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OFERTE SERVICIU
l Căutăm menajere hotel. 
Detalii 0752757696. 

l Raionul de peste isi 
mareste echipa: angajam 
bucatari, ajutor bucatari, 
ospatari, personal curatenie. 
Veniti alaturati-va unei 
echipe deosebite. CV la 
e-mail:raionuldepestedoro-
banti@gmail.com

l Primaria Comunei Cocu, 
scoate la concurs postul de 
referent superior in cadrul 
Compartimentului de Conta-
bilitate in data de 10.04.2017 
orele 10:00: Conditii , studii 
superioare de specialitate. 
Documentatia pentru concurs 
se poate consulta la sediul 
Primariei

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 
0040/743160861. E-mail: 
vmafdeling@intercargo-scan-
dinavia.dk

l Liceul Tehnologic „General 
Magheru”, cu sediul în locali-
tatea Râmnicu Vâlcea, str.
Calea lui Traian, nr.43, 
judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -numele funcţiei: suprave-
ghetor noapte,  1  post , 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
29.03.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 04.04.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat 
(constituie un avantaj absol-
virea liceului pedagogic sau a 
unor studii superioare cu 
specializare psihopedagogie); 
-experienţă în lucrul cu elevii 
de minim 3 ani; -cunoştinţe 
de legislaţie specifică locului 
de muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic 
„General Magheru”. Relaţii 
suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic „General 

Magheru”, persoană de 
contact: Gavrilă Cerasela 
E l e n a ,  t e l e f o n : 
004 .0350.401.627,  fax : 
004.0350.401.628, e-mail: 
ltgeneralmagheru@yahoo.
com 

l Comuna Dărmăneşti, cu 
sediul în localitatea Măriţei, 
strada-, nr.575, judeţul 
Suceava ,  în  baza  HG 
188 /1999 ,  organizează 
concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pe 
perioadă nedeterminată 
pentru funcţia publică: denu-
mirea postului: consilier supe-
rior. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
de licenţă specializarea în 
ştiinţe economice; -vechime 
pentru ocuparea postului 
minim 9 ani; -permis de 
conducere categoria B; 
-nivelul studiilor: superioare. 
Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -proba 
scrisă: data de 12.04.2017, ora 
10.00, la sediul instituţiei; 
-interviul: data de 14.04.2017, 
ora 10.00, la sediul instituţiei. 
Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei în 
termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Date 
contact tel.: 0230.551.532, 
e-mail: primaria_comdarma-
nesti@yahoo.com 

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția 
Copilului Sector 3 cu sediul în 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 
3, Bucureşti, organizează 
c o n c u r s ,  î n  d a t a  d e 
29.03.2017,  în vederea 
ocupării pe perioadă nedeter-
minată, pentru următorul 
post  vacant de natură 
contractuală în temeiul legal 
al H.G. 286/2011, cu comple-
tările şi modificările ulteri-
oare: Direcţia de Protecţie 
Socială:•Clubul Seniorilor 
„Rimnicu Sarat” -1 post 
inspector specialitate IA; 
Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echi-
valenta, în ştiinţe economice; 
vechime în specialitatea 
studiilor absolvite –minim 6 

ani şi 6 luni. Candidaţii vor 
depune personal dosarele de 
concurs începând cu data de 
07.03.2017 (data publicării 
anunţului) pe o perioadă de 
10 zile lucrătoare, conform 
legislaţiei în vigoare, la sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str. 
Parfumului, nr.2-4, sector 3, 
Bucureşti, astfel: L -J: 9 -14; 
V: 9 -12. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină: 
1. Cerere de înscriere la 
concurs; 2. Curriculum Vitae 
–model European; 3. Copie 
după actul de identitate; 4. 
Copie după diploma de 
studii; 5. Copie după alte acte 
care să ateste efectuarea unor 
specializări/ perfecţionări; 6. 
Copie după cartea de muncă 
actualizată până la data de 
31.12.2010 şi/ sau adeverinţa 
eliberată de angajator sau 
ITM care să ateste vechimea 
în muncă şi vechimea în 
specialitatea studiilor. 7. 
Copie după adeverinţa care 
să ateste vechimea în muncă 
şi vechimea în specialitatea 
studiilor după data de 
01.01.2011, eliberată de anga-
jator şi extras REVISAL 
certificate conform cu origi-
nalul de către angajator 
(după caz eliberat de ITM); 8. 
Cazier judiciar (fără fapte 
penale înscrise în cazier); 9. 
Adeverinţa medicală, care 
atestă starea de sănătate 
corespunzătoare, (eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către 
medicul de familie sau de 
către unităţi sanitare abilitate 
şi trebuie să conţină în clar 
numărul,  data,  numele 
emitentului, calitatea acestuia 
în formatul standard stabilit 
de Ministerul Sănătăţii); 
Nota: Copiile după actele 
menţionate la punctele 3, 4, 5, 
6, 7 se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate 
cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs, sau 
se prezintă copii legalizate de 
către candidaţi. Concursul 
constă în două probe: proba 
scrisă şi interviu. Proba scrisă 
şi interviul se susţin din bibli-
ografia şi tematica afişată pe 
site-ul instituţiei, www.
dgaspcs3.ro/ oportunităţi de 
angajare. Proba scrisă a 
concursului va avea loc în 
data de 29.03.2017, iar inter-
viul în data de 04.04.2017. 

Informaţii suplimentare în 
ceea ce priveşte locaţia şi ora 
desfăşurării concursului se 
pot obţine la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 3 
din Str. Parfumului, nr. 2-4, 
Bucureşti sau la numărul de 
telefon 0730.013.862.

VÂNZĂRI CASE - VILE  
l Persoană fizică, vând vilă în 
Herăstrău, suprafaţa 560mp, 
cu subsol, P+1+M, curte şi 
grădină stil japonez 215mp. 
Construcţie pe structură meta-
lică rezistentă la cutremure de 
până la 8-9 grade scara 
Richter. Arhitectul şi desig-
nerul din Germania. Pret: 
1.500.000Euro. 
Tel.0755.056.800.

CITAȚII  
l Se citează la Judecătoria 
Marghita pentru data de 22 
martie 2017, ora 09:00, în 
calitate de pârâţi în dosar 
1234/255/2016 Kiss Csaba 
Ferencz şi Farkas Ştefan cu 
domiciliu necunoscut, recla-
mant Csepento Margareta.

l Se citează pârâtul Iliuţă 
C-tin, domiciliat în Iaşi, str. 
Clopotari 11, bl. 628, sc. B, 
ap .  3 ,  e t .  1 ,  în  dosar 
12649/245/2016, termen 
29.03.2017, C 38M, ora 8.30, 
Judecătoria Iaşi, divorţ cu 
minori, în contradictoriu cu 
Iliuţă Ioana.

l În data de 26 aprilie 2017 
este citat la Judecatoria Iasi 
in dosar nr 13145/245/2015, 
ora 8.30 C12 M, divort cu 
minori numitul Pruteanu 
Marius-Ionut in proces cu 
Pruteanu Mihaela-Gabriela.

l Se citează Rizescu Mihai şi 
Băcanu Mircea, ambii domi-
ciliaţi în comuna Ţiţeşti, sat 
Bucşeneşti-Lotaşi, şos. Princi-
pală, jud. Argeş, în calitate de 
intervenienţi forţaţi, în 
Dosarul civil nr. 443/205/2016 
al Judecătoriei Câmpulung 
Muscel, jud. Argeş - având ca 
obiect drept servitute trecere 
– pentru termenul de jude-
cată din data de 6.04.2017. În 
caz de neprezentare se va 
putea trimite un înscris în 
acest sens, judecata urmând a 
se face în lipsă.

l  Se  c i t ează  pârâ tu l 
Mistreanu-Crețu Remus-Pe-
trică, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Iaşi, str. Buri-
dava, nr. 12, bl. R7, sc.B, ap.3, 
par ter,  în  dosaru l  nr. 
25664/245/2015 cu termen la 
data de 20.03.2017, Judecă-
toria Iaşi, complet nr.36, 
pentru divorț.

l Nedisan Emil şi Nedisan 
Eugenia sunt citaţi în dosarul 
nr.4856/337/2016 al Judecăto-

riei Zalău, având ca obiect 
partaj  bunuri  comune, 
acţiune oblică, în calitate de 
pârâţi, în contradictoriu cu 
CEC Bank SA, în calitate de 
reclamant, BRD Groupe 
Generale SA, în calitate de 
pârât, Av.Balazs Szilard, în 
calitate de curator, în data de 
23 martie 2017, ora 9.00, 
camera 22, Judecătoria 
Zalău.

l Numitul Ursachi Alin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Piatra Neamţ, 
Aleea Garofiţei, nr.2, este citat 
la Tribunalul Botoşani la data 
de 14 martie 2017, în Dosar 
nr.321/217/2015, având ca 
obiect anulare act, iar ca 
părţi: Ursachi Ioan, Ciobanu 
Verona,  Ursachi   Al in , 
Comisia locală de fond 
funciar Mileanca, Comisia 
judeţeană de fond funciar 
Botoşani.

l Se citează prin publicitate 
numita Frandl Ecaterina 
(născută Becker), în calitate 
de pârâtă, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Arad, str.
Cocorilor, nr.4, jud.Arad, 
pentru data de 06 aprilie 
2017, ora 08.30, la Judecă-
toria Arad, B-dul Vasile 
Milea, nr.2-4, județul Arad, 
sala 144, Complet C21-2017, 
î n  d o s a r u l  n u m ă r u l 
15957/55/2016, având ca 
obiect declararea judecăto-
rească a morții, în proces cu 
Gabor Ioan şi Gabor Floare 
Viorica, în calitate de recla-
manți. În caz de neprezentare 
a părților se va putea trimite 
un înscris, judecata urmând a 
se face în lipsă.

DIVERSE  
l SC Area Al SRL cu sediul 
in ARAD, Bdul. Revolutiei, 
nr. 73, Bloc CORP.A, etaj 2, 
ap.17, judetul Arad avand 
CUI 16403540 declar pierdut 
certificat constatator emis de 
Registrul Coertului Arad, 
avand nr. 17321/26.04.2004, al 
sediului social. Il declar nul.

ADUNĂRI GENERALE  
l Subscrisa Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CIF: 31215824, 
înregistrată în RFO II sub nr. 
0649, în calitate de adminis-
trator judiciar al SC Mecano-
energetica SA, în reorganizare 
judiciara, in judicial reorgani-
sation, en redressement, CIF: 
RO1605469; sediul social: Dr. 
Tr. Severin, Gura Văii, str. 
Calea Timişoarei, nr. 22, jud. 
Mehedinți; J25/348/1991, 
numit  pr in  incheierea 
pronunțată la  data de 
09 .11 .2015  în  dosaru l 
nr.7395/101/2015-Tribunalul 
Mehedinti, în temeiul art. 53 

alin. (1)1 şi art.  58 alin. (1) lit. 
g)2 din Legea 85/2014, 
convoacă Adunarea Generală 
a Acționarilor S.C. Mecanoe-
nergetica S.A. care se va 
d e s f ă ş u r a  î n  d a t a  d e 
10.04.2017, ORA 14:30, la 
sediul administratorului judi-
ciar din Mun. Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinți Ordine de zi: 1. 
Desemnarea unui nou admi-
nistrator special care să repre-
zinte interesele societății şi ale 
acționarilor şi care să parti-
cipe la procedura debitorului 
SC Mecanoenergetica SA, 
precum şi stabilirea retribuției 
acestuia. Accesul Acționarilor 
la Adunarea Generală se face 
în baza procurii speciale acor-
dată persoanei fizice/juridice 
care îi reprezintă. Acționarii 
Societății au posibilitatea de a 
vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocato-
rului, acționarii vor prezenta, 
în forma scrisă, sub semnă-
tură şi cu aplicarea ştampilei, 
comentariile şi poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe 
ordinea de zi. Administrator 
judiciar Consultant Insol-
vență S.P.R.L., prin ec. Emil 
Popescu

l Se convoacă Adunarea 
Generală a Filialei Bucureşti 
a asociației „Corpul Exper-
ților Tehnici din România” 
(CET-R) în data de joi, 
23.03.2017, ora 16:00, la sala 
de şedințe Urban Incerc din 
Şoseaua Pantelimon nr. 266, 
Sector 2, Bucureşti, cu o 
durată de două ore şi cu 
următoarea ordine de zi: art. 
1. Aprobarea Raportului de 
Activitate pentru anul 2016 
prezentat de Biroul Director 
al Filialei Bucureşti a CET-R. 
art. 2. Alegerea structurii de 
conducere a Filialei Bucureşti 
a CET-R. art. 3. Alegerea 
reprezentanților din partea 
Filialei Bucureşti la Adunarea 
Generală a CET-R, conform 
prevederilor art. 11 alin. 1 din 
Statut. În situația neîndepli-
nirii condițiilor statutare de 
cvorum, următoarea şedință 
a Adunării Generale este 
convoca tă  l a  da ta  de 
23.03.2017 ora 17:00, cu 
menținerea ordinii de zi şi a 
locului desfăşurării, dată la 
care se consideră statutară cu 
numărul de membri prezenți. 
Informații de contact: –tel. 
0787-857.931, 0771 -287.616, 
e-mail: cet.romania@gmail.
com, lyaval@yahoo.com. 
Preşedintele Filialei Bucureşti 
a CET-R, prof. as. dr. arh. 
Zoran Teodor.

l S.C. COMAT Filaret S.A., 
în insolvenţă prin Beta Insol-
vency IPURL, conform 
încheierii de şedinţă din data 
de 22.11.2013, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, secţia a 
VII-a Civilă, în dosarul 
36810/3/2013, în temeiul legii 
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nr. 85/2006 coroborat cu legea 
nr. 31/1990, având sediul 
social în Bucureşti, Str. Doina, 
nr.17, Sector 5, J40/8034/2007, 
C.U.I.: RO 21614895, prin 
p r e z e n t a :  C o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. COMAT 
Filaret S.A. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
va avea loc la sediul societăţii, 
situată în Bucureşti, Str. 
Doina, nr.17, Sector 5, în data 
de 10.04.2017 ora 12:00, cu 
următoarea: Ordine de Zi: 1. 
Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor finan-
ciare ale anului 2016 pe baza 
raportului prezentat de admi-
nistratorul special şi a rapor-
tului prezentat de comisia de 
cenzori, aprobarea contului 
de profit şi pierderi pentru 
anul 2016. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a 
administratorului special 
pentru perioada 01.01.2016– 
31.12.2016. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru anul 2017.4. 
Diverse. În cazul neîndepli-
nirii cvorumului de validitate 
stabilit, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va fi 
reprogramată pentru data de 
11.04.2017 ora 12:00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi. Începând cu data de 
10.03.2017 documentele 
înscrise pe ordinea de zi se 
pot consulta la sediul socie-
tăţii de luni până vineri între 
orele 10:00–14:00. Informaţii 

se pot obţine la nr. de telefon 
0735.608.272. Acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţiona-
rilor până la sfârşitul zilei de 
29.03.2017 vor putea parti-
cipa la Adunarea Generală 
Ordinară prin simpla probă a 
identităţii acestora făcută cu 
actul de identitate sau cu 
procura specială data în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi actul constitutiv al 
societăţii. Formularele de 
procură specială se pot obţine 
de la sediul S.C. COMAT 
Filaret S.A. începând cu data 
de 20.03.2017. Procurile 
speciale pentru reprezentare 
vor fi depuse la registratura 
societăţii până la data de 
30.03.2017. S.C. COMAT 
Filaret S.A., Administrator 
Special Chiru Constantin;  
Vizat administrator judiciar, 
în condiţiile disp. Legii 
85/2006, art. 20, lit. G Beta 
Insolvency IPURL, Oprea 
Victorita.

l S.C. COMATCHIM Inter-
national S.A., în insolvenţă 
prin Expert Insolventa SPRL, 
conform încheierii de şedinţă 
din data de 08.01.2015, 
pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, secţia a VII-a 
C i v i l ă ,  î n  d o s a r u l 
43518/3/2014, în temeiul legii 
nr. 85/2014 coroborat cu legea 
nr. 31/1990, având sediul 
social în Bucureşti, Str. Doina, 
n r . 1 7 A ,  S e c t o r  5 , 
J40/8017/2007, C.U.I.: RO 

21614909, prin prezenta: 
Convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. COMATCHIM Interna-
tional S.A. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
va avea loc la sediul societăţii, 
situată în Bucureşti, Str. 
Doina, nr. 17A, Sector 5, în 
data de 10.04.2017 ora 13:00, 
cu următoarea: Ordine de Zi: 
1. Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor finan-
ciare ale anului 2016 pe baza 
raportului prezentat de admi-
nistratorul special şi a rapor-
tului prezentat de comisia de 
cenzori, aprobarea contului 
de profit şi pierderi pentru 
anul 2016. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a 
administratorului special 
pentru activitatea desfăşurată 
în perioada 01.01.2016– 
31.12.2016. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru anul 2017. 4. 
Alegerea Administratorului 
în conformitate cu Legea 
31/90, republicată cu modifi-
cările şi completările ulteri-
oare şi în conformitate cu 
actul constitutiv. 5. Diverse. 
În cazul neîndeplinirii cvoru-
mului de validitate stabilit, 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor va fi reprogra-
m a t ă  p e n t r u  d a t a  d e 
11.04.2017 ora 13:00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi. Începând cu data de 
10.03.2017 documentele 
înscrise pe ordinea de zi se 

pot consulta la sediul socie-
tăţii de luni până vineri între 
orele 10:00–14:00. Informaţii 
se pot obţine la nr. de telefon 
0735.608.272. Acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţiona-
rilor până la sfârşitul zilei de 
29.03.2017 vor putea parti-
cipa la Adunarea Generală 
Ordinară prin simpla probă a 
identităţii acestora făcută cu 
actul de identitate sau cu 
procură specială dată în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi actul constitutiv al 
societăţii. Formularele de 
procură specială se pot obţine 
de la sediul S.C. COMAT-
CHIM International S.A. 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
20.03.2017. Procurile speciale 
pentru reprezentare vor fi 
depuse la registratura socie-
tă ţ i i  până  la  data  de 
30.03.2017. S.C. COMAT-
CHIM International S.A., 
Administrator Special, Ghitu-
lica Gheorghe; Expert Insol-
venta SPRL Administrator 
Judiciar, Costinaş Alina.     

LICITAȚII  
l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichi-
dator  jud ic iar  anunta 
vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patri-
moniul debitoarei: constructie 
C1 situata in Sinaia, str. 
Walter Maracineanu, nr. 1-3, 
jud. Prahova, compusa din 
cladire depozit si adminis-
trativ la pretul de 805.680 lei. 
Constructia C1, cu compo-
nenta mentionata mai sus, 
este edificata pe un teren 
concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus 
cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
13.03.2017, 27.03.2017, 

10.04.2017, 24.04.2017 si 
08.05.2017 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Detalii suplimentare 
in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.

l Primăria Comunei Prăjeni, 
sat Prăjeni, comună Prăjeni, 
judeţul  Botoşani,  CIF: 
3373330,  te lefon/  fax : 
0231.553.010, e-mail: primari-
aprajeni@yahoo.com organi-
zezeă licitaţie publică pentru 
concesionare pajişte perma-
nentă în suprafaţă de 39,53 
ha, af lată în proprietate 
publică a Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani şi licitaţie 
publică pentru închiriere 
pajişte permanentă în supra-
faţă de 301,12 ha, aflată în 
p r o p r i e t a t e  p r i v a t ă  a 
Comunei Prăjeni, judeţul 
Botoşani. Documentaţia de 
atribuire poate fi procurată de 
la sediul primăriei comunei 
Prăjeni, compartimentul 
juridic (secretar). Costul 
documentaţiei de atribuire 
este de 20 lei. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor este 23 martie 2017, ora 
14:00. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 30 martie 
2017, ora 09:00. Oferta se 
depune într-un singur exem-
plar original. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 30 martie 
2017, ora 10:00 la sediul 
primăriei comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani.

l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichi-
dator  jud ic iar  anunta 
vanzarea la licitatie a urmato-
rului bun imobil aflat in patri-
moniul debitoarei: Teren 
intravilan in suprafata de 965 
m p ,  s i t u a t  i n  o r a s u l 
Comarnic, str. Podul Lung, 
nr. 71, compus din suprafata 

de 347 mp, inscrisa in CF 
n r. 5 1 2 7  a  l o c a l i t a t i i 
Comarnic, suprafata de 193 
mp inscrisa in CF nr. 5125 a 
localitatii Comarnic, supra-
fata de 425 mp inscrisa in CF 
n r. 1 0 0 7  a  l o c a l i t a t i i 
Comarnic. Terenul intravilan 
in suprafata de 965 mp, situat 
in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71 cu componenta 
mentionata mai sus se vinde 
la pretul de 25.440 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 20% 
din cel stabilit in raportul de 
e v a l u a r e  a p r o b a t  d e 
Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
13.03.2017, 27.03.2017, 
10.04.2017, 24.04.2017 si 
08.05.2017, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judi-
c iar  ca t  s i  l a  t e l e fon 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichi-
dator  jud ic iar  anunta 
vanzarea la licitatie stocului 
de piese auto si bunuri mobile 
aflat in patrimoniul debitoarei 
si anume: amortizoare, set 
centura, axiale, discuri de 
frana, suport cutie de viteza, 
biele, cap bara, legatura axal, 
bara directie, bielelte de 
directie, bielete reglabile, 
brate, bucse, pipe bielete, 
covorase, brate suspensie, 
placa ambreaj, pivoturi, 
placute de frana, saboti de 
frana, filtre, filtre aer, filtre 
pompe de ulei, filtre benzina, 
filtre pentru motor, fise bujii, 
furtune de frana, oranemt de 
frana de levier, de antena, 
ornament banda, ornamente 
levier, set ochi pisica, set 
pedale, set tuning, huse, covo-
rase, carpete, pentru diverse 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Fizice. 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 22, luna 
martie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Bogdanescu M. Cristian Niculae I.I., cu 
domiciliul fiscal în sat Izvoarele, comuna Izvoarele, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26933119: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *); Tractor John Deere 8245 R, 219.300 lei, 19%; Scarificator Strom Teraland TN 
3000D, 31.700 lei, 19%; Tocătoare resturi vegetale Kverneland, 14.050 lei, 19%. *) Regimul și cotele 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire 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 art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0246.216.705.



www.jurnalul.ro 17
tipuri de autoturisme, la 
pretul de 232.207,20 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 20% 
din cel stabilit in raportul de 
e v a l u a r e  a p r o b a t  d e 
Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
13.03.2017, 27.03.2017, 
10.04.2017, 24.04.2017 si 
08.05.2017 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judi-
c iar  ca t  s i  l a  t e l e fon 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichi-
dator  jud ic iar  anunta 
vanzarea la licitatie a urma-
toarelor bunuri mobile aflate 
in patrimoniul debitoarei si 
anume: Fiat Doblo, nr. inma-
triculare PH-12-VDB, an 
fabricatie 2006, la pretul de 
7.120 lei (fara TVA), Iveco 
Daily, nr. inmatriculare 
PH-09-YMZ, an fabricatie 
2004, la pretul de 10.640 lei 
(fara TVA), Iveco Daily, nr. 
inmatriculare PH-08-ZCI, an 
fabricatie 2002, la pretul de 
10.640 lei (fara TVA), Seat 
Altea nr. inmatriculare 
PH-13-YJY, an fabricatie 
2005, la pretul de 12.480 lei 
(fara TVA), Seat Altea nr. 
inmatriculare PH-13-JNX, an 
fabricatie 2005, la pretul de 
13.200 lei  (fara TVA), 
Volkswagen nr. inmatriculare 
PH-60-DAC, an fabricatie 
2001, la pretul de 7.120 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 20% 
din cel stabilit in raportul de 
e v a l u a r e  a p r o b a t  d e 
Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
13.03.2017, 27.03.2017, 
10.04.2017, 24.04.2017 si 
08.05.2017 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, 
cab 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judi-
c iar  ca t  s i  l a  t e l e fon 
0344104525.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica 
a apartamentului situat in 
Campina, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et. 
2, ap.12, jud. Prahova, 
compus din doua camere si 
dependinte cu o suprafata 
utila de 50,44 mp; pretul de 
pornire al licitatiei este redus 
cu 10% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuvi-
intat de Adunarea Credito-
ri lor din 08.08.2014 si 
conform regulamentului de 
participare la l icitatie, 
respectiv 132.660 lei (pret 
nepurtator de TVA). Lichida-

torul judiciar este in curs de a 
efectua lucrarea de cadastru 
si intabulare a apartamen-
tului. Licitatiile vor avea loc 
pe data de: 15.03.2017, 
23.03.2017, 27.03.2017, 
30.03.2017, 03.04.2017, 
06.04.2017, 10.04.2017, 
19.04.2017, 24.04.2017 si 
26.04.2017 orele 14.00 la 
sediul lichidatorului din 
Ploiesti strada Ion Maiorescu, 
bl. 33 S1, et. 7, cab 7B. Condi-
tiile de participare la licitatie 
sunt mentionate in caietul de 
sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar, a carui valoare 
este de 1000 lei (fara TVA). 
Relatii suplimentare la 
telefon: 0344104525.

l Oraşul Sălişte cu sediul în 
Sălişte, str. Ştează, nr.9, 
Judeţul Sibiu, prin reprezen-
tanţii săi legali organizează în 
data de 30,03,2017, licitaţie 
publică pentru vânzarea/ 
concesionarea unor imobile- 
terenuri: 1.Teren înscris în CF 
1 0 9 4 9 7 ,  t o p .  1 0 9 4 9 7 , 
S–17.494mp, preţ pornire 
10.700 lei+ TVA. 2. cota de 
2285/2422 din 2422mp teren 
înscris în CF 100572, top. 
297,298, preţ pornire 15.630 
lei+ TVA. 3. concesionare, pe 
10 ani, teren înscris în CF 
111561, top. 111561, în supra-
faţa de 77.100mp, în scopul 
proiectării şi deschiderii 
exploatării carieră de resurse 
minerale- agregate de carieră, 
nivelul minim de redevenţă 
este de 23.040 lei/an/ imobil. 
4 .  i m o b i l u l  t e r e n  c u 
c o n s t r u c ţ i i  î n s c r i s  î n 
CF109855 nr. top 109855, 
preţ pornire 58.400 lei+ TVA. 
Ofertele se depun până pe 
data de 29.03.2017, ora 12, la 
Primăria Oraşului Sălişte, str. 
Stează, nr. 9; documentaţia se 
pune la dispoziţia celor inte-
resaţi contra cost, la sediul 
Primăriei. Informaţii supli-
m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0269/553.512.

l Lichidator judiciar vinde 
prin licitație publică, conform 
Regulamentului de valorifi-
care nr. 4267/19.07.2016 
aprobat în cadrul Adunării 
Generale a Creditorilor din 
data de 25.07.2016, conform 
deciziei Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 15 
Decembrie 2016, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând debi-
t o a r e i  M o l d o m i n  S A , 
împreună cu transferul drep-
turilor dobândite şi obligaţi-
ilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploa-
tarea minereului cuprifer nr. 
2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile nece-
sare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achizi-
ţionat la adresa: Cluj-Na-
poca, Calea Turzii, nr. 74-76, 
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-

364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. 
Licitaţia se va desfăşura în 
data de 27 Martie 2017, de la 
ora 10:00, la sediul lichidato-
rului judiciar.

l SC Iatan Company SA, 
prin lichidator judiciar CII 
Petcu Viorica, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
în data de 19.04.2017 ora 
14,30 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova următoarele bunuri: 
imobil situat în str. Nicolae 
Balcescu nr. 1, Câmpina, jud. 
Prahova compus din teren în 
suprafaţă de 5.179,80 mp şi 
construcţiile existente pe 
teren (fabrica de pâine, secţie 
producţie, moară, cabina 
poarta); utilaje panificatie. In 
caz de neadjudecare in data 
de 19.04.2017, se vor organiza 
licitaţii  si  in datele de 
26.04.2017, 03.05.2017 si 
10.05.2017 la ora 14,30. Taxa 
de participare la licitaţie este 
de 100 RON + TVA, garanţia 
de participare este de 10% 
din valoarea pretului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată 
în contul de lichidare al debi-
toarei sau în numerar la 
s e d i u l  l i c h i d a t o r u l u i . 
Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitate se va face 
cel putin cu o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde l ibere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind 
activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-
597751.

l SC Intergepa Trans SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I 
Petcu Viorica, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
în data de 19.04.2017 ora 
14,00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova, teren in suprafata de 
14.854 mp cu platforma beto-
nata, situat in Onesti, str. Gării 
nr. 3, jud. Bacau si urmatoa-
rele constructii situate pe 
acesta: Constructie sediu; 
Constructie atelier; Cladire 
buffet; Cladire statie carbu-
ranti; Cladire atelier. In caz de 
neadjudecare in data de 
19.04.2017, se vor organiza 
licitatii si in datele de 
26.04.2017, 03.05.2017, 
10.05.2017 ora 14,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 
100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din 
pretul oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin 
de plată în contul de lichidare 
sau în numerar la sediul lichi-
datorului. Vânzarea se face în 
baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitatie 
se va face cu cel putin o zi 

inainte de data licitatiei. 
Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de 
tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

l S.C. Inasin  SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: spatiu comercial 
situat in Mun.Iasi, B-dul 
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, 
jud. Iasi , cu aria construita de 
187,28 mp. si aria utila de 
173,23 mp., inscris in Cartea 
Funciară sub nr.55170 a Mun.
Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1, 
2/p/sp.com./1/2 si Cartea 
Funciara nr.23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul de 
pornire a licitatiei este  de  
376194 lei (fara TVA)(40% din 
valoarea de evaluare). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a 
fi scoase la vânzare au obli-
gaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui 
fapt  până  la  data  de 
09.03.2017 si in data de 
16.03.2017, ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Iasi, STR str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi, in data de 10 
martie 2017 si in data de 17 
martie 2017 orele 15.00, şi se 
va desfăşura în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamen-
tului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data 
de 20.12.2016. 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 lichida-
torului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adju-
decare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organi-
zare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare 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 
09.03.2017 si in data de 
16.03.2017 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la 
telefoanele: 0232.240890; 
0 7 4 2 . 1 0 9 8 9 9 ,  F a x 
0232.240890.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport 
marfă  ş i  persoane  nr. 
226837000, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Popescu 
Gheorghe, din Rm. Vâlcea. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat de 
m e m b r u  î n  C o l e g i u l 
Farmaciştilor pe numele de 
Meci Adelina-Mariana. Dacă 
aveţi informaţii, vă rog să 
sunaţi la numărul de telefon 
0731.487.710.

l Pierdut Certificat profesi-
onal pentru conducătorii auto 
care efectuează transport 
rutier în regim de taxi, 
eliberat de ARR Dolj pe 
numele Zamfir Marius. Se 
declară nul.

l S.C. Agro Resources S.R.L. 
cu sediul social în judeţ 
Buzău, sat Ţinteşti, comuna 
Ţinteşti, str. Vintila nr. 169, 
C . U . I .  2 6 1 4 4 8 5 9 , 

J10/777/2009, declar pierdute: 
-certificat constatator de 
avizare a activităţilor la terţi; 
-certificat constatator de 
avizare a activităţii de birou 
la sediul social din  comuna 
Ţinteşti, sat Ţinteşti, str. 
Vintila nr. 169, judeţul Buzău. 
Le declar nule.

l S.C. Agro Resources cu 
sediul în comuna Ţinteşti, 
jud. Buzău, str. Vintilă nr. 169, 
J 1 0 / 7 7 7 / 2 0 0 9 ,  C . U . I . 
26144859, declar pierdut 
certificat de înregistrare seria 
B nr. 2167278. Îl declar nul.

l S.C. Citadela Media S.R.L., 
cu sediul în Voluntari, Ilfov, 
str. Lotusului 2bis, bl. B, 
declară pierdută ştampila 
rotundă a firmei. Se declară 
nulă începând cu 1 iunie 2016.

l Pierdut contract de 
vânzare –cumpărare pentru 
apartament nr. 157 din B-dul 
Gh. Duca, loc. Bucureşti, 
încheiere de autentificare nr. 
1730, din 23.07.2009, înte-
meiat şi redactat la Biroul 
Notarilor Publici Asociaţi 
Goergeta Enciu- Silvia 
Secula- Dan Tătaru– Florin 
Bivolaru. Se declară nule.

l Pierdut legitimaţie de 
student pentru reducere 
transport pe numele Sbiera 
Daniela, de la Universitatea 
de Arhitectură şi Urbanism 
“Ion Mincu”, în zona metrou 
C r â n g a ş i ,  î n  d a t a  d e 
20.02.2017.

l Pierdut legitimaţie serviciu 
–D.G.A.S.P.C. Sector 3 Bucu-
reşti pe numele de Toma 
Mădălina.

l Declar pierdute (nule): 
-ştampila rotundă medic 
Catalina Santriana Ceza, 
-ştampilă firma S.C. Santa 
Teta S.R.L., -C.U.I. Santa 
Teta S.R.L.

ANUNȚURI

DECESE


