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OFERTE SERVICIU
Societate comercială din Brăila angajează inginer 
silvic promoţia 2015 şi inginer silvic cu experienţă. 
Tel. 0730-050111.

Primăria Comunei Bîcleş, judeţul Mehedinţi, 
organizează concurs pentru ocuparea a două 
funcţii contractuale de asistent medical comunitar, 
în perioada 28-30 decembrie 2015. Relaţii supli-
mentare: tel. 0252375263.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor anunţă scoaterea la concurs în data de 23 
decembrie 2015, ora 10.00 proba scrisă, a următoa-
relor posturi contractuale vacante: -Comparti-
mentul financiar-contabilitate: 1 post de casier. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
Studii medii liceale finalizate cu diplomă de baca-
laureat; Vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 1 an în funcţia de gestionar/ casier; Curs 

specializare profil economic; Cunoştinţe operare 
PC: nivel mediu.-Centrul pentru Testarea Soiu-
rilor Negreşti: 1 post de muncitor calificat I. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
sau şcoală profesională; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: -Concursul va 
avea loc la sediul Institutului de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti 
nr. 61, sector 1, în data de 23 decembrie 2015, ora 
10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare, 
respectiv până la data de 15.12.2015 la secretarul 
comisiei de concurs, doamna Martin Mariana- 
consilier. Bibliografia, condiţiile specifice de parti-
cipare precum şi actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul ISTIS şi afişate 
la sediul ISTIS. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la nr. de tel.: 021/3184380.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical generalist 
(Secţia Neonatologie), 1 post vacant (contractual), 
conform H.G. nr. 1027/2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.12.2015, ora 11.00; -Proba prac-
tică în data de 29.12.2015, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de 04.01.2016, ora 11.00. Condiţii Specifice: 
-diplomă de absolvire a liceului sanitar sau diplomă 
de şcoală sanitară postliceală  sau echivalentă sau 
diplomă de licenţă în specialitate; Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs până la 
data de: 15.12.2015, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6. 
Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, persoană de contact: Ec. Manolache Elena, 
telefon: 021/303.50.50.

Institutul Naţional de Statistică organizează 
concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de 
execuţie temporar vacante. Concursul se organi-
zează la sediul I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii 
16, sector 5, în data de 10.12.2015, ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului, la sediul I.N.S. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină obligatoriu documentele prevă-
zute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici. Condiţiile de parti-
cipare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul şi pe site-ul I.N.S. (www.insse.
ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
I.N.S. şi la telefon (021)317.77.82.

VÂNZĂRI DIVERSE  
Cartea “Strămoşii poporului 
român” reprezintă o luminată 
punte de suflet cu românii de 
pretutindeni. 0761.674.276. 
0733.940.772.

PROPUNERI AFACERI
Vând autorizaţie taxi în Braşov+ maşină echipată, 
preţ 25000E. 0748848589

CITAȚII
Numita Brânzei Mariana este citată în calitate de 
pârât, în dosar nr. 3975/222/2015 al Judecătoriei 
Dorohoi, reclamant Vieru Eleonora.

Se citează la Judecătoria Petroşani, în data de 
16.12.2015, ora 8:45, în dosar nr. 7547/278/2008* - 
partaj judiciar, următorii: Colcer Elena, Costruţ 
Petru, Costruţ Maria, Nariță Ana, Moldovan 
Ileana sau moştenitorii acestora.

Se citează pârâtul Ciurba Gheorghe Dorel, cu 
domiciliul necunoscut, la Judecătoria Beiuş în 
dosar nr. 2084/187/2015 având ca obiect divorţ, cu 
termen de judecată la data de 05.01.2016.

Broştic Ion cu ultim domiciliu cunoscut in com. 
Pârjol, jud. Bacău, este citat la Judecătoria 
Moineşti in dosarul 3237/260/2015, termen 
20.01.2016, in proces de divorţ cu Broştic Elena.   
 
Baciu Felicia şi Daniel Roza ambele cu ultim 
domiciliu in com. Ghindari, jud. Mureş, sunt citate 
la Judecătoria Moineşti, pentru data de 20.01.2016 
in dosarul 3606/260/2015, in proces de partaj cu 
Mihoc Aurelia.  

Coşulţchi Marcu Ana, Coşulţchi Emanuel Andrei, 
Coşulţchi Andreea Irina sunt citaţi în calitate de 
pârâţi în dosarul nr. 674/222/2015 al Judecătoriei 
Dorohoi, în contradictoriu cu reclamanta Coşul-
ţchi Maria, obiectul cauzei ,,succesiune” pentru 
termenul din 14 decembrie 2015, ora 8.30.

CLECIU LUCIA fostă MURGEAN, cu domi-
ciliul în Bucureşti, Str.Ciubotica Cucului, 
nr.35, sector 5 este citată la Judecătoria Motru 
în data de 03.12.2015, ora 09.00, în Dosarul 
nr.1873/263/2015 în calitate de Pârât în contra-
dictoriu cu Văduva Nicolae şi Nicoliţa.

Maxim Cosmin, in calitate de asociat al S.C. 
ATECO S.R.L. cu sediul in Municipiul Suceava, 
str. 22 Decembrie nr. 27, judetul Suceava, inregis-
trata la Registrul Comerrtului sub numarul 
J33/467/2003, avand CUI: 15465519, cesionez 
(vand) cu titlu oneros toate partile sociale detinute, 
adica 21.797 parti sociale reprezentand 24,99541% 
din totalul partilor sociale ale societatii, la un pret 
intre valoarea nominala  si valoarea contabila a 
fiecarei parti sociale. Valoarea nominala a unei 
parti sociale este de 10 RON, astfel incat, valoarea 
nominala totala a tuturor partilor sociale detinute 
este de 217.970 RON. Telefon: 0745.651475; 
0740.040.990.

DIVERSE
Subscrisa CII Chitu Adina Elena în calitate de 
administrator judiciar numit în dosarul nr. 
6355/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, 
notifica deschiderea procedurii generale a insol-
ventei faţă de debitoarea Tinad Auto SRL, cu 
sediul social în Ploieşti, Str. Vitejilor, Nr. 3, Bloc 
108a, Scară A, Et. 4, Ap. 18, Jud. Prahova, 
J29/998/2010 din data de 22.12.2010, CUI 
27267884 cu următoarele termene: 24.12.2015 
înregistrarea cererilor de creanţe; 13.01.2016 
tabelul preliminar al creanţelor; 05.02.2016 tabelul 
definitiv de creanţe; 18.01.2016 prima adunare a 
creditorilor, va avea loc la sediul administratorului 
judiciar  din Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr.16, jud. 
Prahova, ora 16:00; 02.12.2015 adunarea generală 
a asociaţilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr.16, jud. 
Prahova, ora 10:00  cu unic punct pe ordinea de zi 
“Desemnarea administratorului special”.

Subscrisa CII Chitu Adina Elena în calitate de 
lichidator judiciar numit în dosarul nr. 
6209/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, 
notifica deschiderea procedurii simplificate a 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Consumcoop Dambovnic Soc. 
Cooperativă – Rociu, după cum urmează: Denumire: Magazin mixt Rociu în 
suprafață de 694 mp - fără teren - situat  în com. Rociu, jud. Argeș. Valoare [Ron, 
fără TVA]: 420.564 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria 
Costești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 15-
12-15. Licitația va avea loc în data de 16-12-15, ora 11:00:00, la sediul 
Consumcoop Dambovnic. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la SFO Costești, 0248.672768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Alex Nico Andra SRL – Costești, 
după cum urmează: Denumire: Construcție terasă restaurant și teren aferent 
intravilan - 209 mp. Valoare [Ron, fără TVA]: 69.300 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 14-12-15. Licitația va avea loc 
în data de 15-12-15, ora 11:00:00, la Costești - punct de lucru str. Aleea Gării. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la SFO 
Costești, 0248.672768.
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insolventei faţă de debitoarea Utarul Distribution 
SRL, cu sediul social în Ploieşti, Aleea Şcolii, nr.6, 
bl.62, sc.D, parter, ap.63, jud. Prahova, 
J29/1011/2012, CUI 30387619 cu următoarele 
termene: 30.12.2015 înregistrarea cererilor de 
creanţe; 08.01.2015 tabelul preliminar al crean-
ţelor; 01.02.2015 tabelul definitiv de creanţe; 
13.01.2016 prima adunare a creditorilor, va avea 
loc la sediul administratorului judiciar   din 
Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr.16, jud.Prahova, ora 
16:00; 04.12.2015 adunarea generală a asociaţilor 
va avea loc la sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr.16, jud. Prahova, ora 
16:00  cu unic punct pe ordinea de zi “Desemnarea 
administratorului special”.

LICITAȚII
Şcoala Gimnazială 128 organizează în data de 
17-12-2015 licitaţie publică pentru închirierea sălii 
de sport. Relaţii la sediul unităţii din str. Ion 
Creangă nr.6, Sector 5, sau tel. 021.410.22.19.

Lichidatorul judiciar CII Ştefănescu Ovidiu Alin 
anunţă vânzarea provizorie a proprietăţii „BAR – 
RESTAURANT” situat în mun. Rm. Vâlcea, cartier 
Traian, str. Nicolae Titulescu, nr. 2-3, judeţul Vâlcea, 
compusă din clădire cu regim de înălţime parter şi 
mansardă cu aria construită la sol de 207,49 mp, 
aria construită desfăşurată de 414,98 mp şi aria 
utilă de 346,53 mp şi teren de categoria curţi 
construcţii în suprafaţa totală de 207,49 mp, din 
care lotul 1 cu o suprafaţă de 113,05 mp şi lotul 2 cu 
o suprafaţă de 94,44 mp,  identificată cu număr 
cadastral 1461/9/1/1/2/2/2 şi număr cadastral 1461 
/9/ 1/ 1/2/ 2/1 /1/ 1/ 2 şi înscrisă în Cartea Funciara 
nr. 20040 şi nr. 17736 ( provenită din conversia de pe 
hârtie a C. F nr. 2601 ), contra sumei de 400.000 lei. 
Supraofertele sunt acceptate până la data de 
28.12.2015. Pasul de supraofertare este de 15% din 
preţul oferit. Data şedinţei de negociere: 28.12.2015, 
ora 11.00. Informaţii suplimentare: 0722740176.

Compania Naţională de Căi Ferate “Cfr” S.A 
Sucursala Regionala de Căi Ferate Braşov– 
Divizia Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str. Poli-

tehnicii nr. 1, organizează la sediul societăţii, 
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în data de 
17.12.2015, de la ora 11.00, pentru închirierea de 
locaţii (spaţii şi terenuri) disponibile în vederea 
desfăşurării de activităţi comerciale, prestări 
servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate 
pe raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate în  
subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. 
Pentru detalii privind locaţia (amplasarea), supra-
faţa, destinaţia (obiect de activitate), tariful minim 
de pornire al licitaţiei, taxele necesare a fi achitate 
pentru participarea la licitaţie, vă puteţi adresa la 
sediul Sucursalei Regionale CF Braşov– Divizia 
Patrimoniu (telefon: 0268/429107, 0268/410108) 
sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro– CFR SA- 
Licitaţii interne– nivel regional- închirieri. Docu-
mentaţiile necesare participării la licitaţie (caiete 
de sarcini şi anexe) se procură, contra cost, de la 
sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov– 
Divizia Patrimoniu. Documentele necesare admi-
terii participării la licitaţie se vor depune la sediul  
Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov– 
Divizia Patrimoniu, până la data de 11.12.2015.

Se organizează licitaţie publică cu strigare în 
vederea vânzării în conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006 a următoarelor active: 1. Sediu 
administrativ central – clădire birouri, situat în 
Brăila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la preţul de 
1.258.000 lei. Se pot vinde şi birouri separate cu 
cota indiviză din căile de acces şi din spaţiile 
comune. Preţ/birou începând de la 43.915 lei; 2. 
Teren Sos. Viziru, km. 10, în suprafaţa totală de 
112.611,59 mp, cu active viabile ( Atelier reparaţii, 
clădire protocol, drumuri şi platforme, etc.), la 
preţul de 1.294.030 lei; 3. Activul Cazan de Apă 
Fierbinte, situat în Brăila, calea Călăraşilor nr. 
321B, la preţul de 1.110.630 lei; 4. Mijloace de 
transport : Autoutilitara 10215 FĂ 31 la preţul de 
10.300 lei; Autoutilitara Dacia 1307 la preţul de 
2.200 lei; 5. Mijloace fixe şi obiecte inventor 
compus din: Aparate de măsură, electrice şi elec-
tronice, la preţul de 8.428 lei; Birotica şi calcula-
toare la preţul de 11.810 lei; Mobilier la preţul de 
16.063 lei; Aparate aer condiţionat, la preţul de 
3.270 lei; Diverse bunuri la preţul de 658 lei; 6. 

Stoc de magazie, la preţul de 221.727 lei; Preţurile 
nu conţin TVA. Date organizare licitaţie: 
03.12.2015, 10.12.2015, 17.12.2015, 14.01.2016, 
21.01.2016, 28.01.2016, orele 11.00. Caietele de 
sarcini se pot ridica de la sediul lichidatorului din 
Brăila, Sos. Focşani, km. 5, contra sumelor 
cuprinse între 50 lei şi 2.500 lei. Garanţia  de  
participare la licitaţie de  10% din valoarea de 
pornire trebuie achitată cu cel puţin 2 zile anterior 
datei licitaţiei. Nr. tel. 0241/542942, 0720/300.464.

S.C. INASIN  SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după cum urmează: 
ACTIVUL NR.1: spatiu comercial situat in Mun.
Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi 
, cu aria construita de 187,28 mp. si aria utila  de 
173,23 mp., inscris in Cartea Funciară sub 
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1, 2/p/sp.com./1/2 si 
Cartea Funciara nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, 
cu preţul de pornire a licitatiei este  de  470.242,50 
lei ( fara TVA)( 50% din valoarea de evaluare) . 
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 03.12.2015, ora 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.  Vasile Lupu 
Nr. 43, Jud. Iaşi, ÎN data de 04 decembrie 2015 
orele  15.00, şi se va desfăşura în conformitate cu 
PREVEDERILE Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor din data de 
29.04.2015. Adjudecarea se va face în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licita-

ţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. Pentru parti-
ciparea 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 03.12.2015 ora 15.00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări,confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în 
Monitorul  Oficial  al  României ,  nr. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a, Norme revi-
zuite prin Decizia nr 8/10.06.2015 a Consiliului 
de Administraţie al societăţii. În perioada 
20.11.-26.11.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: - Achiziție de 
servicii de mentenanţă la sistemele de suprave-
ghere video. - Publicitate prin mass-media – 
cotidian central. - Servicii de curăţare a 
rezervoarelor de depozitare ţiţei – reluare 
procedura. - Furnizare de licenţe Microsoft 
Enterprise Agreement Renewal.  Invitaţiile/
anunţurile de participare, însoţite de docu-
mentele care stau la baza întocmirii ofertelor, 
se găsesc pe pagina proprie de internet (www.
conpet.ro) , la secţiunea Achiziţii  publice: 
Director Departament Managementul Achizi-
ţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu Albu. 
SERVICIU ACHIZIŢII Exp. Ap Corina Iosif. 

Just Insolv SPRL, administrator judiciar al SC 
Petroutilaj SA, societate aflată în reorganizare 
judiciară, anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
unor bunuri imobile aflate în patrimoniul debi-
toarei, respectiv a Proprietăţii imobiliare indus-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. 942781/2010. Nr. 942781 din 24.11.2015. Anunț privind 
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 11.12.2015, orele 
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Simion Ernur 
Iulian, cu sediul în loc. Călărași, str. Independenței nr. 136, județul Călărași, cod 
fiscal, în dosar de executare nr. 942781/2010, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv TVA) este: - Construcție P+1 în suprafață de 149.82 mp, valoare - 
129.806 lei și teren intravilan în suprafață de 288 mp, valoare - 46.745 lei, ambele 
situate în loc. Călărași, str. Independenței nr. 136, având nr. cadastral 1391 - UAT 
Călărași și CF nr. 22206 (2137). Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - Sechestru 
asigurator nr. 942781/27.05.2013 emis de AJFP Călărași; - SC Suport Colect SRL – 
Contract de ipotecă nr. 5438/16.12.2007; - Bucharest Financial Plazza SRL – 
Contract cesiune de creanță nr. j254/30.03.2009 încheiat cu BCR SA ptr. Contract 
credit nr. 4154/PF/30.11.2007; - BEJ Culea Orlando – Somație nr. 221/05.06.2012. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați 
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care 
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul 
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției 
sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus 
în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, 
pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor 
solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare 
la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 26.11.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.

publicitate
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triale intitulata Secţia „Material Rulant şi Utilaje 
Grele” situată în comună Poiana Campina, 
compusă din teren în suprafaţa de 79.162 mp 
înscrisa în  cărţile funciare nr. 20159 şi nr. 20160 
ale comunei Poiana Campina şi construcţiile 
situate pe acest teren la preţul de 2.273.507,5 lei, 
precum şi a bunurilor mobile de natura obiectelor 
de inventar, atestate, autorizaţii şi certificate, 
bunuri ce se afla în Secţia MRUG şi care nu pot fi 
valorificate separat de proprietatea imobiliară 
industrială la preţul de 1.070.747 lei (plus TVA). 
Licitaţia are loc în baza  hotărârii Adunării Credi-
torilor din data de 07.09.2015, a rapoartelor de 
evaluare şi a regulamentului de participare la lici-
taţie încuviinţate de această adunare. Condiţiile de 
participare la licitaţie sunt prevăzute în caietul de 
sarcini care poate fi cumpărat de la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova, la preţul 
de 6.000 lei (fără TVA). Licitaţia va avea loc pe 

data de 04.12.2015, 07.12.2015, 09.12.2015, 
11.12.2015, 14.12.2015, 15.12.2015, 16.12.2015, 
18.12.2015, 21.12.2015 şi 22.12.2015 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
judeţul Prahova. Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

PIERDERI
Bordei Nicolae-Dan PFA cu sediul în Bucureşti, 
sec.3, Str.Sfânta Vineri, nr.23, camera 2, bl.105B, 
sc.B, ap. 56, având CUI: 34374581 şi nr. ordine în 
registrul comerţului F40/1601/16.04.2015, declar 
pierdute Certificatul de Înregistrare seria B 
nr.3066819 şi Certificatul Constatator nr.138927 
din 15.04.2015. Le declar nule.

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 declară 
nul un număr de 1 proces- verbal de constatare a 
contravenţiei cu seria OP numărul 0022006. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, 
județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 94303/25.11.2015. În 
temeiul art. 162, alin. (2) din. O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.F.M. Câmpina organizează 
la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 08.12.2015, ora 13.00, teren 
intravilan 537 mp și construcțiile – locuință (P) 44 mp și locuință vacanță (P+M) 124 
mp situate în Breaza de Sus, Aleea Someșului nr. 3A, jud. Prahova, preț de pornire 
345.855 lei, proprietatea debitorului Iancu Victor Octavian – Dobroești, jud. Ilfov; - 
în data de 08.12.2015, ora 14.30, teren extravilan categoria fâneață 5503 mp, 
situat în Valea Doftanei, tarlaua 11, parcela 94/42, jud. Prahova, preț de pornire 
30.912 lei; teren extravilan fâneață 4521 mp, situat în Valea Doftanei, tarlaua 11, 
parcela 94/43, preț de pornire 26.431 lei, proprietatea debitorului Manea Viorel – 
Valea Doftanei, jud. Prahova; - în data de 09.12.2015, ora 13.00, teren curți 
construcții 48217 mp și construcțiile C1-depozit 84 mp, C2-stație alimentare 11 mp, 
C3-punct control 12 mp, situate în intravilanul comunei Bănești, punct 
Ciuperceasca, tarla 51, parcela 1357, preț de pornire 880.458 lei, proprietatea S.C. 
Gercom Business S.R.L. Ploiești pentru creanțele debitoarei S.C. Grinseg Construct 
S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 09.12.2015, ora 14.30, teren 7256 mp 
(5887 mp teren curți construcții și 1369 mp teren neproductiv) și construcțiile C3-
hală industrială 1805 mp, C5-magazie 111 mp, C7-hală 105 mp, C10-șopron 
metalic 301 mp, C11-bazin apă 52 mp, situate în Câmpina, Calea Doftanei nr.204, 
tarla 44, parcela 2060, preț de pornire 734.350 lei, proprietatea S.C. Fildas 95 
S.R.L. Câmpina pentru creanțele debitoarei S.C. Fibec S.A. – Câmpina, jud. 
Prahova; - în data de 10.12.2015, ora 13.00, teren intravilan curți construcții 491 
mp și construcția C1-birouri 229,38 mp, situate în Câmpina, Calea Doftanei nr.204, 
tarla 44, parcela 2060, preț de pornire 407.148 lei, proprietatea S.C. Fildas 95 
S.R.L. Câmpina pentru creanțele debitoarei S.C. Fibec Metalglass S.A. – Câmpina, 
jud. Prahova; - în data de 10.12.2015, ora 14.30, teren arabil 34441 mp, situat în 
intravilanul comunei Bănești, tarla 46, parcelele A1308/10-lot2, A1308/10-lot3, 
A1308/10-lot4, A1308/11, A1308/40, A1308/12, A1308/13-lot4, A1308/13-lot3, 
A1308/13-lot2, A1308/13-lot1, preț de pornire 571.582 lei, proprietatea S.C. 
Agroferma S.R.L. Câmpina pentru creanțele debitoarei S.C. Fibec Metalglass S.A. – 
Câmpina, jud. Prahova; - în data de 11.12.2015, ora 11.00, mașini electronice cu 
câștiguri tip ELPS – 85 bucăți,  preț de pornire 13.111 lei, proprietatea debitoarei 
Razec Bets S.R.L. – Poiana Câmpina, jud. Prahova; - în data de 14.12.2015, ora 
13.00, teren extravilan categoria fâneață 4789 mp, situat în Comarnic, punct Parc, 
tarlaua 59, parcela F553, jud. Prahova, preț de pornire 3.385 lei, proprietatea 
debitoarei Onea Lucia – Comarnic, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu 
includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. Câmpina, 
primăria în raza căreia își are domiciliul fiscal debitorul și pe site-ul ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010; 0244.376011, 
persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.
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Familiile SERGESCU şi MANDRIC, 
amintesc celor care i-au cunoscut şi preţuit că la 

1 decembrie se împlinesc 3 ani de la despărţirea de

EUGEN MANDRIC

şi 18 ani de la despărţirea de fratele său

EMIL MANDRIC

Odihnească-se în pace.


