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OFERTE SERVICIU
Angajăm şofer Tir pe comunitate minim 2-3 luni. Tel.:
0747.475.307.
Primăria comunei Țibana, județul Iași, organizează
concurs pentru ocuparea funcției de contabil în cadrul
Primăriei Țibana. Concursul se va desfășura la sediul
Primăriei Țibana, județul Iași, astfel: proba scrisă în data
de 16.12.2015, ora 9.00, iar interviul în data de
17.12.2015, ora 9.00. De preferință dorim prin transfer în
interesul serviciului.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi, cu sediul în
Drobeta Turnu Severin, b.dul Carol I, nr. 3, organizează
concurs în data de 18.12.2015, ora 10 (proba scrisă) şi
22.12.2015, ora 10 (interviul), pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacantă de inspector de muncă, clasa
I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului
Supravegherea Pieţei şi Îndrumare Angajatori şi Angajaţi
în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. Alte relaţii
privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia
pot fi solicitate la tel. 0252/314907, 0252/313772” sau la
comp. Resurse Umane.” Persoană de contact – Tănăsescu Constantin tel. 0252/314907 int.30.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanța
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
consilier cadastru gradul IA, contract de muncă pe
durată nedeterminată, în perioada 14 decembrie– 18
decembrie 2015. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Concursul va avea loc la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanța din Mun.
Constanța, bd. Mamaia nr.231 și se va desfășura conform
calendarului următor: -14 decembrie 2015, ora 10,00
-proba scrisă; -18 decembrie 2015, ora 10,00 –interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 04
decembrie 2015 orele 16.00. Detalii privind condiţiile
specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială www.ocpict.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Constanța din Mun. Constanța, bd. Mamaia
nr.231, Serviciului Resurse Umane și Interogare Baze de
Date, telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro.
Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale

vacante: 1. Asistent medical principal generalist – 1 post:
- Diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 în specialitatea de asistent
medical generalist; - Dovada promovării examenului de
grad principal; - Certificat de membru OAMGMAMR. 2.
Soră medicală principală – 1 post: - Diplomă de liceu
sanitar sau şcoală sanitară în profil; - Dovada promovării
examenului de grad principal; - Certificat de membru
OAMGMAMR. Concursul se organizează la sediul
Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7, județ Mureș,
astfel: - proba scrisă: 14.12.2015, ora 10,00; - interviul:
16.12.2015, ora 14,00. Data până la care se pot depune
dosarele de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv 4 decembrie 2015, ora 13,00. Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului
Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs - camera 72
sau la telefon: 0265-771280.
Spitalul Clinic Dr. I Cantacuzino reprezenant prin
manager Conf. Dr. Brezean Iulian scoate la conurs, în
conformitate cu prevederile ord. MS. Nr. 869/2015, cu
completările şi modificările ulterioare, un post de meduc
primar în specialiateatea Reumatologie, post temporar-vacant pentru un an. Dosarul de înscriere va cuprinde
următoarele acte: - cerere în care se mentineaza postul
pentru care doreşte să concureze; - copie de pe diploma
de medic şi adeverinţa/certificate de confirmare în gradul
profesional; - copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; - dovadă/
înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f) la art
531 alin (1) lit d) ori e), respective la art. 618 alin (1) lit d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; - acte
doveditoare pentru calcularea punctajului prevzut în
anexă nr. 3 la ordin; - cazierul judiciar; - certificate
medical din care să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii
pentru postul care candidează; - chitanţa de plata a taxei
de concurs; - taxa de concurs este de 150 lei. - tematica de
conurs se ridică de la sediul spitalului. Înscrierile la
concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 10 zile
calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul
se organizează în maxim 30 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, darn nu mai devreme de 6 zile ucratoare
de la încheierea înscrierilor.
Curtea de Conturi a României organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual de execuție
vacant cu studii medii secretar–dactilograf la Camera
de Conturi a județului Mureș. Concursul se organizează la sediul Curții de Conturi din București, str. Lev

Tolstoi nr.22-24, sector 1 în data de 15.12.2015 ora
10,00 - proba eliminatorie de testare a cunoștințelor de
operare PC și ora 12,00 – proba scrisă iar în data de
21.12.2015, ora 10,00 – interviul. Dosarele de înscriere
se pot depune la sediul Camerei de Conturi a județului
Mureș din str. Aleea Carpați, nr.17, Târgu Mureș sau la
sediul Curții de Conturi din București, str. Lev Tolstoi
nr.22-24, sector 1 la Direcția Resurse Umane și Salarizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III – a,
respectiv până la data de 04.12.2015 și trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.6 din H.G nr.286/2011, modificată și completată de
H.G nr.1027/2014. Condițiile de participare la concurs
și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Curții de
Conturi a României, www.curteadeconturi.ro. Relații
suplimentare se pot obține la sediul Curții de Conturi
a României și la nr. de telefon: 021.307.88.40 și
0723.215.100.

VÂNZĂRI TERENURI
Teren 2500 mp Bucureşti, lângă complex blocuri 21 etaje
Asmita Garden, 520E/mp. 0730.186.791
Vând 7,5 ha teren agricol, Însurăţei - Brăila. Rel.
0723.063144, 0759.013694.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caută colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter, dube,
autoutilitară prelată 3.5t, 7.5t, 12t, pentru transport
marfă în UE. Obligatoriu şoferul să cunoască limba
engleză sau germană, nivel conversaţional. Tel:
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de, www.exs.de

CITAȚII
Se citează Ignăţoiu Florentina Silvia şi Ignăţoiu Horaţiu
Gabriel, cu ultimul domiciliu în Hălchiu, Şirul Văii, Nr.
306, în dosarul 31970/197/2013, Judecătoria Braşovgranituire pentru 24.11.2015, ora 13.00.
Se citează Mendra Sandor, Mendra Janos, Mendra
Mariana, Tohănean Isztina, Boricean Alexe, Boricean
Susana (născută Hosu), Sporea Istina (născută Tohănean), Hosu Alexe Sandu, cu domiciliul necunoscut, în
calitate de pârâţi, în contradictoriu cu reclamanta Marin
Petruţa, în dosar civil nr. 489/248/2011, având ca obiect
obligaţia de a face, uzucapiune la Judecătoria Întorsura
Buzăului, str. Hanului nr. 4, jud. Covasna, termen de
judecată 11.11.2015, CCR, ora 09.00.
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Se citează pârâtul Pinzaru Ioan, cu domiciliul în Iaşi, str.
Tabacului, nr.7, bloc 7, parter, ap. 8, judeţ Iaşi, pentru a se
prezenta la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.25,
Iaşi, Secţia Civilă, Sala 4, complet c28, în data de 14
decembrie 2015, ora 8.30, în calitate de pârât în dosarul
7333/245/2015 având ca obiect acţiune în răspundere
contractuală, formulată de S.C.CET Iaşi S.A.
Doamna Murphy D. Romy este citată în calitate de
pârâtă la Judecătoria Petroșani pentru data de 07 decembrie 2015, în dosarul nr. 1960/278/2014, având ca obiect
divorţ.
Numitul Stanci Vasile este chemat la Judecătoria Petroșani, sala 24, în ziua de 14.12.2015, Completul C.XI. civil,
ora 08:30, în dosar nr. 3909/278/2013, în calitate de pârât,
în proces cu Dreghici Dorina în calitate de reclamant,
uzucapiune disjungere dos. nr. 10869/278/2010.
Judecătoria Iasi, Complet 3, dosar 34650/245/2012,
numitii Spiridon Mariea, loc. Constanţa, bvd. Alexandru
Lăpușneanu nr. 193, Giosan Elena, loc. Campulung
Moldovenesc, 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 07 decembrie 2015, ora 8.30.

DIVERSE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice –
Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr.22, jud.
Prahova, telefon 0244/407710, fax 0244/593906, intenţionează să achiziţioneze direct, în conformitate cu art.19
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare, contractul de servicii de valorificare în
regim de consignaţie a bunurilor intrate în proprietatea
privată a statului. Detaliile privind achiziţia publică se
găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/
Ploiesti/20151110104916_procedura_achizitie_directa.
pdf.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al Euroconsult A & Z 2000 SRL desemnat prin
sentinţa civilă din data de 11.11.2015, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar
nr.11360/3/2015, notificã deschiderea falimentului prin
procedura simplificată prevăzută de Legea nr.85/2014
împotriva Euroconsult A & Z 2000 SRL, cu sediul în

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. 116/2015. Nr. 18325 din 10.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015 luna decembrie ziua 04. 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 04, luna
decembrie, orele 11.00, anul 2015, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118,
jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (sedința I) următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului S.C. Comsim-Impex S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în
jud. Dâmbovița, orș. Pucioasa, P-ța. Centrală, cod de identiﬁcare ﬁscală 940775:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul,) Cantitate, Prețul de pornire al
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Cuptor modular
ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/75, 1 buc., 33254 lei, 7981 lei; 2. Cuptor
modular ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/65, 1 buc., 31251 lei, 7500 lei; 3.
Cuptor modular ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/75, 1 buc., 34404 lei, 8257
lei; 4. Malaxor cu braț spiral model SL 50 2V cu două motoare, 1 buc., 12332 lei,
2960 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 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, 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. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, 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 numărul de telefon
0245.760698. Data aﬁșării: 18.11.2015.
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Bucureşti Sectorul 1, Str. Ing. Dumitru Zossima, Nr. 77,
CAMERA 74, Etaj 1, CUI 13561498, nr. de ordine în
registrul comerţului J40/10924/2000. Persoanele fizice şi
juridice care înregistrează un drept de creanţă născut
după data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva
Euroconsult A & Z 2000 SRL vor formula declaraţie de
creanţă care va fi înregistrată la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr.
11360/3/2015, în următoarele condiţii: a) termenul limită

MIERCURI /18 NOIEMBRIE 2015
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
tabelul suplimentar al creanţelor 10.12.2015; b) termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
07.01.2016; c) termenul pentru depunerea contestaţiilor la
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea în BPI
a tabelului suplimentar (18.01.2016); d) termen pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat
28.01.2016.

Administratorul judiciar al SC Marketsani Com SRL, cu
sediul în Ploieşti, str. Brîncoveanu Vodă, nr. 23, cam. 3,
Prahova, J29/1213/2007, CUI 21723094, notifică debitoarea, creditorii şi ORC Prahova că în dos. nr.
5655/105/2015, aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC MARKETSANI COM SRL, stabilindu-se termen
limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor la
data de 21.12.2015; termenul limită pentru verificarea

creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului
preliminar al creanţelor la 11.01.2016; termenul limită
pentru definitivarea tabelului creanţelor este 05.02.2016.
Rel. Administrator judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova.
Tel.0722.634.777/ 0344.809.816.
Administratorul judiciar al SC Tuaron Grup SRL, cu
sediul în Ploieşti, str. George Coşbuc, nr. 15, cam. 3,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 18750/17.11.2015. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal
Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 18 decembrie 2015, orele 12.00, în localitatea
Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Gudrani Stef Impex S.R.L., C.U.I.
30687411 cu sediul social declarat în localitatea Albești Paleologu, nr. 130, jud. Prahova: Echipamente tehnologice de măsură și control: - Program gestiune complet
(echipament IT și licență), preț pornire licitație 17.470 lei, exclusiv TVA; - Debitmetru 3 seria 700, 2 bucăți, preț pornire licitație 31.032 lei, exclusiv TVA; - Supapă electrică de
presetare ATEZ 3,24 VDC, preț pornire licitație 6.078 lei, exclusiv TVA; - Cap de aﬁșare cu volum și compensator de temperatură și monedă, 2 bucăți, preț pornire licitație
5.786 lei, exclusiv TVA; - Cutie interconectare ATX 12-24 VDC, 2 bucăți, preț pornire licitație 12.612 lei, exclusiv TVA; - Sursa alimentare 12 V, 2 bucăți, preț pornire licitație
1.079 lei, exclusiv TVA; - UPS ME 650 Linie interactivă 650 VA, 2 bucăți, preț pornire licitație 544 lei, exclusiv TVA; - Robinet cu bilă, corp oțel A 2 16WCB, 15 bucăți, preț
pornire licitație 9.787 lei, exclusiv TVA. 2. În ziua de 11 decembrie 2015, orele 11.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație
următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Papir Rotherra SRL, C.U.I. 17852406, cu sediul social declarat în localitatea Boldești-Scăeni, str. Fagurilor, nr. 7, jud.
Prahova: - Construcție în suprafață construită de 118,44 mp, cu structură portantă metalică, pereți de închidere din zidărie și OSB, șarpantă metalică, învelitoare din plăci de
asbociment și beton, compartimentare interioară cu rigips, compusă din parter (hală de producție) și etaj (birou, vestiare, hol, magazie) situată în or. Boldești-Scăeni, strada
Gloriei nr. 2A, jud. Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 108.170 lei, exclusiv TVA. Terenul pe care este amplasat bunul imobil este proprietate de stat. 3. În ziua de 11
decembrie 2015, orele 11.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Papir
Rotherra S.R.L., C.U.I. 17852406, cu sediul social declarat în localitatea Boldești-Scăeni, str. Fagurilor, nr.7, jud. Prahova: - Construcție formată din două corpuri separate
printr-un perete interior, în suprafață construită de 310 mp, cu structură portantă metalică, pereți de închidere din zidărie și geam pe schelet metalic, șarpantă metalică,
învelitoare din tablă, situată în or. Boldești-Scăeni, strada Gloriei nr. 2A, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 39.750 lei, exclusiv TVA. Terenul pe care este
amplasat bunul imobil este proprietate de stat. 4. În ziua de 22 decembrie 2015, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin
licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Onea Lucia, CNP 2640607293145, cu domiciliul în localitatea Comarnic, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 186, bl. 1D,
ap. 28, județul Prahova: - Teren extravilan în suprafață de 15.584 mp, tarla 35, parcelele F1448/1, F 1452, Carte funciară nr. 3956, UAT Boldești Scăeni, nr. cadastral 10917.
Preț de pornire a licitației 411.410 lei, exclusiv TVA; - Teren extravilan în suprafață de 1.445 mp, tarla 36, parcelele F1456, P 1455/5, Carte funciară nr. 3962, UAT Boldești
Scăeni, nr. cadastral 10918. Preț de pornire a licitației 37.590 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 10 decembrie 2015, orele 11.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62,
camera nr. 9, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Dabo Gold Agroturism S.R.L., C.U.I. 25605873, cu sediul social declarat în
localitatea Cotorca, jud. Ialomița: - Teren în suprafață de 590 mp, situat în intravilanul comunei Târgșoru Vechi, sat Stăncești, T.2, P. 18 și 19, jud. Prahova. Prețul de pornire a
licitației este de 13.208 lei, exclusiv TVA; - Clădire C1 - grajd, în suprafață de 202 mp, situată în comuna Târgșoru Vechi, sat Stăncești, T.2, P. 28 și 19, jud. Prahova. Clădirea se
aﬂă pe terenul în suprafață de 684 mp, situat în intravilanul comunei Târgșoru Vechi, sat Stancești, T.2, P. 28 și 19, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației pentru bunul
imobil compus din teren și clădire este de 56.378 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 08 decembrie 2015, orele 11.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr.
9, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Soho Business S.R.L., C.U.I. 25354330, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, B-dul.
București nr. 15, bl. 9F, et. 1, ap. 1, jud. Prahova: - Teren arabil extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/56, jud.
Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 6.968 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86,
P. A450/55, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 6.968 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan, în suprafață de 4498 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani,
sat Stoenești, T.86, P. A450/54, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 12.818 lei, exclusiv TVA. 7. În ziua de 15 decembrie 2015, orele 11.00, în localitatea Ploiești,
str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Cretu Marius Constantin, C.U.I. 33177387, cu sediul social
declarat în localitatea Ariceștii Rahtivani nr. 626, jud. Prahova: - Autoutilitară marca Iveco, tip Daily 35C11V, nr. identiﬁcare ZCFC3572005390434, nr. înmatriculare B-42ZBC, culoare – alb, an fabricație 2002, cilindree 2800 cmc, putere 78 kw, combustibil motorină, preț pornire licitație – 6.035 lei, exclusiv TVA. 8. În ziua de 17 decembrie 2015,
orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Steragro Busu
S.R.L., C.U.I. 29526411 cu sediul social declarat în localitatea Poienarii Burchii, sat Cărbunari nr. 27, jud. Prahova: - Autoturism marca Lada-Vaz, nr. de identiﬁcare
XTA21214C81892885, nr. înmatriculare PH-38-STR, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1690 cmc, benzină, preț pornire licitație 15.680 lei, exclusiv TVA. 9. În ziua de 16
decembrie 2015, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C.
Pisa Eco Ambiente S.R.L., C.U.I. 32639992, cu sediul social declarat în localitatea Puchenii Mari, nr. 450 B, jud. Prahova: - Autospecială marca Fiat, nr. de identiﬁcare
160r022612, nr. înmatriculare PH-06-TFK, an fabricație 1988, preț pornire licitație 15.204 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Iveco, nr. de identiﬁcare
ZCFA1LF0202420059, nr. înmatriculare HD 09 ERX, an fabricație 2003, preț pornire licitație 38.011 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Iveco, nr. de identiﬁcare
ZCFA1LF0202420060, nr. înmatriculare HD 09 FTU, an fabricație 2003, preț pornire licitație 38.011 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Mercedes, nr. de identiﬁcare
WDB9576611Z931484, nr. înmatriculare PH 14 ZXI, an fabricație 2001, preț pornire licitație 46.604 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Iveco, nr. de identiﬁcare
ZCFA1LD1102404683, nr. înmatriculare HD 08 WHL, an fabricație 2003, preț pornire licitație 38.011 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Dacia, nr. de identiﬁcare
UU1D4F76923051799, nr. înmatriculare PH 07 JHK, an fabricație 2002, preț pornire licitație 3.636 lei, exclusiv TVA. 10. În ziua de 23 decembrie 2015, orele 12.00, în
localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Tache Constantin – Lucian, CNP
1551003293143 și Tache Cornelia Cleopatra, CNP – 2530202293214, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 29, bl. 34 D2, ap. 22, et. 5, jud. Prahova:
Denumirea bunului imobil, Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Clădire C 1 – Cramă, compusă din 5 încăperi, cu suprafață de 515,52 mp, 423.214 lei; - Clădire C 2 –
Distilare, compusă din 3 încăperi, cu suprafață de 139,80 mp, 178.490 lei; - Clădire C 3 – Cramă, compusă din 2 încăperi, cu suprafață de 475,70 mp, 234.656 lei; - Clădire C 4
- Magazie din lemn, cu suprafață de 68,20 mp, 46.214 lei; - Clădire C 5 – Hala viniﬁcație, cu suprafață de 146,64 mp, 72.335 lei; - Clădire C 6 – Magazie, compusă din 5
încăperi, cu suprafață de 155,20 mp, 111.684 lei; - Clădire C 7 – Cântar, cu suprafață de 29,45 mp, 26.280 lei; - Clădire C 8 – Bazin, cu suprafață de 56,49 mp, 44.585 lei; Clădire C 9 – WC, compusă din 2 încăperi, cu suprafață de 4,12 mp, 1.116 lei; - Clădire C10 - Vase din beton, cu suprafață de 76,25 mp, 25.145 lei; - Clădire C11 - Vase din
beton, cu suprafață de 76,25 mp, 25.145 lei; - Clădire C12 - Vase din beton, cu suprafață de 26,40 mp, 8.706 lei; - Clădire C13 - Vase din beton, cu suprafață de 26,40 mp,
8.706 lei; - Clădire C14 – Birouri, compusă din 2 încăperi, cu suprafață de 129,53 mp, 114.009 lei; - Clădire C15 - Vase din beton, cu suprafață de 14,52 mp, 1.078 lei; - Teren
T1 – cu suprafață de 7.777,77 mp, 1.036.278 lei. Valoare totală: 2.357.641 lei. 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 ziua precedentă termenului de vânzare:
oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a
licitației pentru bunurile descris mai sus, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 – SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată
al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 și certiﬁcatul constatator eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu
privire la identiﬁcarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare,
faptele aﬂate sub incidența art. 21 din Legea nr. 26/1990, (R); 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 cã nu au obligații ﬁscale restante față de acestea; certiﬁcatul de atestare ﬁscală/ adeverință și
certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte
la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a
bunului ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la Serviciul Fiscal Orașenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele
prevăzute la art. 162 alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură
specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru
conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștintă, 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 0244.512879. Data aﬁsãrii: 18.11.2015.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Prahova, J29/479/2007, CUI 21166945, notifică debitoarea,
creditorii şi ORC Prahova că în dos. nr. 5657/105/2015,
aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva SC TUARON
GRUP SRL, stabilindu-se termen limită de depunere a
cererilor de admitere a creanţelor la data de 21.12.2015;
termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor
la sentinţa de deschidere a procedurii la 10 zile de la
primirea notificării şi termenul de soluţionare a opoziţiilor,
la 10 zile după formularea acestora; termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la 11.01.2016; termenul
limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi definitivarea tabelului creanţelor este 05.02.2016. Rel. Administrator judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL,
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova.
Tel.0722.634.777/0344.809.816.
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere
a acordului de mediu CONPET S.A. cu sediul în
Ploieşti, str. 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, titular al
proiectului “Modernizare şi monitorizare a sistemului
de protecţie catodică la nivel central şi de sector
aferent conductelor de transport ţiţei import şi ţiţei
tara”, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectele: 1. Modernizare şi monitorizare staţie
protecţie catodică SPC Găieşti, propus a fi amplasat în
comuna Dragodana, sat Straosti, judeţul Dâmboviţa.
2. Modernizare şi monitorizare staţie protecţie catodică SPC Produleşti, propus a fi amplasat în comuna
Produleşti, sat Produleşti, judeţul Dâmboviţa. 3.
Modernizare şi monitorizare staţie protecţie catodică
SPC Slobozia, propus a fi amplasat în comuna
Slobozia Moara, sat Slobozia Moara, judeţul Dâmboviţa. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi
consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din municipiul
Târgovişte, strada Calea Ialomiţei, nr. 1 judeţul
Dâmboviţa şi la sediul Conpet S.A., municipiul
Ploieşti, strada Anul 1848, nr. 1 – 3, judeţul Prahova,
în zilele de luni – joi, între orele 8 – 16 şi vineri între
orele 8 – 13. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. Dâmboviţa.

ADUNĂRI GENERALE
Comunicat: Consiliul de Administraţie al S.C.
COMPLEX COMET S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd.
Timişoara nr.84, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/391/1991, Cod Fiscal:
RO2622360, informează prin prezentul ca Raportul
trimestrial la 30.09.2015 poate fi consultat la sediul societăţii din Bd. Timişoara nr.84, sector 6, Bucureşti sau pe
pagina de web a societăţii www.complexcomet.ro.
Raportul trimestrial la 30.09.2015 a fost transmis către
ATS-AeRO -B.V.B. şi A.S.F. România, în conformitate cu
legislaţia în vigoare. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la sediul societăţii sau la telefon 021.444.18.66. S.C.
Complex Comet S.A. informează publicul larg ca situaţiile financiare ale societăţii la data de 30.09.2015 aferente
trimestrului III 2015 nu au fost audiate. S.C. Complex
Comet S.A., Tripon Gheorghe, Preşedinte al Consiliului
de Administraţie.

LICITAȚII
SC Hormigon SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile
mobile ale debitoarei la pretul de inventar redus cu 50%
(camera termoviziune, dulap metalic pentru cd-uri,
canapea cu doua fotolii, copiator Minolta, laptop Acer,
laptop Toshiba), 4.988 lei fără TVA. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de marti incepand cu data de 24.11.2015, ora
14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr.29400 din data de 03.07.2015 aflat pe rolul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor, privind pe Belladent S.R.L. CUI 9358313
J05/476/1997 îi anunţă pe toţi creditorii societăţii sus
menţionate că s-a deschis procedura de dizolvare judiciară
prevăzută de Legea nr. 31/1990 în baza rezoluției
nr.11582/07.07.2015. Pentru orice informații vă rugăm să
vă adresați lichidatorului la sediul acestuia din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, tel: 0359/463661 fax:
0359/463662 e-mail: office@plginsolv.ro.
Partium Insolvency IPURL numit lichidator în dosarul
nr.29399 din data de 03.07.2015 aflat pe rolul Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor,
privind pe Anirom Com SRL CUI 9221145 J05/252/1997
îi anunţă pe toţi creditorii societăţii sus menţionate că s-a
deschis procedura de dizolvare judiciară prevăzută de
Legea nr. 31/1990 în baza rezoluției nr.11581/07.07.2015.
Pentru orice informații vă rugăm să vă adresați lichidatorului la sediul acestuia din Oradea, str. Szigligeti Ede, nr.8,
ap.1, jud. Bihor, e-mail: partium.insolvency@gmail.com.
Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare incepand
cu data de 20.11.2015 prin licitaţie publică: bunuri mobile
(Mitsubishi Pajero Sport 2005 -12.907,2 lei, ATV Linhai 2008
-2.384,4 lei, ATV Linhai 2007 -2.133,2 lei, Lincoln Limousine
1999-20.256,8 lei, Mercedes Benz CL500-12.190 lei) la pretul
de evaluare redus cu 60%, autoturism M1G Hummer H1 la
pretul de evaluare redus cu 50%-24.649 lei, preturile nu
includ TVA, apartinand SC Dog Protection SRL, ora 14.00,
obiecte de inventar la pretul de inventar si cu un discount
pentru vanzarea fortata de 30% apartinand SC Angu Autoserv SRL, ora 15.00. 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 24.11.2015, respectiv 27.11.2015 la aceeasi ora la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
Consiliul Judeţean Olt. Anunţ public privind concesionarea
unui imobil (construcţie şi teren aferent) aflat în domeniul
privat al Judeţului Olt. Proprietar-Concedent: Consiliul
Judeţean Olt, B-dul.A.I.Cuza, nr.14, Municipiul Slatina,
Judeţul Olt; cod fiscal 4394706; tel. 0249.431.080; Fax.
0249.431.122; E-mail: cjolt@cjolt.ro; http://www.cjolt.ro.
Obiectul concesionării: Concesionarea prin licitaţie publică a
unui imobil „Punct Control” (construcţie+terenul de sub
clădire), situat în Municipiul Slatina, Str.Drăgăneşti, nr.9,
Judeţul Olt, aflat în domeniul privat al Judeţului Olt. Preţul
de pornire al licitaţiei publice este de 35.800Lei (valoare fără

Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Orășenesc Videle. Nr.
6165/17.11.2015. Operator de date cu caracter personal 759. În temeiul art. 162,
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
23, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, (în situația neadjudecării se va organiza o
nouă licitație pe 02.12.2015 și 09.12.2015) la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc din
localitatea Videle, str. Giurgiului, nr. 13, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor: - SC Recolta Târnava SRL, cu
domiciliul ﬁscal în sat Târnava, com. Botoroaga, jud. Teleorman, C.U.I. 3411523. Denumirea bunului imobil: - Clădire sediu, în suprafață de 150 mp – valoare –
28.696 lei (exclusiv TVA); - Clădire magazie cereale, în suprafață de 700 mp –
valoare – 37.100 lei (exclusiv TVA); - Grajd, în suprafață de 630 mp - valoare 18.276
lei (exclusiv TVA); - Atelier mecanic, în suprafață de 180 mp - valoare 15.076 lei
(exclusiv TVA). - SC Vali SRL, cu domiciliul ﬁscal în com. Olteni, jud. Teleorman,
C.U.I. 15740899. - Denumirea bunului imobil: - Magazin mixt, în suprafață de
100,62 mp – valoare – 31.000 lei (exclusiv TVA); - Teren intravilan aferent clădirii, în
suprafață de 387,60 mp – valoare - 3350 lei (exclusiv TVA). - SC Croitoru Daniﬂor
SRL, cu domiciliul ﬁscal în Videle, jud. Teleorman, C.U.I. 3408811. - Denumirea
bunului imobil: - Spațiu comercial, în suprafață de 35.99 mp – valoare – 16.615 lei
(exclusiv TVA). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre acestea organul de executare înainte de data stabilită pentru
vânzare. Potrivit prevederilor OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicat, pentru participarea la licitație toți cei interesați în cumpărarea bunurilor
trebuie să prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente:
- oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de participare, respectiv 10% din prețul
de pornire a licitației, care se depune la administrația teritorială a statului; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoane juridice,
copie după certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; - pentru persoane
ﬁzice copie după actul de identitate; - dovada emisă de creditori ﬁscali care nu au
obligații ﬁscale restante față de bugetul local și bugetul general consolidat.
Informații la telefon 0247.453103 sau la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Videle.

TVA). Garanţia de participare este de 3.580Lei. Garanţia de
participare se depune prin Ordin de plată bancar depus în
contul beneficiarului, Consiliul Judeţean Olt, cod fiscal
4394706, cont RO95TREZ5065006XXX000247 deschis la
Trezoreria Municipiului Slatina sau în numerar la casieria
Consiliului Judeţean Olt. Licitaţia va avea loc la data de
10.12.2015, ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Olt.
Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea
caietului de sarcini, inclusiv toate documentele necesare
licitaţiei, în sumă de 50Lei. Cota de cheltuieli de participare,
în valoare de 50Lei, se va achita la casieria Consiliului Judeţean Olt. Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul
Consiliului Judeţean Olt, Direcţia Tehnică şi Investiţii, biroul
301. Documentele de participare la licitaţie se vor depune de
ofertanţi cel mai târziu la data de 09.12.2015, ora 10.00, la
sediul Consiliului Judeţean Olt. În cazul în care licitaţia
publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, licitaţia
se va repeta la fiecare 2 săptămâni. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la sediul Consiliului Judeţean Olt, Direcţia
Tehnică şi Investiţii, telefon 0249/431.080, int. 150. Persoană
de contact- Şef serviciu- Costinel Netcu. Preşedinte, Paul
Stănescu. Director Executiv, Cornel Motoi. NC/2 ex.
Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa.
Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu plic
închis. 1) Informaţii generale privind concedentul:
Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea, cu sediul în Oradea- 410100,
Piaţa Unirii, nr.1, Judeţul Bihor, cod fiscal RO23627620,
telefon/fax: 0259/436.276, e-mail: aio@oradea.ro. 2)
Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Concesionarea a 11 Loturi de teren, grupate în 6 pachete, având
o suprafaţă totală de 15.120mp, situate în Municipiul
Oradea, Str. Ceyrat, în vederea dezvoltării unui
ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare. 3) Preţul de pornire (redevenţa) al licitaţiei
publice deschise este de: 7,00 Lei/mp/an. 4) Durata
concesiunii este de 10 ani. 5)Informaţii privind documentaţia de atribuire: 5.1.Documentaţia de atribuire se
poate descărca accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii. 5.2.Garanţiile de participare la licitaţie
aferente pachetelor sunt specificate în ANEXA Nr.6 la
documentaţia de licitaţie. 5.3. Modalităţi de constituire
a garanţiei de participare: Virament bancar în contul
RO74TREZ0765006XXX00 5460 deschis la Trezoreria
Municipiului Oradea, titular de cont Administraţia
Imobiliară Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare de
garanţie bancară pentru participare la procedură.
5.4.Taxa de participare este de 500Lei/pachet de amplasamente. 5.5. Aceasta poate fi achitată la Casieria
Administraţiei Imobiliare Oradea, Piaţa Unirii nr.1,
Sala Ghişeelor sau în contul Administraţiei Imobiliare
Oradea, cod fiscal 21982927, cont
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Municipiului Oradea. 5.6. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.11.2015, ora 15.00. 6) Informaţii
privind ofertele: 6.1.Data limită de depunere a ofertelor:
07.12.2015, ora 10.00. 6.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Serviciul Relaţii cu
Publicul- Sala Ghişeelor, ghişeul nr.9 sau 7. 6.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Ofertanţii transmit ofertele lor în minim două plicuri
sigilate: 1.un plic exterior cu documentele pentru calificare, şi 2.câte un plic interior (pentru fiecare pachet de
loturi licitat), care va conţine oferta privind nivelul
redevenţei şi oferta privind nivelul minim al investiţiei.
7)Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 07.12.2015, ora 12.00, în sala
mică a Primăriei Municipiului Oradea. 8)Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi /sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia
de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor,
adresa: Oradea, Str.Traian Lalescu, nr.1, cod 410174,
judeţul Bihor; Registratură Generală- email: tr-bihor-reg@just.ro, fax: 0359/432.750.
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Pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 2638530,
certificat constatator pentru sediul social din Bucureşti,
Sectorul 3, Str. Nerva Traian nr.16, bl. M35, sc.3, et.5, ap.77
şi certificat constatator pentru sediul secundar din Bucureşti, Str. Drumul Binelui nr.4, Sector 4, aparţinând Roimotors Service S.R.L., C.U.I. 30684830, J40/10755/2012. Le
declar nule.

DECESE

Adresez sincere
condoleanţe doamnei
Lili Stanca, acum
când se desparte de
dragul ei soţ,
CONSTANTIN.
Sincere condoleanţe.
Georgeta Blaj

Regretăm profund
trecerea în nefiinţă a
tatălui şi socrului,
TITI STANCA.
Nu te vom uita
niciodată!
Bogdan şi Adina Stanca

PIERDERI
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Beius SRL cu sediul în Loc. Ghimpaţi,
Oraş Răcari, Judeţul Dâmboviţa, J15/416/2006, CUI
18580440, declară certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/ nule.

✝

Cu durere în suflet anunţ trecerea în nefiinţă
a soțului meu, CONSTANTIN STANCA.

Slujba de înmormântare va avea loc joi, 19.11.2015,
ora 13.00, la Capela Cimitirului Sf. Vineri,
situat pe Calea Griviţei, iar mai apoi trupul va fi
dus spre odihnă în Sf. Vineri.
Dumnezeu să te odihnească în pace.
Soţia, Lili Stanca

