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OFERTE SERVICIU
l Angajăm sudori cu experienţă 
pentru Italia. Salariu 1800 euro. 
C o m i s i o n  0 .  C o n t a c t : 
0311105489, 0761933918.

l Angajam croitor cu experienta, 
pantalonar si masinisti pentru 
costume pe comanda. Salariu 
3000 RON. 0720130490.

l Firma SC Extra Royal Pan 
SRL, cu sediul în Tulcea, jud.
Tulcea, str.Isaccei, nr.12, complex 
4 parter, angajează 1 brutar şi 2 
ambalatori manuali vorbitori de 
limba engleză. Pentru detalii 
suplimentare sunaţi  la nr 
0773.330.269.

l Sc Patiseria Zoky Srl anga-
jeaza spalator vase mari. Conditii: 
Studii 8 clase, calificare brutar, 
cunoasterea bucatariei sarbesti 
(prajitura Burek). Informatii tel 
0745330061 sau CV la adresa de 
mail zoranmutavschi@gmail.
com pana la data de 21.06.2017.

l Angajez şofer categoria C, 
pentru curse locale şi in ţară, 
salariu atractiv, domiciliu doar 
Bucureşti, Bolintin, Chitila, Săbă-
reni, Roata, Ciorogârla. Program 
L-V. 0762.674.278.

l Angajez şofer categoria C+ E, 
pentru TIR curse locale, salariu 
atractiv, domiciliu doar Bucureşti 
sau  I l fov.  Program L-V. 
07626.74.278.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
“Dr. Carol Davila” Bucureşti 
scoate la concurs următoarele 
posturi vacante contractuale 
conform HG 286/2011: 1 post de 
asistent medical generalist cu 
studii superioare; 1 post de asis-
tent medical de laborator cu 
studii superioare; 2 posturi de 
asistent medical generalist cu 
studii postliceale; 1 post de îngri-
jitoare; 1 post de muncitor cali-
ficat gr. I- electrician. Dosarele de 
concurs se depun la Biroul 
RUNOS din cadrul Spitalului 
până la data de 04.07.2017, ora 
14.00. Proba scrisă va avea loc în 
data de 12.07.2017, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data 
de 14.07.2017, ora 9.00, la sediul 
spitalului din Calea Griviţei, nr.4, 
sect.1, Bucureşti. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizi-
erul spitalului şi pe site-ul www.
spcaroldavila.ro.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare si Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de „tehnician 
chimist”- un post. Obiectul prin-
cipal de activitate al ICMET 
Craiova este “Cercetare şi dezvol-
tare în alte ştiinţe naturale şi 
inginerie” (cod CAEN 7219) şi 
e s t e  s t a b i l i t  p r i n  H G 
nr.81/11.02.1999, modificată prin 
HG nr.1495/2008, privind organi-
zarea şi funcţionarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
şi Încercări pentru Electroteh-
nică- ICMET Craiova. Concursul 
se va desfăşura la sediul ICMET 
Craiova din Bvd.Decebal, 
nr.118A, Craiova, în data de 
31.07.2017, începând cu ora 900. 
Data limită de depunere a dosa-
rului: 21.07.2017, ora 14.00. Meto-
dologia de concurs, Regulamentul 

de desfăşurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribuţiile 
funcţiei, etc. se obţin de pe pagina 
web a institutului: www.icmet.ro, 
sau de la sediul unităţii. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0747.034.859 (în intervalul orar 
8.00-17.00) sau la adresa de 
e-mail: nela@icmet.ro.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de „funcţionar 
administrativ”- două posturi. 
Obiectul principal de activitate al 
ICMET Craiova este “Cercetare 
şi dezvoltare în alte ştiinţe natu-
rale şi inginerie” (cod CAEN 
7219) şi este stabilit prin HG 
nr.81/11.02.1999, modificată prin 
HG nr.1495/2008, privind organi-
zarea şi funcţionarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
şi Încercări pentru Electroteh-
nică- ICMET Craiova. Concursul 
se va desfăşura la sediul ICMET 
Craiova din Bvd.Decebal, 
nr.118A, Craiova, în data de 
28.07.2017, începând cu ora 900. 
Data limită de depunere a dosa-
rului: 21.07.2017, orele 14.00. 
Metodologia de concurs, Regula-
mentul de desfasurare a concur-
sului, Criteriile de evaluare, 
Atribuţiile functiei, etc. se obţin 
de pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
unităţii. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de 
telefon 0747.034.859 (în inter-
valul orar 8.00-17.00) sau la 
adresa de e-mail: nela@icmet.ro.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de „director 
economic”. Obiectul principal de 
activitate al ICMET Craiova este 
“Cercetare şi dezvoltare în alte 
ştiinţe naturale şi inginerie” (cod 
CAEN 7219) şi este stabilit prin 
HG nr.81/11.02.1999, modificată 
prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea şi funcţionarea Insti-
tutului Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul ICMET Craiova din Bvd.
Decebal, nr.118A, Craiova, în 
data de 27.07.2017, începând cu 
ora 9.00. Data limită de depunere 
a dosarului: 21.07.2017, ora 14.00. 
Metodologia de concurs, Regula-
mentul de desfăşurare a concur-
sului, Criteriile de evaluare, 
Atribuţiile funcţiei, etc. se obţin 
de pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
unităţii. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de 
telefon: 0747.034.859 (în inter-
valul orar 8.00-17.00) sau la 
adresa de e-mail: nela@icmet.ro.

l Primăria Oraş Scorniceşti, cu 
sediul în localitatea Scorniceşti, 
str.Unirii, nr.2, judeţul Olt, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante: 
-Îngrijitor I, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 12.07.2017, ora 09.00; 
-proba interviu în data de 
14.07.2017, ora 09.00; -proba 
practică în data de 14.07.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 

concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale sau 
medii; -vechime: 1 an; -abilităţi 
pentru munca în echipă; -disponi-
bilităţi pentru program flexibil; 
-ştie să folosească ustensilele de 
lucru, precum şi produsele de 
curăţenie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Oraş Scorniceşti. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Oraş Scorniceşti, 
persoană de contact: Lupescu 
Mihail, telefon: 0249.460.444. 

l Comuna Heleşteni, judeţul 
Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de şef 
SVSU, funcţie contractuală în 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Heleşteni, 
Compartimentul Situaţii de 
Urgenţă. Condiţii de desfăşurare 
a concursului: -Proba scrisă se va 
desfăşura în data de 12.07.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi. 
-Interviul se va desfăşura în data 
de 13.07.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
judeţul Iaşi. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni. Condiţii de 
participare la concurs: În vederea 
înscrierii la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumu-
lativ condiţiile prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art.28 
din OMAI 96/2016, pentru apro-
barea criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii 
de urgenţă. Condiţii de studii şi 
vechime: -studii liceale absolvite; 
-minim 5 ani vechime. Condiţiile 
de desfăşurare a concursului, 
condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele soli-
citate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate şi la 
sediul Primăriei Comunei Heleş-
teni, judeţul Iaşi. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 

Comunei Heleşteni, persoană de 
contact: Bortaş Paul Radu -secre-
tarul comunei Heleşteni, tel nr 
0232.716.768. 

l Societatea profesionale de 
insolvență Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, înregistrată 
în Registrul Formelor de Organi-
zare II sub nr. 0649, având CUI 
RO31215824, prin reprezentant 
ec. Popescu Emil în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei 
SC Agromec Gogosu SA – în 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul social in sat 
Gogosu, comuna Gogosu, judetul 
Mehedinti, cod identificare fiscala 
1609169, inmatriculata in Regis-
t r u l  C o m e r t u l u i  s u b  n r. 
J25/248/1991, numit prin sentința 
pronunţată de către Tribunalul 
Mehedinți, Secţia a II – Civilă, de 
Contencios Administrativ şi 
F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
4241/101/2014 în temeiul dispozi-
țiilor art. 23 din Legea 85/2006 
angajeaza expert cadastrist care 
sa efectueze procedurile de 
cadastru si intabulare CF pentru 
bunurile imobile dupa cum 
urmeaza: *Sediu Gogosu* situat 
in sat Gogosu, comuna Gogosu, 
judetul Mehedinti;Bunul imobil 
*Secția Balta Verde* situată în sat 
Balta Verde, comuna Gogoşu, 
județul Mehedinți, clădire folosită 
ca birou în stare avansată de 
degradare, atelier mecanic, pătul 
demolat şi teren curți construcții 
cu o suprafață de 5073,00 mp; 
Bunul imobil *Secția Ciorobo-
reni* situată în sat Cioroboreni, 
comuna Jiana, județul Mehedinți, 
compusă din – atelier mecanic, 
magazie şi teren curți construcții 
în suprafață de 5215,00 mp. – 
certificat de atestare a dreptului 
de proprietate seria MO7 nr. 1301 
din data de 04.03.1996.Bunul 
imobil *Sectia Jiana* situata in 
sat Jiana, comuna Jiana, judetul 
Mehedinti, compusa din pompa 

motorina, atelier mecanic si 
birouri.Lichidatorul judiciar 
precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor 
de arhivare trebuie să cuprin-
dă:onorariul solicitat pentru 
efectuarea procedurilor de 
cadastru si  intabulare CF 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite şi contribuții); peri-
oada de timp de efectuare a 
procedurile de cadastru si intabu-
lare CF din momentul desem-
narii.Ofertele pot fi transmise pe 
fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau 
expertyna@yahoo.com sau direct 
la sediul ales din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinți  până la data de 
22.06.2017 orele 14:00.

VÂNZĂRI CASE

Vând casă cu teren (curte şi 
grădină), Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii şi 
preț la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Vasiliu 
Mihai, CNP 1680725077325, cu 
ultimul domiciliu în satul/ 
comuna Copălău, judeţul Boto-
şani,  pentru termenul din 
30.06.2017 în dosarul  nr. 
20234/193/2016 al Judecătoriei 
Botoşani.

l Numitul Ştefancu Gabriel cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Calle Carretas, nr. 1, 4A, Nie, oraş 
Talavera de la Reina (Toledo), 
Spania, este citat (chemat) în data 
de 28.06.2017, ora 8.30, la Jude-
cătoria Botoşani, cu sediul în 
municipiul Botoşani, strada 
Mihai Eminescu, nr. 60, complet 
C21, în calitate de părăt în dosar 
nr. 1484/193/2017, pentru cauza 
partaj bunuri comune (lichidare 

regim matrimonial), de Ungu-
reanu Liliana, cu ultimul domi-
ciliu în municipiul Botoşani, str. 
Adrian Adamiu nr. 1, scara D, 
etaj 4, ap. 20, judeţul Botoşani, în 
calitate de reclamantă.

l Se citează pârâții: Diaconu 
Marius Daniel cu domiciliul în 
mun.  Cra iova ,  s t r.  Gra l . 
Gheorghe Magheru, nr.22, bl.118, 
sc.1, et.4, ap.17, jud. Dolj şi 
Purcărescu Sineta Nicoleta, cu 
domiciliul în sat Ianca, com. Inca, 
j u d .  O l t ,  î n  d o s a r u l  n r. 
821/99/2014/a1 af lat pe rolul 
Tribunalului Iaşi, cu termen de 
judecată în data de 26.10.2017 
ora 0900 având ca obiect atra-
gerea răspunderii materiale a 
administratorului statutar al 
debitorului SC DPI SERVICES 
SECURITY SRL în conformitate 
cu prevederile art. 138 din Legea 
85/2006 privind procedura insol-
venţei.

l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă 
Camera de Arbitraj şi Mediere 
din mun. Iaşi, Bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt nr.2, bl.B2 colț, tr.1, 
jud. Iaşi, în calitate de pârâți, la 
data de 10.07.2017, ora 12.00, în 
dosarul nr. 101/2017, având ca 
obiect pronunțarea unei hotărâri 
care să țină loc de contract de 
vânzare, în proces cu Huțupaşu 
Ion, Huțupaşu Lili, Bădărău 
Sorin-Irinel şi Bădărău Cristina, 
în calitate de reclamanți.

DIVERSE  
l Aceasta informare este efec-
tuata de  OMV Petrom SA 
/  Expert Petroleum Solutions 
S R L   t i t u l a r  a l  p r o i e c -
tului,  “lucrari de suprafata 
pentru foraj si echipare sonda 521 
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Ticleni”, cu sediul in Bucu-
resti str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 
J40/8302/23.10.1997,  CUI 
1590082, ce intentioneza sa soli-
cite de la Administratia Bazinala 
de Apa Jiu, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucra-
rilor de “lucrari de suprafata 
pentru foraj si echipare sonda 
521 Ticleni”, propus a fi amplasat 
in extravilanul Orasului Ticleni, 
jud. Gorj. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodarire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la SC 
EXPERT SERV SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l OMV PETROM SA. cu sediul 
in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul "foraj si punere 
in productie sonda  3609 bis 
Fauresti" propus a fi realizat in 
extravilanul localitatii Fauresti, 
comuna Faurest i ,  judetul 
Valcea.  Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la  sediul  Agentiei  pentru 
Protectia Mediului Valcea, strada 
Remus Bellu nr. 6 şi la sediul 
OMV Petrom SA în zilele de luni 
- vineri, între orele 9.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Valcea, strada 
Remus Bellu nr. 6.

l Anghel Marin, avand domici-
liul in judetul Ilfov, Com. Snagov, 
int.Crinului, nr.6, titular al 
proiectului  P.U.Z-,,introducere in 
intravilan si construire unitati de 
depozitare, parc logistic, birouri, 
anexe, utilitati si circulatii’’ in 
Judet Ilfov, Com. Ciorogarla, T5, 
P15-1, 15/2 lot 1-7, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
Avizului  de oportunitate al 
CJ.Ilfov. Documentatia  putand 
fi consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/ 
comentariile  si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
Manu, nr.18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), de luni pana 
vineri, intre orele 900- 1400,  ince-
pand cu data de 20.06.2017.

l Oraşul Jibou, Adresa: Jud.
Sălaj, oraş Jibou, str.1 Decembrie 
1918, nr.4, cod de înregistrare 
fiscală: 4494926, tel.0260.644.558, 
fax: 0260.641.300, e-mail: 
primaria_jibou@yahoo.com. 1.
Reglementări legale privind acor-
darea de finanţare nerambursa-
bilă: -Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general, modificată prin 
OUG nr.84/2008. -Ordinul 
nr.130/2006, privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor asociaţiilor 
culturale locale, judeţene şi ale 
municipiului Bucureşti, HG 
nr.1447/2007, privind aprobarea 
normelor financiare. -HCL Jibou 
nr.33/2017, privind aprobarea 
bugetului local al oraşului Jibou 
pe anul 2017. 2.Domeniul de 
aplicare: activităţi culturale. 
3.Categorii de solicitanţi: pot 
participa persoane fizice sau juri-
dice fără scop patrimonial, orga-
nizaţ i i  neguvernamentale 
înfiinţate în baza OG 26/2000, cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, cu activitate în domeniul 
culturii, cu personalitate juridică 
română cu sediul/filiala, în oraşul 
Jibou sau care desfăşoară sau au 
desfăşurat în ultimul an activităţi 
cu caracter cultural în oraşul 
Jibou, de care au beneficiat sau 
beneficiază cetăţenii oraşului 
Jibou, activitate dovedită prin 
înscrisuri oficiale actualizate, care 
iniţiază şi organizează programe 
şi acţiuni de interes public local, 
în domeniile pentru care se aplică 
programul. 4.Suma alocată: Nr.
Crt.; Domeniul; Suma; Capitol 
bugetar: 1; Social; 20.000Lei; 
68.02. 5.Durata finanţării: anul 
2017. 6.Criteriile şi condiţiile de 
acces la fondurile publice sunt 
ce l e  p revăzute  în  L egea 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, iar Criteriile specifice şi 
de evaluare şi formularele sunt 
prevăzute în anexa la HCL Jibou 
nr.37/28.03.2017: Ghidul Solici-
tantului privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile de la bugetul 
local, acordate în baza Legii 
350/2005, privind finanţările 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general 
pentru anul 2017, documentaţia 
putând fi solicitată printr-o 
adresă scrisă către Oraşul Jibou. 
Având în vedere întârzierea cu 
care s-a aprobat HCL 37/2017 şi 
apropierii evenimentelor cultu-
rale, a competiţiilor sportive, 
Oraşul Jibou, uzând de art.20, 
alin.(2) din L350/2005, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
reduce numărul de zile între data 
publicării anunțului de partici-
pare şi data-limită pentru depu-
nerea documentației de la 30 zile 
la 15 zile. 7.Data şi ora-limită de 
d e p u n e r e  a  p r o i e c t e l o r : 
07.07.2017, ora 16.00. 8.Perioada 
de selecție şi evaluare a proiec-
telor: 10.07.2017- 14.07.2017. 
Relaţii la tel.0260.644.558 
(persoană de contact: Opriş 
Maria).

l Administrator judiciar CII 
Burcoveanu Laura- Mihaela al 
Alexandrescu– Onofrei Alina- 
Sidona Întreprindere Individuală, 
cu sediul în Iaşi, Aleea Nicolina 
nr. 2A, camera 2, bloc G9, et. 7, 
ap. 48, jud. Iaşi, înregistrată la 
ORC Iaşi sub nr. F22/774/2013, 
CUI 31499807, notifică debi-
toarea, creditorii şi O.R.C. Iaşi că 
în Dosar nr. 7540/99/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Iaşi s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitoarei 
stabilindu-se termen– limită 
pentru depunerea cererilor de 
admitere a creanțelor: 10.07.2017; 
termen- limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea, publicarea 

tabelului preliminar în BPI 
–31.07.2017; termen– limită 
pentru depunerea contestațiilor la 
tabelul preliminar este de 7 zile de 
la publicarea în BPI; termenul 
pentru soluționarea contestațiilor 
şi afişarea tabelului definitiv– 
28.08.2017. Adunarea creditorilor 
se convoacă pentru 04.08.2017, 
ora 11.00 la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Iaşi, str. 
Doctor Iosif Cihac 17. Adminis-
trator judiciar CII Burcoveanu 
Laura Mihaela– Iaşi, str. Doctor 
Iosif Cihac 17, tel: 0741-232516.

l Administrator judiciar CII 
Burcoveanu Laura- Mihaela al 
SC Hermes Fruits SRL cu sediul 
în Iaşi, str. Libertății nr. 20, bl. 
635, sc. B, et. 4, ap. 20, camera 2, 
jud. Iaşi, înregistrată la ORC Iaşi 
sub nr. J22/369/2011, CUI 
28101234, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Iaşi că în Dosar 
nr. 2996/99/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Iaşi s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitoarei 
stabilindu-se termen– limită de  
depunere a cererilor de admitere 
a creanțelor până la 21.07.2017; 
termen- limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea, publicarea 
tabelului preliminar în BPI 
–10.08.2017; termen– limită 
pentru depunerea contestațiilor la 
tabelul preliminar este de 7 zile de 
la publicarea în BPI; termenul 
pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv –04.09.2017. Adunarea 
creditorilor se convoacă pentru 
16.08.2017, ora 11.00 la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Iaşi, str. Doctor Iosif Cihac 
17. Administrator judiciar CII 
Burcoveanu Laura Mihaela –Iaşi, 
str. Doctor Iosif Cihac 17, tel: 
0741-232516.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic S.A., cu  
sediul în Poiana Braşov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Braşov, 
număr de ordine în  Registrul 
Comerţului Braşov J08/988/1998, 
CUI RO8698066, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor societăţii Ana 
Teleferic S.A. în data de 21 iulie 
2017, ora 12.30, în Poiana Braşov, 
Hotel "Sporturilor", judeţul 
Braşov, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la data de referinţă 07 iulie 
2017, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea, de principiu, a 
fuziunii prin absorbţia de către 
Ana Teleferic S.A. (Societate 
Absorbantă) a societății Ana 
Electric S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 
1, biroul nr. 14, sector 1, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societate Absorbită). 2. Stabilirea 
datei de referinţă a situaţiilor 
financiare ale societăţilor partici-
pante, care vor fi folosite pentru a 
se stabili condiţiile fuziunii. 3. 
Împuternicirea Consiliului de 
administratie în vederea realizării 
proiectului de fuziune şi a înde-
plinirii tuturor formalităţilor 
legale ce ţin de operaţiunea de 
fuziune. 4. Desemnarea reprezen-
tantului acţionarilor pentru 
perfectarea documentelor şi înre-
gistrarea lor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Braşov. În cazul în care nu 
sunt îndeplinite condiţiile legale 

de desfăşurare a adunării gene-
rale extraordinare a acţionarilor, 
a doua adunare generală extraor-
dinară va fi convocată pentru 
data de 24 iulie 2017, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi 
ordine de zi.Ana Teleferic S.A. 
prin: Taban Ion Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie.

l Administratorul unic al Ana 
Electric S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 
1, biroul nr. 14, sector 1, număr 
de ordine în Registrul Comer-
ţului J/40/24307/1994, CUI 
6641365 (Societatea), convoacă 
adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor la data de 21 
iulie 2017, ora 9.00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul consolidat 
al acţionarilor la data de refe-
rinţă de 7.07.2017, cu urmă-
t o a r e a  o r d i n e  d e  z i :  1 . 
Aprobarea, de principiu, a fuzi-
unii prin absorbţia de către Ana 
Teleferic S.A., cu sediul în 
Poiana Braşov, Hotel Sportu-
rilor, judeţul Braşov, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
Braşov J/08/988/1998, CUI 
RO8698066 (Societatea Absor-
bantă), a societății Ana Electric 
S.A.  (Societatea Absorbită). 2. 
Stabilirea datei de referinţă a 
situaţiilor financiare ale societă-
ţilor participante, care vor fi 
folosite pentru a se stabili condi-
ţiile fuziunii. 3. Împuternicirea 
administratorului  unic  în 
vederea realizării proiectului de 
fuziune şi a îndeplinirii tuturor 
formalităţilor legale ce ţin de 
operaţiunea de fuziune. 4. 
Desemnarea  reprezentantului 
acţionarilor pentru perfectarea 
documentelor şi înregistrarea 
lor la Oficiul Registrului Comer-
ţului. În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de 
desfăşurare a adunării generale, 
a doua adunare generală extra-
ordinară este convocată pentru 
data de 24.07.2017, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi 
ordine de zi. Societatea Ana 
Electric S.A. Administrator unic 
Taban Ion.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai 
Eminescu, nr.19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr.6, 1 
mp în camera nr.11 şi 1 mp în 
camera de aşteptare şi percheziţie 
corporală la încarcerare, în scopul 
implementării unui sistem de 
efectuare a convorbirilor telefo-
nice pentru persoanele private de 
libertate, conform art.133 şi 
art.246 din HG nr.157/2016 
privind regimul de aplicare a 
Legii nr.254/2013. Persoanele 
interesate se vor prezenta la 
sediul unităţii din Slatina, str.
Primăverii, nr.15, jud.Olt, de 
unde, în perioada 09-26.06.2017, 
orele 08.00-11.00, pot solicita în 
scris fişa de date a achiziţiei, care 
se obţine contra sumei de 5.00 lei.

l Debitorul SC Recisev Plast 
SRL cu sediul în  Dr.Tr.Severin, 
str.Padeş, nr.6, jud.Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF:28399034, 
aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 3395/101/2014 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare: Proprie-
tate imobiliara apartament cu 3 
camere, etaj 2, ap.3 cu suprafata 
de 60,47 mp, suprafata balcon de 
5,06 mp, cote parti comune de 
7,54 mp si cote de Teren de 13,11 
mp, situat în Constanta, str. B –
dul Mamaia, nr. 190, judeţul 
Constanta, avand  numar cadas-
tral 200125-C1-U6 la pretul de 
285.500,00 lei;Proprietate imobi-
liara apartament cu 3 camere, 
etaj 2, ap.4 cu suprafata de 68,41 
mp, suprafata balcon de 5,67 mp, 
cote parti comune de 8,54 mp si 
cote de Teren de 14,83 mp, situat 
în localitatea Constanta, str. B –
dul Mamaia, nr. 190, judeţul 
Constanta, avand  numar cadas-
tral 200125-C1-U7 la pretul de 
322.400,00 lei;Proprietate imobi-

liara SPATIU COMERCIAL 
DEMISOL, cu suprafata de 
130,52 mp,  situat în localitatea 
Constanta, str. B-dul Mamaia, nr. 
190, judeţul Constanta, avand  
numar cadastral 200125-C1-U1 
la preţul de 484.100,00 lei.Pretu-
rile nu includ TVA.Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile * proprietati 
imobiliare * descris anterior, o 
reprezinta sentinta din data de 
16.09.2015 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in 
dosarul  de insolvență nr. 
3395/101/2014 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti.Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi la data de 29.06.2017 orele 
1200.Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 1000,00 lei cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei. 
Contul unic de insolvență al debi-
toarei SC Recisev Plast SRL este: 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Patria Bank SA Sucur-
sala Dr.Tr.Severin.Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege.Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din loc. Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
judeţul Mehedinţi,  telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. 

l Consiliul Local al comunei 
Gruiu, judeţul Ilfov, cu sediul în 
comuna Gruiu, sat Gruiu, Şos. 
Gruiu-Snagov, nr. 152, judeţul 
Ilfov, organizează licitaţie în 
vederea concesionării pe o durată 
de 49 de ani a imobilului teren 
intravilan Cabana Căldăruşani, 
în suprafaţă de 1,24 ha, situat în 
comuna Gruiu, sat Lipia, judeţul 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Găești. Număr de operator de date cu caracter personal: 20002. Dosar de executare nr. 

175. Nr. 11776 din 14.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri 

imobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 14. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 04, luna iulie, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. 

Bl.30, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane 

PANTAZI MARIAN: a. teren arabil intravilan în suprafața de 1.658 mp, situat în localitatea Uliești, str. 

Jugureni, Tarla 8, parcela 475/1, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 27.741 lei, prețul de pornire al 

licitației a-II-a este de 20.806 lei (exclusiv TVA*), preț diminuat cu 25% din prețul de evaluare potrivit 

art. 250, aliniat 11, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: 

Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice București - Proces verbal sechestru nr. 5939/17.03.2017. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice 

române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de 

identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de 

interes pentru cumpărător, după caz: Nu este cazul. Împotriva prezentului înscris se poate introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru 

informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245/713445. Data 

afișării: 20.06.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, 

ziua 16. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17, luna iulie, anul 

2017, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoa-         

rele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Transport Inter SRL, licitația a III - a: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul, 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *);       

1. Semiremorcă Schmitz S01, serie șasiu WSMS6980000750550, nr. înmatriculare GR04JRE, nr. 

omologare D1SC130011J8700, nr. de axe - 3, masa maxim autorizată - 39000, Nu este cazul, 3941 lei, 

19%. Total: 3941 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 

pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, 

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimo-

niului național sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, după 

caz: - taxa de participare la licitație se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 

4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și 

oferta de cumpărare, se va depune conform modelului prevăzut în anexă nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 

63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor 

fiscale; - procedura de licitație se va efectua conform Ordin 1129/2009. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu 

doamna Valeria Stoica. Data afișării: 16.06.2017.

Ilfov. Documentaţia de atribuire 
se poate solicita şi obţine de la 
sediul concedentului până la data 
de 06.07.2017 orele 10.00, eventu-
alele obiecţiuni se vor soluţiona 
până pe  data de 07.07.2017 ore 
10.00, iar ofertele vor fi deschise 
la acelaşi sediu pe data de 
10.07.2017, orele 10.00. Litigiile se 
soluţionează conform Legii 
544/2004, iar plângerea se depune 
la sediul concedentului. Infor-
maţii suplimentare la telefon: 
021.350.80.08. 

l SC Rimti Com SRL, in fali-
ment, anunta vanzare, prin lichi-
datorul judiciar C.I.I. Tudor 
Catalin George a bunului din 
patrimoniu, prin licitatie publica. 
Sedintele de licitatie vor avea loc 
saptamanal, in fiecare zi de 
vineri, incepand cu data de 
23.06.2017 la sediul lichidatorului 
judiciar situat in Ploiesti, Str. 
Cerna Nr. 11, Jud. Prahova. Date 
de contact: - telefon 0725093254; 
- fax 0344404029; - email catalin.
george.tudor@gmail.com. Bunul 
ce urmeaza a fi licitat: Chiosc 
PVC (Constructie provizorie), 
pret redus cu 50% fata de pretul 
stabilit in cadrul raportului de 
evaluare. Caietul de sarcini, in 
valoare de 500 lei, se va putea 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
apartamentulu i  s i tuat  in 
Campina, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 
12, jud. Prahova, compus din 
doua camere si dependinte cu o 
suprafata utila de 50,44 mp; 
pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 30% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuviintat 
de Adunarea Creditorilor din 
08.08.2014 si conform regulamen-
tului de participare la licitatie, 
respectiv 103.180 lei (pret nepur-
tator de TVA). Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 27.06.2017, 
2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 7 . 2 0 1 7 , 

20 .07 .2017,  25 .07 .2017 s i 
27.07.2017 orele 12:00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti strada 
Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, 
cab. 7B. Conditiile de participare 
la licitatie sunt mentionate in 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar, a carui 
valoare este de 1000 lei (fara 
TVA). Relatii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil aflat in patrimo-
niul debitoarei, respectiv terenul 
intravilan in suprafata de 9.996 
mp situat in loc Secaria, Tarla 31, 
parcela F356, jud. Prahova, la 
pretul de 12.045 lei (pret nepur-
tator de TVA). Terenul este incris 
in cartea funciara. Conform 
regulamentului de participare la 
licitatie, pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 50% din pretul 
stabilit in raportul de evaluare 
incuviintat de Adunarea Credito-
rilor din 08.08.2014. Licitatiile vor 
avea loc in data de: 27.06.2017, 
2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
20 .07 .2017,  25 .07 .2017 s i 
27.07.2017 orele 12:00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, strada 
Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab 
7B. Conditii de participare si 
relatii suplimentare la telefon 
0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica 
a activului imobil Proprietate 
imobiliara industriala, situat in 
com. Poiana Campina, sat Poiana 
Campina, str. Principala, nr. 1, 
jud. Prahova, inscris in Cartea 
funciara nr. 21142 a com. Poiana 
Campina, compus din teren in 
suprafata de 66939 mp si din 
cladiri si constructii special la 
pretul total de 11.076.700 lei fara 
TVA. Daca cumparatorul este o 
societate neplatitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul 
nu va fi purtator de TVA. Pretul 

de pornire al licitatiei publice 
pentru activul de mai sus este cel 
din raportul de evaluare intocmit 
de PFA Constantin Valerica. Lici-
tatia publica are loc in baza hota-
rarilor Adunarilor Creditorilor 
d i n  d a t a  d e  1 9 . 1 2 . 2 0 1 6 
si 15.06.2017 si a regulamentului 
de participare la licitatie. Licitatia 
publica se organizeaza in baza 
unui caiet de sarcini in valoare de 
5.000 lei + TVA, care se achita in 
numerar sau in contul lichidato-
rului judiciar. Sedintele de licitatii 
v o r  a v e a  l o c  p e  d a t a 
de:  21.06.2017, 23.06.2017, 
2 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  0 5 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
18.07.2017 si 20.07.2017 orele 
12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab. 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la 
telefon 0344104525.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 1176/111/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Alex Don Com 
S.R.L., CUI: 30987885 scoate la 
vânzare prin licitație publică: 
autoutilitară marca Opel tipul 
COMBO cu 2 locuri având nr. de 
înmatriculare BH 07 MKA, 
număr de identificare/serie şasiu 
WOLOXCF2523017509, an 
fabricație 2002, culoare caroserie 
alb, sursa de putere motorina, 
putere maximă motor 48 kw, 
cilindre 1686 cmc, numărul de 
kilometri parcurşi 254.380 km 
Prețul de pornire: 5.220,00 lei.
Licitația va avea loc în 27.06.2017 
ora 12:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația 
se reia în data de 04.07.2017 
respectiv 11.07.2017 la aceeaşi 
oră. Licitantul trebuie să achiziți-
oneze un caiet de sarcini privind 
bunurile imobile supuse prezentei 
licitații, contra sumei de 150 
RON+TVA, ce va cuprinde şi 
regulamentul de vânzare. Lici-
tantul va depune la sediul lichida-
torului judiciar o cerere de 

participare la licitație, inclusă în 
caietul de sarcini, cu cel puțin o zi 
înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. Infor-
mați i  te l :0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@plgin-
solv.ro.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil aflat in patrimo-
niul debitoarei, respectiv terenul 
intravilan in suprafata de 9.996 
mp situat in loc Secaria, Tarla 31, 
parcela F356, jud Prahova, la 
pretul de 12.045 lei (pret nepur-
tator de TVA). Terenul este incris 
in cartea funciara. Conform 
regulamentului de participare la 
licitatie, pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 50 % din 
pretul stabilit in raportul de 
evaluare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 08.08.2014. Lici-
tatiile vor avea loc in data de: 
2 7 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
25.07.2017 si 27.07.2017 orele 
12:00 la sediul  lichidatorului din 
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, 
bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii de 
participare si relatii suplimentare 
la telefon: 0344104525.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
apartamentulu i  s i tuat  in 
Campina, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et.2, 
ap.12, jud. Prahova, compus din 
doua camere si dependinte cu o 
suprafata utila de 50,44 mp; 
pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 30% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuviintat 
de Adunarea Creditorilor din 
08.08.2014 si conform regulamen-
tului de participare la licitatie, 
respectiv 103.180 lei (pret nepur-
tator de TVA). Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 27.06.2017, 
2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
20 .07 .2017,  25 .07 .2017 s i 
27.07.2017 orele 12:00 la sediul  
lichidatorului din Ploiesti strada 
Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 
7B. Conditiile de participare la 
licitatie sunt mentionate in caietul 
de sarcini  intocmit de lichida-
torul judiciar, a carui valoare este 
de 1000 lei ( fara TVA). Relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0344104525.

l S.C. "Citadin" S.A. Iasi, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 
32C, organizeaza procedura 
“Licitatie dechisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis,  in vederea 
atribuirii contractului de achi-
z i t i e :   F i l e r  d e  c a l c a r  s i 
ciment. Procedura de achizitie se 
va desfasura conform prevede-
rilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achi-
zitiilor” al SC Citadin SA Iasi.
Pentru participare la procedura 
de achizitie, ofertantii trebuie sa 
indeplineasca conditiile cerute in 
"Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 30.06.2017 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care soli-
c i t a  i n  s c r i s  a c c e s u l  l a 
documentatie cu date de identifi-

care clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al socie-
tatii.Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut.Documentatia de 
ofertare va fi depusa la sediul SC 
CITADIN SA pana la data 
de  03.07.2017, ora 10:00.Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data 
de  03.07.2017, ora  12:00, la 
sediul S.C. CITADIN S.A.Relatii 
suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0232-240.887, fax: 0232-240.884.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri mobile la 
valoarea de evaluare redus cu 
50% aut out i l i t a r a  Dac ia 
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, 
an fabricatie 2005, diesel-2.150,00 
lei, autoutilitara Ford Transit-PH 
55 RDC, camion 4 usi, an fabri-
catie 2006, diesel-6.450,00 lei, 
autoturism Kia-PH 22 RDC, an 
de fabricatie 2007, benzina-
3.850,00 lei, autoturism Dacia 
Logan-PH 66 RDC, berlina 4 usi, 
an fabricatie 2005, benzina-
2.350,00 lei. Preturile nu contin 
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. Licitaţia va avea 
loc în data de 27.06.2017, ora 
15/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 04.07.2017 respectiv 
11.07.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redus cu 50% de 
161.395,00 lei mijloace fixe (2 
cabine vopsit, bormasine, prese, 
testere, truse scule, sistem reglare 
geometrie roti, elevatoare, mobi-
lier, etc) si stocuri la valoare de 
evaluare de 22.375,50 lei (lampi, 
oglinzi, geamuri oglinzi, , aripi, 
capace oglinzi, suporturi, bari, 
gr i le ,  capace,  ornamente, 
bandouri, trepte, panouri, flap-
suri, spoilere, faruri, carenaje, 
capete bara, filtre)Preturile nu 
contin TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 27.06.2017, ora 
11/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 04.07.2017 respectiv 
11.07.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redusa cu 5% de 
2.357.900 lei C1-service auto 
Sc-1082 mp, C2-cabina poarta 
Sc-6 mp si C3-hala mecanica 
Sc-490 mp situate in comuna 

Bucov, sat bucov, nr. 1271, jud. 
Prahova. Terenulpe care se afla 
amplasate constructiile nu face 
obiectul vanzarii fiind concesionat 
de la Primaria Bucov, jud. 
Prahova. Preturile nu contin 
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. Licitaţia va avea 
loc în data de 27.06.2017, ora 
11/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 04.07.2017,11.07.2017 
respectiv 18.07.2017 la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Petroluc Serv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea 
de evaluare redusa cu 50%. 
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. Licitaţia va avea 
loc în data de 26.06.2017, ora 
14/30 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 03.07.2017 respectiv 
10.07.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Floreal Construct SRL SRL 
prin lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare incepand 
cu data de 26.06.2017, ora 13.00 
prin licitaţie publică proprietate 
imobiliara (teren-3779mp si C1 si 
C2) situate in com Gura Vitioarei, 
sat Bughea de Jos, tarla 3, parcela 
F144, jud. Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50% (55.199,00 
lei fara TVA) . Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o 
zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 03.07.2017, 
respectiv 10.07.2017 la aceleasi 
ore la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Compania De Pază Unias 
Security SRL-in faliment, cu 
sediul social în Ploiesti, str. Rafi-
norilor, nr. 4, modulul E1, etaj, 
jud. Prahova, J29/2907/2007, 
CUI 22722127 prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
mijloace de trasport pornind de la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50%: autoturism M1 Dacia Logan 
an 2006 (1.550 lei), autoturism 
M1 Dacia Logan an 2005 (2.200 
lei), autoturism M1 Dacia Logan 
an 2007 (1.700 lei), autoturism 
M1 Dacia Logan an 2013 (13.400 
lei). Valorile de evaluare nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 26.06.2017, ora 
15/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
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cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 03.07.2017, 
10.07.2017 si 17.07.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 26.06.2017, ora 12.00 prin 
licitaţie publică proprietate 
imobiliară situata in Ploiesti, str. 
Carpenului, nr. 11, jud. Prahova 
(teren cu suprafata de 949 mp, 
moara, spatiu depozitare, anexa, 
cabina poarta) la pretul de 
evaluare redus cu 20%, respectiv 
534.717,60 lei fara TVA in rate cu 
achitarea a min. 30-50% din 
valoare in avans apartinand 
Calco Prod SRL. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o 
zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 03.07.2017, 
10 .07 .2017,  17 .07 .2017 s i 
24.07.2017 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 25%, respectiv 
suma de 56.317,77 lei fara TVA  
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadio-
nului “Ilie Oana” - corp adminis-
trativ  (mobilier, electronice, 
obiecte IT, aere conditionate, etc). 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
28.06.2017, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 05.07.2017 si 12.07.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 25%, respectiv 
suma de 240.009,95 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadio-
nului “Ilie Oana” - stadion (cana-
pele, dulapuri,mese, comode, TV, 
aere conditionate, cusete, etc). 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
28.06.2017, ora 16/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 05.07.2017 si 12.07.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l SC Petroutilaj SA,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar  Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a acti-
vului imobil Proprietate imobiliara 
industriala, situat in com. Poiana 
Campina, sat Poiana Campina, 
str. Principala, nr. 1, jud. Prahova, 
inscris in Cartea funciara nr. 
21142 a com. Poiana Campina, 

compus din teren in suprafata de 
66939 mp si din cladiri si 
constructii special la pretul total 
de 11.076.700 lei fara TVA. Daca 
cumparatorul este o societate 
neplatitoare de TVA, va opera 
taxarea inversa, iar pretul nu va fi 
purtator de TVA. Pretul de pornire 
al licitatiei publice pentru activul 
de mai sus este cel din raportul de 
evaluare intocmit de PFA 
Constantin Valerica. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunarilor Creditorilor din data 
de 19.12.2016 si 15.06.2017 si a 
regulamentului de participare la 
licitatie. Licitatia publica se orga-
nizeaza in baza unui caiet de 
sarcini in valoare de 5.000 lei + 
TVA, care se achita in numerar 
sau in contul lichidatorului judi-
ciar. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 21.06.2017,  
23.06.2017, 26.06.2017, 29.06.2017, 
03 . 07 . 2017 ,   05 . 07 . 2017 , 
11.07.2017, 13.07.2017, 18.07.2017 
si 20.07.2017 orele 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la la sediul lichidatorului judiciar 
cat si la telefon 0344104525.

l Comuna Cojocna, CUI: 
5022204, cu sediul în Cojocna, str.
Republicii, nr.106, scoate la lici-
taţie publică deschisă cu strigare, 
pentru închiriere, 4 căsuţe de 
lemn şi terenuri pentru activităţi 
comerciale în incinta SC Bai 
Cojocna SRL, str.Republicii, 
nr.126. Licitaţia va avea loc în 
data de 30.06.2017, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Cojocna. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 
30.06.2017, ora 9.00. Caietul de 
sarcini se obţine de la secretari-
atul primăriei. Informaţii supli-
mentare la tel.0264.234.075 sau la 
secretariatul primăriei.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
SCR Best  Construct  SRL 
desemnat prin hotărârea din data 
de 27.09.2016, pronuntata in 
dosar nr. 32668/3/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti - 
Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica a bunului mobil aflat in 
proprietatea SCR Best Construct 
SRL, constand in autoturism 
Chevrolet Kalos, an fabricatie 
2005, combustibil Benzină, capa-
citate cilindrica 1399 cm3, putere 
69 kw, culoare ROȘU, 68172 
kilometri, stare tehnica bună, in 
valoare totala de 1.360 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 
28.06.2017 ora 14.00, prin licitatie 
publica. In cazul in care bunului 
nu se va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza 
alte 4 (patru) licitatii saptama-
nale, în datele de 05.07.2017, 
12 .07 .2017,  19 .07 .2017 ş i 
26.07.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 

acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui 
caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Constatator 
eliberat in baza declaratiei pe 
proprie raspundere inregistrata 
sub nr. 12813 din 06.03.2015, emis 
pentru SC Comrep SA cu sediul 
in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 32. Se declara nul.

l Georgescu Alexandru-Nicolae 
I.I.  inmatriculata la ORC 
Constanta sub nr. F13/728/2014 
anunta pierderea Certificatului 
de Inregistrare. Il declaram nul.

l Pierdut legitimatie student 
emisa de SNSPA, FCRP pe 
numele Diaconu Diana. O declar 
nula.

l Air Total Romania SA, avand : 
J40/3001/1997, CUI 9406798 cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 1, 
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, 
Baneasa Business & Technology 
Park, Cladirea A, (Aripa A2), 
zona 2, Etaj 1, declara pierderea 
certificatelor constatatoare pentru 
punctele de lucru din: 1. Bucu-
reşti Sectorul 1, Sos. Bucuresti - 
Ploiesti, nr. 40 (nr. 539546); 2. 
Comuna Giarmata, Str. Aeroport 
- Incinta Aeroport, Nr. 1, Judet 
Timiş (nr. 84172).Se declara nule.

l Pierdut atestat transport 
marfă, pe numele Negoescu 
GheorghE, domiciliat în comuna 
Pietroşani, sat Retevoieşti, jud. 
Argeş, eliberat de A.R.R. Argeş. 
Se declară nul. 

l Păun Vlad -Flavius PFA, cu 
sediul în Bucureşti, Sector 1, Bld.
Ion Mihalache, Nr.117, având 
CUI 34042418 declar pierdut 
certificat constatator şi CUI emis 
de Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă tribunalul Bucureşti. 
Îl declar nul.

l S.C. Casa Latină Events S.R.L., 
J40/1722/2014, RO 32787042, cu 
sediul în Bucureşti, bd. Regina 
Elisabeta nr. 45, declară pierdut şi 
nul C.U.I. cu seria B nr. 3169571 
din 26.11.2015.

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
Bucureşti, C.U.I. 4505332, cu 
sediul în Calea Floreasca nr. 8, 
declară chitanţierele nr. 133401 
până la 133450 şi 133451 până la 
133500 pierdute.

l Pierdut contract de vânza-
re-cumpărare nr. 33/112 din 2003, 
eliberat de S.C. ROM-VIAL S.A. 
Bucureşti pentru Stancu Ștefan, 
domiciliat în Bucureşti, str. Came-
liei nr. 30, sect. 1. Se declară nul.

l Pierdut buletin identitate emis 
Poliţia Comana Vărăşti, jud. 
Giurgiu şi atestat agricultor emis 
de Primăria Vărăşti, jud. Giurgiu, 
ambele pe numele Voicu Tudora.

publicitate


