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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Agenţi de curăţenie pt
birouri, program 4-8ore/zi,
dimineaţă/seară, luni-vineri
Bucureşti, relaţii la tel.
0728.870.117/ 021.311.70.01
salariu atractiv, CM, office@
intercomserv.ro; www.curatart.
ro
l Primăria oraș Bechet, cu
sediul în localitatea Bechet,
str.A.I.Cuza, nr.100, judeţul
Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
c o n t ractuale vacan te, de:
-Șofer: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data
de 31.05.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data
de 02.06.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime: -1 an;
-permis de conducere categoria
B. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
orașului Bechet, județul Dolj.
Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei orașului
Bechet, persoană de
contact:
Soldatu
Adelin, telefon: 0251.336.826.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4,
Str.Avalanşei nr. 20-22, scoate la
concurs, în data de 20.05.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: consilier, grad
profesional superior –Serviciul
Control şi Recuperare Debite.
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, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echiva-

lentă în domeniul ştiinţelor
economice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, 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 ANOFM.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante,
pe perioadă nedeterminată,
după cum urmează: -Consilier
cadastru debutant– Serviciul
cadastru- 1 post; -Asistent
registrator treapta IA– Serviciul
publicitate imobiliară- Biroul de
Cadastru și Carte Funciară
Panciu– 1 post. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3
din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Detalii
privind condiţiile specifice,
bibliografia și tematica de
concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială (www.
vnocpi.ro). Relații suplimentare
se obțin la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea din Focșani str.
Cuza vodă nr.69, Biroul Resurse
Umane și lnterogare Baze de
Date, telefon 0237/228754
-int.21.
l Primăria Comunei Făgeţelu
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului
contractual vacant de Şef
serviciu voluntar pentru situaţii
de urgenţă, gradul II şi postul
contractual vacant de Guard
treaptă profesională IV la din
cadrul Serviciului voluntar
pentru Situaţii de urgenţă,
respectiv Compartimentului
administrativ. Nu sunt impuse
condiţii de vechime la nici unul
dintre posturi. A.Denumirea
postului: 1.Şef pentru situaţii de
urgenţă gradul II; 2.Guard
treaptă profesională IV. B.
Condiţii de participare la
concurs: a)să îndeplinească

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală –
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, invită
practicienii în insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru regiunea fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești, să depună, până cel târziu la data de 23.05.2016,
orele 16:30, ofertă în vederea desemnării unui practician în
insolvență, în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: 1. SC
Seven Stars Service SRL, CUI 26104838, Roșiorii de Vede, jud.
Teleorman; 2. SC Ad Prodcom SRL, CUI 24738278, Roșiorii de
Vede, jud. Teleorman; 3. SC Confort Tour SRL, CUI 19111050,
Alexandria, jud. Teleorman; 4. SC Cosmin SRL, CUI 13232568,
Comuna Vitănești, jud. Teleorman; 5. SC Mazi Com SRL, CUI
5964163, Comuna Buzescu, jud. Teleorman; 6. SC Barbieru SRL,
CUI 3837392, Alexandria, jud. Teleorman; 7. SC Taarko-Vil SRL,
CUI 14194713, Sediul social în Tarlaua 20, Parcelele 979, 980 și
981, Număr Cadastral 329-C1 Camera 1, Comuna Măgura, jud.
Teleorman, aflate pe rolul Tribunalului Teleorman, întocmită
conform prevederilor art. 16, din Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015, privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi
depuse în plic sigilat, individual, la registratura Administrației
Județene a Finanțelor Publice Teleorman, str. Dunării, nr. 188,
Alexandria, jud. Teleorman.
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condițiile generale prevăzute de
art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare; b)studii
-studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv,
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă, sau studii medii -Şef
serviciu voluntar pentru situaţii
de urgenţă; c)studii gimnaziale
sau medii pentru postul de
Guard. C.Condiţii de desfăşurare a concursului: 1.Data și
locul depunerii dosarelor de
înscriere la concurs -ultima zi:
23 mai 2016. 2.Selecţia dosarelor de înscriere -31 mai 2016.
3.Data probei scrise -31 mai
2016; ora -10.00. 4.Data probei
de interviu -31 mai 2016; ora
-14.00. 5.Locul desfăşurării
probelor -Sediul Primăriei
Făgeţelu. D.Menţiuni. Bibliografia, actele obligatorii la
dosarul de înscriere şi relaţii
suplimentare se pot obţine de la
secretarul primăriei din cadrul
Comunei Făgeţelu, telefon:
0745.082.339, persoană de
contact: Şerban -Avramescu
Constantin.
l Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-I.S.C.T.R., cu sediul în localitatea Bucureşti, str.B-dul
Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de: -Director
Economic, grd.I: 1 post; -Şef
Serviciu Financiar, grd.II: 1
post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 31.05.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
06.06.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.Director
grd.I -Direcţia Economică:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ştiinţe
economice; -vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
-să cunoască la nivel mediu o
limbă străină de circulaţie internaţională; -cunoştinţe de
operare calculator, nivel mediu;
-deţinere certificat atestare SEC
(Sistemul European de
Conturi). 2.Şef serviciu grd.II Serviciu Financiar: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ştiinţe economice; -vechime în specialitatea
studiilor de minim 5 ani;
-cunoştinţe de operare calculator, nivel mediu; -deţinere
certificat atestare SEC
(Sistemul European de
Conturi). Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea

anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-I.S.C.T.R., Poarta G, Registratura I.S.C.T.R. Relaţii suplimentare la sediul:
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
- I . S . C . T. R . , p e r s o a n ă d e
contact: Damian Oana Raluca,
telefon: 0725.597.680.
l Având în vedere prevederile
art. 26 alin. (7) din Legea nr.
284/2010 şi ale art. 7 din H.G.
nr. 286/2011 Centrul Cultural
Județean Arad organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în
regim contractual, pe durată
nedeterminată: - un post de
conducere de contabil șef
gradul II la Compartimentul
Conducere; - un post de
execuție economist GP IA la
Compartimentul Financiar-contabilitate. Condiţiile specifice de
ocupare a postului de conducere de contabil șef gradul II la
Compartimentul Conducere
sunt: - studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
ştiinţelor economice; - vechimea
minimă în specialitatea studiilor absolvite: 5 ani în domeniul
financiar-contabil în instituții
publice; - prezintă avantaj
vechimea dobândită în instituții
publice de cultură; - solide
cunoștințe de legislație în domeniul economic; - cunoașterea
unei limbi de circulație internațională (minim nivel mediu); cunoștințe medii operare
calculator; - abilități, calități și
aptitudini necesare: gândire
critică și analitică, capacitate de
a lucra eficient în echipă, creativitate și inițiativă în elaborarea
unor documente, abilități de
comunicare. Condiţii specifice
de ocupare a postului de
execuție de economist GP IA la
Compartimentul Financiar-contabilitate sunt: - studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; vechimea minimă în
specialitatea studiilor absolvite:
5 ani în domeniul financiar-contabil; - cunoașterea unei limbi
de circulație internațională
(minim nivel mediu); - cunoștințe medii operare calculator.
Concursul se organizează la
sediul Centrului Cultural Judeţean Arad, în data de
31.05.2016, ora 10:00 proba
scrisă, iar în data de 06.06.2016,
ora 10:00, proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune până în data de
20.05.2016 ora 12:00, la Centrul
Cultural Județean Arad,
camera 01. Persoană de contact
– Cornelia Julean, tel.
0357/405386.
l Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor
cu sediul în Satu Mare str.
Lăcrămioarei nr. 37 CF.4481136
Organizează concurs, conform
L e g i i n r. 1 8 8 / 1 9 9 9 ș i
HG.611/2008, pentru ocuparea
funcţiei publice de execuție
temporar vacante de consilier
clasa I grad superior – 1 post de
medic veterinar în cadrul Serviciului Evidenţă Informatică si
Control Administrativ - Data,

ora şi locul desfăşurării concursului; 23.05.2016 – ora 10,00 la
sediul DSVSA Satu-Mare –
proba scrisă 25.05.2016 – ora
14,00 la sediul DSVSA SatuMare – interviul. - Condiţii de
participare la concurs: - studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalent, în domeniul
medicină veterinară - 9 ani
vechime în specialitatea funcţiei. - Criterii suplimentare
pentru încadrare:
- operare P.C. - pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante, dosarele de
concurs se depun în termen 8
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la
sediul DSVSA Satu-Mare. Informaţii suplimentare; –
telefon 0261715956
- Dosarul de înscriere va
conţine următoarele; a) formularul de înscriere; b) copia
actului de identitate; c) copiile
diplomelor de studii şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor
specializări; d) copia carnetului
de muncă sau, după caz, o
a d e v e r in ţ ă c a r e s ă a t e s t e
vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei
publice; e) cazierul judiciar; f)
adeverinţa care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului
de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) declaraţia pe propria răspundere sau
adeverinţa care să ateste că nu
a desfăşurat activităţi de poliţie
politică. Copiile de pe actele
prevăzute se prezintă în copii
legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Tematica
pentru concurs se va pune la
dispoziţie solicitanţilor de către
unitate.

CITAȚII
l Cotruță Irina Elena cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Holboca, jud. Iași este
citată la Judecătoria Civilă Iași
în 17.06.2016, ora 8.30, dosar
nr. 32767/245/2015, complet
C24, divorț.

l Numitul Mateescu Dumitru,
cu ultimul domiciliu cunoscut
în Piteşti, str. Vasile Lupu, nr.
26, bl. PD2B, sc. A, ap. 13,
Argeş este citat la Judecătoria
Piteşti în data de 23.05.2016,
ora 8:30 în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 13351/280/2014 în
contradictoriu cu reclamanta
SC ASIROM VIG SA.
l Godja Ioan, Godja Victoria,
Godja Pavel Gabriel și Godja
Emanuel sunt chemaţi în judecată, în calitate de pârâţi, în
proces având ca obiect pretenţii
civile, fiind citaţi pentru data de
17.06.2016 la Judecătoria
Braşov, sala J3, ora 9.00, în
dosar 12549/197/2013, în litigiul
în care calitate de reclamanţi au
Zsold Hermine Rosine, Tartler
Heinrich, Zsold Alexander
Alfred şi Balaşiu Dan Michael.
l Numita Ardelean (Iakab)
Edith, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Deva,
este citată la Tribunalul Hunedoara, în data de 30.05.2016,
ora 10.00, sala 203, în calitate
de intimat, în dosarul
7287/221/2014*, având ca obiect
pretenţii, acţiune în regres,
părţi BAAR şi Car Logistic
Transport SRL.
l Numitul Ghita Iancu este
convocat la BEJ Georgescu
Paul in data de 13.05.2016 orele
10, in Bucuresti, str. Mihail
Sebastian nr.27, bl. S10, sc.1,
etaj 1, ap.8, sector 5, pentru
oferta reala de plata din partea
d e b i t o r u l u i A m a r i e Ti c u ,
conform sentintei penale nr. 981
pronuntata de Judecatoria
Medgidia, dosar 2938/991.
l Numitul Ailoae Constantin
Gabriel cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Braşov,
Str.Lungă, nr.257, judeţul
Braşov, este citat la Judecătoria
Braşov pe data de Joi,
19.05.2016, ora 9.00, completul
C6-MF, sala J1 în calitate de
p â r â t d o s a r u l c i v.
nr.18049/197/2015, în procesul
de divorţ cu reclamanta Ailoae
Elena Simona.
l Numitul Maynard Peter
John, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Regatul Unit al
Marii Britanii, 42 Hollis Lock,
Chelmsford, Essex, CM2, 6RR,
este citat la Judecătoria
Craiova joi, 16.06.2016, ora

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești –
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență, agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru regiunea Ploiești, să depună, până cel tarziu la data de
20.05.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui
practician în insolvență, în dosarele de insolvență privind pe
debitoarele: S.C. Atocha S.R.L ( dosar nr. 918/98/2016), cu sediul
în Munteni, Buzău, județul Ialomița; S.C. Wsd Transport S.R.L. (
dosar nr. 12622/3/2016), cu sediul în București; S.C. Prestalcone
S.R.L. ( dosar nr. 133/98/2016), cu sediul în Valea Ciorii, județul
Ialomița; S.C. Crilor Bcl S.R.L. ( dosar nr. 1000/98/2016), cu
sediul în Cosâmbești, județul Ialomița; S.C. Antofe Construct
S.R.L. ( dosar nr. 320/98/2016), cu sediul în Valea Ciorii, județul
Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, respectiv Tribunalul
București, întocmite conform prevederilor art. 16, din Ordinul
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1451/2015, privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență, de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.
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8 . 3 0 , î n d o s a r u l n r.
40242/215/2014, complet
CMF1, în procesul privind
stabilirea paternităţii în contradictoriu cu reclamantele
Florescu Daniela Andreea şi
Florescu Ella- cu menţiunea de
a se prezenta la interogatoriu la
termenul din 16.06.2016.
l Numitul Shasho Avraham
Avi cu domiciliul in Israel, Bd.
Byalik nr.24 Ramat Hasharon,
cu resedinta in Bucuresti, B-dul
Nicolae Balcescu nr. 32-34,
ap.32, et.8, sect.1, este citat la
Judecatoria sector 1 Bucuresti,
pe data de 25.05.2016, ora 8.30,
complet 18, in calitate de parat
i n d o s a r c i v i l n r.
30848/299/2014, in proces cu
Asociatia de Proprietari
Concordia, avand ca obiect
pretentii.

DIVERSE
l Tribunalul Bistriţa-Năsăud
prin Incheierea civilă din
27.04.2016 a dispus deschiderea
procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului
SC Bellady Serv SRL Sângeorz
Băi, dosar nr. 64/112/2015,
desemnând ca lichidator judiciar cabinetul individual de
insolvenţă Şerban Simion, cu
sediul in Bistriţa str. Vadului nr.
4. Procedura se va desfăşura la
următoarele termene: 1. termen
limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor:
15.06.2016; 2. pentru intocmirea tabelului suplimentar al
creanţelor la data de
30.06.2016; 3. termen pentru
depunerea eventualelor contestaţii la 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului suplimentar de
creanţe; termen pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat al
creanţelor la data de
15.07.2016.
l Publicare dispozitiv sentinţa
civila nr. 2000 pronunțată de
Judecătoria Moineşti la data de
26.11.2015 in dosarul
2136/260/2014: Admite acţiunea
formulata de reclamanta
Colceru Ioana Mădălina domiciliata in com. Ardeoani, sat
Ardeoani, jud. Bacău, in

contradictoriu cu paratul
Colceru Petru Leonard domiciliat in Moineşti, str. Tudor
Vladimirescu bl. C1, apt. 16,
jud. Bacău, având ca obiect
divorţ. Desface căsătoria încheiata intre părți la data de
19.08.2012 şi înregistrata sub nr.
59 din 19.08.2012 in registrul
Stării Civile a Primăriei
Moineşti, jud. Bacău, din vina
paratului. Dispune revenirea
reclamantei la numele purtat
anterior încheierii căsătoriei,
acela de Pascal. Dispune exercitarea autorității părinteşti
asupra minorului Colceru
David - Alexandru născut la
data de 30.07.2012, de către
ambii părinţi. Stabileşte locuinţa minorului Colceru David –
Alexandru la locuinţa
reclamantei. Obliga paratul să
plătească reclamantei o pensie
de întreţinere pentru minorul
Colceru David Alexandru in
cuantum de 170 lei lunar, începând cu 17.06.2014, data introducerii acţiunii şi pana la
majoratul minorului. Obliga
paratul să plătească reclamantei suma de 1300 lei cheltuieli de judecata. Cu apel in
termen de 30 de zile de la
comunicare.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse si Asociații SPRL,
administrator judiciar
desemnat prin Încheierea de
ședință din data de 03.03.2015
de către Tribunalul Ilfov, Secția
C i v i l ă , î n d o s a r u l n r.
376/93/2015 pentru debitoarea
SC Nei Guard SRL, invită
experții evaluatori atestați
ANEVAR să depună oferte la
sediul administratorului judiciar din București, Str. Buzești
nr. 71, Et. 2, Camera 203, Sector
1, Tel./Fax: (+40)21.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com,
până cel târziu în data de
13.05.2016, ora 15:00 în vederea
selecției de oferte pentru întocmire Raport de evaluare fond
de comerț. Oferte pot fi transmise și pe fax-ul sau email-ul
menționat în anunț. Raportul
de evaluare întocmit, va fi
achitat către evaluatorul selecționat din fondurile debitoarei.

LICITAȚII
l Subscrisa VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 12.05.2016, ora
13.00 prin licitaţie publică
bunuri mobile la valoare de
evaluare redusa cu 25% (Iveco
Daily 2001-7.110,75 lei, Dacia
Drop Side 2006-1.530,75 lei;
preturile includ TVA) si stoc
marfa materiale de constructii,
sanitare la preţul de inventar
redus cu 25% si cu un discount
pentru vanzarea fortata de 30%
apartinand Clarex Impex SRL,
ora 13.00. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile
vor fi reluate în zilele de
17.05.2016, respectiv 23.05.2016
la aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Subscrisa VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 13.05.2016 prin
licitaţie publică bun imobil
(teren intravilan) in suprafata
de 792,09 mp situat in Tuzla,
s t r. M o r i i , n r. 5 A , j u d .
Constanta - pret de evaluare
52.941 lei fara TVA, bun imobil
(cladire complex) Plopeni, str.
Republicii, nr. 21, jud. Prahova
- spatiu administrativ, suprafata utila 319 mp - pret de
evaluare de 529.350 lei fara
TVA, bun imobil (garsoniera)
Plopeni, str. Democratiei, nr. 6,
bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud.
Prahova - pret de evaluare
101.667 lei fara TVA apartinand SC Prunus Forest SRL,
ora 14.00. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la administratorul judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile
vor fi reluate în zilele de
27.05.2016, respectiv 10.06.2016
la aceeasi ora la sediul administratorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. C672. Nr. 927 din 05.05.2016. 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 02, luna iunie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Vălenii de
Munte, str. Popa Șapcă, nr. 7, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Clasic Stan SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Malul Roșu,
nr. 77, bl. 106 B, sc. B, et. 3, ap. 31, cod de identiﬁcare ﬁscală 1302988. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul): Autoturism Dacia SD/LSDJJ/Logan, nr. identiﬁcare UUILSDJJH35335454, nr. omologare
AADA161811U95E3, an fabricație 2006, culoare albastru, fără taxă de timbru. Prețul de evaluare sau
de pornire al licitației, exclusiv TVA: 8.939 lei. Cota TVA: 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. 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, reprezentînd 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 0244.283006. Data aﬁșării: 06.05.2016.

publicitate

14

ANUNȚURI

B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Novoterra Services
SRL desemnat prin Sentinta
Civila din data de 16.06.2014,
p r o n u n t a t a i n D o s a r n r.
20131/3/2013 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea
la vanzare a bunului imobil
aflat in proprietatea Novoterra
Services SRL compus din teren
intravilan in suprafata de
480,00 mp, spatiu comercial in
cladire rezidentiala (imobil
S+P+E) in suprafata la sol de
134,03 mp si sopron (parcare
anexa neintabulata) situate in
Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi,
nr. 191, sector 1, in valoare
totala de 129.375 euro exclusiv
TVA, conform regulamentului
aprobat in adunarea creditorilor din data de 05.05.2016.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.05.2016, ora
15.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul
imobil nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit se
vor organiza licitatii saptamanale in fiecare zi de luni, la
aceeasi ora si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.
J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunului imobil, pretul
acestuia, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,

Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA pentru bunul
imobil. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81
l S.C. Energy B.V. S.R.L., prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
activul nr.1: parcela de teren
curți-construcții situată în
intravilanul orașului Broșteni,
județul Suceava, în suprafață
de 2.595mp și construcțiile: C1
– cabină poartă, C2 – pavilion
I(P), C3 – pavilion (P+E), C4 –
pavilion II (P+2E), C5 – baracă
metalică zincată, C6 – centrală
termică și C7 – centrală termică
cu rezervor, imobil identificat cu
număr cadastral 113, înscris în
CF 30560 a comunei Broșteni
(provenită din conversia de pe
hârtie a CF nr. 44). Terenul de
sub construcții este în suprafață
de 1.152mp, iar cel din afara
construcțiilor este în suprafață
de 1.443mp. vânzarea se va face
prin licitatie publica cu strigare,
cu preţul de pornire de 75% din
valuarea evaluată,
de
249.750,00lei (fara TVA).
ACTIVUL NR.2. teren
curți-construcții situat în orașul
Broșteni, sat Neagra, județul
Suceava, în suprafață de
1.120mp, imobil identificat cu
număr cadastral 30189, înscris
în CF 30189 a comunei Broșteni. Terenul se învecinează la
nord și est cu orașul Broșteni, la
sud cu drumul de acces și la
vest cu râul Neagra. vânzarea
se va face prin licitatie publica
cu strigare, cu preţul de pornire
de 75% din valuarea evaluată,
de 33.525,00 lei (fara TVA).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada

LUNI / 9 MAI 2016
acestui fapt cu 5 zile înainte de
data licitației, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
Str. Vasile Lupu Nr. 43, JUD.
Iaşi, ÎN data de 12.05.2016 ora
16:30, şi se va desfăşura în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data
de 20.11.2015. Adjudecarea se
va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la
plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de
12.05.2016 ora 15:00.Relaţii
suplimentare se pot obţine:
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna
Livezi, judeţul Vâlcea, CIF:
2541371, tel: 0250.867.008, fax:
0250.867.140, e-mail: primarialivezi@yahoo.com (persoană
de contact: Munteanu Robert
Alexandru). 2.Informaţii generale privind obiectul concesi-

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. 8870 din 04.05.2016. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2016, luna mai, ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (1), din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 25 mai, anul 2016, ora 12, în localitatea
Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică (ședința a III - 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 al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă*); Compresor
MTZ 125, marca Danfoss, model Maneurop MTZ 125, capacitate frigorifică 35,5 mc/h, temperatură de
vaporizare între –30 grade și +5 grade,1 buc., 1490 lei, 20%; Expresor semiautomat marca Grimac,
model Terry Con Acqua, 1 buc., 1310 lei, 20%; Platformă pneumatică pentru abatoare, cu ajutorul
căreia se produce și se distribuie aerul comprimat necesar funcționării mașinilor specifice de
carmangerie, 1 buc., 7605 lei, 20%; Fierăstrău Jarvis Buster, pentru tăiat carcase de animale,
tensiunea de alimentare 460 V/ 60 Hz, 1 buc., 9350 lei, 20%; Fierăstrău Panglică, pentru tăiat carcase
de animale, 1 buc., 2155 lei, 20%. Total: 21910 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 al licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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 0245.760.698;
persoană de contact: jr. Scripi Călin. Data afișării: 09.05.2016.

unii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Concesionarea suprafeţei
de 707mp teren situat în intravilanul localităţii Livezi, și
clădire Grădiniţa Meriș cu
suprafaţă construita în suprafata de 120mp, situat în satul
Pârâieni de Sus, comuna Livezi,
judeţul Vâlcea. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire care conţine şi caietul de
sarcini se poate procura de la
Compartimentul Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei
C o m u n e i
L i v e z i .
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Costul documentaţiei
de atribuire şi a caietului de
sarcini este de 50 lei. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei Comunei Livezi.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: Documentaţia de
atribuire care include şi caietul
de sarcini se poate procura de la
Compartimentul Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei
Comunei Livezi, judetul Vâlcea.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/05/2016,
ora 12:00. 4.Informaţii privind
ofertele: În documentaţia de
atribuire care include şi caietul
de sarcini este redat explicit
modul cum trebuie formulată
oferta. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 27/05/2016, ora
10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei Livezi, judeţul
Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta se va
depune într-un singur exemplar,
în două plicuri sigílate, unul

exterior şi unul interior. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 30/05/2016, ora 12:00,
în sala de sedinţe din cadrul
Primăriei Comunei Livezi,
judeţul Vâlcea. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
i n s t a n ţ e i : Tr i b u n a l u l
Rm.Vâlcea, str.Revoluției, nr.1,
jud.Vâlcea, tel: 0250.73.91.20,
fax: 0250.73.22.07, e-mail:
tr-valcea@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 06/05/2016.
l Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact:
Primăria Oraşului Cajvana, cod
fiscal: 4441166, str.Principală,
n r. 8 6 4 , j u d e ţ u l S u c e a v a ,
tel.0230-539.222, fax: 0230539.222, e-mail: primaria_
cajvana@yahoo.com. Primăria
Oraşului Cajvana acordă finanţări nerambursabile în anul
2016 din bugetul local al
oraşului Cajvana, pentru activităţi nonprofit de interes local,
conform Programului aprobat
în baza Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările
ulterioare, pentru următoarele:
Asociaţii cu caracter neguvernamental, non-profit şi apolitic
pentru susţinerea şi sprijinirea
acţiunilor cu caracter educativ,
cultural, social-umanitar şi
sportiv din oraşul Cajvana.
Solicitanţi: persoanele fizice sau
persoanele juridice fără scop
patrimonial -asociaţii ori
fundaţii constituite conform
legii. Scopul programului este
realizarea unor obiective de
interes public local. Desemnarea proiectelor câştigătoare
se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita

bugetului aprobat. Documentaţia de solicitare a finanţării
nerambursabile se poate
procura de la sediul Primăriei
Oraşului Cajvana, telefon:
0230/539.222 şi pe pe site-ul
instituţiei: www.cajvana.ro,
unde este publicat Programul
privind acordarea de finanţări
nerambursabile în anul 2016
din bugetul propriu al oraşului
Cajvana pentru activităţi
nonprofit de interes local,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5 din 29.01.2016,
modificat prin Hotărârea
Consiliului
Local
nr.21/31.03.2016. Pentru folosirea în mod operativ şi eficient
a fondurilor, conform prevederilor art.20, alin.2 şi 3 din Legea
nr.350/2005, solicitanţii vor
putea depune proiectele la
registratura Primăriei Oraşului
Cajvana, judeţul Suceava,
strada Principală, nr.864 până
la data limită de 10.06.2016, ora
16.00. Selecţia şi evaluarea
dosarelor se va efectua în perioada 13-17 iunie 2016. Anunţul
de participare a fost publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, nr.88/06.05.2016.

PIERDERI
l Pierdut certificat pregătire
profesională a conducătorului
auto nr. 013909001, valabil de la
17.04.2015 până la 03.04.2020,
eliberat de A.R.R. Tulcea pe
numele Neacșu Adrian. Se
declară nul.
l W.I.S.E. INVEST S.R.L.,
persoana juridica romana, cu
sediul in Bucuresti, Str. Garlei
nr. 1B, sector 1, inmatriculata in
Registrul Comertului sub nr.
J40/10143/2002, CUI 14943534,
declar pierdut Certificatul de
Inregistrare seria B nr. 1278980
emis
in
data
de
19.08.2008, Certificatul Constatator pentru sediu emis in data
de 29.12.2004 in baza declaratiei nr. 342773 din 22.12.2004 si
Certificatul Constatator pentru
punct de lucru emis in data de
13.05.2009 in baza declaratiei
nr. 230341 din 08.05.2009 si LE
DECLAR NULE.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. C672. Nr. 928 din 05.05.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de: 02, luna iunie, orele 10:30, anul
2016, în localitatea Vălenii de Munte, str. Popa Șapcă, nr. 7, se vor vinde prin licitație publică deschisă,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Clasic Stan SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Ploiești, str. Malul Roșu, nr. 77A, bl. 106B, sc. B, et. 3, ap. 31, cod de identiﬁcare ﬁscală
1302988: - spațiu comercial, situat în comuna Surani, județ Prahova, având suprafața construită la sol
de cca. 59 mp, suprafața utilă de cca. 47 mp, amplasat pe un teren în suprafață de 215 mp, aparținând
domeniului public, concesionat pe o perioadă de 25 ani, preț de evaluare/ de pornire al licitației 72.854
lei (exclusiv TVA* *). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal este 20%.
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Prahova. Sarcini:
Nu se cunosc. 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 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 0244.283006. Data aﬁșării: 06.05.2016.

