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OFERTE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 43 din Hot`rârea
Guvernului nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15– 17, sect.
1, organizeaz` în data de 20 februarie 2015, ora 10,00
(proba scris`), concurs de recrutare pentru ocuparea
urm`toarei func]ii publice temporar vacante de: -ex-
pert, clasa I, grad profesional superior– Direc]ia Gen-
eral` Mecanisme [i Instrumente Financiare
Nerambursabile- Compartimentul Programare [i Im-
plementare Grant-uri SEE [i Norvegiene. Condi]iile de
participare [i de desf`[urare a concursului, bibli-
ografia [i alte informa]ii necesare sunt afi[ate la
sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de
la data public`rii prezentului anun], la sediul minis-
terului.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anun]. |n temeiul preveder-
ilor H.G. nr. 286/2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea postului de secre-
tar, vacant pe perioad` nedeterminat` în cadrul
Serviciului Social. Condi]ii de participare: - studii supe-
rioare; - cunoa[terea unei limbi str̀ ine de circula]ie in-
terna]ional`; - cuno[tin]e operare PC (Word, Excel); -
experien]` în activitatea de rela]ii cu publicul/ secre-
tariat minim 3 ani; - experien]` în managementul/
gestionarea documentelor (primire, circuit, arhivare)
minim 2 ani. Concursul va consta \ntr-o prob` scris`
(în data de 04.03.2015,ora 09.00), o prob` practic` (în
data de 11.03.2015, ora 09.00) [i un interviu (în data de
18.03.2015, ora 09.00). Dosarele de concurs se pot
depune pân` la data de 24.02.2015, ora 16.00. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la Direc]ia
Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe pagina de
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300
interior 5449. Director RU, Mircea Ra]iu.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul preveder-
ilor H.G. nr. 286/2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu
sediul în Cluj-Napoca str. M. Kog`lniceanu nr. 1, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea postului de admin-
istrator patrimoniu, vacant pe perioad`
nedeterminat` în cadrul Serviciului Administrativ.
Condi]ii de participare: - studii medii; - vechime pe un
post cu studii medii de minim 3 ani; - cuno[tin]e op-
erare PC (Word, Excel). Concursul va consta într-o
prob` scris` (în data de 05.03.2015, ora 10.00) [i un
interviu (în data de 12.03.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune pân` la data de 24.02.2015, ora
16.00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
Direc]ia Resurse Umane , str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon
0264.405300 interior 5449. Director RU, Mircea Ra]iu.

Prim`ria comunei Cilibia, jude]ul Buz`u, organizeaz`
concurs  în data de 11 martie 2015, ora 10.00-proba
scris` [i respectiv  13 martie 2015, ora 10.00-interviu,
pentru  ocuparea func]iei  publice  vacante de Con-
silier, CI. I, grad profesional  Principal. Dosarul de în-
scriere va cuprinde:  copia actului de identitate;
formularul de înscriere, copii acte de studii; copia car-
netului de munc`, cazierul judiciar; adeveren]`  med-

ical`; declara]ie pe propria r`spundere c` nu a
desf`[urat activitate de  poli]ie politic`; copia fi[ei de
evaluare a performan]elor individuale (dup` caz).
Condi]ii de ocupare a func]iilor publice vacanhte;
Pentru func]ia public`  de Consilier, CI. I, grad Princi-
pal: studii superioare, de lung` durat` absolvite cu
diploma de licen]` sau echivalent` în domeniul eco-
nomic; cuno[tin]e de operare  pe calculator; vechime
în domeniul de specialitate 3 ani. Bibliografia va fi
afi[at` la sediul  institu]iei organizatoare. Data limit`
pentru depunerea dosarelor este de 5 martie 2015,
ora 14.00. Rela]ii suplimentare la tel./ fax: 0238-
530.033.

Institutul de Urgen]` pentru Boli Cardiovasculare
,,Prof.Dr. C.C.Iliescu” Bucure[ti organizeaz` concurs
pentru ocuparea urm`toarelor posturi contractuale
pe perioad` nedeterminat` conform H.G.286/2011: -
5 posturi asistent medical debutant PL -ATI 2; -1 post
asistent medical debutant PL- CPU-S; -1 post asistent
medical debutant PL; -Bloc operator chirurgie cardio-
vascular`; -2 posturi infirmier` debutant` Cardiolo-
gie 3 [i Sterilizare; -1 post statistician medical
debutant -Serviciul Evaluare Statistic` Medical`.
Condi]ii de desf`[urare a concursului: 1.Ultima zi pen-
tru depunerea dosarelor de înscriere este 24.02.2015,
ora 12.00; 2.Data [i ora organiz`rii probei scrise:
05.03.2015, ora 09.00; 3.Data [i ora interviului:
12.03.2015, ora 09.00; 4.Locul depunerii dosarelor [i
al organiz`rii probelor de concurs: sediul institutului
din [os.Fundeni, nr.258, sectorul 2 -Serviciul RUNOS.
Condi]ii specifice de participare la concurs pentru
postul de asistent medical debutant PL: -studii:
diplom` de [coal` sanitar` postliceal` sau echiva-
lent`. Condi]ii specifice de participare la concurs pen-
tru postul de infirmier` debutant`: -[coal` general`.
Condi]ii specifice de participare la concurs pentru
postul de statistician medical debutant: -diplom` de
bacalaureat, curs statistic` sanitar`, curs sistem oper-
are [i baze de date. Anun]ul de concurs, bibliografia
[i tematica sunt afi[ate la avizier [i pe site-ul unit`]ii:
www.cardioiliescu.ro -sec]iunea Informa]ii- Concur-
suri. Rela]ii suplimentare se ob]in la Serviciul Resurse
Umane, telefon: 0314.251.519.

Institutul de Urgen]` pentru Boli Cardiovasculare
,,Prof.Dr. C.C.Iliescu” Bucure[ti organizeaz` concurs
pentru ocuparea a trei posturi contractuale pe pe-

rioad` determinat` de asistent medical debutant PL
(chirurgie vascular`, cardiologie1 [i cardiologie 3) con-
form H.G.286/2011. Condi]ii de desf`[urare a concur-
sului: 1.Ultima zi pentru depunerea dosarelor de
înscriere este 17.02.2015, ora 12.00; 2.Data [i ora orga-
niz`rii probei scrise: 05.03.2015, ora 09.00; 3.Data [i
ora interviului: 12.03.2015, ora 09.00; 4.Locul
depunerii dosarelor [i al organiz`rii probelor de con-
curs: sediul institutului din [os.Fundeni, nr.258, sec-
torul 2 -Serviciul RUNOS. Condi]ii specifice de
participare la concurs pentru postul de asistent med-
ical debutant PL: -studii: diplom` de [coal` sanitara
postliceal` sau echivalent`. Anun]ul de concurs, bib-
liografia [i tematica sunt afi[ate la avizier [i pe site-ul
unit`]ii: www.cardioiliescu.ro -sec]iunea Informa]ii -
Concursuri. Rela]ii suplimentare se ob]in la Serviciul
Resurse Umane, telefon: 0314.251.519.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Olt cu sediul în Slatina, Str. Prelungirea Crisan, nr.,
scoate la concurs, în zilele de 16.03.2015 (proba scris`)
[i 18.03.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul
post vacant: consilier juridic clasa I, grad profesional
superior, Compartiment Juridic [i Rela]ii cu Publicul,
Comunicare [i Secretariatul Consiliului Consultativ.
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`, în domeniul [tiin]elor ju-
ridice; Vechime minim` în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice:9 ani; Cuno[tin]e
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitatea  de adaptare la
munca în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 16.03.2015 – ora 09:00 – proba
scris`; 18.03.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Olt.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Mehedin]i cu sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul
Carol I, nr.3, scoate la concurs, în zilele de 16.03.2015
(proba scris`) [i 18.03.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: consilier clasa I, grad
profesional asistent, Serviciul Agen]ia Local` Drobeta
Turnu Severin, Punct de Lucru Vânju Mare. Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire de spe-
cialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu

diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime minim` în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice:1 an; Cuno[tin]e de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i
creativitate, capacitatea  de adaptare la munca în
echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul con-
cursului: 16.03.2015 – ora 10:00 – proba scris`;
18.03.2015 – ora 10:00 – interviul; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Mehedin]i.

VÅNZåRI DIVERSE

Carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel 0761 674
276. 

VÅNZåRI CASE

CITA}II
Anun[ca Dorina  este citat` s` se prezinte la
Judec`toria Boto[ani \n dosarul nr. 10462/193/2014,
cu obiect partaj asupra terenului extravilan \n
suprafa]` de 1,34 din Comuna Frumu[ica, \nscris \n
T.P. nr. 46217/1994, termen de judecat` 25.02.2015, \n

V~nd cas` 712 mtr. 3 camere, buc`t`rie, salona[,
hol - comuna {imian, Jud. Mehedin]i, Drum
Na]ional. Consult`ri la telefon 0745.054.972.
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contradictoriu cu Avr`moaei Ecaterina [i al]ii.

Se citeaz` numita Cupe] Carolina, cu domiciliul ne-
cunoscut, în data de 24.02.2015, ora 09.00, la
Judec`toria Rm. Vâlcea, în dosar nr. 393/288/2014 -
divor].

Se citeaz` Popescu Ioana, din Rm. Vâlcea, la Tribunalul
Vâlcea, în dosarul 10862/288/2013 în contradictoriu
cu Dobrotescu Nicolae, pentru termenul din
12.02.2015, în proces având obiect ac]iune în con-
statare. 

Se citeaz` numita Mutu Elena-Aurelia, domiciliat` în
sat Teiu[u, comuna Bune[ti, jude]ul Vâlcea, în calitate
de pârât` în dosar nr. 12807/288/2013, ce are ca obiect
partaj judiciar pentru termenul din 17.02.2015.

Numitul Mihart Romulus Mih`i]` este chemat la
Judec`toria Craiova, complet CCOM1, în data de
18.02.2015, ora 10:30, în calitate de pârât, în proces cu
SC Allianz }iriac Asigur`ri SA în calitate de reclamant,
în dosarul nr. 21383/215/2014, având ca obiect
preten]ii.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Sa-
vate Elena Cristina cu re[edin]a în ora[ Brezoi, strada
Unirii, bloc M6, scara A, apartament 12, jude]ul Vâlcea
în calitate de 27.02.2015, având ca obiect încuviin]area
deschiderii procedurii adop]iei interne, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.

Numitul Gafon Iacob \n calitate de reclamant,
cheam` \n judecat` pe Gafon Petronela [i Gafon
Adrian \n calitate de p~r~]i, \n dosarul nr.
1976/239/2013 al Judec`toriei H~rl`u, jude]ul Ia[i,
av~nd ca obiect partaj succesoral, pentru termenul
de judecat` din data de 26.02.2015, orele 9,00, la
Judec`toria H~rl`u, Jude]ul Ia[i, strada Ghorghe
Doja, nr. 1.

Rascu Maria \n calitate de reclamant, cheam` \n jude-
cat` pe Rascu Constantin, \n calitate de p~r~t, \n
dosarul nr. 1478/239/2014 al Judec`toriei  H~rl`u,
jude]ul Ia[i, av~nd ca obiect divor] cu minori pentru
termenul de judecat` din data de 24 februarie 2015,
ora 9.00 la Judec`toria H~rl`u, Jude]ul Ia[i, strada
Ghorghe Doja, nr. 1.

Rom~nia. Judec`toria Timi[oara. Dosar nr.
34832/325/2014. Cita]ie emis` la data de 28.01.2015.
Numita Nicola Ana, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
loc Biled nr. 13, jud Timi[, \n prezent cu domiciliul nere-
cunoscut, este chemat` in judecat` la Judec`toria
Timi[oara, P-]a }epe[ Vod` nr. 2A, de c`tre reclaman]ii
Wolf Heinz [i Wolf Ofelia Mihaela pentru termenul
de judecat` din data de 24.03.2015 \n dosar nr.
34832/325/2014 completul 17 sala 332, ora 09:00,
av~nd ca obiect succesiune.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie. SC Cetatuia Prod Com
SRL, cu sediul social în com. Grajduri, jude]ul Ia[i, în-
matriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub
nr. J22/ 670/ 2013, C.U.I. 6889140 prin administrator
statutar Costea Costea este citat` la Tribunalul Ia[i,
camera S.II. - etaj II, Complet com S4 faliment, cu
sediul în Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A, în dosarul nr.
2920/99/2014, în calitate de debitor, pentru termenul
de judecat` din data de 26.05.2015, ora 09.00, în con-
tradictoriu cu Direc]ia General`  Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i, în calitate de creditor, privind
cererea de deschidere a procedurii insolven]ei conf
Lg. 85/2014.

DIVERSE
Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii
generale de insolven]` privind pe SC Somapro Sis
SRL, cu sediul \n Ploie[ti, str. Soldat Erou Arhip Nico-
lae, nr.2A, bl.53, sc.A, ap.4, jud. Prahova,
J29/1874/2006, RO 18969057, dosar
nr.7558/105/2014 la Tribunalul Prahova. Termenul
limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor 09.03.2015, termenul tabel preliminar
31.03.2015, termen tabel definitiv 23.04.2015,
adunarea creditorilor va avea loc la 07.04.2015 ora
12:00 la sediul administratorului judiciar. 

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` adminis-
trator judiciar conform incheierii din data de
06.02.2015 pronun]at` de Tribunalul Prahova,

Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 717/105/2015,
anun]` deschiderea procedurii generale a insol-
ven]ei debitoarei SC Fotbal Club Petrolul SA, cu
sediul social \n Ploie[ti, str. Stadionului, nr. 26, jud.
Prahova, cod de identificare fiscal` 11655790,
num`r de ordine în registrul comer]ului
J29/270/1999. Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor este 01.04.2015. Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor este 20.04.2015. Termenul
pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii [i pen-
tru definitivarea [i afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 15.05.2015. Prima adunare a credi-
torilor la data de 27.04.2015, ora 10:00, la sediul
debitoarei din Ploie[ti, str. Stadionului, nr. 26, jud.
Prahova.

ADUNåRI GENERALE
Hot`râre AGEA nr.1 din 06.02.2015. Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii Comer-
ciale Elar SA Pite[ti întrunit` în data de 06.02.2015,
la prima convocare, fiind prezen]ii ac]ionari
de]inând un num`r de 307.429 ac]iuni, reprezen-
tând 80,5246% din capitalul social, a adoptat
prezenta, Hot`râre: 1.Cu un num`r de 307.429 vo-
turi "Pentru", reprezentând unanimitatea ac]ionar-
ilor prezen]i [i reprezenta]i, se aprob` Raportul
Administratorului cu privire la cadrul juridic aplic-
abil tranzaction`rii actiunilor pe o piat` reglemen-
tat` sau în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare în conformitate cu prevederile Legii
nr.151/2014. 2.Cu un num`r de 307.429 voturi "Îm-
potriv`", reprezentând unanimitatea ac]ionarilor
prezen]i [i reprezenta]i, se respinge efectuarea de-
mersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzactionare a actiunilor emise de c`tre societate
pe o pia]a reglementat`. 3.Cu un num`r de 307.429

voturi "Împotriv`", reprezentând unanimitatea
ac]ionarilor prezen]i [i reprezenta]i, se respinge
efectuarea demersurilor legale necesare în vederea
admiterii la tranzactionare a ac]iunilor emise de
c`tre societate în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare. 4.Se împuternice[te, în unanimi-
tate, administratorul unic pentru semnarea în nu-
mele [i pe seama ac]ionarilor a hot`rârii adun`rii
generale [i pentru rela]ia cu ORC Arge[. 5.Cu un
num`r de 307.429 voturi "Pentru", reprezentând
unanimitatea ac]ionarilor prezen]i [i reprezenta]i,
se aprob` data de 24.02.2015 ca dat` de înregis-
trare, respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii adun`rii gen-
erale extraordinare a ac]ionarilor, în conformitate
cu dispozi]iile art.238 din Legea nr.297/2004.

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pre] de
136.380 lei + TVA: spatiu comercial 124 mp, în Ploie[ti,
str. Ghe.Gr.Cantacuzino, jud. Prahova. Licita]iile se or-
ganizeaz` la 19.02.2015 [i 06.03.2015, la ora 10:00. In-
forma]ii la 0744.688.623.

Prim`ria Comunei M`gureni, jude]ul Prahova, orga-
nizeaz` licita]ie public` în data de 02.03.2015, ora
11.00 pentru concesionarea spa]iului în suprafa]` de
45mp situat în imobilul “C`min Cultural satul
Cocor`[tii Caplii” în vederea înfiin]`rii unui punct san-
itar (cabinet medical). Licita]ia se va desf`[ura la
sediul Prim`riei M`gureni, situat în satul M`gureni,
nr.980, jude]ul Prahova, în data de 02.03.2015. Rela]ii
suplimentare la tel.0244/384.760, int.21.

SC Zid Gili Construct SRL prin lichidator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului mobil
aflat \n patrimoniul societ`]ii debitoare conform ra-
portului de evaluare, a regulamentului de v~nzare a
bunului ce au fost \ncuviin]at de Adunarea Credito-
rilor din 30.10.2014. Pre]ul de pornire al licita]iei este
redus cu 25 % din pre]ul stabilit \n raportul de evalu-
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are. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
11.02.2015, 12.02.2015, 13.02.2015, 16.02.2015, 17.02.2015,
18.02.2015, 19.02.2015, 20.02.2015, 23.02.2015 [i
24.02.2015 orele 12.30, la sediul lichidator judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E.
Rela]ii suplimentare sediul lichidator judiciar c~t [i la
telefon 0344-104.525.

CII {erb`nescu Maria Administratorul Judiciar al
debitoarei SC Cristelsi SRL, J29/746/1993, CUI RO
3649364, cu sediul \n V`lenii de Munte, Str. Progre-
sului nr. 20A, Jude]ul Prahova, societate \n reorga-
nizare judiciar` dosar nr. 4469/105/2013, anun]`
organizarea de licita]ii publice cu strigare, \n fiecare
zi de joi, ora 15:00 \ncep~nd cu data de 12.03.2015,
pentru urm`toarele bunuri: Explica]ii / An
fabrica]ie / Valoare de pia]`-lei. Logan Laureante
/2007 / 9.235. Logan Laureate / 2007 / 9.748. Re-
nault Kango / 2004 / 4.374. Betonier` 350L / 2008
/ 987. Compresor G5 38 / 2009 / 2.976. Echipament
cu abur de sp`lat / 2009 / 7.449. Generator KDE 180
EW / 2008 / 3889. Picamer GSH 16 / 2008 / 2.369.
Aparat sudur` / 2007 / 3.336. Polizor flexibil /2008
/ 130. Ma[in` t`iat pl`ci ceramic` / - / 211. Fierestr`u
Pendular / 2008 / 91. Pistol cu aer cald / - / 31.
C~ntar electric / 2007 / 339. Pres` manual` de ster-
ilizat /2005/ 1333. Ma[in` [lefuit parchet / 2007 /
1.727. Vibrator pentru Betoane / 2009/ 677. Frigider
Akai / - / 320. Manometru digital / 2009 / 34. Scar`
aluminiu / - / 207. Ma[in` electric` de g`urit /2009
/ 198. Frigider AEG / - / 320. Expresor cafea de
Longhi / 2011 / 148. Pre]urile nu con]in TVA. Rapor-
tul de evaluare, regulamentul de v~nzare [i
bunurile pot fi v`zute la sediul din V`lenii de
Munte, Bdul N Iorga nr. 45, jude]ul Prahova. Tel.
0244.283.460.

Birou Executor Judec`toresc Bogdan Alin Alexan-
dru, cu sediul \n Deta, Str. Victoriei nr. 33, jud. Timi[,
anun]` licita]ie public` \n dosar nr. 48/ex/2011, la
data de 05.03.2015, ora 14:00 ce va avea loc la
sediul biroului, \n vederea v~nz`rii cotei de 1/1 din
imobilul situat administrativ \n localitatea
Moravi]a, nr. 347 ( nr. Vechime 367), jud. Timi[,
\nscris \n CF nr. 401084/ Moravi]a, nr top 439/1,
439/2, cad C1, compus din: teren cu cas` \n regim
de \n`l]ime P [i extindere, teren \n suprafa]` total`

de 1.381 mp, potrivit C`r]ii funciare. Pre]ul imobil a
fost stabilit de expert evaluator ec. Stoica Ilie
Loredana, la suma de 146.408 lei. Pre]ul de pornire
al licita]ie este de 146.408 lei, fiind primul termen
de licita]ie. Pot participa la licita]ie numai per-
soanele care vor \nregistra la CEC sau la orice alta
institu]ie bancar`, pe seama [i la dispozi]ia
exerci]iului judec`toresc, cel t~rziu p~n` la data [i
ora licita]iei, o cau]inune reprezent~nd 10% din
pre]ul de \ncepere al licita]iei, iar dovada con-
semn`rii, \n original, \mpreuna cu oferta de
cump`rare-scris`, va fi depus` la executorul
judec`toresc. |n cazul \n care pretind a avea vreun
drept asupra imobilului, trebuie s`-l anun]e execu-
torul judec`toresc, \nainte de data fixat` pentru
v~nzarea imobilului, sub sanc]iunea de a nu li se
mai lua \n considerare. Informa]ii la telefon 0256-
390.223. Executor judec`toresc Bogdan Alin Alexan-
dru. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Munic-
ipal F`lticeni. Nr. 3202 din 04.02.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015
luna februarie ziua 20. În temeiul art. 162 alin. (2)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 20, luna februarie, orele
11.00, anul 2015, în localitatea F`lticeni, str. Repub-
licii, nr. 28, la sediul Serviciului Fiscal F`lticeni, se
vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile:
- Miniexcavator marca Hitachi Zaxis ZX16-3, an fab-
rica]ie 2011, proprietate a II Tibulc` Gruia- Mihai, cu
domiciliul fiscal în localitatea Herla, com. Slatina,
nr. 180, jud. Suceava, CUI- 27430638, garantat pen-
tru debitorul SC Robertsilva SRL, cu domiciliul fiscal
în localitatea Herla, com. Slatina, nr. 192, CUI-
29884525, pre] de evaluare/ de pornire a licita]iei
(exclusiv TVA): 111.900 lei; - Sta]ie PECO Mobil`, an
fabrica]ie 2006, pre] de evaluare/ de pornire a
licita]iei 21.400 lei  (exclusiv TVA) [i Distribuitor
FADT 2004, pre] de evaluare/ de pornire a licita]iei
23.000 lei (exclusiv TVA), proprietate a SC Vodoil

SRL, cu domiciliul fiscal în sat M`lini, com. M`lini,
jud. Suceava, CUI- 18719441. Bunurile mobile de mai
sus sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini:
D.G.R.F.P. Ia[i, Serviciul Fiscal Municipal F`lticeni.
Regimul [i cotele de tax` pe valoare ad`ugat` aplic-
abile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis-
cal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare prin licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi
lucr`toare precedent` termenului de vânzare, orele
13.00 la sediul Serviciului Fiscal a mun. F`lticeni –
str. Republicii, nr. 28, documenta]ia prev`zut` de
art. 162 din OG nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat` cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrul comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din OG 92/2003, privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-

terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0230/541054, int.17.

PIERDERI

Pierdut proces verbal eliberat 24.02.1969, pe numele
Volitiru Niculae [i Volitiru Viorica. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal predare-primire, pe numele
[tef`nescu Niculina. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` apartament
aferent` contract 24278, pe numele Petrescu Roxana
Liliana. Declar nul`. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]` afer-
ent` contract 13690/28.01.1992, pe numele Purcherea
Mihai [i Niculina. O declar nul`.

Societatea Sicos Team SRL cu sediul \n Bucure[ti, Str
Saradei nr 130, sector 1, J40/3952/2005, CUI 17299161,
declar` pierdut Certificatul Constatator nr
12655/14.01.2010, emis de Oficiul Registrului
Comer]ului Bucure[ti. Se declar` nul.

P.F.A. Popescu Ecaterina, C.U.I. 19489138, declar
pierderea Registrului de încas`ri [i pl`]i pe anii 2012-
2015.

Declar pierdut [i nul Atestat taxi seria CPTx nr. 001630
vizat A.R.R. pentru R`tu[anu Emil.

SC Servicii Industriale Marea Neagr` SRL, cu sediul-
Bucure[ti, str. T. Vladimirescu nr.22, J40/11284/2013,
C.U.I. 32229240, declar` pierderea Registrului Unic de
Control pentru sediu social emis de Administra]ia Fi-
nanciar` S5. Îl declar nul.
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