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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 954. Nr. 
4421/23.06.2016. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data 
de 07.07.2016, privind vânzarea ansamblului de bunuri imobile: 
1. Construcție locuință (P+E), în suprafață construită de 142,7 
mp, finalizată în proporție de 70%, situată în Urlați, str. Mărunțiș 
nr. 88, jud. Prahova; 2. Teren curți construcții în suprafață de 800 
mp, situat în Urlați, str. Mărunțiș nr. 88, jud. Prahova; 3. Teren 
curți construcții în suprafață de 2000 mp, situat în Urlați, str. 
Mărunțiș nr. 88, jud. Prahova. Prețul de pornire al licitației pentru 
întreg ansamblu de bunuri imobile este de: 107955 lei, total 
(clădire + teren) din care: clădire în construcție: 83905 lei, teren 
2800 mp: 24050 lei. Terenul în suprafață de 2800 mp este grevat 
de sarcini în favoarea SC Suport Colect SRL, creditor de rang I, 
cesionar al creditorului BCR SA Agenția Urlați. De menționat este 
și obligația de a asigura acces și drept de folosință la o locuință în 
suprafață de 78.77 mp și la anexa gospodărească a acesteia aflate 
pe terenul scos la licitație, care aparțin moștenitorilor debitoarei și 
nu se află sub sechestru ANAF. Anunțul nr. 4420/23.06.2016 
poate fi consultat la sediul organului fiscal, la Primăria Urlați și pe 
site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244.251671, persoană de contact Mihai Niculina. Data 
afișării:: 27.06.2016.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii deschise pentru 
concesionarea (transmiterea dreptului de superficie) a 4 parcele de teren situate în Zona 
Preajba, Municipiul Târgu Jiu - o parcelă în Strada Elvira Godeanu, nr. 34 în suprafață de 234 
mp, o parcelă în Strada Arethia Tătărăscu, nr. 50, în suprafață de 300 mp, două parcele în Strada 
Aviatorilor, nr. 61 și nr. 63 în suprafață de 300 mp fiecare, destinate construirii de locuințe.
Durata concesiunii (superficiei) este: 49 ani.
Documentaţia de atribuire se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, pe suport de hârtie, contra cost.
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: direct de la sediul primăriei, Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice, etaj 2, 
camera 25.
Costul documentaţiei de atribuire este 50 lei şi se achită la casieria primăriei sau ordin de plată în 
contul RO30TREZ24A510103200101X, deschis la Trezoreria Târgu Jiu.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2016, ora 12.00.
Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu adresa de înaintare a ofertei, în 
conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire.
Data limită de depunere a ofertelor: 21.07.2016, ora 10.00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul concedentului, Primăria 
Municipiului Târgu Jiu, B-dul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, original.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.07.2016, ora 
13.00, Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, tel. 0253.205036.

OFERTE SERVICIU

Angajăm Măcelari pentru Anglia. 
Salariile pot ajunge până la 1.800 
de Lire pe lună. Pentru mai multe 
informaţii vă rugăm sunaţi la: 
0044.750.084.55.56.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
19.07.2016 orele 10.00 pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de 
execuție de referent de specialitate, 
debutant  la Comp. IT din cadrul 
Serviciului taxe, impozite locale 
Dorohoi. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartimentul  resurse 
umane, din cadrul Primăriei Munici-
piului Dorohoi, la  tel. 0231/610133, 
interior 114 sau pe site-ul  instituţiei 
www.primariadorohoi.ro .Tematica 
de concurs şi condiţiile de concurs 
sunt afişate la sediul instituţiei.

l Angajăm manager achiziții pentru 
firmă GV RESIDENCE TWO SRL, 
sediu în Braşov, domeniu activitate: 
comerț internaţional. Salariu 1900 lei 
brut. Disponibilitate imediată pentru 
angajare. Cerințe: studii superioare 
economice, limba engleză şi franceză 
nivel avansat, experiență în comerțul 
internațional, cunoaşterea întocmirii 
unui plan de afaceri şi a unui plan de 
marketing, bun negociator, disponibi-
litate program prelungit, rezistență la 
stres, persoană care se descurcă în 
situații de criză şi găseşte soluțiile 
optime. Dacă sunteți interesat vă 
rugăm trimiteți CV-ul la: cv.gvtwo@
gmail.com.

l Angajăm şef depozit pentru firmă 
SANPETRU DEVELOPMENT 
SRL, pentru depozitul din Prahova, 
oraş Băicoi, domeniu activitate: 
comerț fructe şi legume proaspete. 
Salariu 1500 lei brut. Disponibilitate 
imediată pentru angajare. Cerințe: 
limba engleză nivel avansat, Experi-
ență în organizarea personalului şi a 
activității într-un depozit, Disponibili-
tate program prelungit, Bun coordo-
nator, Abilități de calcul matematic, 
Asumarea responsabilității, Capaci-
tate de analiză şi decizională rapidă, 
persoană organizată. Dacă sunteți 
interesat vă rugăm trimiteți CV-ul la 
cv: spdfoods@gmail.com.

l FABRICĂ de mobilă situată în 
Bucureşti, Piaţa Giuleşti, angajează în 
condiţii atractive: proiectant mobilier, 
consultant vânzări, tâmplar pal 
melaminat, circularist, operator cant. 
Detalii tel: 0733.107.767.

l ICME ECAB SA –CABLEL–
fabrica de cabluri electrice angajează 
STIVUITORIST –pentru stivuitor de 
5-7 tone –(autorizat ISCIR). Se oferă 
condiţii foarte bune de salarizare, 
plata orelor suplimentare, prime 
lunare, prime cu ocazia sărbătorilor şi 
tichete de masă. Candidaţii interesaţi 
sunt invitaţi zilnic,_între orele 09.00–
13.00 la sediul companiei din Str.
Drumul Între Tarlale, nr.42, Sector.3. 
Relaţii la telefoanele:021.20.90.309 
sau 021.20.90.113.

l FIRMĂ distribuţie produse alimen-
tare zona Metro Voluntari angajează 
manipulanţi marfă şi şofer livrator.
CV la mail:angajari@senic.ro său 
ţel:0741.244.002.

l Primăria Comunei Ciorani, judeţul 
Prahova, organizează în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
privind aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarei funcții contractuale de 
execuție: -1 -şofer PSI. Condiţii speci-
fice de participare: -Permis de condu-
cere categoria B, C, D; -Adeverință 
sau diplomă de absolvire -minim 
şcoală profesională; -Vechime în 
specialitate (experiență) de minim 3 
ani, categoria C, D. Data organizării 
concursului: -19.07.2016, ora 9.00 
-proba scrisă; -21.07.2016, ora 14.00 
-interviul. Termenul de depunere a 
dosarelor de înscriere: în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial. Relaţii 
suplimentare la telefon: 0244.462.025.

l Spitalul de Pneumofiziologie 
Roşiorii de Vede, cu sediul în strada 
Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de 
Vede, judeţul Teleorman, organizează 
concurs conform Hotărârii de Guvern 
Nr.286 din 23 martie 2011, pentru 
ocuparea următoarei funcţii contrac-
tuale vacanţe, durată nedeterminată: 
- Asistent medical generalist -1 post 
(Dispensar TBC Videle) în datele de: 
-proba scrisă în data de 22 iulie 2016, 
ora 09.00; -proba interviu în data de 
27 iulie 2016, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Absolvent de şcoală postliceală sani-

tară (studii superioare de scurtă 
durată, studii superioare în domeniul 
sanitar); -vechime minimă ca asistent 
medical -1 (un) an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 12 iulie 2016, 
ora 12.00, la sediul spitalului din 
strada Aviaţiei, nr.1, municipiul 
Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman. 
Pentru relaţii suplimentare şi biblio-
grafia de concurs informaţiile se obţin 
la sediul spitalului din str.Aviaţiei, 
nr.1 , municipiul Roşiorii de Vede, 
judeţul Teleorman, persoană de 
contact: Drambu Adrian, telefon: 
0247.406.085, int.114; 0785.222.139 
(între orele 08.00-15.00); fax: 
0247.406.095; email: pnfrosiori@
yahoo.com.

l Spitalul Municipal „Costache 
Nicolescu”, cu sediul în localitatea 
Drăgăşani, Jud.Vâlcea, str.Dr. 
Bagdasar, nr.2, organizează în confor-
mitate cu prevederile HG 286/2011, 
modificată, concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
Asistent medical generalist -4 posturi. 
Condiţiile generale de participare la 
concurs sunt cuprinse în art.3, din 
Regulamentul cadru la hotărârea 
286/2011. Condiţii specifice de parti-
cipare: -Studii: PL, SSD, S; -Certificat 
membru OAMMGR; -Fără condiţii 
de vechime. Locul desfăşurării 
probelor concursului -sediul spita-
lului. Data şi ora concursului: -Proba 
scrisă în data de 19.07.2016, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
20.07.2016, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 11.07.2016 
-inclusiv, la sediul Spitalului Muni-
cipal „Costache Nicolescu” Drăgă-
şani. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalului Municipal „Costache 
Nicolescu” Drăgăşani, persoană de 
contact:  Chiţu Jeni,  telefon: 
0250.812.201/02/03, int.110.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Arad organizează în 
temeiul Hotărârii Guvernului, 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă deter-
minată de 36 de luni, a 4 funcţii 
contractuale vacante, repartizate 
pentru Programul Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) 
corespunzătoare funcţiilor contrac-
tuale de execuţie din cadrul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Arad, la Serviciul Cadastru -Biroul de 
Înregistrare Sistematică, în perioada 
19.07.2016-21.07.2016, după cum 
urmează: 2 Posturi consilier cadastru 

debutant cu: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
licenţă, în domeniul geodeziei sau 
cadastru, specializarea: cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători 
terestre şi cadastru, topografie 
minieră; -fără vechime în speciali-
tatea studiilor. 1 Post asistent regis-
trator principal gradul II cu: -studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă, în profilul 
ştiinţe juridice specializarea: drept; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni. 1 Post asistent regis-
trator principal debutant cu: -studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă, în profilul 
ştiinţe juridice specializarea: drept; 
-fără vechime în specialitatea studi-
ilor. Dată, oră şi locul de desfăşurare 
a concursului: -11 iulie 2016, ora 
16.00 -termenul limită de depunere a 
dosarelor la secretariatul instituţiei 
cam.6; -19 iulie 2016, ora 11.00 -proba 
scrisă: la sediul OCPI Arad, Splaiul 
General Gheorghe Magheru, nr.13, 
etajul 1, sala de şedinţe; -21 iulie 2016, 
ora 11.00- proba interviu: la sediul 
OCPI Arad,  Splaiul  General 
Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1, 
sala de şedinţe. Date contact şi infor-
maţii suplimentare: ţel.: 0257.256.144, 
int. 103, email: ar@ancpi.ro sau elena.
avram@ancpi.ro. Temei legal: art.7, 
alin.(4), din H.G.nr.286/2011, modifi-
c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  d e 
H.G.nr.1027/2014.

l SC Unic Trans SRL – în faliment, 
în bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Brâncoveanu, nr.12, 
bl.3, sc.2, ap.1, jud.Mehedinţi, 
CIF:18179880, J25/682/2005,  în 
temeiul dispozițiilor art. 23 din Legea 
85/2006 angajează  EXPERT 
EVALUTOR  membru ANEVAR în 
vederea determinării valorii de piaţă 
pentru bunul IMOBIL identificat 
faptic în patrimoniul debitoarei SC 
Unic Trans SRL după cum urmează:- 
teren extravilan în suprafață de 10001 
mp. – situat în Drobeta Tr. Severin, 
județul Mehedinți, carte funciară 
53734, număr cadastral 6798, a locali-
tății Dr.Tr.Severin.Lichidatorul judi-
ciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea rapoartelor de 
evaluare pentru bunurile mobile 
descrise anterior trebuie să cuprin-
dă:-onorariul solicitat pentru efectu-
area rapoartelor de evaluare (inclusiv 
cheltuieli cu deplasarea, taxe, impo-
zite şi contribuții); termenul de efec-
tuare a rapoartelor de evaluare; 
Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la sediul 
ales din Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinți până la data de 
01.07.2016 orele 1600.

l SC Euroanswer S.R.L. angajează 
vorbitor de limba greacă şi limba 

albaneză la nivel avansat şi limba 
engleză la nivel mediu. Aşteptăm 
CV-urile pe adresa jobs@euroanswer.
co.uk până la data de 29 iunie 2016.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l ANTICARIAT Aurora, cumpărăm 
tablouri, icoane vechi, grafică, carte 
veche românească, manuscrise, auto-
grafe, cărți vechi şi noi, sfeşnice, mic 
mobilier, gramofoane, porțelan, 
diverse obiecte vechi. 0751.221.166.

VÂNZĂRI IMOBILIARE  
l Vând teren intravilan cu casă, 
anexe ,  jud.  Buzău.  Telefon: 
0752/098121.

l Vând apartament 2 camere, în 
Piteşti, ultracentral, cu îmbunătăţiri. 
Informaţii la telefon: 0720/069217.

DIVERSE  
l  L i c h i d a t o r u l    j u d i c i a r 
al VICTORIA BROKER - BROKER 
DE ASIGURARE SRL  anunţă 
deschiderea procedurii de faliment 
prevăzută de Legea nr.85/2014 în 
dosarul nr. 29121/3/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti – Secţia 
a-VII-a Civilă.  Termenul pentru 
depunerea cererii de admitere a 
creanţelor suplimentare născute după 
data deschiderii procedurii de insol-
venţă 29.07.2016. Termen de verifi-
care a creanţelor, întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului suplimentar al 
creanţelor la 29.08.2016. Termen de 
întocmire şi afişare a tabelului defi-
nitiv consolidat la 28.09.2016. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Nr. 133/23.06.2016, Convocarea 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor: Consiliul de Administraţie al 
S.C. NIMB Pipera S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Sector 2, Şoseaua Vergului, 
nr. 8, Corpul 4C, România, înmatri-
culată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sub nr. J40/11438/1992, având cod 
unic de înregistrare RO 324643. În 
temeiul Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, Convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în 
data de 28.07.2016, ora 10:00 la sediul 
societăţii situat în Bucureşti, Sector 2, 
Şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul 4C,  
România, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi la S.C. NIMB PIPERA S.A. 
Bucureşti, până la sfârşitul zilei de 
20.07.2016, considerată dată de refe-
rerinţă.Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor va avea următoarea 
ordine de zi:1.Prelungirea garantării 

liniei de credit a S.C. INOROGUL 
Impex S.R.L. având C.U.I. 6476349, 
cu imobilul proprietatea S.C. NIMB 
Pipera S.A. situat în Municipiul 
Bucureşti, Şoseaua Vergului, nr. 8, 
Sector 2, intabulat în CF 92240 a 
mun. Bucureşti, Sector 2 şi având 
număr de cadastru 18570. De 
asemenea, pentru garantarea acestui 
împrumut se va elibera un Bilet la 
Ordin în alb la vedere, avalizat de 
administratorul unic al S.C. NIMB 
Pipera S.A; 2. Numirea unui nou 
cenzor cu un mandat de 3(trei) ani;3.
Diverse.Acţionarii cu drept de vot au 
posibilitatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. Acţionarii 
persoane fizice pot participa la 
şedinţă în nume propriu sau prin 
reprezentare, cu împuternicire dată 
unui alt acţionar sau unei alte 
persoane decât acţionar pe bază de 
procură specială. Acţionarii persoane 
juridice pot participa la şedinţă prin 
persoana căreia i s-a delegat compe-
tenţa de reprezentare sau printr-o 
persoană desemnată de aceştia în 
condiţiile documentului lor de consti-
tuire.În cazul în care la data menţio-
nată mai sus nu se întrunesc condiţiile 
de validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Legea nr.31/1990 şi de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează cea de-a doua 
Adunare Generală a Acţionarilor 
pentru data de 03.08.2016, ora 10:00. 
Preşedinte Consiliul de Administraţie 
Monceanu Emilian.

LICITAȚII  
l S.C. Anvidor S.R.L  Reşita - în 
faliment anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a bunului imobil, repre-
zentând " Construcţie - Locuinţa P", 
situat în Reşita, str. Mărăşti, nr. 2, 
apartamentele nr. 1 şi 2, Jud. Caras - 
Severin, înscris în C.F. nr. 33135 - 
C1-U1 Reşita şi C.F. nr. 33135 - C1-U2 
Reşita. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de  62.900 Lei  + T.V.A. reprezen-
tând 50 % din preţul de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achiziţiona 
de la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Reşita, P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Se-
verin, telefon  0355/429.116, preţul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei.
Licitaţia va avea loc în data de 
06.07.2016, orele 12.30, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Reşita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caraş-Severin.

l Consiliul Local al Oraşului Sulina 
cu sediul în oraşul Sulina, str. I, nr. 
180, judeţul Tulcea, anunţa că la data 
de 22.07.2016, orele 1130, organizează 
licitaţie publică în vederea vânzării 
unui bun imobil aparţinând dome-
niului privat al oraşului Sulina, 
respectiv:- teren în suprafaţă totală de 
39 mp., situat în intravilanul oraşului 
Sulina, pe str.  Dunării, nr. 6B, zona 
"B" – preţ de pornire licitaţie –30 
Euro/mp.Ofertanţii, persoane fizice şi 
juridice, pot obţine documentele lici-
taţiei (Caiet de Sarcini şi Instrucţiuni 
pentru Ofertanţi precum şi Regula-
mentul-Cadru privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice 
deschise) contracost de la sediul 
Primăriei oraşului Sulina.Eventualele 
informaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon 0240/543003, 
0240/543001.Documentele necesare 
participării la licitaţia publică vor fi 
depuse până la data de 21.07.2016, 
orele 1600.În cazul în care bunul 
imobil mai sus nominalizat nu va fi 
adjudecat în cadrul acestei licitaţii, se 
va proceda la organizarea unei alte 
licitaţii ,  respectiv în data de 
29.07.2016, orele 1130 şi ulterior, dacă 
este cazul, la organizarea negocierii 
directe în data de 05.08.2016, orele 
1130.Pentru a doua licitaţie ulteri-
oară, documentele necesare partici-
pării vor fi depuse până la data de 
28.07.2016, orele 1600 iar pentru 
negociere până la data de 04.08.2016, 
orele 1600.Instanţa competentă 
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pentru soluţionarea eventualelor 
litigii este Tribunalul Tulcea, cu sediul 
în mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, 
fax 0240 518 544, e-mail tribuna-
lul-tulcea@just.ro.

l S.C. INASIN  SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I. POHRIB IONELA, 
anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum 
urmează:ACTIVUL NR.1: spaţiu 
comercial situat în Mun.Iaşi, B-dul 
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. 
Iaşi , cu aria construită de 187,28 
mp. şi aria utilă  de 173,23 mp., 
înscris în Cartea Funciară sub 
nr.55170 a Mun.Iaşi, cu nr. cadastral 
1906/1,2/sp.com./4, 
1906/4/1,1904/1,2/p/sp.com./1/2 şi 
Cartea Funciară nr.23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul de 
pornire a licitaţiei este de 470.242,50 
lei ( fără TVA)( 50% din valoarea de 
evaluare).Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la 
data de 30.06.2016, ora 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 01 
iulie 2016 orele 15.00, şi se va desfă-
şura în conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 29.04.2015.Adju-
decarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Regulament ce poate fi consultat atât 
la dosarul cauzei cât şi la sediul lichi-
datorului.Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare în 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei.Ofertanţii sunt obligaţi să 

depună, până la termenul de 
vânzare, o garanţie de participare la 
licitaţie în procent de 10% din preţul 
de începere a licitaţiei. Garanţia se 
va depune în numerar, prin  plata în 
contul indicat de lichidator.Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str.  Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 30.06.2016 
ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
01.07.2016 ora 15.00 prin licitaţie 
publică în bloc a bunurilor (foreza 
electrică, parapet interior, mai 
compactor, podeţ trecere) aparţinând 
Vioboris Prest SRL la preţul de 
inventar redus cu 25% cu un discount 
pentru vânzarea forţată de 30% de 
34.520,42 lei fără TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. În cazul neadjudecării 
vânzările vor fi reluate în zilele de 
07.07.2016, respectiv 14.07.2016 la 
aceeaşi oră la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploieşti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800.
    
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
01.07.2016 ora 14.00 prin licitaţie 
publică în bloc a bunurilor (placa 
compactoare,aparat preparat cafea,a-
parat sudura Telwin, stocuri băuturi, 
autoturism Citroen Jumper-lipsa 
motor şi cutie viteza,smart tv led 
Panasonic)  aparţ inând EPO 
CONSTRUCT SRL la preţul de 
inventar redus cu 25% şi cu un 
discount pentru vânzarea forţată de 
30% de 26.327,14 lei fără TVA. 

Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. În cazul 
neadjudecării vânzările vor fi reluate 
în zilele de 07.07.2016, respectiv 
14.07.2016 la aceeaşi oră la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
30.06.2016, ora 14.30 prin licitaţie 
publică bun imobil (teren intravilan) 
în suprafaţa de 792,09 mp situat în 
Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. 
Constanţa - preţ de evaluare 52.941 
lei fără TVA, bun imobil (clădire 
complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 
21, jud. Prahova - spaţiu adminis-
trativ, suprafaţă utilă 319 mp - preţ 
de evaluare de 529.350 lei fără TVA, 
bun imobil (garsonieră) Plopeni, str. 
Democraţiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, 
ap. 3, jud. Prahova - preţ de evaluare 
101.667 lei fără TVA aparţinând 
Prunus Forest SRL. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la administratorul judiciar şi 
vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. În cazul neadjudecării 
vânzările vor fi reluate în zilele de 
15.07.2016, respectiv 29.07.2016 la 
aceeaşi oră la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
30.06.2016, ora 14.00 prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoare de 
evaluare redusă cu 50% (Iveco Daily 
2001-4.740,50 lei, Dacia Drop Side 
2006-1.020,50 lei; preţurile  includ 
TVA) şi stoc marfa materiale de 
construcţii, sanitare la preţul de 

inventar redus cu 50% şi cu un 
discount pentru vânzarea forţată de 
30% aparţinând Clarex Impex SRL. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. În cazul 
neadjudecării vânzările vor fi reluate 
în zilele de 07.07.2016, respectiv 
15.07.2016 la aceleaşi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
30.06.2016, ora 15.30 prin licitaţie 
publică proprietate imobiliară situată 
în Ploieşti, str. Carpenului, nr. 11, jud. 
Prahova (teren cu suprafaţa de 949 
mp, moară, spaţiu depozitare, anexa, 
cabina poarta) la preţul de evaluare 
redus cu 20%, respectiv 534.717,60 lei 
fără TVA în rate cu achitarea a min. 
30-50% din valoare în avans aparţi-
nând Calco Prod SRL. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. În cazul neadjudecării 
vânzările vor fi reluate în zilele de 
06.07.2016, 13.07.2016, 20.07.2016 şi 
27.07.2016 la aceleaşi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
30.06.2016, ora 13.00 prin licitaţie 
publică proprietate imobiliară (teren-
3779mp şi C1 şi C2) situate în com 
Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, 
tarla 3, parcela F144, jud. Prahova la 
preţul de evaluare redus cu 30% 
(77.278,60 lei fără TVA) aparţinând 
Floreal Construct SRL SRL. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de 

prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. În cazul neadjudecării 
vânzările vor fi reluate în zilele de 
07.07.2016, respectiv 14.07.2016 la 
aceleaşi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploieşti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
30.06.2016, ora 13.30 prin licitaţie 
publică teren extravilan-4.350 mp 
si tuat  în Cost ineşt i ,  parcela 
A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, CF 
830, jud. Constantă = 192.305 lei, 
teren extravilan - 2.450,11 mp situat 
în Costineşti, parcela A314/19/1, nr. 
Cadastral 1024/23, jud. Constantă = 
81.236,50 lei, teren extravilan - 5.887 
mp situat în Costineşti, parcela 
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, CF 
10.383, jud. Constantă = 273.265 lei, 
teren extravilan - 8.038 mp situat în 
Costineşti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral 920, CF 1132, jud. 
Constantă = 373.071,50 lei, teren 
extravilan - 17.920 mp situat în Costi-
neşti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 
1024, CF 11260, jud. Constantă = 
792.251,50 lei, teren extravilan - 
570mp situat în Costineşti, parcela 
314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 
10248, jud. Constantă = 26.458,50 lei, 
teren intravilan - 780 mp situat în 
Costineşti, parcela A314/20/2/1, nr. 
Cadastral 618/1, CF 1999, jud. 
Constantă = 36.206,50 lei, teren intra-
vilan - 650 mp situat în Costineşti, 
parcela A314/18/2/1, nr. Cadastral 
489, CF 11084, jud. Constantă = 
30.172 lei, teren intravilan - 2.080 mp 
si tuat  în Cost ineşt i ,  parcela 
A314/19/2, nr. Cadastral 10243, CF 
1118, jud. Constantă = 96.550,50 lei la 
preţul de evaluare redus cu 50% apar-
ţinând Par Rom SRL (preţurile nu 
conţine TVA). 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. În 
cazul neadjudecării vânzările vor fi 
reluate în zilele de 07.07.2016, 
14.07.2016, 21.07.2016, respectiv 
28.07.2016 la aceleaşi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare începând cu data de 
01.07.2016, ora 13.00 prin licitaţie 
publică la preţul de evaluare redus cu 
60%, bunuri mobile (Mitsubishi 
Pajero Sport 2005-12.907,2 lei-ne-
functional, Lincoln Limousine 1999-
2 0 . 2 5 6 , 8  l e i - n e f u n c t i o n a l a , 
neînmatriculata, Mercedes Benz 
CL500, 2002-12.190 lei, autoturism 
M1G Hummer H3 ,2008 -19.719,2 lei, 
ATV Linhai nefuncţional 2008-
2.384,4 lei, ATV Linhai 2007 nefunc-
tional-2.133,2 lei ) preţurile nu includ 
TVA, aparţinând Dog Protection 
SRL. 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. În 
cazul neadjudecării vânzările vor fi 
reluate în zilele de 08.07.2016, 
15.07.2016, respectiv 22.07.2016 la 
aceeaşi oră la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploieşti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800.

PIERDERI  
l I.I.Batinas Cristian, declar pierdut 
certificat constatator de autorizare cu 
activităţi desfăşurate la beneficiar. Îl 
declar nul.

l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
07.05.1976, pe numele Georgescu 
Mihail. Îl declar nul.

ANUNȚURI

publicitate


