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OFERTE SERVICIU
Patiser, shaormar, modelator covrigi,
preparator gogoşi, ajutor patiser din zona
Colentina, Fundeni. Tel. 0764.630.710,
0734.198.439.
Angajăm conducători auto profesionişti
transport marfă, ADR, intern şi internaţional. 0762.221.283, 0762.221.281
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, cu
sediul in Bucureşti, Str. Apolodor nr.17,
sector 5, organizează, în data de 31 octombrie 2015 (proba scrisă), concurs pentru
ocuparea unui număr de 166 posturi la
Direcţia generală antifraudă fiscală. Condiţiile de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte informaţii
cu privire la concurs sunt afişate la sediul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
şi publicate pe pagina de internet a Agenţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 319.97.59 / 319.97.68 /int. 2018,
2492, 2026, 2011, 2059, 1342, precum şi pe
site-ul www.anaf.ro secţiunea INFO ANAF
-anunţuri- Resurse umane-Concurs
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
Institutul de Filologie Română „A.
Philippide”, din cadrul Filialei Iaşi a
Academiei Române, cu sediul în str.
Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 22.10.2015,
ora 9:00, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
muncitor calificat, gradul I (M), cu atribuţii
de gestionar, conform H.G. nr. 286 din
23.03.2011, actualizată. Condiţii: studii
medii (şcoala profesională, liceu de specia-

litate, studii postliceale), vechime de minim
9 ani. Termenul de depunere a dosarelor
este 14.10.2015, ora 10:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332 101 115, Biroul
Resurse Umane, Salarizare şi la sediul
Institutului, tel. 0332 106 508.

ANIVERSĂRI
În data de 29 septembrie, MUNTEANU
ION, veteran de război, a împlinit
frumoasa vârstă de 90 de ani! LA MULŢI
ANI! Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a
dăruit un soţ, tată, bunic şi străbunic atât
de bun şi de nepreţuit! Te iubim şi îţi
dorim mulţi ani de acum încolo, alături
de noi! Familia

CITAȚII
Numita Prisacaru Florica în calitate de
pârâtă, este chemată în instanţă la Judecătoria Botoşani, la data 13.10.2015, în dosar
nr. 8283/193/2015, având ca obiect divorţ,
reclamant Prisacaru Constantin.

Judecătoria Iași Complet de judecată
C12M, sala 3, în calitate de pârâtă în dosarul
nr. 3746/245/2015, având ca obiect exercitarea autorităţii părintești modificare, stabilire domiciliu minor, pensie de întreţinere.

Valentin la Tribunalul Teleorman, str. Independenţei, nr. 22, Alexandria, în dosarul
civivl nr. 845/292/2009 la data de 16 octombrie 2015 pentru recurs succesiune, recurent-reclamant fiind Ţiparu Mariana.

Prin prezenta am procedat la afişarea citatiei de la Judecătoria Ploieşti, la ora 10:00,
în data de 29.09.2015, privind dosarul
nr.43104/281/2014, prin care este chemat în
Instanţă domnul Mihai Doru Alin, Camera
Sala 6, în data de 26 Noiembrie 2015, ora
08.30, Judecătoria Ploieşti, jud. Prahova.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiţii:- Anghel Nicolae, domiciliat
în mun. Rm. Vâlcea, Aleea Zorelelor, nr. l,
bl. C18, sc. B, ap. 19, jud. Vâlcea, în calitate
de intimat în dosarul civil nr. 3154/90/2015
cu termen de judecată în data de
09.10.2015, având ca obiect încetarea
măsurii de protecţie, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; - Argeşeanu Liliana domiciliată în com. Alunu, jud. Vâlcea, în calitate
de intimată în dosarul civil nr. 3146/90/2015
cu termen de judecată în data de
09.10.2015, având ca obiect instituire
măsură de protecţie, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Se citează Despina Cristiana la adresele
Curtea de Argeş, str. Episcop Nechita , bl.
23, sc. A, et. 2, ap. 5 şi la adresa din Piteşti,
cart. Găvana III, bl. C2, sc. C, ap. 5, de
către Stanciu Ioana, la Tribunalul Argeş, în
Dosarul nr. 19154/280/2012, Complet C3,
ora 8,30, în data de 28.10.2015.

Ciotîrcă Constantin, cu adresa unde locuieşte necunoscută este chemat în instanţă la
Judecătoria Sector 6, în calitate de pârât, în
data de 01.10.2015, ora 10.30, în dosarul nr.
20123/303/2015, obiectul dosarului Ordin
de protecţie- reclamant Nedea Maria.

Hong Kong Jia Sheng Internaţional Enterprise Development Limited, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Hong Kong, Clădirea
D21/F, Max Share Centre nr. 373, Kings
Road, punctul Nordic Hong Kong, este
chemat la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, din Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 37, sector
3, complet 8 (c3 – miercuri) - LM, Secţie
Comuna, Camera 121, în data de
18.11.2015, ora 09.00, calitate de debitor/
pârât, în proces cu SC Atlantis Proconstruct
SRL, prin Administrator Judiciar Tanasă si
Asociaţii SPRL, în calitate de reclamant
pentru fond – rezoluţiune contract, ce face
obiectul dosarului nr. 34664/300/2014.

Numita Repede (fostă Ştefanache ) Irina
este citată în ziua de 14.10.2015 ora 8.30 la

Se citează Coconu Nicuşor, Zalum
(Coconu) Anişoara şi Sîrbu Alexandru

Pârâtul Colceru Petru Leonard este citat la
Judecătoria Moineşti dosar 2136/260/2014
termen 26.11.2015, obiect divorţ.
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Domnul Vede Florin este citat in data de
14.10.2015 la Judecatoria Novaci, judetul
Gorj, in calitate de parat in dosarul
nr.642/267/2015 af lat pe rolul acestei
instante, complet 3 Civil, in proces cu
Spitalul Orasenesc Horezu, avand ca obiect:
Pretentii.
Numitul Atmaca Suleyman în calitate de
pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Turcia, Bayram Paşa, este chemat în
instanţă la Judecătoria Dorohoi, la data de
12.10.2015, în dosar nr. 631/222/2015, având
ca obiect divorţ, reclamantă Atmaca Maria.
Numitul Nicolau Mihai, fiul lui Ştefan și
Pachiţa, cu ultimul domiciliu cunoscut în
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sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, este
chemat în judecată în data de 12.10.2015,
ora 8.30, la Judecătoria Iași, în strada
Anastasie Panu nr. 25, et. 1, CO3, în calitate de pârât, în proces cu Nicolau Vasile,
reclamant, Căuș Valeria, Bârzu Elena,
Nicolau Vasile și Păstrăvanu Maria în calitate de pârâţi, în dosar nr. 16953/245/2014,
având ca obiect partaj succesoral, ieșire din
indiviziune.
Numitul Nicolau Vasile, fiul lui Ştefan și
Pachiţa, cu ultimul domiciliu cunoscut în
oraș Petrila, str. 8 Martie, sc. 1, bl. 27, et. 4,
ap. 51, jud. Hunedoara, este chemat în
judecată în data de 12.10. 2015, ora 8.30, la
Judecătoria Iași, în strada Anastasie Panu
nr. 25, et. 1, CO3, în calitate de pârât, în
proces cu Nicolau Vasile, reclamant, Căuș
Valeria, Bârzu Elena, Nicolau Vasile și
Păstrăvanu Maria în calitate de pârâţi, în
dosar nr. 16953/245/2014, având ca obiect
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partaj succesoral, ieșire din indiviziune.
Se citează numiții Crew Maria, Dumitrașcu
Daniel Armand și Dinu Estera, Popescu
Dorel și Popescu Adrian Vasile, la Judecătoria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010,
partaj, cu termen la 12 octombrie 2015.
Se citează Rotaru Liliana, să se prezinte în
data de 06.11.2015, ora 8.30, la Judecătoria
Iași, sitaută în Iași, str. Anastasie Panu nr.
25, Secţia civilă, Complet C24M, în calitate
de pârâtă în dosarul nr. 8435/245/2015,
având ca obiect stabilire autoritate părintească exclusivă și stabilire locuinţă minori,
în contradictoriu cu Besleagă Iosif.
Se citează Mălinici Lovim, în calitate
succesibil al defunctei Mălinici Silvia, decedată la 31 mai 2014, în data de 08.12.2015,
ora 12.00 la sediul BNP Porfir Alexandru
din Tulcea, str. Păcii nr.13, bl.S 4, sc.B, ap.4.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: Andrei Ioana - loc. Bradu, nr. 413, jud.
Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren arabil intravilan în suprafață de 2040
mp, situat în sat Geamăna, com. Bradu, jud. Argeș. Valoare [Ron]: 180.100 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 RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 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 14-10-15. Licitația va avea loc
în data de 15-10-15, ora 11:00:00 AM, la sediul Administrației Finanțelor Publice
Pitești, Bld. Republicii, nr. 118, mezanin 2, camera 5. 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 A.J.F.P. Argeș, B-dul. Republicii, nr.
118, et. 3, cam. 8, tel. 0248.211511.

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. 359/2015. Nr. 14154/25.09.2015. 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 14.10.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tudor Constantin
Aurelian, cu sediul în loc. Modelu, str. Movilița nr. 5, județul Călărași, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. C359/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: - Construcție casă de locuit în suprafață de 173 mp și teren
intravilan curți, în suprafață de 939 mp, fără nr. cadastral și fără CF, situat în comuna
Modelu, str. Movilița nr. 5 – valoare – 137.943 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu
se cunosc. 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 29.09.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

Se citează eventualii moștenitori ai defunctului Deacu Vasile, decedat la 23 noiembrie
2015, în data de 08.12.2015, ora 12.00 la
BNP Porfir Alexandru din Tulcea, str. Păcii
nr.13, bl.S 4, sc.B, ap.4.

NOTIFICĂRI
Subscrisa CII Chiţu Adina Elena în calitate
de administrator judiciar numit în dosarul
nr. 2988/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de
debitoarea Rindoco Marketing Service
SRL, cu sediul social în Ploieşti, str. Troienelor nr.5, Bl.45A, Sc.A, Ap.3, Jud.
Prahova, J29/519/2004, CUI 16240115 cu
următoarele termene: 26.10.2015 înregistrarea cererilor de creanţe; 13.11.2015
tabelul preliminar al creanţelor; 08.12.2015
tabelul definitiv de creanţe; 18.11.2015
prima adunare a creditorilor, va avea loc la
sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr.16, jud.
Prahova, ora 15:00; 05.10.2015 adunarea
generală a asociaţilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar din Ploieşti, str.
Cezar Bolliac, nr.16, jud.Prahova, ora 15:00
cu unic punct pe ordinea de zi “Desemnarea administratorului special”.

DIVERSE
SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în
calitate de administrator judiciar al
C-Jame Active Development SRL
desemnat prin hotărârea civilă din data de
23.09.2015, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr.
16894/3/2015, notificã deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr.
85/2014 împotriva C-Jame Active Development SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul
3, Str. Prisaca Dornei, Nr. 8, Bloc D6, Scara

A, Etaj 5, Ap. 101, CUI 19074840, nr. de
ordine în registrul comerţului
J40/15722/2006. Persoanele fizice şi juridice
care înregistrează un drept de creanţă
împotriva C-Jame Active Development
SRL vor formula declaraţie de creanţă care
va fi înregistrată la grefa Tribunalului
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu referire
la dosarul nr. 16894/3/2015, în următoarele
condiţii: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorulu 09.11.2015; b)
termenul de verificare a creanţelor, de
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului
preliminar de creanţe 30.11.2015;c)
termenul pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv la 28.12.2015; d) data
primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 07.12.2015 ora 14.00; e) adunarea
generală a asociaţilor la data de 12.10.2015,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Andreass Real SRL desemnat prin hotărârea civilă din data de 22.09.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a
Civilă în dosar nr. 30028/3/2013, notificã
deschiderea falimentului prin procedura
generală prevăzută de Legea nr.85/2006
împotriva Andreass Real SRL, cu sediul în
Bucureşti Sectorul 2, Str. Teiul Doamnei,
Nr. 13, Bloc 36, Scara 1, Etaj 3, Ap. 11, CUI
15347220, număr de ordine în registrul
comerţului J40/4689/2003. Persoanele fizice
şi juridice care înregistrează un drept de
creanţă născut după data deschiderii
procedurii insolvenţei împotriva Andreass
Real SRL vor formula declaraţie de creanţă
care va fi înregistrată la grefa Tribunalului
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu referire
la dosarul nr. 30028/3/2013, în următoarele
condiţii: a) termenul limită pentru înregis-

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. 359/2015. Nr. 14154/25.09.2015. 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 14.10.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tudor Constantin
Aurelian, cu sediul în loc. Modelu, str. Movilița nr. 5, județul Călărași, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. C359/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: - Teren extravilan în suprafață de 2,167 ha fără nr. cadastral și
fără CF, situat în extravilanul comunei Modelu, tarla 8/3, parcela 3, UAT Modelu –
valoare – 35.848 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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
29.09.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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trarea cererii de admitere a creanţelor în
tabelul suplimentar al creanţelor
06.11.2015; b) termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor 08.12.2015; c) termenul pentru
depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar 28.12.2015; d) termen pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv
consolidat 08.01.2016.

SOMAȚII
Judecătoria Sighetu Marmaţiei. Dosar nr.
1778/307/2015. Somaţie. Emisă în temeiul
inchierii civile din 02 septembrie 2015.
Având în vedere cererea formulate de
reclamanţii Marina Dorică identificată prin
CNP 2690325241642, domiciliată în
Sighetu Marmaţiei, Str. Muzeului nr. 58A,
jud. Maramureş şi Marina Viorel identificat
prin CNP 2690325241642, domiciliat în
Sighetu Marmaţiei, Str. Muzeului nr. 58A,
jud. Maramureş având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului reprezentând teren înscris în CF nr. 59529
Sighetu Marmaţiei (CF vechi 3002 Iapa) nr
top 6567/6129/2, având suprafaţă de 565
mp, somează persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim să
formuleze opoziţie în termen de şase luni
de la publicarea prezenţei somaţii. În cazul
în care, în termen de şase luni de la
emiterea publicitatiei prezenţei somaţii, nu
s-a formulat opoziţie, instanţa va proceda
la judecarea cererii formulate de reclamanţii.
Dosar nr. 2083/288/2013, Sendinta civila nr.
698/15.04.2013. Pe rol fiind solutionarea
cererii privind emiterea somatiei de plata
formulata de creditoarea SC BOROMIR
IND SRL, cu sediul in Rm. Valcea, Str.
Targului, nr. 2, jud. Valcea in contradictoriu
cu debitoarea SC Cosmin Stancu Company
SRL, cu sediul in Corabia, Str. Caraiman,
nr. 8A, Bl. 13, Sc. 1, Ap. 4, jud. Olt. In
temeiul art. 1591 CPC, instanta a procedat
la verificarea competentei si a constatat ca
pricina este de competenta generala, materiala si teritoriala a Judecatoriei Corabia
prin rap. la disp. art. 2 alin. 1 din OG nr.
5/2001 corab. cu art. 1 pct. 1., art. 7, art. 10
pct 1 CPC. Se incuviinteaza, in temeiul art.
167 alin. 1 CPC, proba cu inscrisurile
anexate cererii, acestea servind af larii
adevarului in cauza. Instanta constata ca
au fost administrate toate probele necesare
in cauza, iar in baza disp. Art. 150 CPC, se
declara dezbaterile inchise si retine cauza
in pronuntare. Instanța hotaraste: Admite
cererea privind emiterea somatiei de plata
formulata de creditoarea SC BOROMIR
IND SRL, cu sediul in Rm. Valcea, strada
Targului, nr. 2, judetul Valcea in contradictoriu cu creditoarea SC Cosmin Stancu
Company SRL cu sediul in Corabia, Str.
Caraiman, Nr. 8A, Bl. 13, Sc. 1, Ap. 4, jud.
Olt. Someaza debitoarea sa achite creditoarei suma de 2260,05 lei, reprezentand
contravaloarea marfa livrata si neachitata.
Fixeaza termen pentru indeplinirea obligatiei 15 zile de la data comunicarii prezentei
ordonante. Obliga debitoarea la plata sumei
de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata
reprezentand taxa judiciara de timbru si
timbru judiciar. Cu drept de cerere in
anulare pentru debitoare in termen de 10
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zile de la comunicare. Pronuntata in
sedinta publica, azi 15.04.2013, la Judecatoria Corabia.

ADUNĂRI GENERALE
Comunicat: Consiliul de Administraţie al
SC Complex Comet SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Timişoara nr.84, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu
nr. J40/391/1991, Cod Fiscal: RO2622360,
informează prin prezentul ca Raportul
Semestrial 2015 poate fi consultat la sediul
societăţii din Bd. Timişoara nr.84, sector 6,
Bucureşti sau pe pagina de web a societăţii
www.complexcomet.ro. Raportul Semestrial 2015 a fost transmis către B.V.B. şi
A.S.F., în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul societăţii sau la telefon
021.444.18.66. S.C. Complex Comet S.A.
Tripon Gheorghe Preşedinte al Consiliului
de Administraţie.

LICITAȚII
Primăria comunei Victoria, județul Iași,
organizează în data de 21.10.2015, orele
10.00, la sediul din satul Victoria, comuna
Victoria, județul Iași, licitație publică
deschisă, pentru vânzarea terenului în
suprafață de 808 mp situat în intravilanul
satului Icușeni, comuna Victoria, județul
Iași, identificată în CF 63365 UAT Victoria,
la valoarea de 10.194 lei. Pasul de licitare
(suma fixă în bani care reprezintă
minimum supralicitării) va fi de 100 lei/
întreaga suprafață. Ofertele trebuie depuse
până cel târziu la 20.10.2015, orele 14.00 la
sediul Primăriei comunei Victoria –
Compartimentul Juridic, Contencios,
Achiziții, iar data limită pentru solicitarea
clarificărilor este 15.10.2015, orele 16.00.
Informații suplimentare se obțin de la
secretarul comunei la numărul de telefon
0232/295120.
SC Citadin SA Iaşi, cu sediul în Bd. T.

Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizează la sediul sau procedura de „Licitaţie”, cu oferte de preţ în plic închis, în
vederea atribuirii contractului „Sare
industrială pentru drumuri”. Pentru participarea la procedura de achiziţie, ofertantul trebuie să îndeplinească condiţiile
cerute în „Documentaţia de achiziţie” care
se poate ridică de la sediul SC Citadin SA,
serviciul achiziţii, contra sumei de 100 lei
până pe data de 09.10.2015. Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor:
preţul cel mai scăzut. Documentaţia de
ofertare va fi depusă la registratura
unităţii, până la data de 12.10.2015, orele
10:00. Procedura se va desfăşura la sediul
SC Citadin SA în ziua de 12.10.2015, cu
începere de la orele 12:00. Relaţii supli-

mentare privind procurarea documentaţiei
şi condiţiile de participare se pot obţine la
tel. : 0232 – 240.885.

PIERDERI
SC Elbus Tour SRL declară pierdut şi nul
Caiet Document Control nr. 2016373.
Pierdut Atestat Taxi CPTX 89495 pe
numele Teodorovici Ciprian Constantin. Il
declar nul.
Pierdut certificat înregistrare şi certificate
constatatoare, inclusiv anexe pentru societatea MIB PUBLICITATE SRL, având
J23/1434/2006, CUI 18856651. Le declar
nule.

