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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului
Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi
temporar vacante de execuție.
Concursul se va desfăşura în
perioada 16-18 martie 2016, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti -Bd.Expoziției
nr.1A, Sector 1, Bucureşti, ora
10.00. Data limită de depunere a
dosarelor este 08.03.2016 inclusiv,
ora 16.00, la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
al Municipiului Bucureşti. Pentru
relații suplimentare consultați
site-ul: www.ocpib.ro.
l Primăria Comunei Coşeiu, cu
sediul în localitatea Coşeiu, str.-,
nr.134, judeţul Sălaj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: Buldoexcavatorist, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 16.03.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
17.03.2016, ora 9.00; -Proba practică în data de 17.03.2016, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -Domiciliul pe raza
Comunei Coşeiu; -Permis de
conducere cat.B+C. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Coşeiu. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Coşeiu, persoană de
contact: Gal Valentin secretar,
telefon: 0260.653.021, fax:
0260.653.199, E-mail: primariacoseiu@yahoo.com.
l Căminul pentru Persoane
Vârstnice Sărmaşu, judeţul
Mureş, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
postului contractual vacant:
-Asistent medical. Concursul se
organizează la sediul Căminului
pentru Persoane Vârstnice
Sărmaşu, în data de 15 martie
2016, ora 10.00, proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Căminul pentru
Persoane Vârstnice Sarmaşu.
Condiţii generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
Legea nr.286/2011 cu modificările
şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii postliceale sanitare (certificate/diplomă
de absolvire a şcolii postliceale);
-atestat/autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiei
de asistent medical vizat/ă la zi;
-vechime în muncă: nu este cazul.
Bibliografia, actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de
înscriere se afişează la sediul
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sărmaşu şi pe pagina de
internet a Căminul pentru
Persoane Vârstnice Sărmaşu:
http://www.caminbatranisarmasu.ro; informaţii la telefon:
0265.421.301.
l Institutul Național de Boli
Infecțiose “Prof.Dr.Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante, de: Statistician
medical, Biroul de Evaluare şi
Statistică medicală, durată determinată. -Numele funcţiei: statistician medical, Număr posturi: 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Testarea psihologică în data de 9
martie 2016 -ora 10.00 -la sediul
institutului; -Proba scrisă în data
de 11 martie 2016, ora 10.00;
-Proba practică în data de 17
martie 2016, ora 10.00; -Termenul
de depunere al dosarelor:
04.03.2016. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de studii de
specialitate sau diplomă de studii
medii; -concurs pentru ocuparea
postului; -6 luni vechime în activitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Institutului Național de
Boli Infecțiose “Prof.Dr.Matei
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Balş”. Relaţii suplimentare la
sediul: Institutul Național de Boli
Infecțiose “Prof.Dr.Matei Balş”,
persoană de contact: ref.Stroe
Mihaela, telefon: 021.201.09.80
-interior 3055. E-mail: anca.
stroe@mateibals.ro.

infirmieră, un post referent de
specialitate conf.HG.286/2011.
Proba scrisă: are loc la sediul
unităţii în data de 16.03.2016, ora
10.00, proba interviu în data de
18.03.2016, ora 10.00. Condiţii:
-să fie cetăţean român; -absolvent
studii postliceale sau superioare
ptr.asistent medical; -absolvent
studii superioare ştiinţe juridice,
vechime în specialitate 6 ani, 6
luni pentru funcţia de referent;
-certificat calificare pentru postul
de bucătar; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe
care candidează; -nu a fost
condamnat definitiv pentru o
faptă care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei. Înscrierile
la concurs până în data de
08.03.2016, ora 12.00, la sediul
unităţii. Relaţii suplimentare la
secretariat spital şi la telefon:
0734.882.968. Persoană de
contact -Jucan Marioara.

l Consiliul Judeţean Gorj organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concursul
pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de
muncitor calificat, treapta profesională IV la Compartimentul
întreținere, reparații şi deservire,
Serviciul pentru transport public
județean, parc auto, întreținere şi
deservire, Direcția urbanism şi
amenajarea teritoriului din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă
nedeterminată.A. Condiţiile de
participare la concurs. Candidații
să fie absolvenți de şcoală profesională/studii medii liceale/studii
postliceale, cu profil electromecanic/electric şi să dețină autorizație de fochist, clasa C sau
echivalent, eliberată de Inspecția
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalațiilor de Ridicat (ISCIR),
conform prevederilor art. 29 din
Prescripţia tehnică PT CR 8 2009, aprobată prin Ordinul
m i n i s t r u l u i e c o n o m i e i n r.
2154/2009.B. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului.
Concursul se va desfăşura la
sediul Consiliului Judeţean Gorj,
astfel:16 martie 2016, ora 10,00
proba scrisă; 22 martie 2016, ora
10,00 interviul.C. Candidaţii vor
depune dosarul de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data de afişării anunţului, la
sediul Consiliului Judeţean
Gorj.D. Date de contact : Consiliul Judeţean Gorj, Serviciul
resurse umane, managementul
funcţiei publice, IT, camerele
251/241, telefon 0372531241/
0372531251.

l Se citează intimatul Ifrim IS
Ioan, domiciliat la Constanța,
Petru Groza nr. 59, sc. A, et. 1,
ap. 1 în dosarul 875/286/2011 –
Tribunalul Iaşi la data de
01.03.2016, ora 9.00, C4, et. 4, S.
civilă – obiect grănițuire în
contradictoriu cu recurenții:
Mihăilescu-Lucan Dumitru,
Lucan Popa Artemisa, Știrbuleac
Alex Constantin, Știrbuleac
Roxana, Lucan Petru, Vasilică
Gabriel, Lucan Popa Laura, Faur
Gelu, Bobu Daniela, intimați:
Ifrim Isidor Constantin, Ifrim
Gheorghe, Luchian Maria.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, cu
sediul în Oraviţa, str.Spitalului,
nr.44, organizează concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi
vacante: un post bucătar, trei
posturi asistent medical, un post

l Batog Roxana cheamă în judecată pe Batog Alexandru la Judecătoria Roşiori de Vede, în data
de 23.02.2016 în dosarul civil nr.
1517/292/2015 având ca obiect
divorţ.

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 Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile ale SC Car Men
Auto SRL (licitația – III-a). În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală se face cunoscut că în ziua de 07, luna martie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea
Giurgiu, str. București nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Car Men Auto SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, str.
Alexandriei, bl. T, ap. 35, sc. B, județul Giurgiu, CUI 24635922. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul):
Autoturism Suzuky FJ B33B, GR 73 ADY, serie motor 653940, serie șasiu JSAFJB33V00110960, an
fabricație 1999. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA: 7.500 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *: 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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: oferta de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației, în contul 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 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 telefon numărul 0246.212830,
interior 415, la domnul: Caimacanu Daniel.

l Universitatea Naţională de
Arte din Bucureşti anunţă scoaterea la concurs: 1 post de administrator patrimoniu (inginer/
subinginer constructor- specialtatea construcţii civile, industriale
şi agricole); 1 post administrator
financiar (economist). Perioada
de înscriere 25.02.201609.03.2016. Relaţii suplimentare
la tel: 021.312.72.84.

CITAȚII

l Se citează BEST ELECTRIC
D.S. SRL, cu sediul în Piteşti, str.
Ion Agârbiceanu nr. 19J, judeţul
Argeş, pentru data de 14.03.2016,
ora 8,30, la Judecătoria Piteşti, în
Dosarul nr. 12659/280/2015, în
contradictoriu cu RCS&RDS SA,
având ca obiect “cerere valoare
redusă”.
l GIUREA FLORIN-STELIAN
cu ultimul domiciliu curoscut in
Municipiul Tg-Jiu, str. 23 August
nr.102A, judetul Gorj este citat
pentru data de 07.03.2016
ora-9:00 la Judecatoria Targu Jiu,
complet 29,in dosarul
nr.10862/318/2015, pentru divort,
in contradictoriu cu GIUREA
MIRABELA.
l Bresteanu George cheamă în
judecată pe Sircunova Angela, în
dosarul nr.18672/215/2011, la
Tribunalul Dolj, ora 11.30,
complet 2 apel, termen:
08.03.2016.
l Radu Floarea, în calitate de
reclamantă, cheamă în judecată
pe Radu Vasile, în calitate de
pârât, în data de 11.03.2016, ora
10.30, C18, la Judecătoria
Craiova, în dosarul
nr.55/215/2015 având ca obiect
declararea judecătorească a
morţii pârâtului Radu Vasile.
l S.C. C.Advice Broker de
Asigurare-Reasigurare, cu sediul
în Iaşi, Splai Bahlui nr.24, bl.C1,
sc.E, parter, ap.1 (J22/1111/2006,
CUI-18638126), reprezentată
prin administrator Drăgan
Gheorghe, este chemata la Judecatoria iasi, la data de 03 martie
2016, ora 8.30, in calitate de pirita
in dosarul 19650/245/2014,
complet 10, sala 3.
l Pahone Emilia, Pahone Titus,
Pahone Cornelia şi Pahone Horia
Mihai şi Gagea Sultana Maria
sunt chemaţi la Judecătoria
Bistriţa în ds.nr.8284/190/2010
pentru data de 04.03.2016.
l Borbely Nicolae, Alexa
Floarea, Alexa Maria, Alexa
Crăciun, Moldovan Ioan,
Moldovan Angelina, Hogiu
Raveca, Hogiu Maria şi Hogiu
Nastasia sunt chemaţi la Tribu-

nalul BN în ds.nr.12732/190/2012
pentru data de 03.03.2016.

NOTIFICĂRI
l JUST INSOLV SPRL notifică
deschiderea procedurii generale
de insolvenţă în dosarul nr.
7890/105/2015, Tribunal Prahova,
conform Sentinţei nr. 159 din
10.02.2016 privind pe SC
COREX & C.B. SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
25.03.2016, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
15.04.2016, întocmirea tabelului
definitiv 10.05.2016, prima
Adunare a Creditorilor având loc
în data 20.04.2016, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l JUST INSOLV SPRL notifică
deschiderea procedurii generale
de insolvenţă în Dosarul nr.
851/105/2016, Tribunal Prahova,
conform Încheierii din 18.02.2016
privind pe SC SOFRA PAN
PROD SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
01.04.2016, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
11.04.2016, întocmirea tabelului
definitiv 05.05.2016, prima
Adunare a Creditorilor având loc
în data 15.04.2016 orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.

DIVERSE
l Declar deschisă procedura de
declarare a morţii Cipoş David,
CNP 1401025034977, Dosar
nr.22060/280/2014, Tribunalul
Argeş.
l În temeiul art. 100 alin. (1) din
Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Gyanyana
SRL, CIF: 21699611,
J25/281/2007 de către Tribunalul
M e h e d i n ţ i î n d o s a r n r.
5905/101/2015. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţe
suplimentare 18.03.2016;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului suplimentar al

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 Juridice. 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 7,
luna Martie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Prompt Shipping Services SRL, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, str. Portului, nr. 1, cod de identiﬁcare ﬁscală 21708884:
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, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): Canapea Lems + Fotoliu, 1.550 lei, 20%; Birou 2030 x 800 x 800, 405 lei,
20%; Birou 1090 x 800 x 800, 200 lei, 20%. Total: 2.155 lei. *) 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 a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0246.212830, interior 415, cu domnul: Ciochir Marian.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
creanţelor este la 18.04.2016,
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile
de la data publicării în Buletinul
Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar; Termen pentru
întocmirea şi afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor
18.05.2016. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l În temeiul art. 100 alin. (1) din
Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Petropop
Tex Impex SRL, CIF:32217424,
J25/287/2013 de către Tribunalul
M e h e d i n ţ i î n d o s a r n r.
5335/101/2015. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţe
suplimentare 28.03.2016;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului suplimentar al
creanţelor este la 04.04.2016,
Termen pentru depunerea eventualelor contestații la 18.04.2016;
Termen pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor 25.04.2016.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare Parc Imobile
Apartamente P+E1+E2 Retras,
titular al proiectului Serafim
Adrian anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Ilfov: în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, pentru
proiectul Parc Rezidenţial propus
a fi amplasat în str.Teiului, nr.23,
25, 27, comuna Tunari, nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului şi evaluării adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Ilfov din Bucureşti, Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, în zilele de luni-joi, între
orele 9.00-13.00, precum şi la
următoarea adresă de internet
www.apm-ilfov.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ,
până la data de 31.03.2016.
l Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al SMART ROYAL
DISTRIBUTION GROUP SRL
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 17.09.2013,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
27439/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a
Civila,convocam Adunarea asociatilor SMART ROYAL DISTRIBUTION GROUP SRL stabilita
pentru data de 07.03.2016 ora
13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3, interfon 39 C,cu urmatoarea ordine de zi: desemnarea
administratorului special al
SMART ROYAL DISTRIBUTION GROUP SRL.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Adunarea Generală
a Acţionarilor, Nr.107/18.02.2016:Subscrisa Recuperare Consulting
Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului

S.C. Electroconstructia ELCO
Bucureşti S.A. -în reorganizare
Cod de identificare fiscală RO
3972798 şi număr de ordine în
Registrul Comerţului
J40/10065/1993, cu sediul Bucureşti, Str. General Candiano
Popescu nr. 3, sector 4, conform
sentinţei din data de 29.04.2014,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, Judecător Sindic, în dosarul nr.
11629/3/2014, în temeiul art. 3
pct. 26, coroborat cu art. 20, alin
1, lit. g din legea 85/2006, Legea
privind procedura insolvenţei şi
în conformitate cu prevederile
art. 117, alin. 1 din legea 31/1990
şi statutul societăţii, Convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Electroconstructia
ELCO Bucureşti S.A. -în reorganizare pentru data de 28.03.2016
ora 12:00 la sediul societăţii Electroconstructia ELCO Bucureşti
S.A. -în reorganizare din Bucureşti, Str. General Candiano
Popescu nr. 3, sector 4, având
următoarea ordine de zi:1.Aprobarea încetării mandatului administratorului special, domnul
Vasile Luca.2.Aprobarea desemnării unui nou administrator
special.Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

LICITAȚII
l Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licitatie
publica deseu feros si neferos ce
aparţine Societatii Nationale a
Carbunelui, aflat in locatiile Filipesti, Ceptura/Prahova, Sotânga/
Dâmbovita, Campulung/Arges,
Baraolt/ Covasna. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului din Ploiesti
str. Cercelus nr.33, Prahova,
contra sumei de 1000 lei.
Garantia de participare este de
50.000 lei. Ofertele de cumparare
se depun pina la data de 07
martie 2016. Relatii la
0722634777.
l 1.Societatea FISE Electrica
SERV S.A.-SISE Transilvania
Nord, cu sediul în Cluj Napoca,
s t r. Ta b e r e i , n r. 2 0 , Te l . :
+40372.640.398, Fax:
+40372.640.394, organizează
procedură de licitaţie deschisă
pentru achiziţia de produse
„Izolatori de trecere bare tip interior -exterior 110 KV, 1000A”,
cod cpv: 441115000-6, în cantităţile şi condiţiile prevăzute în
Documentaţia de atribuire. 2.
Toate detaliile referitoare la
produsele solicitate, la procedura
de achiziţie, respectiv la
contractul ce se va încheia se
regăsesc în Documentaţia de
atribuire. 3.Documentaţia de
atribuire se pune la dispoziţia
operatorilor economici în urma
solicitării scrise, contra cost în
valoare de 50Lei cu TVA inclus.
În acest sens se va întocmi o
cerere scrisă, care va fi depusă la
Secretariatul achizitorului (str.
Taberei, nr.20, Cluj-Napoca), sau
transmisă pe numărul de fax:
+40372.640.394. 4.Ofertele se vor
depune tot la Secretariatul SISE
TN. 5.Data limită de primire a
ofertelor: data de 09.03.2016, ora
12.00. Data deschiderii ofertelor:
09.03.2016, ora 12.30.
l SC UPL CONSULTING SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea prin licitatie publica a

tuturor bunurilor mobile aflate in
patrimoniul debitoarei respectiv,
mobilier de bucatarie, sufragerie,
dormitor si baie, saltele, seturi de
lenjerie pat, huse si perdele,
obiecte de iluminat, capete, colt,
cleme, elemente de imbinare
pentru plinta si diverse tipuri de
parchet. Bunurile se vand global
si nu defalcat pe fiecare sortiment. Pretul de pornire al licitatiei fiind redus cu 50 % din pretul
stabilit in raportul de evaluare,
respectiv contravaloarea in lei a
6.000 euro + TVA. Licitatia este
organizata in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din
04.06.2015, a regulamentului de
participare la licitatie si va avea
loc pe data de: 25.02.2016,
01.03.2016, 03.03.2016,
08.03.2016, 10.03.2016,
15.03.2016, 17.03.2016,
22.03.2016, 24.03.2016 si
29.03.2016 orele 12.00 la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, bl
33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii de
participare si relatii suplimentare
la telefon: 0344104525.
l SC BOMAS DISTRIBUTIONS SRL prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie
publica bunurilor aflate in patrimoniul societatii, respectiv magazine tip termopan, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din pretul stabilit in raportul
de evaluare. Licitatiile vor avea
loc pe data de: 25.02.2016,
03.03.2016, 10.03.2016,
17.03.2016, 24.03.2016,
31.03.2016, 05.04.2016,
12.04.2016 si 19.04.2016 orele
13.00 la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud.
Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l Anunț de participare la licitație
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren din albiile minore. 1.
Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str.
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128 telefon 0250/ 739.881,
fax 0250.738.255.2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere teren
pentru o durată de 2 ani.3.
Condiţiile de participare : dovada
cumpărării caietului de sarcini;
garanția de participare la licitatie
– 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata
a impozitelor si taxelor către stat
inclusiv cele locale; certificat de
atestare fiscală; cazier fiscal emis
MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil pentru
ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii
generale privind cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani; declarație că nu
se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.4. Cuantumul şi forma garanţiei de
participare: 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt. 5. Descrierea succintă
a bunului ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafaţă de teren
în albia minoră a râului Olt din
Jud. Olt, pentru înlăturarea
materialului aluvionar: Județul

Olt. Lotul 1 – 69.815 mp teren în
albia minoră a râului Olt, situat în
Com. Babiciu, Jud.Olt.6. Data,
locul şi ora limitã de primire a
ofertelor: 15.03.2016 până la ora
1000 la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea.7. Data şi locul deschiderii
acestora: 15.03.2016 începand cu
ora 1030 la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea.8. Modul de obţinere a
caietului de sarcini : de la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Biroul Patrimoniu Cadastru, contravaloarea acestuia fiind de 1.205,81 lei/
lot.9.Durata în care ofertanţii
rãmân angajaţi prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare incepand cu
data de 29.02.2016 prin licitaţie
publică bun imobil (teren intravilan) in suprafata de 792,09 mp
situat in Tuzla, str. Morii, nr. 5 A,
jud. Constanta - pret de evaluare
52.941 lei fara TVA, bun imobil
(cladire complex) Plopeni, str.
Republicii, nr. 21, jud. Prahova spatiu administrativ, suprafata
utila 319 mp - pret de evaluare de
529.350 lei fara TVA, bun imobil
(garsoniera) Plopeni, str. Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap.
3, jud. Prahova - pret de evaluare
101.667 lei fara TVA apartinand
SC Prunus Forest SRL, ora 14.00.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de

la administratorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în
zilele de 14.03.2016, respectiv
28.03.2016 la aceeasi ora la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.

PIERDERI
l VIP AIR S.R.L., persoana
juridica romana cu sediul social
in Bucuresti, str. Garlei nr. 1B,
sector 1, inmatriculata in Regist r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/5144/1999, CUI 11852733,
declar pierdut certificatul de inregistrare al VIP AIR S.R.L. seria B
nr. 1101645 emis in data de
22.02.2008 si Certificatul Constatator pentru sediu emis in data de
25.10.2006 in baza declaratiei nr.
452451 din 20.10.2006 si LE
DECLAR NULE.
l Subscrisa SC CRIS ELLE
COM 2004 SRL, declară pierdută
stampila rotundă.
l Zsolt Rudnyanszky, declar
pierderea Documentaţiei Tehnice
Autorizaţie Construire- proiect
rezistenţă, pentru imobilul situat
în Bucureşti, Drumul Lunca
Priporului, nr.140, sector 3, nr.
cadastral 203640.
l Pierdut Atestat manager transport persoane eliberat de ARR
Dolj pe numele Ignat Alexandru,
Craiova, Dolj. Se declară nul.
l Pierdut Permis de Pescuit
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Comercial seria R, nr.1079
eliberat la 27.03.2012 de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării+ Autorizaţie Mediu+
Autorizaţie de Pescuit, pe numele:
Lovin Paul, domiciliat în sat
(com.) Murighiol, judeţul Tulcea.
Se declară nule.
l S.C. Class Food Industries
S.R.L. cu sediul în Popeşti- Leordeni, jud. Ilfov, J23/13/2009,
C.U.I. RO 24922245, declară
pierdută (nulă) cartea de intervenţie a casei de marcat marca
Datecs, model MP55B, seria
15041953 de la punctul de lucru:
Şos. Olteniţei nr.12, bl.2D, Sector
4, Bucureşti.
l S.C. Mario Taxi Speed S.R.L.
cu sediul în com. Ştefăneştii de
Jos, str. Mimozelor nr.10A, Ilfov,
având CUI 30910849 declară
pierdute (nule) Autorizaţie taxi
nr. 84/28.11.2012 şi autorizaţie
transport nr. 28/28.11.2012 emise
de Primăria Ştefăneştii de Jos,
Ilfov.
l Declar nule: permis conducere
ctg. B, C, D, E, certificat înmatriculare auto nr. B-19-SXL, emise
de Poliţia Română; card sănatate
C.N.A.S.; card avocat emis de
Baroul Bucureşti, emise pe
numele Călin Marin Damian
Marian.
l World Vision Line S.R.L. cu
sediul în Calea Rahovei nr.334,
bl.43, parter, Sector 5, Bucureşti,
cu RO 19218473 şi
J40/18846/2006, declar pierdut
Certificatul de înregistrare cu
s e r i a B n r. 1 3 3 7 9 8 3 d i n
18.04.2008.

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 Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri imobile. În
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, se face cunoscut
că în ziua de 07, luna Martie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC
Agromec Frătești SA, CUI 1296959, cu sediul în localitatea Frătești, judetul Giurgiu. a) teren intravilan
în suprafață de 11.581 mp, situat în localitatea Frățești, județul Giurgiu, Carte funciară 32534, nr.
vechi 1243/N, preț de de pornire al licitației 446.500 lei (exclusiv TVA*); Construcții: C1 – Sediu
administrativ, în suprafață de 173,32 mp, preț de de pornire al licitației 144.900 lei (exclusiv TVA*); C2
- Atelier mecanic, în suprafață de 624,47 mp, preț de de pornire al licitației 383.300 lei (exclusiv
TVA*); C3 - Magazie metalică, în suprafață de 238,66 mp, preț de de pornire al licitației 50.600 lei
(exclusiv TVA*); C4 - Cameră de schimb ulei, în suprafață de 27,73 mp, preț de de pornire al licitației
4.690 lei (exclusiv TVA*); C5 – WC, în suprafață de 5,74 mp, preț de de pornire al licitației 1.800 lei
(exclusiv TVA*); C6 – Caldarină, în suprafață de 13,18 mp, preț de de pornire al licitației 6.030 lei
(exclusiv TVA*); C7 – Garaj, în suprafață de 40,29 mp, preț de de pornire al licitației 8.800 lei (exclusiv
TVA*); C8 – Puț, în suprafață de 7,80 mp, preț de de pornire al licitației 3.400 lei (exclusiv TVA*); C9 Parcare mașini ,în suprafață de 150,88 mp, preț de de pornire al licitației 5.600 lei (exclusiv TVA*);
C10 – Puț, în suprafață de 11,32 mp, preț de de pornire al licitației 8.900 lei (exclusiv TVA*); C11 Rezervor apă, în suprafață de 33,91 mp, preț de de pornire al licitației 42.900 lei (exclusiv TVA*); C12
– Rampă, în suprafață de 56,56 mp, preț de de pornire al licitației 5.900 lei (exclusiv TVA*); C13 Depozit carburant, în suprafață de 682,69 mp, preț de de pornire al licitației 8.900 lei (exclusiv TVA*);
C14 - Platformă betonată, în suprafață de 2.816,25 mp, preț de de pornire al licitației 105.100 lei
(exclusiv TVA*); C15 – Garaj, în suprafață de 17,08 mp, preț de de pornire al licitației 1.240 lei
(exclusiv TVA*), situate în localitatea Frățești, județul Giurgiu, Carte funciară 32534, nr.vechi 1243/N.
Suma totală ansamblu bunuri imobile 1.228.560 lei exclusiv T.V.A. Bunurile imobile sunt grevate de
sarcini (Primăria Frățești și SCPES Ezer Lucian și Asociații). *) cota de taxă pe valoarea adăugată
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare nu este scutit de TVA conform
art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din 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, 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 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 nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 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 0246.212830, interior 415, la domnul: Vasile Preda.

