publicitate
15

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
Angajez muncitori amenajari interioare.
Telefon: 0763.688.500
SC „Feeling of Cafe” SRL, sediul în Brăila,
str. Daciei nr. 1, angajeazã director departament alimentaţie, cunoscător limba engleză
foarte bine, scris - vorbit, salariu brut de
încadrare 2400 lei. Tel. 0741-104293, orele
10.00 - 14.00.
Ferma Țăndărei angajează paznici baltă-cu
experiență la baltă. Preferabil însoțiți de soție.
Asigurăm cazare. 0762.008.512
Diamond Car SPA angajează spălători auto.
Pachet salarial atractiv. Deţinerea permisului
de conducere constituie avantaj. Interviurile
au loc zilnic, de luni până vineri, la orice
locaţie Diamond Car SPA între orele 11.00–
17.00. Telefon:-0737.512.744, 0737.512.745
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, în
temeiul H.G. nr. 611/2008, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii publice
de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad
profesional principal, în cadrul Serviciului
Avize, Acorduri, Autorizații, în perioada 1116.11.2015. Concursul se organizează în data
de 11.11.2015 -proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în perioada 1330.10.2015 la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov din Bucureşti, strada Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, luni- joi, între orele
09.00-16.00 şi vineri 09.00-13.30. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul:
geografie, geologie, ştiinţa mediului, chimie şi
inginerie chimică, drept, biologie, ştiinţe
economice, fizică, ingineria instalaţiilor, ingineria mediului; -vechime în specialitatea
studiilor- 5 ani. Condiţiile de desfăşurare, de
participare la concurs şi bibliografia stabilită
sunt afişate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov şi pe site-ul http://
apmif.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bucureşti şi la nr. de telefon
021.430.66.77 int.21.
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de
Filologie Română „A. Philippide” organizează, în ziua de 16 noiembrie 2015, ora 10:00,
concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul III, cu normă întreagă,
pe durată nedeterminată, în domeniul Filologie română, specializarea Toponimie.
Concursul se va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare şi a Ordinului Ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6560/ 2012 cu modificările şi completările
ulterioare. Dosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, la sediul Institutului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul
Institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332/101 115.
Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unor funcţii publice de execuţie,
după cum urmează: 1. Consilier, clasa I, grad
profesional asistent –Serviciul Public Local
de Asistenţă Socială– Compartiment Beneficii sociale: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă în specializarea psihologie, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă în
specializarea psihologie; vechime in specialitatea studiilor: minim 1 an. 2. Consilier, clasa
I, grad profesional debutant –Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului– Comparti-

ment Statistică şi Nomenclator Stradal: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în
specialitatea studiilor: 0 ani. 3. Referent de
specialitate, clasa II, grad profesional principal - Biroul Registrul Agricol, Cadastru,
Agricultură şi Spaţiul Locativ– Compartiment Cadastru, Agricultură: studii superioare de scurtă durată în specializarea
topografie, absolvite cu diplomă; vechime în
specialitatea studiilor: minim 5 ani. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999
privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare, cumulativ cu condiţiile specifice. Termenul de
depunere a dosarelor este cel prevăzut de art.
49 alin. (1) din H.G. 611/2008, cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv de 20 zile
de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Oraş Bragadiru. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din
H.G. 611/2008. Concursul începe în data de
16.11.2015, orele 11:00 –proba scrisă şi se
desfăşoară la sediul Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia şi
tematica de concurs se află afişate la avizierul
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru sau la telefon 021/4480795, interior 113. Persoana de contact: Andone Cristian– Anton.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii Poporului
Român” reprezintă puntea
de suf let cu Românii de
p r e t u t i n d e n i . Te l .
0761.674.276; 0733.940.772.

CITAȚII
Se citează numiții Crew Maria, Dumitrașcu
Daniel Armand și Dinu Estera, Popescu
Dorel și Popescu Adrian Vasile, la Judecătoria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj,
cu termen la 23.11. 2015.
Dicu Florina este citată, în calitate de pârât,
în dosar nr. 5062/288/2015, termen la data de
20.11.2015, ora 8,30 la Judecătoria Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea, obiect proces de divorț.
Se citează numitul Nătângă Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Petroșani, str.
Livezeni nr. 6, județul Hunedoara, în calitate
de pârât, la Tribunalul Hunedoara în dosarul
nr. 240/278/2008**, având obiect recurspartaj judiciar, formulat de recurenta Danciu
Maria Daniela, pentru termenul de judecată
din 12.11.2015, orele 9:00.
Volintir Cornel se citează în calitate de moştenitor legal (fiu) al defunctei Nan Ani, în data
de 20.10.2015, ora 10.00, la Biroul Individual
Notarial Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din
Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76,
judeţul Braşov -dezbatere succesorală, dosar
succesoral nr. 29/2015.
Nan Gabriela se citează în calitate de moştenitoare legală (fiică) al defunctei Nan Ani, în
data de 20.10.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial Ionaş Alexandru Mihai, la
sediul din Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov -dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 29/2015.
Judecătoria Iasi, Complet 3, dosar
34650/245/2012, numitii Spiridon Mariea, loc.
Constanţa, bvd. Alexandru Lăpușneanu nr.
193, Giosan Elena, loc. Campulung Moldove-
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nesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomirescu Aglaia,
loc. Pitești, bvd Petrochimiștilor, bl. B21,
Doboș Eugenia, loc. Timișoara, str. Silistra nr.
7, Doboș Felicia, Doboș Viorel, Ruja Iuliana,
com. Andrieșeni, jud. Iași, se citeaza pentru
termenul din 9 noiembrie 2015, ora 8.30.
Piţigoi Elena Viorica (fostă Ioniţă), reclamantă în dosarul nr. 36199/245/2012, al
Judecătoriei Iași, chem în judecată pe pârâtele Ioniţă Alina Luciana și Ioniţă Lucreţia cu
domciliul în Iași, str. Anton Crihan nr. 6, bloc
D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pentru termenul
din 11 noiembrie 2015, ora 8.30, la Judecătoria Iași, Secţia civilă, sala 7, C 25, în calitate
de pârâte pentru Fond – succesiune, ieșire din
indiviziune, adresa Str. Anastasie Panu nr. 25.

NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC
Anvelos SRL din Ploiesti jud. Prahova, organizeaza in data de 16.10.2015, 23.10.2015,
30.10 2015 si 07.11.2015 ora 12:00 la sediul
lichidatorului licitatie publica cu strigare
pentru vanzarea bunurilor debitoarei
constand in imobil situat in Ploiesti str.
Eroilor nr.29 = 53.700 euro fara TVA, depozit
frigorific demontabil amplasat in Ploiesti str.
Eroilor nr. 29 = 2.930 euro, autospecializata
Mitsubishi – furgoneta frigorifica = 1.000
euro. Relatii la telefon 0723880617 sau
0723281559.
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC
Cometex SA din Urlati jud. Prahova, organizeaza incepand cu 16.10.2014 ora 11:30 in
fiecare zi de vineri la sediul lichidatorului
licitatie publica cu strigare pentru vanzarea
bunurilor debitoarei constand in cladiri, teren
intravilan 7730 mp la pretul total de 632.094
lei. Bunurile pot fi vandute la cel mai bun
pret oferit. Relatii la telefon 0723880617 sau
la telefon 0722683956.
Subscrisa, Leavis Cont IPURL, cu sediul in
Ploiesti str. Gheorghe Doja Nr.7, bl. 35F, ap. 21
in calitate de lichidator judiciar numit in
dosarul 646/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova privind pe debitoarea SC Congri
Mar SRL, in temeiul art. 147 din Legea
85/2014 va notificam faptul ca prin hotararea
855/05.10.2015 pronuntata in dosarul
646/105/2015 s-a dispus intrare debitorului in
faliment prin procedura simplificata. Prin
aceeasi hotarare s-a dispus dizolvarea debitoarei si ridicarea dreptului de administrare.
Leavis Cont IPURL – lichidator notifica
inceperea procedurii generale a falimentului

MARȚI / 13 OCTOMBRIE 2015
privind pe SC Andrag Expo SRL, cu sediul in
Ploiesti str. Gheorghe Doja nr.60, jud.
Prahova, dosar 86/105/2015 Tribunalul
Prahova. Termenul pentru depunerea declaratiilor de creanta nascute in cursul procedurii 23.11.2015, intocmire tabel suplimentar
23.12.2015, depunere contestatii cu respectarea art. 111 din lege 30.12.2015 si depunere
tabel definitiv consolidat 22.01.2016.

DIVERSE
D-NA Priboi Valentina cu domiciliul în Bucureşti, Sector 6, Str.Aleea Cetăţuia, Nr.1, Bl.
M21, Sc.1, Et.7, Ap.45, anunţă publicul interesat de intenţia de depunere a documentaţiei
PUD în vederea construirii unui imobil
P+1E, cu funcţiunea locuinţă în Bucureşti,
Sector 6, Str. Intrarea Mărgelelor, Nr.13.
Observatii/comentarii şi sugestii se primesc la
Primăria Sectorului 6- Calea Plevnei, Nr.147149, Sector 6, Bucuresti -Serviciul Urbanism.
CII Şerbănescu Maria Lichidatorul judiciar al
debitoarei Sc Cristelsi SRL, J29/746/1993,
CUI3649364 cu sediul în Vălenii de Munte, Str.
Progresului Nr. 20A, Judeţul Prahova, dosar
nr. 4469/105/2013 anunţă intrarea în procedura falimentului a debitoarei prin sentinţa nr.
823/01.10.2015, cu următoarele teremene:
16.11.2015 – termen limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor
născute după data deschiderii procedurii;
15.12.2015 – termen de verificare a creanţelor,
întocmite, afişare şi comunicare a tabelului
suplimentar; 04.01.2016- termen de depunere
la tribunal a contestaţiilor la tabelul suplimentar; 13.01.2016 soluţionarea constestatiilor
şi întocmirea tabelului definitiv consolidat.
CII Şerbănescu Maria lichidator judiciar al
debitoarei SC Cristelsi SRL, J29/746/1993,
CUI RO 3649364 cu sediul în Vălenii de
Munte Str. Progresului Nr. 20A, judeţul
Prahova, societate în faliment dosar nr.
4469/105/2013, anunţă organizarea de licitaţii
publice cu strigare, cu preţ redus, în fiecare zi
de joi ora 15:00, pentru următoarele bunuri:
Explicaţii / An fabricaţie / Valoare de piată
lei. Renault Kango /204/ 3062. Betoniera
350L/ 2008/ 559. Compresor G5 38 / 2009/
2.083. Echimpament cu abur de spălat / 2009
/ 5.214. Generator KDE 180 EW/ 2008/ 2.722.
Picamer GSH 16 / 2008 / 1.658. aparat sudură
/ 2007 / 2.335. Maşină tăiat plăci ceramică /- /
148. Fierăstrău pendular / 2008/ 64. Pistol cu
aer cald / -/ 22. Cantar electronic /2007/ 237.
Presă manuală de sterilizat /2005/ 933.
Maşină şlefuit parchet / 2007 / 1.209. Vibrator
pentru betoane / 2009/ 474. Frigider Akai / - /

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 121387/12.10.2015. Invitație de participare.
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până
cel târziu la data de 26.10.2015, ora 13.00, ofertă în vederea desemnării unui
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitorii: SC Valrest
Com SRL – Pucioasa, dosar nr. 3922/120/2015; SC Agrozootehnica SRL – Comisani,
dosar nr. 5485/120/2015; SC Sergon Prim Auto SRL – Găești, dosar nr.
3170/120/2015; SC Flovamar SRL – Contești, dosar nr. 1395/120/2015; SC
Roxipau Pan SRL - Moreni, dosar nr. 3777/120/2015; SC FRZ Construct Telecom SRL
– Cojasca, dosar nr. 3649/120/2015; SC Grup Lider SRL – Târgoviște, dosar nr.
3527/120/2015, dosare aﬂate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, 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
la registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița din
Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei
ofertantului, pe care se va menționa: “Ofertă pentru selectarea practicianului în
insolvență în dosarul de insolvență al SC …….. SRL. A nu se deschide înainte de data
de 26.10.2015, orele 13.00”.

224. Scară aluminiu / - / 145. maşină electrică
de găurit /2009/ 139. Frigider AEG / - / 224.
Expresor cafea de Longhi/ 2011/ 104. Preţurile nu conţin TVA. Raportul de evaluare,
regulamentul de vânzare şi bunurile pot fi
văzute la sediul din Valenii de Munte, Bdul N
Iorga nr. 45, judeţul Prahova. Tel 0244283.460.
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3326/111/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Credit Partener SRL CUI
RO21097829 J05/408/2007 îi anunţă pe toţi
creditorii societăţii sus menţionate că s-a
deschis procedura prevăzută de Legea nr.
85/2014 şi, în consecinţă: 1. termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţei dumneavoastră asupra averii debitoarei SC Credit Partener SRL este data de
22.11.2015; 2. termenul limită de verificare a
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor va fi data
de 02.12.2015; 3. termenul pentru soluționare
eventualelor contestații va fi data de
09.12.2015 şi termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor va fi data
14.12.2015; 4. prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de 07.12.2015, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
județul Bihor.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
ASA GEOEXCHANGE SRL desemnat prin
hotărârea civilă din data de 06.10.2015,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a
VII-a Civilă în dosar nr. 5865/3/2014, notificã
deschiderea falimentului prin procedura
simplificată prevăzută de Legea nr.85/2006
împotriva ASA GEOEXCHANGE SRL, cu
sediul în Bucureşti Sectorul 1, Strada
Costache Aristia, Nr. 33, Etaj 1, Ap. 1, CUI
23076288, nr. de ordine în registrul comerţului J40/8190/2012. Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţă
născut după data deschiderii procedurii
insolvenţei împotriva ASA GEOEXCHANGE SRL vor formulă declaraţie de
creanţă care va fi înregistrată la grefă Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a civilă, cu
referire la dosarul nr. 5865/3/2014, în următoarele condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
în tabelul suplimentar al creanţelor
04.11.2015; b) termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
23.11.2015; c) termenul pentru depunerea
contestaţiilor la tabelul suplimentar
07.12.2015; d) termen pentru întocmirea şi

afişarea tabelului definitiv consolidat
17.12.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Administratorul Special al SC
Teleconstructia S.A., având sediul social
situat în Bucureşti, sector 6, str. Fanului nr.3,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor din S.C. Teleconstrucţia S.A.,
în data de 13 noiembrie 2015, ora 10,00 care
va avea loc la sediul societăţii din str. Fanului
nr.3, sector 6, Bucureşti. Ordinea de zi este
următoarea: 1. Prelungirea liniei de credit
contractate cu IDEA Bank S.A. 2. Stabilirea
garanţiilor aferente contractului de finanţare.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să
semneze contractul de finanţare şi contractele
de garanţii. Toate documentele pot fi consultate la sediul societăţii din str. Fanului, nr.3,
sector 6, tel.: 021/4341601. Dacă şedinţa nu se
va putea ţine la data anunţată, aceasta va
avea loc în data de 14 noiembrie 2015, la
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
de zi.

LICITAȚII
Anunt privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe
picior producţia 2015. Organizator: Primăria
comunei Stremţ, cu sediul în localitatea
Stremţ, com Stremţ, judeţul Alba nr. 99, tel.
0258-848.101, fax 0258-848.302. data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 19.10.2015 ora 10:00.
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei
Comunei Stremţ, Str. Principală, nr. 99,
comuna Stremţ, judeţul Alba. Tipul licitaţiei:
Licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în
plic închis şi sigilat. Data şi ora organizării
preselecţiei: 15.10.2015. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscriere la licitaţie:
15.10.2015 ora 14:00. Volum brut total la
masă lemnoasa pe picior oferit la licitaţie.
Total 475 mc. Masa lemnoasă oferită spre
vânzare provine din fondul forestier proprietate private a comunei Stremţ situate pe raza
teritorială a Ocolului Silvic Aiud. Informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
se pot solicita la sediul Primăriei Stremţ sau
la telefon 0258-848.101.
Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu
Ovidiu Alin, lichidator autorizat, cu legitimatia nr. 1B2104/2007 emisa de UNPIR,
public spre cunostinta generala ca in ziua de
-19.10.2015- ora 12 se vinde la licitatie
publica in localitatea Rm-Valcea, str. Stirbei
Voda nr.76, jud.Valcea, averea urmarita,
proprietatea SC Simprest Construct SRL
Rm-Valcea, jud.Valcea, unitate in lichidare
conform Legii 85/2006 si art. 431 - 433 Cod

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiesti. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Style Modern Alex SRL – Pitești,
după cum urmează: Denumire: C1 - Casă; C2 - Saivan; C3 - Saivan; C4 - Hală din
bolțari; Împrejmuire; Teren intravilan în suprafață de 4500 mp - indentiﬁcat
cadastral sub nr. 457. Valoare [Ron, fără TVA]: 309.565 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 28-10-15. Licitația va avea loc
în data de 29-10-15, ora 11:00:00, la SC Style Modern Alex SRL, pct. de lucru în
com. Lunca Corbului – Marghia. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la SFO Costești: 0248.672768.
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de procedura civila.Toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor de mai sus vor incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722 740176,
0350 808201) inainte de data vanzarii (teren in
suptafata de 910 mp situat in comuna Bujoreni. valoare de 12540 euro(55372 lei) precum
si de bunurile mobile identificate, respectiv : Remorca stema- valoarea stabilita- 740 lei
inclusiv TVA, - Remorca speciala 02 Digue R
540- valoarea stabilita- 3721 lei, inclusiv TVA
,- Grup motocompresor – valoare stabilita13.154, inclusiv TVA). In cazul in care nu se
adjudica licitatiile vor fi reluate in datele de
26.10.2015, 02.11.2015. Ofertantii interesati sa
cumpere aceste bunuri, se vor prezenta in locul
si ziua vanzarii, pana la acest termen,urmand
a se prezenta oferte de cumparare si sa depuna
pentru S.C. „SIMPREST CONSTRUCT
S R L ” - i n l i c h i d a r e - , c o n t n r.
RO11BRMA0999100061009892 deschis la
BANCA ROMANEASCA Rm-Valcea, cel
putin 10% din pretul de incepere a licitatiei,
aferent bunurilor ofertate. In situatia adjudecarii suma se scade din pret, altfel, se restituie.
1. SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj-Napoca,
str. Taberei, nr.20, tel. +40372.640.302, Fax:
+40264.205.504, achiziționează „Posturi de
transformare în anvelopă de beton, 20/0,4KV,
respectiv Punct de conexiune 20KV”, în
cantitățile şi condițiile prevăzute în Documentația de atribuire. 2.Adresa la care se
poate solicita Documentația de atribuire:
SISE Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str.
Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.302, Fax:
+40264.205.504. Documentația de atribuire
se pune la dispoziția operatorilor economici,
contra cost (100 lei, TVA inclus), în urma
solicitării, în scris a acesteia. 3.Procedura
aplicată: Licitație deschisă. 4. Locul de livrare
a produselor: conform specificațiilor din
Documentația de atribuire. 5. Natura şi cantitatea produselor ce se vor achiziționa:
„Posturi de transformare în anvelopă de
beton, respectiv Punct de conexiune 20KV”
în cantitățile prevăzute în Documentația de
atribuire. 6.Termenul de livrare al produselor:
maxim 30 zile de la semnarea contractului de
furnizare dar nu mai târziu de 31.10.2015.
7.Data limită de primire a ofertelor:
23.10.2015, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 23.10.2015, ora 12.30. 8.Adresa la care
se depun ofertele: sediul SISE Transilvania
Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat general. 9.Limba de redactare a ofertelor:
limba română. 10.Perioada de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 11. Criteriul de atribuire a contractului:
„prețul cel mai scăzut”.
Având în vedere publicaţia de vânzare emisă
de BEJ Pană Victor prin care anunţă că pe
data de 09.11.2015, orele 11.00 se vinde la
licitaţie publică terenul intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 697 mp din
Ploieşti, str. Oborului, nr. 27, jud. Prahova,
înscris în CF 7811 a localităţii Ploieşti SC
LILI’S GREEN HOTELS PLOIEŞTI SRL,
prin administrator judiciar Just Insolv SPRL
anunţă vânzarea la licitaţie publică a activului aflat în patrimoniul debitoarei, respectiv
Construcţia „Hotel Restaurant – Casa
Rotaru”, situată în Ploieşti, str. Oborului, nr.
27, jud. Prahova, înscrisă în CF nr. 125774 a
mun. Ploieşti, construcţie compusă din
D+P+E+3Mansarde, în suprafaţă desfăşurată de 2.209 mp şi suprafaţă balcoane 90
mp, la preţul de 2.682.750 lei (fără TVA).
Licitaţia publică are loc pe data de
09.11.2015, orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Construcţia este
edificată pe un teren proprietatea asociatului
Rotaru Valentin în suprafaţă de 697 mp
pentru care se organizează licitaţie publică de

BEJ Pană Victor pe data de 09.11.2015, orele
11.00. Licitaţia publică are loc în baza hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi a
regulamentului de participare la licitaţie.
Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 75%
din preţul stabilit în rapoartele de evaluare.
Relaţii suplimentare la sediul administratorului judiciar sau la telefon 0344104525.
SC Tara Com Impex SRL, prin lichidator
anunţă vânzarea publică a bunului imobil
situat în Azuga, respectiv un apartament
compus din trei camere şi dependinţe la
preţul de 127.140 lei. Preţul de pornire al
licitaţiei este redus cu 40% din preţul stabilit
în raportul de evaluare şi sunt stabilite următoarele zile de licitaţie: 20.10.2015, 22.10.2015,
27.10.2015, 29.10.2015, 03.11.2015,
05.11.2015, 10.11.2015, 12.11.2015,
17.11.2015 şi 19.11.2015, orele 13.00. Relaţii
suplimentare la 0344104525.
Just Insolv SPRL în calitate de administrator
judiciar în dosarul nr. 3118/105/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Prahova privind pe Sc Vie
Vin Podgoria Valea Călugărească SRL notifică următoarele: prin sentinţa nr.584 din
data de 30.06.2015, judecătorul-sindic a
confirmat planul de reorganizare propus de
debitoare, cu privire la reorganizarea activităţii debitorului.
Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii generale de insolvenţă în dosarul nr.
1738/105/2015, Tribunal Prahova, conform
încheierii din 12.05.2015 privind pe SC Crinro-Sir SRL, cu termenele: depunere declaraţii
creanţă 26.06.2015, întocmirea tabelului
preliminar al creanţelor 15.07.2015, întocmirea tabelului definitiv 07.08.2015, prima
Adunare a Creditorilor având loc în data
20.07.2015 orele 13.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et.7, cab. 7B.
Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii generale de insolvenţă în dosarul nr.
6430/105/2015, Tribunal Prahova, conform
încheierii din 30.09.2015 privind pe SC Steinard Art SRL, cu termenele: depunere declaraţii creanţă 13.11.2015, întocmirea tabelului
preliminar al creanţelor 17.11.2015, întocmirea tabelului definitiv 02.12.2015, prima
Adunare a Creditorilor având loc în data
23.11.2015 orele 13.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et.7, cab.7B.
SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, prin
administrator judiciar, anunţă vânzarea a
bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei, respectiv: Proprietate imobiliară
„Pensiune – Hanul Găzarilor” situată în
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 45, jud.
Prahova, înscrisă în CF nr. 123740 a Mun.
Ploieşti, compusă din teren în suprafaţă de
720 mp în acte, respectiv 719 mp măsurată
şi construcţii: C1 – Hotel + restaurant
(Subsol – Cramă, Parter – restaurant, terasă,
bar, recepţie, etaj 2 – 8 camere cu grup
sanitar propriu, casa scării, hol, oficiu, etaj 3
– Mansardă: 4 camere cu grup sanitar
propriu, casa scării, spălătorie, 2 camere de
serviciu, hol, oficiu), C2 – Anexă + beci, la
preţul de 1.728.075 lei (fără TVA). Licitaţia
publică are loc în baza hotărârii Adunării
Creditorilor din 20.11.2013 şi a regulamentului de participare la licitaţie. Preţul de
pornire al licitaţiei este redus la 75% din
preţul stabilit în rapoartele de evaluare.
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe dată de:
09.11.2015, orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E. Licitaţia
publică are loc conform Caietului de Sarcini
care se achizitoneaza de la sediul adminis-

tratorului judiciar. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.
Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă
organizarea licitaţiei publice deschise în
vederea: Vânzării bunului imobil – teren +
constructie, centrala termica(CT4), proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 256 mp, situat în str. Cuza Voda,
fn. Preţul de pornire la licitaţie este de
327.862 lei pentru constructie si 120.604 lei
pentru teren conform HCL nr. 298 din
30.09.2015; Vânzării bunului imobil – teren +
constructie,centrala termica(CT3) proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 257 mp, situat în str. Mihai
Eminescu, fn. Preţul de pornire la licitaţie
este de 328.305 lei pentru constructie si
121.075 lei pentru teren conform HCL nr. 298
din 30.09.2015; Vânzării bunului imobil –
teren + constructie, centrala termica (CT1)
proprietatea privată a municipiului Piatra
Neamţ, în suprafaţă de 289 mp, situat în str.
Viorelelor, fn. Preţul de pornire la licitaţie este
de 385.971 lei pentru constructie si 121.023 lei
pentru teren conform HCL nr. 298 din
30.09.2015; Vânzării bunului imobil – teren +
constructie, centrala termica(CT 53) proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 190 mp, situat în str. Cuejdi, fn.
Preţul de pornire la licitaţie este de 222.527
lei pentru constructie si 79.565 lei pentru
teren conform HCL nr. 298 din 30.09.2015;
Licitaţia va avea loc în data de 10 noiembrie
2015, ora 16.30 la sala de şedinţe a Primăriei
municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str.
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până la data de 09
noiembrie 2015, ora 16.30. inclusiv, la
Primăria municipiului Piatra Neamţ, str.
Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu
Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu,
Autorizări și Transport zilnic între orele 8,00
– 16,30, unde se poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la
telefon 0233/218991, interior 207, zilnic între
orele 8,00 – 16,30.
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PIERDERI
Pierdut Legitimaţie de serviciu nr.387, emisă
de Ministerul Justiţiei, Direcţia Naţională de
Probaţiune, pe numele Severin Alina-Maria.
Se declară nulă.
Subscrisa S.C Crissor Consult S.R.L cu sediul
în Cluj Napoca, str. Detunata, nr. 3, bl. A1,
ap. 88, judeţul Cluj, declar că am pierdut
Certificat constatator emis în luna martie
2010 de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. Îl
declar nul.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Hahn SRL cu
sediul în Mun. Arad, str. Luceafărului, nr. 3,
bloc 20, sc. B, ap. 3, jud. Arad, J2/408/2008,
CUI 22287678, declară certificatul de înregistrare nr. B1373275 şi statutul /anexele pierdute /nule.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Ovykey SRL
cu sediul în Municipiul Arad, Sânicolaul Mic
, nr. 460, jud. Arad, J2/474/2008, CUI
23484031, declară certificatul de înregistrare
nr. B1373567 şi statutul /anexele pierdute /
nule.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Rox 92 Internaţional SRL cu sediul Mun. Arad, Bdul
Revoluţiei, nr. 60, ap. 7, jud. Arad,
J2/1641/2007, CUI 22351614, declară certificatul de înregistrare nr. B2203304 şi statutul/
anexele pierdute/nule.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Sepoy Internaţional SRL cu sediul în Municipiul Bucureşti,
str. Vitejescu, nr. 25, camera 2, sector 4,
J40/20490/1994, CUI 6435934, declară certificatul de înregistrare nr. B0215868 şi
statutul/anexele pierdute/nule.

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 bunurilor imobile ale debitorului Mirzac Nelu. În temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 27 octombrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se
vor vinde prin licitație publică, a-III-a, următorul bun imobil, proprietate a
debitorului Mirzac Nelu, cu domiciliul ﬁscal în jud. Giurgiu, Str. 23 August, bl. R, sc.
C, et. 1, ap. 46: Denumire bunuri imobile – descriere sumară: Apartament în
suprafață de 30,11 mp, situat în jud. Giurgiu, Str. 23 August, bl. R, sc. C, et. 1, ap.
46. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 19.250 lei. Bunurile
imobile sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul ﬁscal
(Legea nr. 571/2003 ), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA:
"livrarea de către orice persoana a unei construcții, a unei părți a acesteia și a
terenului pe care este construită." 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 în data de 26.10.2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 418, la doamna Ilinca Nina.

