,33 lei ce 
urmează a fi reportată şi se va recupera 
cu prioritate din profitul exerciţiilor 
financiare viitoare. Astfel, se acoperă 
integral  pierderea în sumă de 
3.071.927,83 lei, pierdere înregistrată şi 
rămasă nerecuperată din exerciţiul 
financiar 2012-urmare procedurii de 
reducere capital social aprobată prin 
Hotărârea AGEA nr.5/14.08.2013,  pier-
derea în sumă de 89.175.849,69 lei înre-
gistrată în exercitiul financiar 2013 şi 
suma de 10.421.978,89 lei din pierderea 
în sumă de 28.560.701.22 lei înregistrată 
în exercitiul financiar 2014. Pierderea 
neacoperită de 18.138.722,33 lei aferentă 
exerciţiului financiar 2014, va fi repor-
tată şi se va recupera cu prioritate din 
profitul exerciţiilor financiare viitoare. 
În urma finalizării operaţiunii de redu-
cere a capitalului social valoarea aces-
tuia va fi de 157.953.471,40 lei, 
corespunzător  unui  număr  de 
789.767.357 acţiuni, cu o valoare nomi-
nală de 0,20 RON fiecare acţiune. 2.
Aprobarea reportării  sumei de 
18.138.722,33 lei, determinată ca dife-
renţă între valoarea cu care se reduce 

capitalul social şi valoarea tuturor pier-
derilor înregistrate în exerciţiile finan-
ciare din anii 2012, 2013 şi 2014 şi 
recuperarea cu prioritate a acesteia din 
profitul exerciţiilor financiare viitoare. 
3.Aprobarea modificării pct.3.1.1 şi a 
pct.3.1.3. (astfel cum a fost introdus prin 
Hotărârea AGEA nr.1 din 02.02.2016) 
din Actul Constitutiv al Nextebank S.A., 
după finalizarea procedurii de reducere 
de capital social, astfel: Forma veche: 
3.Capital social, Acţionariat şi Acţiuni. 
3.1.Capital social. 3.1.1. Capitalul social 
subscris şi vărsat al Nextebank SA este 
de 260.623.227,81 lei (două sute şaizeci 
milioane şase sute douăzeci şi trei mii 
două sute douăzeci şi sapte lei şi optzeci 
şi unu bani) împărţit în 789.767.357 
acţiuni nominative emise în formă 
dematerializată având o valoare nomi-
nală de 0,33 lei fiecare acţiune. Forma 
nouă:  3.Capital social, Acţionariat şi 
A c ţ i u n i .  3 . 1 . C a p i t a l  s o c i a l . 
3.1.1.Capitalul social subscris şi vărsat al 
Patria Bank SA este de 157.953.471,40 
lei (una sută cincizeci şi sapte mii nouă 
sute cincizeci şi trei mii patru sute şapte-
zeci şi unu lei şi patruzeci bani) împărţit 
în 789.767.357 acţiuni nominative emise 
în formă dematerializată având o 
valoare nominală de 0,20 lei fiecare 
acţiune. Forma veche: 3.1.3.Structura 
acţionariatului la data de 21.12.2015, se 
prezinta astfel: 1.EEAF Financial 
Services B.V., cu sediul în localitatea 
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 
Amsterdam, Olanda, numar de înregis-
trare în Registrul Comerţului 59404396, 
deţinător a 777.329.481 acţiuni nomina-
tive, în forma dematerializată, emise de 
Patria Bank S.A., reprezentând un aport 
la capitalul social de 98.4251% respectiv  
256.518.728,73 lei; 2.Alţi acţionari 
(persoane fizice şi juridice) care deţin 
împreună un număr de 12.437.876 
acţiuni emise de Patria Bank S.A., repre-
zentând un aport la capitalul social de 
1,5749%, respectiv 4.104.499,08 lei; 
Forma noua: 3.1.3.Structura acţionaria-
tului, se prezintă astfel: 1.EEAF Finan-
cial Services B.V., cu sediul în localitatea 
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 
Amsterdam, Olanda, număr de înregis-
trare în Registrul Comerţului: 59404396, 
deţinător a 777.329.481 acţiuni nomina-
tive, în formă dematerializată, emise de 
Patria Bank S.A., reprezentând un aport 
la capitalul social de 98.4251% respectiv 
155.465.896,20 lei;2. Alţi acţionari 
(persoane fizice şi juridice) care deţin 
împreună un număr de 12.437.876 
acţiuni emise de Patria Bank S.A., repre-
zentând un aport la capitalul social de 
1,5749%, respectiv 2.487.575,20 lei; 4.
Mandatarea Consiliului de Adminis-
traţie al Nextebank SA în vederea 
constatării îndeplinirii condiţiilor legale 

pentru realizarea reducerii de capital 
social, semnarea actelor subsecvente 
reducerii capitalului social, inclusiv a 
Actului constitutiv actualizat şi îndepli-
nirea cerinţelor legale privind înregis-
trarea, publicarea şi notificarea către 
autorităţile competente. 5. Mandatarea 
d-lui Bogdan Merfea -Director General 
al Nextebank SA în vederea semnării 
Actului Constitutiv actualizat potrivit 
prezentei Hotărâri, precum şi semnării şi 
îndeplinirii tuturor actelor necesare 
înregistrării acestei modificări la ORC de 
pe lângă Tribunalul Mureş şi notificării 
Băncii Naţionale a României cu privire 
la înregistrarea acestor modificări. Dl 
Bogdan Merfea poate delega alte 
persoane în vederea semnării şi îndepli-
nirii tuturor actelor necesare înregistrării 
modificărilor Actului Constitutiv al 
Nextebank SA la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mureş şi notificării Băncii Naţionale a 
României cu privire la înregistrarea 
acestor modificări. În temeiul articolului 
117.1 din Legea societăţilor nr.31/1990 
republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, acţionarul EEAF Finan-
cial Services B.V., deţinător al unui 
număr de 777.329.481 acţiuni, care dau 
dreptul la un număr de 777.329.481 
voturi în Adunarea Generală a Acţiona-
rilor, reprezentând 98,4251% din capi-
talul social al Nextebank SA, a solicitat 
Consiliului de Administraţie al Societăţii 
completarea convocatorului, cu urmă-
toarele noi puncte pe ordinea de zi: 6. 
Informare cu privire la vacantarea a 
doua poziţii de administrator al Băncii ca 
urmare a notificării de neacceptare a 
mandatului transmisă de d-na Roxa-
na-Aida Moldovan şi cererea de demisie 
valabilă începând cu data de 15.03.2016 
înregistrată de dl.Bogdan Merfea. 7.
Aprobarea modificării pct.4.6.2 lit i) din 
cadrul subcapitolului 4.6. Consiliul de 
Administraţie (astfel cum a fost modi-
ficat prin Hotărârea AGEA nr.1 din 
02.02.2016) din Actul Constitutiv al 
Nextebank S.A., începând cu data apro-
bării de către AGEA a acestei modificări, 
astfel: Forma veche: 4.6.2. Alegerea şi 
numirea: (i)Adunarea Generală încredin-
ţează conducerea Băncii Consiliului de 
Administraţie format din cinci (5) 
membri -exclusiv persoane fizice -numiţi 
pentru o perioadă ce nu poate depăşi 
patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi 
realeşi pentru perioade suplimentare de 
câte patru (4) ani. Forma nouă: 4.6.2. 
Alegerea şi numirea: (i)Adunarea Gene-
rală încredinţează conducerea Băncii 
Consiliului de Administraţie format din 
trei (3) membri -exclusiv persoane fizice 
-numiţi pentru o perioadă ce nu poate 
depăşi patru (4) ani, cu posibilitatea de a 
fi realeşi pentru perioade suplimentare 

de câte patru (4) ani. 8.Mandatarea d-lui 
Bogdan Merfea -Director General al 
Nextebank SA în vederea semnării 
Actului Constitutiv actualizat potrivit 
prezentei Hotărâri, precum şi semnării şi 
îndeplinirii tuturor actelor necesare 
înregistrării acestei modificări la ORC de 
pe lângă Tribunalul Mureş şi notificării 
Băncii Naţionale a României cu privire 
la înregistrarea acestor modificări. Dl 
Bogdan Merfea poate delega alte 
persoane în vederea semnării şi îndepli-
nirii tuturor actelor necesare înregistrării 
modificărilor Actului Constitutiv al 
Nextebank SA la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mureş şi notificării Băncii Naţionale a 
României cu privire la înregistrarea 
acestor modificări. Primirea acţionarilor 
la secretariatul Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor, pentru validarea 
prezenţei, va începe la ora 10:30. 
Conform prevederilor Actului Consti-
tutiv al Nextebank S.A., materialele 
aferente ordinii de zi, vor putea fi consul-
tate, începând cu data de 11.03.2016, la 
sediul social al Băncii din Municipiul 
Târgu Mureş, Bulevardul 1 Decembrie 
1918, nr.93, judeţul Mureş şi la sediul real 
al Băncii din Oraş Voluntari, B-dul 
Pipera nr.1B, Cubic Center, etaj 7, 
judeţul Ilfov. De asemenea, materialele 
aferente ordinei de zi, inclusiv modelul 
de Procură specială, se regăsesc postate 
pe site-ul Nextebank S.A. -http://www.
nextebank.ro. Acţionarii au dreptul de a 
completa ordinea de zi şi de a prezenta 
proiecte de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse, în 
termen de 15 zile de la publicarea 
prezentei convocări. La Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor Nexte-
bank S.A. pot participa şi vota toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de referinţă stabilită de 
Consiliul de Administraţie, în conformi-
tate cu art.123 alin.2 din Legea societă-
ţilor nr.31/1990 -republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru sfârşitul zilei de 15.03.2016. Acţi-
onarii persoane fizice pot fi reprezentaţi 
în Adunarea generală de către orice altă 
persoană fizică sau juridică, pe baza unei 
procuri speciale. Acţionarii persoane 
juridice pot fi reprezentaţi în Adunarea 
Generală de către reprezentanţii lor 
legali sau de către alte persoane, fizice 
sau juridice, în baza unei procuri 
speciale. După completare şi semnare, 
procurile în original vor fi depuse la 
sediile social sau real ale Băncii, cu cel 
puţin 48 ore înaintea adunării, sub sanc-
ţiunea pierderii dreptului de vot în 
cadrul respectivei Adunări Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie, Horia 
Manda.

LICITAȚII  
l Consiliul local Bogaţi, judeţul Argeş 
organizează licitaţie publică în vederea 
închirierii unui spaţiu destinat funcţio-
nării unui punct farmaceutic la data de 
31.03.2016 orele 13,00. Spaţiul care 
urmează a fi închiriat este în suprafaţă 
de 52,36 m.p. situat în incinta Cămi-
nului cultural din satul Suseni şi face 
parte din domeniul public al comunei 
Bogaţi. Solicitanţii vor depune  docu-
mentele de participare până la data de 
30.03.2016 ora 10,00 la sediul Primăriei 
Bogaţi, judeţul Argeş.  Informaţii supli-
mentare zilnic la sediul Primăriei 
comunei  Bogaţi  ş i /sau te l /fax. 
0248655003.

l Control Trading S.R.L., societate în 
insolvenţă, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, vinde apartament 3 
camere, în suprafaţă de 54,7 mp, situat 
în Ploieşti, Str. Cavalului, nr. 2, bl. N6, 
ap. 17, sc. A, et. 4, Jud. Prahova, la 
preţul de 35.000 Euro (fără TVA). Lici-
taţia se va ţine în data de 14.03.2016 ora 
14:00, la sediul administratorului judi-
ciar din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunul nu va fi adjudicat, licitaţia se va 
ţine în data de 17.03.2016, 21.03.2016, 
24.03.2016, 28.03.2016, 31.03.2016, 
04.04.2016, 07.04.2016, 11.04.2016, 
14.04.2016 la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi condi-
ţiile de participare se pot obţine numai 
de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.andre-
iioan.ro.

l Primăria comunei Șintereag anunță 
licitație pentru concesionarea unei 
suprafețe de 283,55ha păşune, înscrisă 
în domeniul public al comunei. Pot 
participa la licitaţie persoane fizice, 
organizaţiile ori asociaţiile locale ale 
crescătorilor de animale, legal consti-
tuite pe raza unităţii administrativ-teri-
toriale şi care fac dovada achitării, prin 
chitanţă sau ordin de plată, a documen-
taţiei de atribuire şi a garanţiei de parti-
cipare la licitaţie, precum şi a faptului că 
au înscrise în RNE animalele din specii, 
bovine, ovine, caprine şi ecvidee pentru 
care solicită pajişti. Persoanele interesate 
pot intra în posesia documentației de 
atribuire de la sediul Primăriei comunei 
Șintereag. Data limită de depunere a 
ofertelor este 07.04.2016, ora 10.00. Data 
deschiderii ofertelor este 07.04.2016, ora 
11.00. Relații suplimentare se pot obține 
de la sediul instituției sau la tel.: 
0263.351.126, persoană de contact: Rus 
Zamfira.

l Oraşul Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii 
nr.67, Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, 
telefon 0244211363, fax 0244211287, 
email pbs.achizitii@yahoo.com, repetă 
selecţia de proiecte/acţiuni sportive 
pentru că la prima procedură a fost 
înscris un singur proiect. 1. Obiectivele 
finanţării: promovarea imaginii oraşului 
şi a fotbalului de performanţă. Motivul 
accelerării procedurii: inceperea retu-
rului campionatului de fotbal. 3. Infor-
maţii privind etapele procedurii: a) Data 
limită de depunere a proiectelor: 
23.03.2016 ora 16.00. b) Adresa la care se 
depun proiectele: sediul primăriei 
Boldeşti-Scăeni, la Secretariat. C) Data 
limită de înscriere a candidaţilor: 
14.03.2016 ora 16.00. d) Documentaţia 
(Ghidul) va fi transmis prin e-mail 
candidaţilor înscrişi. E) Data limită de 
solicitare clarificări: 18.03.2016, ora 
13.00. Solicitările de clarificări se pot 
face prin adresă scrisă prin fax, e-mail 
sau depusă la secretariat. Răspunsul la 
clarificări se va face până la data de 
21.03.2016 ora 16.00. f) Analiza docu-
mentelor şi a proiectelor se va face ince-
pând cu data de 24.03.2016. 5. Criteriile 
de evaluare sunt urmatoarele: a)Rele-
vanţa şi coerenţa; b)Metodologie, c)
Durabilitate, d)Buget şi eficacitatea 
costurilor. 6. Sursa de finanţare: bugetul 
local; 7. Informaţii privind cerinţele 
minime, modul de prezentare a proiec-
telor şi criteriile de evaluare se regăsesc 
in Documentaţia de atribuire (Ghid). 
Anunţul a fost publicat în  Monitorul 
Oficial la României partea a VI-a, nr. 44 
din 04.03.2016.

l Anunţ de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comunitare de 
u t i l i t ă ţ i  p u b l i c e  –  l i c i t a ț i e 
publică deschisă: 1.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon  şi de fax, adresa de 
e-mail ale delegatarului: Primăria 
Comunei Mălureni, judeţul  Argeş,  tel. 
0248765049, fax: 0248765049, e-mail 
primariamalureni@yahoo.com. 2. Hotă-
rârea privind stabilirea modalităţii de 
gestiune: Hotărârea Consiliului Local 
nr.15/18.02.2016 privind aprobarea 
comisiei de evaluare şi a documentaţiei 
întocmita în vederea delegării de 
gestiune a serviciului de furnizare apa 
din comună Mălureni, judeţul Argeş. 3. 
Aria teritorială  unde urmează  a se 
presta/furniza serviciul/activitatea: Teri-
toriul administrativ al comunei Mălu-
reni, județul Argeş. 4. Activitatea/
serviciul care urmează să fie prestată /
prestat/furnizată /furnizat: Delegarea de 
gestiune a serviciului public de alimen-
tare cu apă şi de canalizare al comunei 
Mălureni, județul Argeş. 5. Durata 
contractului de delegare a gestiunii: 10  
ani. 6. Denumirea, numărul de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12373.  Nr. 22802 din 
26.02.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna 03, Ziua 22. În temeiul 
art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22, luna Martie, orele 11.00, anul 2016, în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație 
publică (licitația a IV-a) următorul bunul imobil, proprietate a debitorului S.C. Dacantex S.R.L., cu 
domiciliul fiscal în comuna Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr. 16, județul Dâmbovița, cod de 
identificare fiscală 16574310: a) teren extravilan, categorie folosință arabil, în suprafață de 4.726 mp, 
situat în comuna Bucșani, sat Racovița, județul Dâmbovița, nr. cadastral 1798, nr. tarla 40, nr. parcela 
755/10, preț de evaluare/ de pornire al licitației 3.582 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 
270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. 
Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă rang I. 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 licitație 
în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului 
Târgoviște; 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; pentru persoanele fizice straine, copie de pe 
actul de identitate/ pașaport; 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 261 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/ 
2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, Municipiul 
Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin, camera 2 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 322, 
persoană de contact Apostoaie Valentina - Mihaela. Data afișării: 08.03.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. Nr. 4652 din 02.03.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2016, Luna Martie, Ziua 24. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207 / 2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 24 Martie, anul 2016, ora 12.00, în 
localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică (ședința a- I -a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Neval Prod SRL, cu domiciliul fiscal în 

 localitatea Pietroșița, județul Dâmbovița, cod de identificare fiscală  14403500: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), UM, Cantitate, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ 
neimpozabilă *): Compresor MTZ 125, marca Danfoss, model Maneurop MTZ 125, capacitate 
frigorifică 35,5 mc/h, temperatura de vaporizare între – 30 grade și + 5 grade, 1, 1 buc., 2.980 lei, 
20%; Expresor semiautomat marca Grimac, model Terry Con Acqua, 1, 1 buc., 2.620 lei, 20%; 
Platformă pneumatică pentru abatoare cu ajutorul căreia se produce și se distribuie aerul comprimat 
necesar funcționării mașinilor specifice de carmangerie, 1, 1 buc., 15.210 lei, 20%; Fierăstrău Jarvis 
Buster, pentru tăiat carcase de animale, tensiunea de alimentare 460 V/ 60 Hz, 1, 1 buc., 18.700 lei, 
20%; Ferăstrău panglică, pentru tăiat carcase de animale, 1, 1 buc., 4.310 lei, 20%. Total: 43.820 lei. 
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% în conformitate cu 
prevederile Legii 227/2015. 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. 260 și 261 din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, 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 024.5760698, persoană de 
contact: Scripi Calin. Data afișării: 08.03.2016.



www.jurnalul.ro 17
telefon  şi de fax  şi adresa de e-mail ale 
biroului/persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia  de delegare, 
precum  şi modalităţile de obţinere a 
documentaţiei: Primăria Comunei 
Mălureni,   judeţul Argeş,   tel . 
0248765049, fax: 0248765049, e-mail 
primariamalureni@yahoo.com. Docu-
mentația poate fi obținută  de la sediul 
Primăriei. 7.Dacă este cazul, costul  şi 
condiţiile de platã în vederea obţinerii 
documentaţiei  de delegare: Documen-
tația de atribuire poate fi achiziționată în 
urma unei solicitări scrise. Prețul pentru 
obținerea documentației este de 300 lei şi 
se achită la casieria Primăriei. 8. 
Garanţia de participare la licitaţia 
publică este de 2000 lei. Plata se poate 
face la casieria Primăriei. 9. Termenul‐
limită de depunere a ofertelor, data  şi 
ora, adresa la care se depun  ofertele: 
Data: 13.04.2016, ora 14.00 – Primăria 
comunei Mălureni, judeţul Argeş, la 
Registratură. 10. Data, ora   şi locul 
deschiderii ofertelor: Data 14.04.2016, 
ora 10.00 - la sediul Primăriei: Sat Mălu-
reni, nr. 127, comuna Mălureni, judeţul 
Argeş.

l Anunţ de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice – negociere directă:  1. 
Denumirea, adresa, numărul de fax, 
adresa de e-mail ale autorităţii contrac-
tante şi ale biroului de la care se pot 
obţine, după caz, informaţii suplimen-
tare: Comuna Budeasa, Budeasa Mare, 
Nr. 59 Bis, Budeasa, judeţul Argeş, 
telefon 0248-236457, fax 0248-236457, 
email primarie@budeasa.cjarges.ro. 2. 
Hotărârea privind stabilirea modalităţii 
de gestiune: Hotărârea Consiliului Local 
Budeasa nr. 40/14.10.2015 privind apro-
barea documentaţiei pentru delegarea 
gestiunii serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare al comunei 
Budeasa şi art. 24-25 din HG 717/2008 
pentru aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea şi atribu-
irea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, a criteriilor de selecţie-cadru a 
ofertelor pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice. 3. Aria teritorială unde 

urmează a se presta/furniza serviciul/
activitatea: Teritoriul administrativ al 
comunei Budeasa, judeţul Argeş. 4. 
Serviciul/activitatea care urmează să fie 
prestat/prestată/ furnizat/furnizată/
detaliat/detaliată pe activităţi: Delegarea 
de gestiune a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare al 
comunei Budeasa, judeţul Argeş. 5. 
Durata contractului de delegare a gesti-
unii: Durata contractului de delegare a 
gestiunii: 10 ani. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi de fax şi adresa de 
e-mail ale biroului/persoanei de la care 
se poate solicita documentaţia de dele-
gare, precum şi modalităţile de obţinere 
a documentaţiei:  Primăria comunei 
Budeasa, judeţul Argeş, tel/fax 
0248/236457, e-mail primarie@budeasa.
cjarges.ro. Documentaţia poate fi obţi-
nută de la sediul Primăriei. 7. Dacă este 
cazul, costul şi condiţiile de plată în 
vederea obţinerii documentaţiei de dele-
gare: Documentaţia de atribuire poate fi 
achiziţionată în urma unei solicitări 
scrise. Preţul pentru obţinerea documen-
taţiei este de 300 lei şi se achită la caseria 
Primăriei. 8. Termenul limită de depu-
nere a ofertelor, data şi ora, adresa la 
care se depun/transmit ofertele: Data: 
11.04.2016, ora 09.00 - Primăria 
comunei Budeasa, judeţul Argeş, la 
Registratură. 9. Data, ora şi locul deschi-
derii ofertelor: Data: 11.04.2016, ora 
10.00 - la sediul Primăriei: sat Budeasa 
Mare, strada Principală nr. 59,comuna 
Budeasa, judeţul Argeş. 10. Dacă este 
cazul, garanţiile solicitate: Garanţia de 
participare este de 2000 lei. Plata se 
poate face prin ordin de plată în contul 
RO82TREZ0465006XXX004266 
deschis la Trezoreria Piteşti sau la casi-
eria Primăriei. 11. Durata de valabilitate 
a ofertei: 90 de zile calendaristice de la 
data depunerii ofertelor.

l Administratori judiciari asociaţi YNA 
CONSULTING SPRL ŞI CONSUL-
TANT INSOLVENŢĂ SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, str. Mărăşeşti, nr.18, jud.Mehe-
dinţi, anunţă licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor imobile exis-
tente în proprietatea debitoarei SC 

IZOMETAL-MAGELLAN SRL, cu 
sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
IC.Brătianu, nr.11, parter, camera 2, 
judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehedinţi sub 
nr.J25/276/2012, având cod de identifi-
care fiscală nr. 6633311, aflată în proce-
dura generală de insolvenţă, în dosar 
nr.6902/101/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, după cum urmează: 1.
proprietate imobiliară-teren cu 
construcţii industriale- situată în Timi-
şoara, str.ABacalbaşa, nr.2/C, jud.Timiş, 
zona Freidorf-Calea Şagului, formată 
din teren în suprafaţă de 6.000mp şi 
construcţii industriale după cum 
urmează: imobil situat în Timişoara, str. 
Bacalbaşa nr.2/C, zona Freidorf Timi-
şoara, înscris în CF421157 Timişoara, nr. 
cad. 649/b/1/3/2, constând în teren intra-
vilan cu suprafaţa de 1083mp; imobil 
situat în Timişoara, str. Bacalbaşa nr. 
2/C, zona Freidorf Timişoara, înscris în 
CF421160 Timişoara, nr. cad.649/a/2/3/2, 
constând în teren intravilan cu supra-
faţa de 1917mp; imobil situat în Timi-
şoara, str.Bacalbaşa nr.2/C, zona 
Freidorf Timişoara, înscris în CF421211 
Timişoara, nr. cad.649/b/1/4, 649/b/2/4, 
650/a/4/2, constând în teren intravilan cu 
suprafaţa de 3000mp, respectiv nr. cad.
C1, 650/a/4/2, constând în construcţii 
depozitare-utilaje tipografice, la pretul 
de pornire a licitatiei de 234.345,00Euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plăţii) valoarea nu include TVA; 
2.proprietate imobiliară de tip-magazin, 
CF410222-C1-U1-Timişoara; comparti-
mentul I-magazin, CF402207-C1-U1-
M o ş n i ţ a  N o u ă ;  i n c i n t a  I , 
CF409541-Moşniţa Nouă; construcţii 
incinta I, CF411367-Moşniţa Nouă; 
incinta I cu spaţii showroom la parter şi 
etaj I, etaj II birouri situate în localitatea 
Timişoara, str.Calea Buziaşului, nr.11, 
judeţul Timiş, la pretul de pornire a lici-
taţiei de 1.590.350,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua plăţii) 
valoarea nu include TVA; 3.proprietate 
imobiliară- teren şi casă  situată în loc.
Timişoara, str.Albinelor, nr.110/A, 
județul Timiş, CF419597 Timişoara, 
formată din teren în suprafaţă de 
1820mp, având nr. cadastral 3491/1/1/1, 

înscris în CF419597 Timişoara, cu 
construcţia C1 care constă din 
Corpul"A"- casă în regim de înălţime 
S+P+M- aria construită la sol 259mp, 
Corpul"B"- garaj cu 2 garsoniere în 
regim de înălţime P- aria construită la 
sol 131,67 mp şi corpul"C"- anexa lemne- 
aria construită la sol 44,64mp. Total 
Construcţia C1 aria construită la sol 
=435,31mp, având nr. cadastral 
3491/1/1/1-C1, înscris în CF419597 
Timişoara, la preţul de pornire a licita-
ţiei de 269.450,00Euro (echivalentul în 
lei la cursul BNR din ziua plăţii) 
valoarea nu include TVA. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile, îl reprezintă Sentinţa 
nr.306/2015 din şedinţa publică din data 
de 08.06.2015 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr.6902/101/2012/
a109, prin care s-a dispus ridicarea 
suspendării. Licitaţia va avea loc la 
punctul de lucru al debitoarei situat în 
localitatea Timişoara, str.Enric Baader, 
nr.13, jud.Timiş, la data de 22.03.2016, 
ora 14.00, iar în cazul în care bunurile 
nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii la data de 
29.03.2016, ora 14.00, la data de 
05.04.2016, ora 14.00, la data de 
12.04.2016, ora 14.00, respectiv la data 
de 19.04.2016, ora 14.00. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de achiziţio-
narea caietului de sarcini şi consem-
narea unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei, până la începerea 
licitaţiei în contul unic de insolvenţă 
deschis la Banca Comercială Carpatica, 
sub nr.RO98CARP036000766158RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să 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. Somăm pe toţi cei care 
pretind vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe administratorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevazută de 
lege. Informaţii suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0 2 5 2 / 3 2 8 . 2 9 3 ,  0 7 4 4 . 5 2 8 . 8 6 9 , 
0 2 5 2 / 3 5 4 . 3 9 9 ,  0 7 4 2 . 5 9 2 . 1 8 3 , 
0256/220.827 sau 0745.267.676 şi pe site-

urile: www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro

PIERDERI  
l Pierdut Atestat transport marfă şi 
Card Tahograf eliberate de ARR Dolj pe 
numele Staicu Ionuţ. Se declară nule.

l Pierdute Atestat Profesional Trans-
port Marfa si Atestat ADR emise pe 
numele Ionita Marius Daniel. Le declar 
nule.

l PFA  Deheleanu Cristina, CUI: 
29632102,  F23/67/2012,  declara pierdut 
si nul Certificat Constatator nr. 
500949/07.02.2012  pentru sediu profesi-
onal.

l Întreprindere Individuală (I.I)Ţurcan 
Mioara, cu sediul în Bunteşti nr.155,-
Bihor, având CUI 33071792. Declar 
pierdut Certificatul Constatator al 
punctului de lucru din Calea Bihorului 
nr.19, Beiuş Bihor. Îl declar nul.

l Pierdut Contract vânzare-cumpărare 
cu plata în rate nr.38925/6/1993 eliberat 
în 15.07.1993 şi Proces-verbal cu nr. 
38925/6/1993 eliberat în 15.07.1993, pe 
numele Haita Ştefan şi Haita Aretina. 
Le declar nule. 

l Pierdut Certificat  de  înregistrare  
seria B, nr.0978132 şi Certificate consta-
tatoare nr. 10739/16.02.2007 ale societăţii 
Hote l Piatra Mare SRL (Constanţa), 
declarăm nule.

l SC Sanmed VIP SRL cu sediul în 
Bucureşti, str. Limanului nr. 23, sector 1, 
J40/7032/2013, CUI 31730781, declarăm 
pierdute certificatul de înregistrare şi 
certificatul constatator de la suspendare. 
Le declarăm nule

l Alexia  Tour  Impex S .R.L. , 
J40/18272/2004, C.U.I. 16929587, declar 
nule carnete INTERBUS intern+ 
diagrame aferente nr. 0041607, nr. 
0050849, nr. 0050848 şi INTERBUS 
extern+ diagrame aferente nr. 2014686, 
nr. 2008807, nr. 2008806.

l Declarăm pierdute actele de conce-
siune nr. 63/09.05.2014 Figura 9 loc 30 la 
Cimitirul Progresu pe numele de Şerban 
Nicolae.

l Business Risc Management S.R.L., 
J23/2070/2005, C.U.I. 18125651, sediul 
în sat Ţegheş, Comuna Domneşti, 
Judeţul Ilfov, declară pierderea Certifi-
catului nr. 623 emis de Camera Audito-
rilor Financiari din România.

l Declar pierdute (nule) acte proprie-
tate- locuinţă din Budeşti, jud. Ilfov, str. 
Bujorilor nr.11, proprietar Frunză Petre 
(decedat).

l Stan M. Maria Intreprindere Fami-
liară cu sediul în str. Lucaciu 93, Sector 
3,  Bucureşti ,  C.U.I.  17485580, 
F40/1150/2005, anunţă furtul registru de 
evidenţă contabilă 2015.

l Declar pierdute (nule) Contract 
vânzare- cumpărare nr. 33455/1993, 
Proces verbal şi schiţe adiacente în dublu 
exemplar pe numele Pîrlog Silvia elibe-
rate de Primăria Sector 5.

l SC NUEBLA SRL, cu sediul in Str. 
Mihai Bravu, nr.444 bl.V10, scara 2, 
ap.41, Bucuresti, avand CUI 29173174 si 
Reg.Com J40/11770/2011 declara pier-
dute certificatul de inregistrare, certificat 
constatator pentru sediu social/terti. Le 
declaram nule.

DECESE
Foştii colegi din Liceul 

Comercial Calafat 
Constantin Caliţoiu şi 

Gheorghe Nicolae 
(Ioniţă) regretă trecerea 
în nefiinţă a celui care a 
fost IONEL ADAM şi 

transmit sincere condole-
anţe familiei. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

ANUNȚURI

publicitate


