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Prietenos, 
          util, 
              distractiv!

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Marta 

Daniel - Aninoasa, după cum urmează: Denumire: Autoturism 

Volkswagen Golf, nr. înmatriculare AG-11-PNX. Valoare [Ron, fără 

TVA]: 5.811 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 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 RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 09/06/2017. Licitația va avea loc în data de 12/06/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - 

corp Muzeu. 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 

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Pislaru 

Genica - Berevoiești, după cum urmează: Denumire: Autotractor 

Volvo, nr. înmatriculare AG-09-YGY. Valoare [Ron, fără TVA]: 

9.571 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 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 RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 15/06/2017. Licitația va avea loc în data de 16/06/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - 

corp Muzeu. 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 

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.

OFERTE SERVICIU
l Firma SC Opk.Luela Mili SRL, 
cu sediul în Carabsebeş, str.Ardea-
lului, Nr.164, bl.2, sc.A, ap.4, 
judeţul Caraş-Severin angajează 3 
brutari, cu experienţă între 3 şi 6 
ani, vorbitori de limba sârbă, 
germană. Pentru detalii suplimen-
tare, sunaţi la nr.0766.442.568.

CITAȚII  
l Curcă Iulian este citat în data 
de 07.06.2017 la Judecătoria 
B o t o ş a n i ,  î n  d o s a r u l  n r. 
15768/193/2016, obiect divorț în 
contradictoriu cu Curcă Liliana.

l Se citează Dumitru Rădiţa la 
Judecătoria Feteşti pentru 
08.06.2017, ora 9, în dosarul 
1266/229/2016 de divorţ, în 
contradictoriu cu Ion Sebastian.

l Numita Pşait Gabriela, cu 
ultimul domiciliu în Iaşi, este 
citată în data de 21.06.2017 la ora 
08:30 la Judecătoria Iaşi, cu sediul 
în Iaşi, str.Anastasie Panu, nr.25, 
jud.Iaşi, Completul C25M, 
camera Sala 2, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l 
nr.1990/245/2017 având ca obiect 
divorţ fără minori în care recla-
mant figurează Pşait Eugen 
Sebastian.

DECIZIE  
l Administratorul special, I M 
CONSULTING ROMANIA SRL, 
prin d-l Iordanescu Eugen, al SC 
SIMEROM SA cu sediul in Sibiu 
strada Serbota nr 28, inregistrata 
la ORC sub numarul de ordine si 

data inregistrarii J32/32/1991, 
CUI 792229, capital social 
subscris si varsat,  revoca convo-
carea  ADUNARII  GENERALE 
ORDINARE  A ACTIONA-
RILOR SC SIMEROM SA din 
data de 02.06.2017 ora 16, 
Adunarea Generala a Actionarilor  
SC Simerom SA va fi convocata 
de catre administratorul judiciar 
Moldrom Insolvency I.P.U.R.L. la 
o data ulterioara conform  preve-
deri lor  legale .  ADMINIS-
T R AT O R  S P E C I A L  I M 
CONSULTING ROMANIA SRL, 
ADMINISTRATOR IORDA-
NESCU EUGEN.

DIVERSE  
l SC Ameropa Grains SA 
Constanţa, strada Theodor 
Burada, nr.25, anunţă public 
depunerea cererii pentru obţi-
nerea autorizaţiei de mediu 
pentru desfăşurarea activităţii: 
Depozitare şi comercializare 
produse de protecţie a plantelor şi 
îngrăşăminte chimice la adresa: 
Punct de Lucru Fărcaşele, com.
Fărcaşele, Str.Libertăţii, nr.208, 
Telefon: 0733.501.145. Observa-
ţiile şi sugestiile din partea cetăţe-
nilor se depun în scris la sediul 
APM Olt, Slatina, str.Ion Moro-
şanu, nr.3, pe durata derulării 
procedurii.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Armonix 
Distribution SRL desemnat prin 
hotararea nr. 3335 din data de 
29.05.2017, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 

Civila in dosar nr. 12503/3/2017, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Armonix 
Distribution SRL, cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 3, Intr. Pati-
noarului, Nr. 23, Bloc PM55, 
Scara 3, Etaj 4, Ap. 108, CUI  
27887304, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/182/2011. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Armonix Distribution 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr.12503/3/2017, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 13.07.2017; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
de creante 02.08.2017; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 25.08.2017; 
d) data primei sedinte a adunarii 
generale a creditorilor 07.08.2017, 
ora 14.00;  e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 12.06.2017, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare. S.C. OMV 
Petrom S.A.,  titular al proiectulu 
i: “Demolare careu sonda 1483 
Dumitrana”, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Ilfov in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata, 

pentru proiectul: “Demolare 
careu sonda 1483 Dumitrana” 
propus a fi amplasat in comuna 
Darasti, jud. Ilfov. Nu se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si evaluarii adecvate. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot si consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ilfov 
din Bucuresti, str. Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, in zilele de 
luni pana joi, intre orele 9-13, 
precum si la urmatoarea adresa 
de internet: http://apmif.anpm.ro 
in termen de 8 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, pana 
la data de 08.06.2017.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 559/246/2016, petentii 
Banesiu Ionel Aurel si Banesiu 
Florica, cu domiciliul in sat 
Moroda nr. 443, com. Seleus, jud. 
Arad, solicita inscrierea dreptului 
de proprietate asupra cotei de 1/1 
parti din imobilul inscris in CF nr. 
301768 Seleus, CF vechi nr. 1286 
Moroda, cu nr.  topografie 
109-110/a compus din teren intra-
vilan in suprafata de 1079 situat 
in satul Moroda, nr. adm. Vechi 
51, nr. admn. Nou 401 (A1), si nr. 
cadastral C1/nr. topographic 
109-110/a compus din casa situate 
in sat Moroda nr. adm vechi 51 (A 
1.1) constructive care in prezent 
nu mai exista, terenul fiind fara 
supraedificare, a proprietarului 
tabular de sub B1, defunctul 
Bupte Sabin, decedat la data de 
06.03.1966, imobil asupra caruia 
exercita de peste 50 de ani pana in 
prezent, o posesie pasnica, 
publica, continua si sub nume de 
proprietari. In urma acesteia sunt 
somatic, in baza art. 130 din 
Decretul – Lege nr. 115/1938 toti 
cei interesati de indata sa inain-
teze opozitie la Judecatoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in termen 
de o luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la solutio-
narea cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Se convoacă adunarea generală 
a ASociaţiei Privat Consal ICSH 
Hunedoara, în vederea întocmirii 
formelor de lichidare şi radiere a 
asociaţiei, din Registrul Persoa-
nelor Juridice . Adunarea va avea 
loc în dată de 08 iunie 2017, ora 
10.000, la fosta cantină OTa 
ICSH.

l Uniunea Nationala a Practicie-
nilor in Insolventa din Romania - 
Filiala Prahova anunta ca pe data 
de 19.06.2017, ora 15:00, are loc 
Adunarea Generala Extraordi-
nara, la Hotel - restaurant BEST, 
Sala Clasic, Cartier Albert, 
Ploiesti. Daca la prima convocare 
nu se intruneste numarul necesar 
de membri, Adunarea Generala 
Extraordinara se convoaca pentru 
data de 19.06.2017, orele 15:15, iar 
hotararile vor fi adoptate cu majo-
ritatea simpla a celor prezenti.

LICITAȚII  
l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: Hala de depozitare 
si birouri administrativ - compus 
din teren cu suprafata de 3.127 
mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 

Calea Chisinaului nr.35. Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei  (respectiv 
531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren situat in Zona Antibiotice, 
jud. Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0  l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Persoa-
nele 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 08.06.2017 orele 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, in data de 8 iunie 2017 orele 
12.00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
c r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul 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 partici-
pare 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 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la 
data de 08.06.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e foane le :  0232 .240890 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat constatator, 
eliberat de catre ORC Arad, 
pentru Constantin I Dan PFA. Il 
declar nul.

l Pierdut legitimatie serviciu 
emisa de RADET ped numele 
Diaconu Dan. Declar nula. 

l PIERDUT CUI SC SAVEUR 
FRUMOS SRL CU SEDIUL 
SOCIAL IN STRADA FULGER 
NR.73 ORAS MAGURELE 
J23/2819/2014, CUI 33632461. 
DECLAR NUL. 

l Subscrisa, Lukoil România 
SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Nordului, nr.28-36, 
Sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti 
sub nr.J40/4469/1998, având Cod 
d e  I d e n t i f i c a r e  F i s c a l ă : 
RO10547022, declar pierdut şi nul 
certificatul constatator de autori-
zare nr.18113 din 19.01.2005 emis 
de ONRC pentru Punct de Lucru 
Staţie de Distribuţie Carburanţi 
Galaţi 4 Micro.

publicitate


