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OFERTE SERVICIU
l Angajez doamnă/domnişoară pt 
îngrijire persoană cu handicap 
locomotor,55ani, contract de 
muncă, transport, concediu odih-
nă,beneficii financiare deosebite,în 
funcţie de implicare şi rezultate. 
Tel: 0722.398.765

l Cretz Cargo căutăm şoferi 
pentru transport internaţional de 
mărfuri. Necesar permis B+C+E+ 
atestat transport marfă+ADR. 
Lucrăm în echipaj, camioane noi 
E6 cutie automată. Cazare inclusă 
şi maşina de serviciu. Suntem 
interesaţi atât de profesionişti cât 
şi de începători. Firmă cu vechime 
în domeniu, seriozitate maximă. 
Te l :  0 7 5 8 . 5 0 8 . 1 9 2  s a u 
0755.031.179.

l Primăria comunei Giuleşti, cu 
sediul în localitatea Giuleşti, 
nr.114, judeţul Maramureş, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Numele funcţiei: Guard; -Număr 
p o s t u r i ,  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 02.06.2016, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 
03.06.2016, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: generale (8 
clase); -vechime: minim 6 luni în 
serviciu de curăţenie. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Giuleşti. Relaţii suplimentare la 
sediul :  Pr imărie i  Giuleş t i , 
persoană de contact: Secretar 
Gheorghe  Moldovan, telefon: 
0721.432.467, fax: 0262.375.201, 
E-mail: info@primaria-giulesti.ro.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante: -un 
post secretar -dactilograf -studii 
medii, vechime: vechime minim 6 
luni; -un post arhivar I -studii 
medii liceul absolvit cu diplomă de 
bacalaureat; curs arhivar şi deți-
nere Certificat ANC -vechime 
minim 6 luni; -infirmieră -compar-
timent ATI -curs infirmieră, 
vechime minim 6 luni; -un post 
garderobier -diplomă de bacalau-
reat sau diplomă de absolvire a 
şcolii generale, vechime minim 6 
luni; -un post muncitor calificat 
liftier -autorizație de liftier emisă 
de ISCIR, valabilă, vechime 
minim 6 ani. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Spitalului de 
Prof.Dr.Constantin Angelescu în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 

data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G.nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Proba scrisă va avea loc în 
data de 06.06.2016, ora 10.00, iar 
interviul va avea loc în data de 
08.06.2016, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la 
Spitalul Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu, Biroul Resurse Umane, 
telefon nr. 021.323.30.40/int.443. 

l Spitalul Orăşenesc Făurei, cu 
sediul în Făurei, str.Păcii, nr.6, 
judeţul Brăila,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual temporar vacant peri-
oadă determinată, de asistent 
medical generalist cu postliceală -1 
p o s t  - c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 26.05.2016, ora 11.00; 
-proba interviu în data de 
26.05.2016, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii :  -are cetăţenie 
română; -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă; 
-membru al O.M.G.M.A.M.R.; -nu 
este obligatorie vechime în specia-
litate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul spitalului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făurei, 
persoană de contact: Smochina 
Lucica, telefon: 0239.661.390, fax: 
0239.661.332, e-mail: spit_or_
faurei@yahoo.com.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă cu 
sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, 
nr. 20—22 sector 4, scoate la 
concurs, în data de 02.06.2016 ora 
1000, la sediul agenţiei postul 
contractual vacant de Director al  
Centrului Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor Dolj, 
conform H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească  condi ţ i i l e  genera le 
prevăzute de art.3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specif ice  de part ic ipare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei de conducere  vacantă: Pregă-
tire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic; vechime de 

5 ani în specialitatea studiilor 
necesare ocupării  postului .  
Termenul limita de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
de art .6 ,  a l in.(1)  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice şi bibli-
ografia de concurs sunt afişate la 
sediu şi pe site-ul instituţiei.

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea şi Protecţia Animalelor, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, Şos. 
Olteniţei, nr.169, sector 4, cu 
punctul de lucru în str. Calea 
Călăraşilor, nr.179, sector 3, Bucu-
reşti, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuală 
vacantă de: Inspector de Speciali-
tate (Auditor intern) S IA -1 post. 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
02.06.2016, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 08.06.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 1. 
Condiţiile generale. 1.1.Condiţiile 
generale pentru participarea la 
concursul organizat în vederea 
ocupării funcţiilor scoase la 
concurs sunt cele prevăzute în 
Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, Art.3 
din H.G. 286/23.03.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-Cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  p r i n 
H.G.1027/11.11.2014. 2.Condiţiile 
specifice. 2.1.Condiţii specifice 
pentru postul de Inspector de 
Specialitate S IA (Auditor intern): 
-studii superioare economice de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă; -vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 5 ani; 
-experienţă pe un post similar de 
minim 3 ani; -efectuarea unor 
specializări în domeniul postului 

constituie avantaj; -cunoaşterea 
legislaţiei şi a normelor specifice 
activităţii de audit intern, inclusiv 
codul privind conduita etică a 
acestuia; -cunoştinţe de operare 
calculator Word, Excel.  Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la punctul de lucru 
din Str.Calea Călăraşilor, nr.179, 
sector 3, Bucureşti. Relaţii supli-
mentare la sediul punctului de 
lucru din Str.Calea Călăraşilor, 
nr.179, sector 3,  Bucureşti , 
persoană de contact: Zanfir 
Jenica, Biroul Resurse Umane- 
telefon: 312.95.55, int.105.

l Institutul de Cercetări Juridice 
”Acad.Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de Contabil Şef /conducere, 
studii superioare, normă întreagă, 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată. Concursul 
se organizează la sediul Institu-
tului de Cercetări Juridice, Casa 
Academiei Române, Calea 13 
Septembrie nr.13, Aripa Est, et. IV, 
în data de 02.06.2016, ora 10.00,  
proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura în 3 etape, după cum 
urmează: -Etapa I –selecţie 
dosare- 26 mai 2016; -Etapa II –
proba scrisă- 02 iunie 2016, ora 
10.00; -Etapa III –interviu- 09 
iunie 2016, ora 10.00. Înscrierea 
candidaţilor la concurs şi condiţiile 
de participare: Condiţii Specifice: 
Pentru postul de Contabil Şef (S) 
–Conducere: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de l icenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor, 
minim 10 ani. Constituie un 
avantaj: -o experienţă în instituţii 
publice (specialitate contabilitate /
finanţe) de minim 3 ani; -autorizat 
potrivit legii, membru al Corpului 
Experților Contabili şi Contabililor 
Autorizați din România; -cunoaş-
terea şi utilizarea programului de 
contabilitate SIMEC; -cunoasterea 
şi utilizarea programului de salari-
zare  ESAL;  -Ates ta t  SEC 

(Sistemul European de Conturi 
sau în curs de obținere). Dosarul 
de concurs va conține documentele 
prevăzute în art. 6 al Regulamen-
tului- cadru, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011- cu modificările şi 
completările ulterioare. Documen-
tele prevăzute mai sus vor fi 
prezentate şi în original, în vederea 
verificării şi certificării. Dosarele 
de înscriere se depun în termen de 
10 de zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, până pe 
data de 26 Mai 2016, ora 14,00, la 
sediul Institutului de Cercetări 
Jur id i ce ,  Casa  Academie i 
Române, Calea 13 Septembrie 
nr.13, Aripa Est, et. IV, la camera 
4.203,  de luni până vineri între 
orele 9.00-14.00. Bibliografia şi 
Tematica vor fi afişate la sediul 
instituţiei şi pe site-ul Institutului 
de Cercetări Juridice, (www.icj.ro/
Noutati/Anunturi). Relaţii supli-
mentare  la  nr.  de  t e l e fon 
40(21)318.81.06, interior 2400; 
persoană de contact: Iolanda 
Vasile.   

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Neamţ vinde prin 
licitaţie, conform HG 841/1995, în 
data de 25.05.2016, autoturism 
Dacia Berlina 1310 Li, an de fabri-
caţie 2000. Detalii privind licitaţia 
se pot obţine de pe site-ul www.
ocpint.ro, la telefon 0233/234.870 
sau la sediul instituţiei din Piatra 
Neamţ, Str.Mihai Eminescu, 
Nr.26Bis.

PROPUNERI AFACERI  
l De vânzare societate comercială 
în funcţiune, autorizată, fără obli-
gaţii restanţe, cu profil producţie 
chimică, situată în comuna Valea 
Călugărească, Prahova, având:-
Teren 5.850mp; -Două clădiri de 
producţie dotate cu: reactoare, 

rezervoare, malaxoare, concasor, 
mori, centrifuge, calcinator, filtre, 
pompe; -Clădire administrativă, 
laborator, magazii; -Toate utilită-
ţile. Preţul de vânzare se stabileşte 
prin negociere directă. Tel./Fax: 
0244.236.620; 0244.235.551; 
0744.341.910

CITAȚII  
l Se citează în calitate de pârât 
numitul Şerban Paulică în dosarul 
civil nr. 2142/292/2015 al Judecă-
toriei Roşiori de Vede, pentru 
termenul din data de 24.05.2016, 
ora 8.30.

l SC Grupul  5  Insta lat i i 
Constructii Montaj SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut in Bucu-
resti, sector 5, str. Lacul Orza nr. 
17, ap.-cam. 3, reprezentata prin 
lichidator judiciar Arges Insolv 
SPRL - actuala Art Pro Insolv 
SPRL (reprezentata prin dl. 
Motrun Petre), este citata in cali-
tate de intimată pentru data de 
24.05.2016 la Tribunalul Iasi 
(situat in Iasi, str. Elena Doamna, 
nr. 1A), complet R10, ora 09:00, in 
dosar nr. 2880/245/2015/a1, in 
contradictoriu cu recurenții 
Butnaru  C- t in  s i  Butnaru 
Gabriela, obiectul pricinii fiind 
recurs - hotarare care sa tina loc de 
act autentic.  

l Se citează Belverde S.R.L. cu 
sediul Oradea, str. Calea Aradului, 
nr. 99 jud. Bihor, 15467455, 
J05/651/2003, la Judecătoria 
Oradea pe data de 20.05.2016, 
Complet C7, ora 08:30, în calitate 
de pârât - debitor în dosarul nr. 
1411/271/2016, în contradictoriu 
cu reclamant - creditor Bellini 
Construcții S.R.L. 

l Ismail Refiet, cu ultim domiciliu 
oras Negru Voda, jud.Constanta 
este chemat in instanta la judeca-
toria Constanta, str.Traian, nr.33, 
Sectia Civila sala 3 C20-2014, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Nr. 
operator date cu caracter personal: 20270. Nr. DEX 
3604/10.05.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Călărași, invită practicienii în insolvență înscriși pe lista 
practicienilor în insolvență, agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, pentru zona VII să depună până cel târziu la 
data de 25.05.2016, ora 12.00, ofertă în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitorii: 1. SC Geomar Fier Metal SRL, CUI 30976231 - dosar nr. 
381/116/2016; 2. SC Bac Diamant SRL, CUI 22024710 - dosar nr. 
376/116/2016, aflate pe rolul Tribunalului Călărași, întocmită 
conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, cu sediul în 
Slobozia, Bd. M. Basarab, nr. 14, organizează, în data de 
20.05.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Ialomița, licitație publică deschisă pentru 
vânzarea următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului: 1. Autoturism, marca Dacia 
Logan, an fabricație 2005, cap. cil. 1390, benzină, nr. identificare 
UU1LSDAAH33765761, km. parcurși 147.271, la prețul de 5.700 
lei, cu TVA; 2. Autoturism, marca Chrysler Voyager, an fabricație 
1996, cap. cil. 2429, motorină, nr. identificare  IC4GZN2BXTU101
241, km. parcurși 246.149, nr. înmatriculare CC1146 CK, la prețul 
de 5.700 lei, cu TVA. Participanții la licitație vor prezenta, până la 
data de 19.05.2016, orele 16.00, următoarele: - cerere de 
înscriere la licitație; - dovada plății garanției de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naționalitate româna, copie după 
certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; - pentru persoane juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română și legalizat; - pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; - pentru 
persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de 
identitate, după caz; - dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au 
obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală, 
eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare 
fiscală, emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de 
licitație este de 100 lei. Garanția de participare la licitație se va 
depune în contul A.J.F.P. Ialomița, nr.   RO11TREZ3915005XXX00
5738, CUI 29511925, deschis la Trezoreria Slobozia. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - 
Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 608, 
telefon 0243.237.144 - interior 151.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională a Finanțelor 
Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Nr. 
9/10.05.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor 
în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 
25.05.2016, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de 
practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitorii: S.C. P.S.B. Operativ Speed S.R.L. - dosar nr. 
114/1259/2016; S.C. Dancom Internațional S.R.L. - dosar nr. 
97/1259/2016; Societatea Agricolă Narcisa - dosar nr. 
6/1259/2016; S.C. Cis Concepție Inovație și Servicii S.R.L. - 
dosar nr. 124/1259/2016; S.C. Blueangel Speed S.R.L. - dosar nr. 
85/1259/2016, S.C. Romadrai Travel & Tourism S.R.L. - dosar nr. 
126/1259/2016; S.C. Ianis & Ștefania Resurces S.R.L. - dosar nr. 
123/1259/2016; S.C. MRT New Partner S.R.L. - dosar nr. 
142/1259/2016; S.C. Pit - Civ Construct 2006 S.R.L. - dosar nr. 
138/1259/2016; S.C. Qwellman Consulting S.R.L. - dosar nr. 
72/1259/2016; S.C. MCA Imob Green S.R.L. - dosar nr. 
121/1259/2016; S.C. Vitamine Fruit S.R.L. - dosar nr. 
143/1259/2016; S.C. Atacul Argeșului Press S.R.L. - dosar nr. 
1508/1259/2016; S.C. Prod Ind Group 2002 S.R.L. - dosar nr. 
258/1259/2015; S.C. Infrasit Bergamo S.R.L. - dosar nr. 
96/1259/2016; S.C. Alim Euroten S.R.L. - dosar nr. 
127/1259/2016; S.C. Top Glass S.R.L. -  dosar nr. 
148/1259/2016; S.C. Adiconf Newtextil S.R.L. - dosar nr. 
122/1259/2016; S.C. Erik General S.R.L. - dosar nr. 
149/1259/2016; S.C. Ela Unico Market 2004 S.R.L. - dosar nr. 
153/1259/2016; S.C. Infrasit Bergamobaldicon Teknogea Control 
S.R.L. - dosar nr. 1546/1259/2012 *, aflate pe rolul Tribunalului 
Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor  va avea loc în data de 
26.05.2016, orele 12.00, la sediul: Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș din Municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 
118. Relații suplimentare la tel. 0248.211511 int. 3348/ int. 3345.
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dosar 2835/212/2013 in 13 iunie 
2016, ora 8.30, in calitate de parat 
in proces Alderman Burlian  in 
calitate de reclamant pentru fond 
succesiune, iesire din indiviziune.

l Se citează Bengescu Francis-
ca-Mihaela, domiciliată în oraş 
Băicoi, Str. Progresul, nr. 21, bloc 
21, SC.B, AP. 36, judeţ Prahova , 
pentru data de 01.06.2016 să fie 
prezentă la Judecătoria Câmpina, 
pârâtă, dosar 294/204/2015, rezo-
luţiune contract şi pentru a se lua 
interogatoriu

l Numita Caracudă Aneta cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Giurgiu, şos. Ghiozdarului, 
nr. 134, judeţul Giurgiu este citată 
în calitate de pârâtă la Judecătoria 
Sector 4 Bucureşti, pe data de 
24.05.2016, ora 9,00, camera 312, 
complet C15 - civil minori şi 
familie în dosarul nr. 45333/4/2015 
având ca obiect cerere de valoare 
redusă în proces cu reclamanta I.I. 
Lazăr Petrişor, cu sediul în 
comuna Pietroşani,  judeţul 
Teleorman. În caz de neprezentare 
judecate se poate realiza şi în lipsă.

l Numitul Micu Ionuţ Nicuşor 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Giurgiu, şos. Alexandriei, 
nr. 40, judeţul Giurgiu este citată 
în calitate de pârâtă la Judecă-
toria Sector 4 Bucureşti, pe data 
de 24.05.2016, ora 9,00, camera 
312, complet C15 - civil minori şi 
f a m i l i e  î n  d o s a r u l  n r. 
45333/4/2015 având ca obiect 
cerere de valoare redusă în proces 
cu reclamanta I.I. Lazăr Petrişor, 
cu sediul în comuna Pietroşani, 
judeţul Teleorman. În caz de 
neprezentare judecate se poate 
realiza şi în lipsă. 

l Osborne Tousant Nelson Jose, 
cu ultimul domiciliu in Romania  
in Iasi, str. Drobeta nr.1, bl.R11, 
Sc. C, et. 3, ap.2, jud. Iasi, cu 
domiciliul actual în Venezuela, stat 
Bolivar, oras Ciudat San Felix, 
Calle Bandera 19A, Frente Planet 
Cable, Via Palua , este chemat la 
Judecătoria Iaşi, Secţia civilă, Sala 
6, complet C 02m, in dosarul 
19356/245/2014,  in 02.06.2016, ora 
8:30, in calitate de pârât, in proces 
cu Osborne Tousant Roxana 
-Dumitrita– reclamantă , pentru 
FOND – divorţ cu minori; exerci-
tarea autorităţii părinteşti; stabi-
lire domiciliu minor; pensie de 
întreţinere.

l Destinatar: Jurma Lena născută 
Bot, com. Ştiuca, Oloşag, nr.120, 
judeţul  Timiş.  Dosarul  Nr. 
2920/252/2015. Materia: Civil. 
Stadiul procesual al dosarului: 
Fond. Obiectul dosarului: decla-
rarea judecătorească a morţii. 
Citaţie emisă la 25 aprilie 2016. 
Stimată doamnă/Stimate domn, 
Sunteţi chemat în această instanţă, 
camera 1, Complet c-7c, în data de 
25 mai 2016, ora 12.00, în calitate 
de pârât, în proces cu Usciuc Petru 
în calitate de reclamant, Usciuc 
Ivona în calitate de reclamant. 
Pentru a vizualiza unele docu-
mente din dosar, accesaţi www.
curteapeltimisoara.ro secţiunea 
Dosare şi folosiţi parola: 0284cadf. 
Aveţi obligaţia de a nu divulga 
parola altor persoane. Prin înmâ-
narea citaţiei sub semnătură de 
primire, personal ori prin repre-
zentant legal sau convenţional ori 
prin funcţionarul sau persoana 
însărcinată cu primirea corespon-
denţei pentru un termen de jude-
cată, cel citat este prezumat că are 
în cunoştinţă şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citaţia i-a fost înmânată.

Numitu l  Nnodim Emeka 
Clifford, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în România, în Str.
Slătioarei, nr. 9 , bl.9, ap.5, Loc.
Suceava, Jud.Suceava, este citat 
(chemat) în data de 02/06/2016, 
Ora 09.00 la Judecătoria Gura 
Humorului cu sediul în Gura 
Humorului, B-dul Bucovina, 
nr.21, Jud.Suceava, în calitate de 
pârât în dosarul nr.620/237/2016. 
Obiectul dosarului este divorţ, 
iar reclamanta este Albu Iulia 
Monica.

DIVERSE  
l Comuna Sânzieni, prin Consi-
liul Local Sânzieni, sat Sânzieni, 
nr.337, judeţul Covasna, telefon: 
0730.584.174, fax: 0267.366.019, 
e m a i l :  b l e v i @ c o n s l o c . r o . 
Programul pentru acordarea 
finanțărilor nerambursabile este 
valabil pentru anul 2016. Comuna 
Sânzieni acordă finanțări neram-
bulsabi le  pentru  act iv i tăț i 
nonprofit de interes general, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2005 privind regimul finan-
țărilor din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general. Domeniile de 
intervenție selectate sunt: sport şi  
tineret, cultură, culte. Beneficiari 

direcți: -persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop patri-
monial; -asociații ori fundații 
constituite conform legii -sau culte 
religioase recunoscute conform 
legii. Procedura aplicată: finan-
țarea nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar se 
va face în baza unui contract de 
finanțare nerambursabilă încheiat 
între Comuna Sânzieni, județul 
Covasna şi beneficiar, în urma 
aplicării procedurii selecției 
publice de proiecte. Bugetul finan-
țării nerambursabile aprobat prin 
Hotărârea  Cons i l iu l  Local 
nr.7/01.02.2016 este de 97.000 lei, 
defalcat pe domenii de activitate 
astfel: 43.000 lei pentru sport şi 
tineret, 20.000 lei pentru cultură, 
34.000 lei pentru susținerea 
cultelor.  Prevederile finale: 
Programul anual şi Anunțul de 
participare la selecția de proiecte 
va fi publicat în Monitorul Oficial 
al României şi într-un cotidian 
central şi în două cotidiene locale 
şi pe site-ul autorității publice 
finanțatoare: www.sanzieni.ro. 

l Comuna Sânzieni, prin Consi-
liul Local Sânzieni, sat Sânzieni, 
nr.337, judeţul Covasna, telefon: 
0730.584.174, fax: 0267.366.019, 
email: blevi@consloc.ro. Anunță 
concurs de proiecte în baza Legii 
nr.350/2005 pentru proiectele 
desfăşurate în anul 2016, pentru 
programele, proiectele culturale, 
de sport şi tineret, sprijinul finan-
ciar acordat unităților de cult, 
după cum urmează: Solicitanții 
trebuie să fie persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop patri-
monial -asociații ori fundații 
constituite conform legii -sau culte 
religioase recunoscute conform 
legii. Sprijinul minim acordat la 
toate proiectele este de 1.000 lei, 
iar aportul propriu necesar este de 
minim 20% din valoarea sumei 
acordate. Un solicitant poate sa 
depună cel mult 3 proiecte. La 
elaborarea documentațiilor şi la 
derularea finanțării se vor avea în 
v e d e r e  p r e v e d e r i l e  L e g i i 
nr.350/2005 privind regimul finan-
țărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. La 
prezentarea proiectelor privind 
programele şi proiectele culturale 
şi de tineret se vor avea în vedere 
prevederilor O.G. nr.51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului 
de finanțare a programele si 
proiectele culturale, aprobată prin 

Legea nr.245/2001 şi modificată şi 
completată prin O.G. nr.2/2008, 
respectiv prevederile Legii Tine-
rilor nr.350/2006. La proiectele 
pentru programe şi manifestări 
sportive se vor avea în vedere 
prevederile Legii 69/2000 a educa-
ției fizice şi sportului cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
Ordinului Agenției Naționale 
pentru Sport nr.130/2006, a hotă-
rârii nr.1447/2007 privind apro-
barea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă. Finanțarea 
cheltuielilor instituțiilor de cult se 
realizează conform prevederilor 
O.G.nr.82/2001 aprobată prin 
L e g e a  n r. 1 2 5 / 2 0 0 2  ş i  a 
H.G.nr.1470/2002. În conformitate 
cu art.20.  alin.2 din Legea 
nr.350/2005,  din motive de 
urgenţă, respectarea termenului 
prevăzut la alin.(1) ar cauza preju-
dicii autorităţii finanţatoare, 
aceasta are dreptul de a accelera 
aplicarea procedurii de selecţie de 
proiecte prin reducerea numărului 
de zile, dar nu la mai puţin de 15 
zile. Motivele reducerii termenului 
prevăzut la alin.(1), se datorează 
faptului că unele proiecte propuse 
spre finanțare se derulează în 
semestrul I al anului 2016. Data 
limită de depunere a proiectelor: 
26.05.2016, orele 14.00. Proiectele 
pot fi depuse personal la registra-
tura Primăriei comunei Sânzieni 
sau expediate prin poştă cu sosire 
până la data şi ora depunerii. 
Informații suplimentare pot fi 
obținute la Primaria comunei 
Sânzieni , Compatimentul Regis-
tratură , relații cu ONG: 527150, 
Sânzieni, Str. Principală, nr.337, 
tel./fax: 0267.366.019, e-mail: 
primaria.sanzieni@gmail.com. 
Documentația poate fi descărcată 
de pe site-ul: www.sanzieni.ro din 
meniul „Proiecte”. Bugetul finan-
țării nerambursabile aprobat prin 
Hotărârea  Cons i l iu l  Local 
nr.7/01.02.2016 este de 97.000 lei, 
defalcat pe domenii de activitate 
astfel: 43.000 lei pentru sport şi 
tineret, 20.000 lei pentru cultură , 
34.000 lei pentru culte. Finanțarea 
nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar se 
va face în baza unui contract de 
finanțare nerambursabilă încheiat 
între Consiliul Local Sânzieni şi 
beneficiar, în urma aplicării proce-
durii selecției publice de proiecte. 
Selecția ofertelor se realizează de 
către comisia de selecție consti-
tuită la nivelul Consiliului Local 
Sânzieni, respectiv Comisia 
buget-finanțe şi Compartimentul 
Proiecte, conform legislației în 
vigoare. Perioada de selecție şi 
e v a l u a r e a  a  p r o i e c t e l o r : 
27.05.2016-30.05.2016.

SOMAȚII  
l România. Judecătoria Sânni-
c o l a u  M a r e .  D o s a r  n r. 
252/295/2016. Somaţie emisă de 
Judecătoria Sânnicolau Mare în 
dosarul nr. 252/295/2016. Prin care 

se aduce la cunoştinţa tuturor 
celor interesaţi că petenta Cornea 
Maria – domiciliata în loc. Timi-
şoara. Bd-ul Cetăţii, bl. A, sc. A, 
ap. 3, jud. Timiş, a formulat acţi-
unea civilă necontencioasa – 
uzucapiune, prin care a solicitat 
instanţei să constate că a dobândit 
dreptul de proprietate asupra  
imobilului reprezentând casa cu 
nr. 451 di teren intravilan în supra-
faţa de 1798 mp, situate în loc. 
Vâlcani nr. 451, jud. Timiş, înscris 
în CF nr. 400555 (CF vechi nr. 488) 
nr cad C1 nr top 615, prin uzuca-
piune, să se constate joncţiunea 
posesiei reclamantei, cu posesia 
exercitatade autorii săi, defuncţii 
Lazaruica Nicolae şi Lazaruica 
Vioara şi să dispună înscrierea în 
cartea funciara a dreptului sau de 
coproprietate asupra imobilului 
litigious, cu titlu de drept dobândit 
prin uzucapiune. În baza art. 1051 
NCPC toţi cei interesaţi sunt invi-
taţi să facă opoziţie, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 30 
de zile de la emiterea celei din 
urmă publicaţii, se va trece la 
judecarea cererii.  Dată, azi 
25.04.2016. Preşedinte, Moţa 
Adrian. Grefier Balint Arpad. 

l România. Judecătoria Sânni-
c o l a u  M a r e .  D o s a r  n r. 
490/295/2016. Somaţie emisă de 
Judecătoria Sânnicolau Mare în 
dosarul nr. 490/295/2016. Prin care 
se aduce la cunoştinţa tuturor 
celor interesaţi că petenţii Kanalas 
Erika şi Kanalas Ştefan, ambii cu 
domiciliul în loc. Sânnicolau mare, 
Str. Axente Sever Ioan nr. 7, ud. 
Timiş, au formulat acţiunea civilă 
necontencioasa – uzucapiune, prin 
care a solicitat instanţei să 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate asupra  imobilului 
reprezentând teren intravilan de 
557 mp. situat în loc. Sânnicolau 
Mare, str. Axente sever Ion nr. 7, 
jud. Timiş, înscris în CF nr. 407626 
Sânnicolau Mare (CF vechi nr. 
6767) nr cad 12651/2973, prin 
uzucapiune, să dispună înscrierea 
dreptului de coproprietate în 
favoarea reclamanţilor, în cote de 
câte ½ parte fiecare, în CF 407626 
Sânnicolau Mare ( CF vechi nr. 
6767) nr cad 12651/2973, asupra 
imobilului cu titlu de bun comun, 
drept dobândit prin uzucapiune. 
În baza art. 1051 NCPC toţi cei 
interesaţi sunt invitaţi să facă 
opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 30 de zile de 
la emiterea celei din urmă publi-
caţii, se va trece la judecarea 
cererii. Dată, azi 25.04.2016. 
Preşedinte, Moţa Adrian. Grefier 
Balint Arpad. 

l România (Instanţa) Judecătoria 
Zărneşti, Sediul: Or. Zărneşti, Aleea 
Uzinei, nr.9, jud. Braşov, telefon: 
0268/515786, fax: 0268/515785, 
emisă la: 28.04.2016, Dosar nr. 
2681/338/2015; termen de judecată 
la data de 22.06.2016, ora 09.00/ C3 
civil. Somaţie. Prin prezenta 

aducem la cunoştinţa tuturor celor 
interesaţi a face opoziţie la consta-
tarea, ca efect al prescripţiei achizi-
tive, a dobândirii dreptului de 
proprietate al petenţilor Benga 
Maria, dom. in comuna Moieciu, 
sat Moieciu de Jos, str. Principală, 
nr. 412, jud. Braşov, Pintea Nicolae, 
dom. in comuna Moieciu, sat 
Moieciu de Jos, str. Principală, nr. 
412, jud. Braşov, Porancea Nicolae, 
dom. în comuna Moieciu, sat 
Moieciu de Jos, str. Principală, nr. 
411, jud. Braşov, Porancea Maria- 
Violeta, dom. în comuna Moieciu, 
sat Moieciu de Jos, str. Principală, 
nr. 411, jud. Braşov, Terci Lupoiu 
Gheorghe, dom. în comuna 
Moieciu, sat Moieciu de Jos, str. 
Principală, nr. 410, jud. Braşov, 
Terciu Lupoiu Ioan, dom. în 
comuna Moieciu, sat Moieciu de 
Jos, str. Principală, nr. 412, jud. 
Braşov, au introdus la Judecătoria 
Zărneşti acţiune prin care solicită 
să se constate că au dobândit ca 
efect al prescripţiei achizitive 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului înscris în 
CF 47 Moieciu, nr.top. 5850/1/3, 
5851/1/3, 5852/3- în suprafaţă de 
6700,54 mp, constituit din fâneaţă 
şi păşune, că sunt invitaţi la Jude-
cătoria Zărneşti, sala de şedinţă, în 
data de 22.06.2016, ora 09.00 (C3/ 
SALA 1).

LICITAȚII  
l S.C. Doroca S.A , prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, dosar 
nr. 1508/40/2013 Tribunal  Boto-
sani, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: A. Imobil situat în 
Dorohoi, str.Brazi nr.1 amplasat pe 
teren în concesiune de la munici-
piul Dorohoi, compus din: 1. resta-
urant Hotel Cabana Brazi cu 
subsol, parter şi etaj cu s.c la sol de 
701,10 mp; 2. Magazie cu s.c. la sol 
de 34,30 mp; 3.Magazie si beci cu 
s.c. la sol de 97,20 m.p.; Pretul de 
vanzare fiind de 1.725.900 lei 
(386.800 Eur) fără TVA.(100%). B. 
Spaţiu comercial situat în Dorohoi, 
Bld.Victoriei nr. 14, bl.A10-parter, 
în suprafaţă utila de 284,72 m.p.;1. 
Terenul in cota indiviza de 62,72 
mp este concesionat de la munici-
piul Dorohoi. Pretul de vanzare 
fiind de 301.100 lei (67.500 Eur) 
fără TVA,(100%). C. Spaţiu comer-
cial situat in Dorohoi, str. Grigore 
Ghica nr.5, bl.C7-parter, în supra-
faţă utila de 101,90 mp(construita 
137,50 mp).Terenul în cota indiviza 
de 32,50 mp  este concesionat de la 
municipiul Dorohoi, la pretul de 
132.800 lei (29.800 Eur) fără 
TVA(100%). D. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, Aleea Duzilor 
nr.12, bl.E1-parter, în suprafaţă 
utila de 245,50 mp(construita 
266,90 mp). 17.Terenul în cota 
indiviza de 61,89 mp  este concesi-
onat de la municipiul Dorohoi. la 
pretul de 172.500 lei (38.700 eur) 
fără TVA(100%). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Compartimentul 
Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri confiscate devenite proprietate de stat. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Șoseaua București, nr. 12, 
organizează în data de 19.05.2016, orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1. Autoturism marca Ford Focus, an 
fabricație 2006, cap. cil. 1560 cmc, diesel, nr. identificare WF05XXWPD56R65391, 47.790 km 
parcurși, la prețul de 8.967,00 lei, inclusiv TVA; 2. Autoutilitară Iveco, tipul 35510 Daily, an de 
fabricație 2006, cap. cil. 2286 cmc, serie șasiu ZCF3573005590206, culoare alb, nr. înmatriculare B-
51-TLU, la prețul de 18.477,00 lei, inclusiv TVA; 3. Autoutilitară marca Volkswagen, tip Transporter, an 
de fabricație 1992, serie șasiu WV2ZZZ70ZPH021056, combustibil - motorină, nr. înmatriculare B-
2815-PB, la prețul de 3.013,00 lei, inclusiv TVA; 4. Baracă din lemn (PAL melaminat), suprafață 16,60 
mp, la prețul de 2.100,00 lei, inclusiv TVA; 5. Baracă metalică din tablă neagră vopsită, suprafață 30 
mp, la prețul de 660,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta până la data de 
19.05.2016, orele 12:00, următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - dovada plății garanției de 
participare la licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; - împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română copie după 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și legalizat; - pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de 
identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, respectiv 
certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare fiscală 
emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de licitație este de 50 lei. Garanția de 
participare la licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX007045, 
deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la 
parterul sediului, telefon 0246/216705 - interior 138.
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rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt, cu o zi inainte de data 
licitatiei, orele15.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licita-
ţiile vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 
20.05.2016, 27.05.2016, 03.06.2016, 
10.06.2016 si in data de 17.06.2016 
orELE 14:.00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu PREVEDERILE 
Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de  15.03.2016. 
Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regulamen-
tului de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei. Garantia este in cuantum 
de 10% din valoarea de vanzare. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Debitorul SC Egea Prod S.R.L. 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren 
situat în Mun. Ploieşti, Str. Văleni 
Nr. 31B, Județ Prahova, având 
suprafața de 289 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 54.630,00 
Euro exclusiv TVA; 2.Mijloace fixe 
in valoare de 11.133,36 Lei. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobil 
teren aflat în proprietatea SC Egea 
Prod SRL este de 1000 Lei exclusiv 
TVA. -Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru imobil, reprezintă 45% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, din 
Raportul de evaluare; -Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru mijloa-
cele fixe reprezintă 60% din 
valoarea de piață, prezentatată în 
Raportul de evaluare pentru fiecare 
bun în parte iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO88BI-
TR003010035250RO01 deschis la 
Veneto Banca S.P.C.A. Ag. Ploieşti 
până la orele 14 am din preziua 
stabilită licitației, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi dată 
a Caietului de sarcini şi a Regula-
mentelor de licitație pentru proprie-

tatea imobiliară şi mijloacele fixe de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară şi 
mijloacele fixe, prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 
19.05.2016 ora 15:00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi 
în data 02.06.2016; 16.06.2016; 
30.06.2016; 07.07.2016; 21.07.2016; 
04.08.2016; 18.08.2016 ora 15:00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploieşti, Str. Elena 
Doamna nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare cu un telefon în prea-
lab i l  d l .  Cr i s t ian  Ciocan , 
0753.999.028. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-urse.
ro. 

l Organizatorul  l ic i taţ ie i : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeş -Făget 
R.A., comuna Ghimeş -Făget, sat 
Făget, strada Principală, telefon/
fax: 0234.385.727, e-mail: os.
ghimesfaget@yahoo.com. Data şi 
ora  desfăşurăr i i  l i c i taţ ie i : 
27.05.2016, ora 14.30. Locul desfă-
şurării licitaţiei: sediul R.P.L.Ocolul 
Silvic Ghimeş -Făget R.A., din 
localitatea Ghimeş -Făget, sat Făget, 
strada Principală. Tipul licitaţiei: 
Licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederi lor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 20.05.2016, ora 14.30. 
Data şi ora limită până la care poate 
fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
19.05.2016, ora 16.00. Lista parti-
zilor, preţul de pornire şi pasul de 
licitaţie pentru fiecare partidă sunt 
afişate la sediul organizatorului şi pe 
site-ul: www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior este de: 874mc. Din care pe 
natură produse: -Produse principale 
-579mc; -Produse secundare 
-295mc; -Produse de igienă -0mc; 
-Produse accidentale -0mc; Şi 
respectiv pe specii şi grupe de specii: 
-Răşinoase -874mc; -Fag -0mc; 
-Stejar -0mc; -Diverse tari -0mc; 
-Diverse moi -0mc. Masa lemnoasă 
pe picior oferită spre vânzare nu 

provine din fondul forestier propri-
etate publică certificat. Masa 
lemnoasă rămasă neadjudecată va 
face obiectul unei noi licitaţii în data 
de 13.06.2016, ora 17.00, cu prese-
lecţie în data de 06.06.2016, ora 
16.30. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 03.06.2016, ora 14.30. Masa 
lemnoasă rămasă neadjudecată 
după a doua licitaţie se va putea 
adjudeca prin negociere în condiţiile 
prevăzute de reglementările în 
vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
licitaţiei începând cu data de 
10.05.2016. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei la telefon/fax: 
0235.385.727, e-mail: os.ghimes-
faget@yahoo.com. Persoană de 
contact: Ing.Fond Forestier Moisă 
Ion.

l Debitorul SC Marinos Construct 
SRL societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Teren constituit din trei loturi 
situate în Mun. Ploieşti, Județ 
Prahova: -Str. Mareşal Averescu nr. 
10 -494mp; -Str. Plăieşilor nr. 59 
-398mp; -Str. Fuiorului nr. 10 
-199mp. Prețul de pornire licitație 
este de 68.705,00 Euro exclusiv 
TVA. 2.Teren situat în intravilanul 
comunei Blejoi, sat Ploieştiori, 
Tarlaua 19, județul Prahova, având 
suprafața de 1.000 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 32.000,00 
Euro exclusiv TVA. 3.Teren situat în 
intravilanul comunei Blejoi, Parcela 
Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, 
județul Prahova, având suprafața 
de 1.835 mp. Prețul de pornire al 
licitației este de   64.225,00 Euro 
exclusiv TVA. 4.Teren situat în 
intravilanul Mun. Ploieşti, Str. A. T. 
Laurian, Jud. Prahova, în suprafață 
totală din măsuratori de 117 mp 
(suprafață din acte de 130 mp). 
Prețul de pornire al licitației este 
de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilele aflate în proprietatea SC 
Marinos Construct SRL este de 
1.000,00 lei exclusiv TVA. 5.Autotu-
rism Fiat Fiorino -1.244,10 Lei 
exclusiv TVA. Pentru imobilul de la 
poziția nr. 1(unu) prețul de pornire 
al licitației reprezintă 35% din 
valoarea de piață exclusiv TVA din 

Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la poziția nr. 2(doi) 
prețul de pornire al licitației repre-
zintă 40% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare; Pentru imobilul de la 
poziția nr. 3(trei) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 70% din 
valoarea de piață exclusiv TVA din 
Raportul de evaluare. Pentru 
imobilul de la poziția nr. 4(patru) 
prețul de pornire al licitației repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea 
î n  c o n t u l  n r.  R O 9 1 F N -
NB005102300947RO02 deschis la 
Credit Europe Bank, Sucursala 
Ploieşti, până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a lici-
tației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietelor de sarcini şi 
a Regulamentelor de licitație pentru 
proprietățile imobiliare şi pentru 
autoturism, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietățile 
imobiliare şi pentru autoturism 
prima şedință de licitație a fost 
stabilită în data de 19.05.2016 ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data de 
02.06.2016; 16.06.2016; 30.06.2016; 
07.07.2016; 21.07.2016 ora 11.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat şi pe site www.dinu-urse.ro.

l Debi toru l  S .C .  Pan i ta l 
Construct S.R.L. societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Imobil 
“construcție C 2” în suprafață 
construită de 348,41mp, aflat în 
patrimoniul societății debitoare 
Panital Construct SRL, ce se află 
edificat pe teren în proprietatea 
Mihalache Ion Lucian, situat în 
Mun. Ploieşti, Str. Strandului nr. 3, 
Județ Prahova. Prețul de pornire 
al licitației -66.600 Euro cu TVA 
inclus. 2.Alte mijloace fixe aparți-
nând S.C. Panital Construct 
S.R.L. Prețul caietului de sarcini 
pentru imobil (clădire) af lat în 
p r o p r i e t a t e a  S . C .  P a n i t a l 
Construct S.R.L este de 1000 lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitației pentru imobil ”cons- 
tructie C 2” şi mijloacele fixe, 
reprezintă 75% din valoarea de 
piață exprimată în Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA. Listele cu 
mijloace fixe şi Caietul de sarcini 
pentru imobil ”construcție C 2” 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO87BITRPH1RON037769CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucureşti 
-Ag. Ploieşti, până cel târziu cu 24 
ore înainte de şedința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației, -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietelor de 
sarcini şi a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietatea imobi-
liară şi pentru mijloace fixe, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară şi 
mijloacele fixe, prima şedință de 

licitație a fost fixată în data de 
18.05.2016 ora 11:00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data 25.05.2016; 
06.06.2016;13.06.2016; 20.06.2016 
ora 11:00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 44 
A, Județ Prahova. Pentru relații 
sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel. : 0753.999.028, dl Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat şi pe site www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI  
l Pierdut atestat conducător auto 
transport în regim taxi CPTx 
51523, emis de ARR. Îl declar nul.

l Subsemnata Coman Doina cu 
domiciliul în comuna Ciolăneşti, 
judeţul Teleorman declar pierdută 
carte de muncă, fiindu-mi necesară 
la Tribunalul Teleorman în dosar 
nr. 4207/87/2015, termen judecată 
7.06.2016.

l S.C. ONE Excellence Travel 
S.R.L., sediul social Bucureşti, 
Sector 6, J40/7615/2015, C.U.I. 
34688380 declar pierdut (nul) 
Registrul Unic de Control. 

l S.C. Expert Dental Service 
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
Sector 1, J40/12203/2015, C.U.I. 
35094075, declar pierdut (nul)  
Registrul Unic de Control.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
maţie serviciu R.A.T.B. nr. 25009 
pe numele Nedianu Victor.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Dosar de executare nr. 
1821129510018/ 2870208510011. Nr. 336/05.05.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 31, luna Mai, anul 2016, ora 12:00, în localitatea 
Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă 
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorilor Dinu Iulian Daniel și Dinu (Valeanu) Petruta, cu 
domiciliul în comuna Ciocănești, județul Călărași: - Imobil cu nr. cadastral 20083 înscris în Cartea 
funciara nr. 20083 UAT Ciocănești, compus din teren intravilan în suprafață de 755 mp măsurată (722 
mp în acte) + construcția C1 în suprafață de 52 mp măsurată + construcția C2 în suprafață de 48 mp 
măsurată, situat în comuna Ciocănești, județul Călărași, preț de pornire al licitației 52.459 lei (prețul 

 nu conține TVA*). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este de 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2) lit. f) sau lit. g) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile 
mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: MP - Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție Călărași - Sechestru asigurător Ord. nr. 63D/2009 din 13.05.2013; AJFP 
Călărași - Sechestru nr. 14070/27.05.2015; AJFP Călarăși - Sechestru nr. 14071/27.05.2015. 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 prezinte până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei 
de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% 
din totalul prețului de pornire al licitației în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar DGRFP 
Ploiești, cod fiscal 2844910, Trezoreria Ploiești, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe 
denumirea completă a ofertantului, CUI sau CNP; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte informațiile cu privire la 
identificarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane fizice sau juridice, 
persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aflate sub incidența art. 
21 din Legea 26/1990R; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele 
fiscale că nu au obligații fiscale restante față de acestea: certificat de atestare fiscală și certificatul 
fiscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și 
locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare 
competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, 
strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la 
art. 250, alin. 7 din Codul de procedură fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin 
mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea 
licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație documentele solicitate în copie, vor fi 
prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul 
Prahova, la numărul de telefon 0244.407710, interior 650. Data afișării: 11.05.2016.

ANUNȚURI

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. Dosar de executare nr. 4571. Nr. 5423/06.05.2016. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (2), din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 26, luna mai, anul 2016, ora 10.00, în 
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică, următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Dara M SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Cărămidarii 
Vechi, nr. 18, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 16412059. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica 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 *): Mașină de 
călcat Stirovap, 1.300 lei, 0; Mașină de cusut Jack, 300 lei, 0; Mașină de cusut Jack, 300 lei, 0; Mașină 
de cusut Jack, 300 lei, 0; Mașină de cusut Jack, 300 lei, 0; Mașină de cusut Jack, 300 lei, 0; Mașină de 
cusut și surfilat, 950 lei, 0; Mașină de cusut nasturi, 1.250 lei, 0. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 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 prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 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 art. 261, din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d), din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea. Data afișării: 11.05.2016.


