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OFERTE SERVICIU
Mocanu Diana - persoană fizică, cu domiciliul în 
mun. Iași, angajează guvernantă cunoscătoare de 
limba engleză, cu studii medii. Rog seriozitate și 
implicare. Aștept CV la fax: 0040.232.232.003.

Primăria Comunei Buturugeni, judeţul Giurgiu, 
cu sediul în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu, 
anunţă scoaterea la concurs a următorului post 
contractual vacant în baza H.G. nr.286/2011: 
Denumirea postului: Asistent medical comunitar 
debutant. Nivelul studiilor: PL. Vechimea: debu-
tant. Data ora și locul de desfășurare:07.l2.20l5 
ora l2,00- proba scrisă. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de concurs: 
25.11.20l5 ora l2,00. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul concursului: 
pbuturugeni@yahoo.com; 0246277168; 
0246277110.

Liceul Tehnologic “Pamfil Seicaru”, Ciorogârla, 
Ilfov scoate la concurs un post de contabil șef, 
salarizare/ normare, tehnic- administrativ– cod 
COR 123102. I. Cadrul legal: H.G. nr. 
286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului– cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. II. Documentele solicitate pentru întoc-
mirea dosarului de concurs de ocupare a postului 
de contabil șef, salarizare- normare, tehnic admi-
nistrativ: 1. Cererea  de înscriere (Anexa nr.1); 2. 

Curriculum vitae (redactat după modelul  de CV 
European) susţinut cu documente doveditoare 
anexate; 3. Copii legalizate ale actelor de studii 
(diploma, diploma de licenţă, foaie matricolă, 
etc); 4. Copie CI; 5. Copii ale documentelor care 
să ateste efectuarea unor specializări, copii ale 
documentelor care să ateste îndeplinirea condiţi-
ilor specifice; 6. Copii după carnetul de muncă/ 
documentul echivalent, conform art. 34 alin. (5) 
din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu 
modificările și completările ulterioare, eliberat de 
instituţia de la care provine candidatul, completat 
la zi; 7. Adeverinţă de vechime în specialitate, în 
original; 8. Adeverintă medicală (în original), 
eliberată de un centru de medicina muncii cu cel 
mult 6 luni înaintea derulării concursului; 9. 
Cazier judiciar în original; 10. Alte documente 
relevante pentru desfășurarea concursului (facul-
tativ); 11. Opisul dosarului în două exemplare, pe 
care se va consemna numărul total de file, un 
exemplar se restituie, cu semnătura persoanei 
care a depus dosarul și a persoanei care îl preia. 
Dosarele se depun la sediul Liceului Tehnologic 
“Pamfil Seicaru” din str. Şcolii, nr.15, com. Cioro-
gârla, jud. Ilfov, în perioada 16-18.11.2015, între 
orele 8.00-16.00. Data limită de depunere 
18.11.2015, ora 16.00. Date de contact: tel./fax 
0213159114. Persoana de contact: Cristina 
Rendec- secretar. În perioada 19-20.11.2015, 
comisia de concurs va selecta dosarele depuse, pe 
baza îndeplinirii condiţiilor de participare 
concurs. Rezultatul selecţiei va fi afișat în data de 
20.11.2015, ora 12.00 la sediul liceului. Contesta-
ţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se 
pot depune în data de 20.11.2015, ora 16.00, la 
secretariatul liceului. Concursul se va desfășura la 
sediul Liceului Tehnologic “Pamfil Seicaru”, 
Ciorogârla, str. Şcolii, nr.15, jud. Ilfov, astfel: 
-26.11.2015, ora 10.00: proba scrisă; -27.11.2015, 
ora 10.00: interviu.

Primăria Orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, orga-
nizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
unor funcţii publice de execuţie, după cum 
urmează: Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant– Serviciul Buget- Finanţe Contabilitate– 
Compartiment Financiar: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; -vechime în specialitatea studiilor: 0 
ani. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54  din Legea 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare, cumulativ 
cu condiţiile specifice. Termenul de depunere a 
dosarelor este cel prevăzut de art.49 alin.(1) din 
H.G. 611/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Oraș Bragadiru. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 alin. 
(1) din H.G. 611/2008. Concursul începe în data 
de 14.12.2015, orele 11:00 –proba scrisă și se 
desfășoară la sediul Primăriei Oraș Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica de 
concurs se află afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine 

la sediul Primăriei Oraș Bragadiru sau la telefon 
021/4480795, interior 113. Persoana de contact: 
Andone Cristian– Anton.

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de: 1 post consilier clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Serviciului Mana-
gementul Resurselor Umane; 1 post consilier 
clasa I, grad profesional debutant în cadrul Servi-
ciului Managementul Resurselor Umane; 1 post 
consilier clasa I, grad profesional asistent în 
cadrul Biroului Studii Urbanistice –Direcţia 
Generală Arhitect Şef; 1 post consilier clasa I, 
grad profesional debutant în cadrul Biroului 
Studii Urbanistice –Direcţia Generală Arhitect 
Şef; 1 post consilier clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Serviciului Îndrumare și 
Control Asociaţii de Proprietari –Direcţia Gospo-
dărie Locală. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6 în data de 14.12.2015 orele 
1000, proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 și trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul și pe site-ul Primăriei Sectorului 6 www.
primarie6.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Sectorului 6 București și la nr. de 
telefon 0376.204.438.

Primăria Comunei Islaz, Judeţul Teleorman 
organizeaza concurs pentru ocuparea a trei 
posturi contractuale vacante de execuţie pe peri-
oadă nedeterminată: 1. un post bibliotecar  gradul 
II, în cadrul compartimentului bibliotecă aflat în 
subordinea Consiliului local Islaz; nivelul studiilor 
-  postliceale, absolvite cu diplomă; vechime în 
muncă – minim 6 ani; 2. un post inspector specia-
litate gradul  II în cadrul compartimentului achi-
ziţii publice din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Islaz ; nivelul studiilor – 

universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
vechime în muncă – minim 6 ani; 3. un post de 
asistent medical comunitar debutant aflat în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 
studii de școală postliceală sanitară sau echiva-
lenta, ori studii superioare de asistent medical 
generalist, absolvite cu diplomă; fără vechime în 
muncă. Concursul se va organiza la sediul primă-
riei comunei Islaz, din comuna Islaz strada 
Dunării, nr. 58, (sala de ședinţe), în data de 10 
decembrie 2015, ora 10.00 proba scrisă, respectiv 
14 decembrie 2015 interviul, ora 14.00. Depu-
nerea dosarelor de concurs se va face în termen 
de zece zile lucrătoare de la data publicării (pana 
la data de 25 noiembrie 2015, ora 16,00, inclusiv) 
la sediul Primăriei Comunei Islaz, birou secretar 
comună. Relaţii suplimentare se obţin la sediul 
primăriei sau la telefon nr. 0247/420206, persoană 
de contact Drăgan Veronica, secretar comună.

Spitalul Municipal Dorohoi organizează concurs 
în conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în incinta 
unităţii din str.Bd.Victoriei, nr.75, pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante de: -un 
post de asistent medical generalist cu PL, peri-
oadă nedeterminată în cadrul secţiei Cardiologie; 
-un post de asistent medical generalist cu PL, 
perioadă nedeterminată în cadrul Compartimen-
tului Neonatologie; -un post de asistent medical 
PL, perioadă nedeterminată în cadrul Lab. Radi-
ologie și Imagistică medicală cu studii care atestă 
competenţe de Radiologie și Imagistică medicală; 
-un post de referent IA (planificator) cu studii 
medii în cadrul  serviciului RUNOS, perioadă 
nedeterminată; Conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 07.12.2015, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 10.12.2015, ora 10.00. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării la concurs pentru 
posturile vacante: -diplomă de școală sanitară 
postliceală; -competenţe de Radiologie și Imagis-

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Iordache Florica - Boteni, după cum 
urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Autoturism Opel, An Fabricație 2004, 
nr. înmatriculare - AG -11- HSN, 5.300 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233 deschis 
la Trezoreria Câmpulung Ag, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală republicat, 
până în ziua de 23/11/2015. Licitația va avea loc în data de 24/11/2015, ora 
11:00:00, la Sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrate Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 
273/U. Nr. 10698/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației 
în data de 24.11.2015, privind 
vânzarea următoarelor bunuri mobile: 
-  Tra c t o r  L ambo r g h i n i ,  s e r i a 
L115Y704WC1833, preț de pornire a 
licitației = 40.330 lei, fără TVA; Frază 
seria 7713, preț de pornire a licitației = 
4.630 lei, fără TVA; - Frază seria 7714, 
preț de pornire a licitației = 4.580 lei, 
f ă r ă  T VA .  A n u n ț u l  n r. 1 0 6 9 7 / 
09.11.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la Primăria Urlați și pe 
site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numarul 0244.251671, persoană de 
contact: Draghici Elena. Data afișării: 
11.11.2015.
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tică medicală pentru postul de as.medical în 
cadrul lab.Radiologie; -diplomă de bacalaureat, 
liceu de specialitate, 6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate, certificat sau atestat de calificare 
planificator, curs calculator. Punctajul final se 
calculează ca medie aritmetică a punctajelor 
obţinute la proba scrisă şi interviu. Anunţul de 
concurs, bibliografía şi tematicile de concurs sunt 
afişate la avizierul unităţii, pe site-ul unităţii, pe 
site-ul Primăriei, Serv.RUNOS. Dosarele se 
depun la Serv.RUNOS până pe data de 25 noiem-
brie 2015 inclusiv, ora 13.00. Relaţii se pot obţine 
la tf.: 0733.949.969.

Spitalul Municipal Dorohoi organizează 
concurs în conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, în incinta unităţii din str.Bd.Victoriei, 
nr.75, pentru ocuparea următorului post 
temporar vacant de: -un post de asistent 
medical generalist cu PL/statistician medical 
perioadă determinată în cadrul Biroului de 
Statistică şi Evaluare medicală. (până pe 08 
mai 2017), Conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 26.11.2015, ora 10.00; -proba interviu 
în data de 04.12.2015, ora 10.00. Condiţii speci-
fice necesare în vederea participării la concurs 
pentru posturile vacante: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală; -diplomă de studii medii 
de specialitate sau diplomă de studii medii; 
-curs calculator şi noţiuni generale privind 
utilizarea calculatorului. Punctajul final se 
calculează ca medie aritmetică a punctajelor 
obţinute la proba scrisă şi interviu. Anunţul de 
concurs, bibliografía şi tematicile de concurs 
sunt afişate la avizierul unităţii, pe site-ul 
unităţii, pe site-ul Primăriei, Serv.RUNOS. 
Dosarele se depun la Serv.RUNOS până pe 

data de 16 noiembrie 2015 inclusiv, ora 13.00. 
Relaţii se pot obţine la tf.: 0733.949.969.

Primăria comunei Scânteia, judeţul Iaşi, organi-
zează concurs pentru recrutarea/ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante de consilier(S), 
clasa  I, gradul profesional asistent, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei 
Scânteia, judeţul Iaşi, compartimentul –Cadastru: 
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt 
următoarele: Proba scrisă se va desfăşura în data 
de 15 decembrie 2015, ora 10,00, la sediul Primă-
riei Scânteia, judeţul Iasi, cu sediul în satul Scân-
teia, comuna Scânteia, judeţul Iaşi. Interviul se va 
desfăşura la o dată ulterioară stabilită de comisia 
de concurs. Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a ora 14,00 la Primăria Scânteia, judeţul Iaşi, 
biroul Secretar. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului, condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia şi actele necesare candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate la sediul primă-
riei Scânteia, judeţul Iaşi şi sunt puse la dispoziţia 
solicitanţilor de către secretariatul comisiei de 
concurs. Relaţii suplimentare la telefon  
0232/229260.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr discuri vinil, discuri pick-up. 20-30 
RON/ bucata. Contact: 0742.575.175.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caută 
colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu 
sprinter, dube, autoutilitară prelată 3.5t, 7.5t, 12t, 
pentru transport marfă în UE. Obligatoriu şoferul 

să cunoască limba engleză sau germană, nivel 
conversaţional. Tel: 0043.6628.7977.218, tub.
salzburg@exs.de, www.exs.de

CITAȚII
Manciuc Anişoara cu ultimul domiciliu în satul 
Andrieşeni, județul Iaşi este citată la Judecătoria 
Iaşi, sala 3 în data de 06.01.2015, ora 8.30, 
complet C12M, în calitate de pârâtă în proces cu 
Manciuc Dragoş- Miluță în calitate de reclamant, 
în Dosar nr. 14399/245/2015 –Divorț fărăr minori, 
daune morale.

Talpan Agafiţei Giorgiana este citată la Judecă-
toria Dorohoi în data de 18 noiembrie 2015 în 
calitate de pârât, dosar 1725/222/2015, reclamant 
-SC Servicii Publice Locale SRL Dorohoi.

Pârâtul Freund Siegfried Josef în prezent cu 
domiciliul necunoscut, fost domiciliu în Braşov, 
str. Octavian Goga nr. 4, ap. 4, este citat pentru 
termenul din 25 noiembrie, ora 09.00, la Judecă-
toria Braşov, sala J1, cu mențiunea „să se prezinte 
personal la interogatoriu” în dosarul civil nr. 
2699/197/2013 având ca obiect acţiune în consta-
tare şi ieşire din indiviziune de către reclamantul 
Căpăţână Alexandru Aurel.

Doamna Mânjescu  Silvia, in calitate de parata, 
este chemata in judecata in data de 14 decembrie 
2015, la Judecatoria Iasi, Completul  C 21, orele 
8:30, in dosarul nr. 28497/245/2014,  avand ca 
obiect succesiune partaj; iesire din indiviziune, de 
catre reclamanta Mânjescu Nicoleta Elena.

Domnul Lău Gheorghe-Viorel, domiciliat in sat/
comuna Rediu, judetul Iasi, in calitate de parat, 
este chemat in judecata in data de 7 decembrie 
2015, la Judecatoria Iasi, Completul  C36m, orele 
8:30, in dosarul nr. 18469/245/2015,  avand ca 
obiect exercitarea autoritatii parintesti; stabilire 
domiciliu minor; obligare la plata pesniei de intre-
tinere, de catre reclamanta Gheorghică Mihaela.  

Stoica Mitică cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Bucureşti, str. Cutezătorilor nr. 4, este citat în 
calitate de intervenient forţat în dosarul 
9259/197/2014, la Judecătoria Braşov pentru 
termenul din 24.11.2015.

În dosarul nr. 2006/62/2015 al Judecătoriei Braşov 
s-a deschis procedura declarării morţii numitului 
Demeter Ioan, născut la data de 11 iunie 1942, în 
localitatea Cobor, jud. Braşov, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Braşov, str. Temeliei nr. 22, jud. 
Braşov. Rugăm persoanele care deţin date cu 
privire la decesul numitului Demeter Ioan, să le 
comunice Judecătoriei Braşov.

Se citează numitul Bălaşa Dumitru Gabriel cu 
ultim domiciliu în comuna Măgurele, sat Măgu-
rele, nr. 352, Prahova, în dosar nr. 3376/331/2012 
la data de 17.11.2015 la Judecătoria Vălenii de 
Munte.  

Matei Marian, cu ultimul domiciliu în Budeşti 
este chemat în judecată la Judecătoria Olteniţa, 
camera sala 2 în ziua de 07.12.2015, Completul 
C3, ora 8,30, în calitate de pârât, în proces cu I.I. 
Lazăr Petrişor în calitate de reclamant, în dosar 
nr. 727/269/2015, având ca obiect cerere de 
valoare redusă. În caz de neprezentare a părţilor, 
judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din părţi.

În temeiul art.130 al.2-4 din Decret Lege 
nr.115/1938, Judecătoria Sighişoara invită pe cei 
interesaţi să facă opoziție la acțiunea reclaman-
tului Brandusa Mihai, domiciliat în Com.Danes, 
nr.435, Jud.Mureş, de a se constata dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului înscris în CF52501 Danes, nr. cadastral 
A1 52501, situat în Com. Danes, nr. 435, Jud. 
Mureş.

Subscrisa CII Chiţu Adina Elena în calitate de 
l ichidator judiciar numit în dosarul 
nr.4866/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova, notifică deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenţei faţă de debitoarea Corporate 

Business Adviser Rom SRL-D, cu sediul social în 
Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 12, Camera 10, et. 3, 
Judeţul Prahova, J29/507/2011, CUI 28269077 cu 
următoarele termene: 27.11.2015 înregistrarea 
cererilor de creanţe; 07.12.2015 tabelul preliminar 
al creanţelor; 30.12.2015 tabelul definitiv de 
creanţe; 11.12.2015 prima adunare a creditorilor, 
va avea loc la sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr. 16, judeţul 
Prahova, ora 12.00; 18.11.2015 adunarea generală 
a asociaţilor va avea loc la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Cezar Bolliac, nr. 16, 
judeţul Prahova, ora 16.00 cu unic punct pe 
ordinea de zi “Desemnarea administratorului 
special”.

SOMAȚII
România. Judecătoria Sighişoara. Telefon: 
0265.771.851. Fax: 0265.779.032. Dosar nr. 
2051/308/2015. Obiectul cauzei: Uzucapiune. 
Reclamant: Pascu Bela. Emisă la 3 noiembrie 
2015. Somaţie. În temeiul disp.art.130 al.2-4 din 
Decretul Lege nr.115/1938, Judecătoria Sighi-
şoara, prin Încheierea din Camera de consiliu din 
data de 3 noiembrie 2015, a dispus invitarea celor 
interesaţi să facă opoziţie, în termen de o lună de 
la emiterea celei din urmă publicaţii, la acţiunea 
reclamantului Pascu Bela, domiciliat în Sovata, 
str.Praidului, nr.57, jud.Mureş, de a se constata 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului situat în Sovata, str.Prai-
dului, nr.57, jud.Mureş, înscris în CF cu nr.
cadastral 1006/b cu suprafaţă de 946mp. Prezenta 
somaţie se emite către toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie, cu precizarea că în caz contrar, în termen 
de o lună de la emiterea celei din urmă publicaţii 
se va trece la judecarea cererii. Prezenta somaţie 
de afişează la sediul Judecătoriei Sighişoara, la 
sediul Primăriei Sovata, la sediul BCPI Sighi-
şoara şi se va publica pe cheltuiala reclamantului 
în două ziare de largă răspândire. Preşedinte, 
Gabriela Boşoteanu. Grefier, Monica Gligor.

România. Judecătoria Bistriţa. Secţia Civilă. 
Dosar nr.5470/190/2015, Complet 9. Emisă la 
data de 15.09.2015. Somaţie de Uzucapiune. 
Având în vedere faptul că reclamantul Bonau 
Andrei -Ştefan, cu domiciliul în Bistriţa, str. 
Tiberiu Breticeanu, nr. 2, bl.1, sc.B, ap.11, jud. 
Bistriţa-Năsăud, invocă dobândirea dreptului de 
proprietate, prin uzucapiune, asupra unei supra-
feţe de aproximativ 1.1 ha, teren de natură agri-
colă -livadă, situat în loc. Josenii Bârgăului, ridul 
Eleşteu -Poduri, şi înscris în CF 151, nr.top.3025 şi 
CF 311, top.3030, 3030/a, 3030/b, 3030/c, 3031, 
3031/a, 3031/b, 3031/c Josenii Bârgăului, prin 
uzucapiune. În temeiul art.1051 alin.2 lit.e din 
Cod de procedură civilă, Sunt somaţi toţi cei 
interesaţi să facă opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei 
din urmă publicaţii, se va trece la judecarea 
cererii de uzucapiune. Preşedinte, Vrânceanu 
Voichiţa. Grefier, Ardelean Ciprian Ioan.

DIVERSE
Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organi-
zeazã procedura de negociere directă în scopul 
concesionării unui  teren în suprafaţă de 
10.000,00 mp., aparţinând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat  în 
DJ Alexandria – Lăceni – Staţia Electrică 2, lot 1. 
Perioada de concesionare este de 25 ani. Înce-
perea negocierii directe va avea loc la data de 
24.11.2015, orele 11:00, la sediul Primăriei Muni-
cipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la 
registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  
pânã  în preziua datei de  începere a negocierii 
directe, orele 16:00, într-un singur exemplar în 
limba română. Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul 
Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, 
fax. 0247317728. Împotriva procedurii, până la 
momentul adjudecării, se va putea face contes-
taţie la Judecătoria Alexandria (strada Indepen-
denţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor 
se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia 
Contencios Administrativ (strada Ion Creangă, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane 
Juridice. Dosar de executare nr. 12373. Nr. 132632 din 02.11.2015. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna 11 ziua 24. În temeiul art. 162, alin. 
(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
24, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea 
Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a 
I-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Dacantex S.R.L., cu 
domiciliul fiscal în comuna Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr. 16, județul 
Dâmbovița, cod de identificare fiscală 16574310: a) teren extravilan, categorie 
folosință arabil, în suprafață de 4.726 mp, situat în comuna Bucșani, sat Racovița, 
județul Dâmbovița, nr. cadastral 1798, nr. tarla 40, nr. parcelă 755/10, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 5.690 lei (exclusiv TVA*). *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% neimpozabil în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă rang I. 
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, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație în contul IBAN 
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul 
Târgoviște; 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; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe 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. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea 
Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin, camera 2 
sau la telefon numărul 0245.616779, int. 322, persoană de contact: Apostoaie 
Valentina-Mihaela. Data afișării: 11.11.2015.
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nr.53, Alexandria).  Clarificările privind procedura de 
negociere directă se pot obţine maxim până la data de 
18.11.2015.

NOTIFICĂRI
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă în dosarul nr. 6357/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform sentinţei nr.962 din 
02.11.2015 privind pe SC Viralin Com SRL, cu terme-
nele: depunere declaraţii creanţă 15.12.2015, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanţelor 23.12.2015, 
întocmirea tabelului definitiv 15.01.2016, prima 
Adunare a creditorilor având loc în data 28.12.2015 
orele 13.00 la sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă în dosarul nr. 6170/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform sentinţei nr.958 din 
28.10.2015 privind pe SC Vlasori Interprest SRL, cu 
termenele: depunere declaraţii creanţă 15.12.2015, 
întocmirea tabelului preliminar al creanţelor 
10.01.2016, întocmirea tabelului definitiv 05.02.2016, 
prima Adunare a Creditorilor având loc în data 
15.01.2016 orele 13.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

Just Insolv SPRL în calitate de administrator judiciar 
în dosarul nr. 6479/105/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova privind pe SC Canap Distribution SRL 
notifica următoarele: prin sentinţa nr. 815 din data de 
08.10.2015, judecătorul-sindic a confirmat planul de 
reorganizare propus de debitoare, cu privire la reorga-
nizarea activităţii debitorului.

SELECȚIE OFERTE
Anunţ de Participare(1): Programul Naţional– 
Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare, Ref: 
FAMI/15.03. Inspectoratul General pentru Imigrări 
desfăşoară o procedură de evaluare şi selecţie a 
proiectelor de grant, vizând implementarea acţiunii 
”Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de 
protecție şi a străinilor cu şedere legală în România”, 
din cadrul Programului Național– Fondul pentru 
Azil, Migrație şi Integrare. Data limită pentru depu-
nerea propunerilor este: 17.12.2015, ora 09:00. Peri-
oada de selecţie şi evaluare a proiectelor este 
17.12.2015, ora 10.00– 15.02.2016. Instrucţiunile 
pentru solicitanţi în forma completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul General pentru Imigrări, 
str. Lt. col. Constantin Marinescu nr.15A, Sector 5, 
Bucureşti şi pe pagina de Internet www.igi.mai.gov.ro. 
Pentru informaţii detaliate şi clarificări puteți să ne 
contactaţi la tel. +4021.410.75.13 sau e-mail: sip.igi@
mai.gov.ro. Procedura de evaluare şi selecție a proiec-
telor de grant se desfăşoară pe baza prevederilor 
Ordinului M.A.I. nr.75 din 9 iulie 2015 privind evalu-
area şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Progra-
mului naţional al României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 
2014-2020. (1)Anunţ publicat în Monitorul Oficial al 
României nr.212 din 09.11.2015, Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: În temeiul prevederilor articolului 117 din 
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, Preşedintele Consi-
liului de Administraţie al Societăţii GDF SUEZ 
Energy Romania S.A., societate cu sediul social în 
Bucureşti, bd. Mărăşeşti, nr.4-6, sector 4, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222 
(„Societatea” sau „GSER”), domnul Eric Joseph 
Stab, convoacă în data de 14.12.2015, ora 14.30 la 
sediul social al Societăţii, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor („AGOA”). Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este 
următoarea:  1. Aprobarea încheierii pentru anul 2016 
a actelor adiţionale la contractele de prestări servicii 
suport, respectiv:  1.1 Act Adiţional nr. 8 la Contractul 
de prestări servicii suport nr. 3484-900602/22.04.2008 
încheiat între GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi 
Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 1.2 Act Adiţional nr. 7 la 
Contractul de prestări servicii suport nr. 
5097/500105/30.09.2009, încheiat între GDF SUEZ 
Energy Romania S.A. şi Distrigaz Confort SRL. 1.3 
Act Adiţional nr. 4 la Contractul de prestări servicii 

suport nr. 8723/900201/25.07.2012, încheiat între 
GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi Braila Winds 
S.R.L.  1.4 Act Adiţional nr. 3 la Contractul de 
prestări servicii suport nr. 10574-900201/12.11.2013 
între GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi Alizeu 
Eolian S.A. 1.5 Act Adiţional nr. 6 la Contractul de 
prestări servicii suport nr. 6014/26.05.2010 încheiat 
între GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi Depo-
mures S.A. 1.6 Act Adiţional nr. 5 la Contractul de 
prestări servicii suport nr. 6016/26.05.2010, încheiat 
între GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi GDF 
SUEZ Energy Eastern Europe S.R.L. 2.  Aprobarea 
încheierii pentru anul 2016 a Actului adiţional nr. 6 la 
Contractul de prestări servicii calitate mediu 
6013/26.05.2010, încheiat între GDF SUEZ Energy 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 3. Apro-
barea încheierii pentru anul 2016 a Actului adiţional 
nr. 5 la Contractul de prestarii servicii verificări revizii 
instalaţii gaze nr. 4865-500105/13.07.2009 încheiat 
între GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi Distrigaz 
Confort SRL. 4. Aprobarea încheierii pentru anul 
2016 a Actului adiţional la Contractul de servicii 
subantepriza lucrări în domeniul gazelor naturale, 
energiei electrice şi termice încheiat între GDF SUEZ 
Energy Romania S.A. şi Distrigaz Confort SRL. 5. 
Aprobarea încheierii pentru anul 2016 a Actului 
adiţional nr. 8 la Contractul de închiriere a activelor 
aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale 
încheiat între GDF SUEZ Energy România S.A. şi 
Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 6. Aprobarea încheierii 
pentru anul 2016 a Actului adiţional la contractul de 
vânzare cumpărare gaze naturale pentru consum 
tehnologic încheiat între GDF SUEZ Energy 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud Retele S.R.L. 7. Apro-
barea încheierii contractului cadru de îmagazinare 
gaze naturale încheiat între GDF SUEZ Energy 
România S.A. şi Depomures S.A. 8. Aprobarea 
contractului cadru de închiriere autovehicule între 
GDF SUEZ Energy România S.A. şi Distrigaz 
Confort SRL. 9. Aprobarea contractului cadru de 
închiriere mijloace fixe, bunuri şi materiale încheiat 
între GDF SUEZ Energy România S.A. şi Distrigaz 
Confort S.A. 10. Aprobarea încheierii contractului, pe 
termen lung, de vânzare cumpărare certificate verzi 
între GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi Braila 
Winds S.R.L. 11. Aprobarea încheierii contractul pe 
termen lung de vânzare cumpărare certificate verzi 
încheiat între GDF SUEZ Energy Romania S.A. şi 
Alizeu Eolian S.R.L. 12. Aprobarea încheierii 
Contractului cadru de prestări servicii IT între GDF 
SUEZ Energy Romania S.A. şi GDF SUEZ IT.  13. 
Aprobarea încheierii actului adiţional la Contractul 
de utilizare licenţe SAP încheiat între GDF SUEZ 
Energy Romania S.A. şi GDF SUEZ IT. 14. Apro-
barea încheierii pentru anul 2016 a Actului adiţional 
la contractul de servicii încheiat între GDF SUEZ 
Energy România S.A. şi ENGIE S.A., pentru servi-
ciile de management şi serviciile specifice de consul-
tanţă AIFA şi CEEM. 15. Aprobarea mandatării 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie (i) să 
semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, (ii) să semneze actele adiţio-
nale şi contractele menţionate la punctele 1-14 (iii) să 
mandateze Directorii executivi ai societăţii în vederea 
semnării contractelor intragrup. 16. Aprobarea 
mandatării reprezentantului GDF SUEZ Energy 
România S.A. în Adunarea Generală a societăţilor 
Distrigaz Sud Retele S.R.L., Distrigaz Confort S.R.L., 
Braila Winds S.R.L., Alizeu Eolian S.A., pentru a 
aproba actele adiţionale/ contractele intracompanii în 
care aceste societăţi sunt parte contractuală. Docu-
mentele şi materialele aferente problemelor incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor, pot fi consultate de acţionarii interesaţi, la 
sediul societatii, în zilele lucratoare, între orele 9:00–
15:00. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală 
şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunărilor generale. Drepturile pot fi exercitate 
numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării în Monitorul Oficial. Pot parti-
cipa la adunare doar Acţionarii înscrişi în Registrul 
acţionarilor al Societăţii, conform extrasului din 
Registrul acţionarilor eliberat de Societate. Dreptul de 
vot poate fi exercitat direct sau prin reprezentant. 
Accesul reprezentantilor îndreptăţiţi să participe la 

ANUNȚURI
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
este permis pentru acţionarii reprezentaţi şi 
persoanele juridice, în baza procurii/ manda-
tului acordat de acţionarul respectiv persoanei 
împuternicite să îl reprezinte. Procura/ 
mandatul în original, completat şi semnat, va 
fi depus la sediul Societăţii, în termenul 
prevăzut de lege şi va fi păstrat la secretariatul 
corporate al Societăţii. Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, Eric Joseph Stab.

LICITAȚII
SC ADPB SA cu sediul în Bucureşti, Calea 
Vitan nr. 154-158 sector 3, telefon: 
021.346.75.29, nr. de înregistrare la ORG 

J40/9601/1997, CUI RO10020943, vinde 
prin licitaţie publică, în data de 27.11.2015, 
ora 10, la sediul amintit, 3 autoturisme Dacia 
din 2010.

Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la 
vânzare incepand cu data de 16.11.2015 prin 
licitaţie publică in bloc bunurile mobile 
(aparate salon infrumusetare) la pretul de 
evaluare redus cu 60% (14.743,20 lei fara 
TVA) apartinand SC Cleopatra Body Spa 
SRL, ora 13.00. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor 
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fi reluate în zilele de 19.11.2015, respectiv 
24.11.2015 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.

SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, prin 
administrator judiciar, anunţă vânzarea a 
bunurilor imobile aflate în patrimoniul debi-
toarei, respectiv: Proprietate imobiliară 
„Pensiune – Hanul Găzarilor” situată în 
Ploieşti, str. M.Bravu, nr. 45, jud. Prahova, 
înscrisă în CF nr. 123740 a Mun. Ploieşti, 
compusă din teren în suprafaţă de 720 mp în 
acte, respectiv 719 mp măsurată şi construcţii: 
C1 – Hotel + restaurant (Subsol – Cramă, 
Parter – restaurant, terasă, bar, recepţie, etaj 2 
– 8 camere cu grup sanitar propriu, casă 
scării, hol, oficiu, etaj 3 – Mansardă: 4 camere 
cu grup sanitar propriu, casa scării, spălătorie, 
2 camere de serviciu, hol, oficiu), C2 – Anexă 
+ beci, la preţul de 1.728.075 lei (fără TVA). 
Licitaţia publică are loc în baza hotărârii 
Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi a regu-
lamentului de participare la licitaţie. Preţul de 
pornire al licitaţiei este redus la 75% din 
preţul stabilit în rapoartele de evaluare. Şedin-
ţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
09.12.2015, orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Licitaţia publică 
are loc conform Caietului de Sarcini care se 
achizitoneaza de la sediul administratorului 
judiciar. Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

Primăria comunei Slobozia Mandra, judeţul 
Teleorman organizează licitaţie publică deschisă 
(cu strigare), în data de 25.11. 2015, orele 1000, 
la sediul primăriei, privind imobilului compus 
din construcţie tip P dispensar medical (o parte 
din clădirea principală)cu fundaţii continue din 
beton armat zidărie din caramidă acoperiş tip 
şarpantă cu hidroizolaţii din tablă. Clădirea 
dispune de alimentare cu curent electric şi apă, 
încălzire cu sobe, precum şi fosă septică. 
Tâmplărie din PVC cu geam termopan. Magazie 
de lemne construcţie tip P cu fundaţii continue 
din beton armat zidărie din cărămidă acoperiş 
tip şarpantăcu hidroizolaţii din azbociment, în 
suprafaţă construită de 124,52 mp şi teren 
aferent în suprafaţă de 700 mp. Imobilul este cu 
destinaţie de cabinet medical individual. Relaţii 
suplimentare la tel.0247 359 046.

Primăria comunei Slobozia Mândra, judeţul 
Teleorman organizează licitaţie publică 
deschisă (cu strigare), în data de 25.11.2015, 
orele 10:00, la sediul primăriei, privind imobi-
lului compus din construcţie tip P (o parte din 
clădirea principală) cu fundaţii continue din 
beton armat zidărie din cărămida acoperiş tip 
şarpantă cu hidroizolaţii din tabla. Clădirea 
dispune de alimentare cu curent electric, 

încălzire cu sobe, tîmplărie din PVC cu geam 
termopan în suprafaţă construită de 32,25 mp. 
Relaţii suplimentare la tel.0247 359 046.

Primăria comunei Peştera, cu sediul în localitatea 
Peştera, Str. Invorului Nr. 25, judeţul Constanţa, 
organizează în data de 03.12.2015, ora 13:00 lici-
taţie pentru: - vânzare imobil teren în suprafaţă 
de 3419,00 mp situate în localitatea Izvoru Mare, 
comuna Peştera, judeţul Constanţa, destinat 
construirii de clădiri industriale; - vânzarea 
imobilul teren în suprafaţă de 1000,00 mp situate 
în localitatea Peştera, comuna Peştera, judeţul 
Constanţa, pentru construirea unei locuinţe indi-
viduale; - vânzare imobilul teren în suprafaţă de 
700.00 mp situate în localitatea Peştera, comuna 
Peştera, judeţul Constanţa, pentru construirea 
unei locuinţe individuale. Înscrierile se fac până la 
data de 02.12.2015, ora 13:00 la sediul primăriei. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei. Relaţii 
suplimenatre la sediul primăriei, Str. Izvorului nr. 
25, tel/fax 0241-856.800.

SC Local Urban SRL , cu sediul în Turnu Măgu-
rele, str. Republicii, nr. 2, judeţul Teleorman, cod 
poştal 145200, CUI 30055849; J34/168/2012, 
telefon/fax  0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice 
deschisă, cu strigare, pentru închirierea   supra-
feței totale de 8263,22 mp teren portuar, respectiv 
trei parcele de teren situate în Portul Turnu 
Măgurele. Pe suprafețele de teren se pot desfă-
şura activități economice cu specific portuar aşa 
cum sunt ele reglementate de  O.G. nr. 22/1999 
republicată privind administrarea porturilor şi a 
căilor navigabile. Caietele de sarcini se pot 
cumpăra în urma solicitării scrise, de la sediul 
societății, etaj 3, camera 5 .  Contravaloarea caie-
tului de sarcini este de 50 Lei.  Termenul limită de 
depunere a cererii şi documentatiei pentru 
înscrierea la licitaţie este 25.11.2015, ora  16:00.  
Termenul limită de solicitare a clarificarilor este 
20.11.2015, ora 16:00.  Şedinta publică de licitaţie 
va avea loc în data de 27.11.2015, ora 11:00 la 
sediul societăţii.  În cazul în care la primul termen 
de licitaţie nu se vor întruni condiţiile de desfăşu-
rare  a licitaţiei sau de adjudecare, licitaţia se va 
relua în data de 11.12.2015,  ora 11,00 în aceleaşi 
condiţii stabilite prin caietul de sarcini, iar 
termenul limită de depunere a ofertelor va fi 
09.12.2015, ora 16:00. Informații suplimentare se 
pot obține la tel/fax 0247411895, persoana de 
contact jr. Ionut Cristea.

Debitorul SC Vrakama Oil SRL cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. Unirii, nr. 82, bl. C1, sc. 3, 
et. 3, ap. 9, jud. Mehedinţi, CIF: 27826897, 
J25/354/2010, aflata  în procedură de faliment 
în dosar nr. 5049/101/2014 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL repre-
zentata de Popescu Emil, cu sediul ales în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: - Apartament cu trei 

camere şi dependințe, SU=81,68 mp, situat în 
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Unirii, nr. 82, bl. 
C1, sc. 3, et. 3, apartament 9, județul Mehedinți, 
CF: 51151-C1-U5. Sarcini înscrise în CF: 
contract de ipotecă în favoarea Unicredit Țiriac 
Bank SA. Preţul de pornire a licitaţiei este 
181.300,00 lei exclusiv TVA. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil * Apartament cu trei 
camere * descris anterior, o reprezinta setința nr. 
106/2015 din data de 20.02.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr.5049/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data 
de 24.11.2015 orele 1500. Informăm toți ofer-
tanţii 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. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie 
din data de 24.11.2015 orele 1500 să depună 
oferte de cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea caietului 
de sarcină până la data de 23.11.2015 orele 1700 
la adresa menționată anterior respectiv locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. 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 lichidatorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

Primăria Municipiului  Piatra Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise în 
vederea: Vânzării bunului imobil –  Parcarea 
subterană - coproprietatea SC RIFIL SA şi 
Municipiul Piatra Neamț,  în suprafață 
construită de 1.485 mp. şi suprafața utilă de 
1.377,03 mp. situată în str. Cuza Vodă fn cu 
terenul aferent. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 1.748.800  lei conform HCL nr. 329 din 
29.10.2015; Licitaţia  va avea loc  în data de 04 
decembrie 2015, ora 14,00, la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Piatra Neamţ,  cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile 
si depunerea ofertelor  se fac până la data de 
03 decembrie 2015, ora 16.30 inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra Neamţ , str. 
Ştefan cel Mare , nr. 6-8, Biroul Relaţii cu 
Publicul , Ghişeul Serviciului  Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport  zilnic între orele 8:00 
– 16:30, unde se poate achiziţiona  şi docu-
mentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la 

telefon 218991, interior 122, zilnic între orele 
8:00 – 16:30.

1. S.C. FISE Electrica Serv S.A- SISE  Elec-
trica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj 
Napoca, str.Taberei, nr.20, tel. +40372.640.302, 
Fax: +40264.205.504, achiziționează „Moto-
rina Euro 5”- CPV: 09130000-9 -Carburanți, 
în cantitățile şi condițiile prevăzute în Docu-
mentația de atribuire. 2.Adresa la care se 
poate solicita Documentația de atribuire: SISE 
Transilvania Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, 
n r. 2 0 ,  Te l .  + 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  F a x : 
+40264.205.504. Documentația de atribuire se 
pune la dispoziția operatorilor economici, 
contra cost (80 lei, fără TVA), în urma solici-
tării, în scris a acesteia. 3.Procedura aplicată: 
Licitație deschisă. 4.Locul de livrare a produ-
selor: conform specificațiilor din Documen-
tația de atribuire. 5.Natura şi cantitatea 
produselor ce se vor achiziționa: „Motorină 
Euro 5” în cantitățile prevăzute în Documen-
tația de atribuire. 6.Termenul de livrare al 
produselor: Franco beneficiar, o dată pe lună, 
pe bază de comandă fermă, în funcţie de nece-
sarul beneficiarului. Cantitatea maximă ce se 
poate aproviziona este de 18.000 litri. 7.Loc de 
livrare: stația de alimentare cu carburanți 
AISE Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20. Livrarea 
se va face o dată pe lună, pe bază de comandă 
fermă, în funcţie de necesarul  beneficiarului. 
Cantitatea maximă ce se poate aproviziona 
este de 18.000 litri. 8.Costul transportului şi al 
operaţiunilor de descărcare la destinaţie vor fi 
suportate de furnizor. 9.Data limită de primire 
a ofertelor: 25.11.2015, ora 12.00. Data deschi-
derii ofertelor: 25.11.2015, ora 12.30. 10.
Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE 
Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei, 
nr.20, secretariat general. 11.Limba de redac-
tare a ofertelor: limba română. 12.Perioada de 
valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data 
deschiderii ofertelor. 13. Criteriul de atribuire 
a contractului: „prețul cel mai scăzut”.

PIERDERI
Pierdut legitimaţie de transport, Gego 
Normia, 0751.485.299.

S.C. GE Cris Trans Interactiv, C.U.I. RO 
26403163, J40/441/2010, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Sebastian nr.136, bl.V90, sc.1, ap.24, 
sector 5, declar pierdut (nul) registrul unic de 
control pentru sediul societății eliberat de 
Administrația Financiară sector 5.

Azarra NET S.R.L., sediul în sector 1, RO 
31095710, J40/436/2013 declară pierderea 
declarației privind adaosul comercial de la 
punctul de lucru din B-dul Ion Ionescu de la 
Brad, nr. 81-85, S.C.B.2, sector 1, la AFS1.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Paradise Village Invest SRL - 
București, după cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Teren intravilan 
în suprafață de 893 mp, situat în comuna Lerești, pct Poduri, jud. Argeș, 34.904 lei; 
Teren intravilan în suprafață de 424 mp, situat în comuna Lerești, pct Poduri, jud. 
Argeș, 16.573 lei; Teren intravilan în suprafață de 421 mp, situat în comuna Lerești, 
pct Poduri, jud. Argeș, 16.455 lei; Teren intravilan în suprafață de 417 mp, situat în 
comuna Lerești, pct Poduri, jud. Argeș, 16.300 lei. Prețurile menționate reprezintă 
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  p e n t r u  b u n u r i l e  s o l i c i t a t e )  î n  c o n t u l 
RO78TREZ0475067XXX004233 deschis la Trezoreria Câmpulung Ag, dovada că nu 
au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 20/11/2015. Licitația va avea 
loc în data de 23/11/2015, ora 11:00:00, la Sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, 
nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, str. Negru Vodă, 
tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 131988/09.11.2015. Invitație de participare. 
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până 
cel târziu la data de 25.11.2015, ora 13.00, ofertă în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitorii: SC Valrest 
Com SRL – Pucioasa, dosar nr. 3922/120/2015; SC Tecan Com SRL Băleni, dosar nr. 
4560/120/2015; SC Ferro Mobili 2012 SRL – Târgoviște, dosar 4559/120/2015; SC 
Vlad Țepeș SA – Aninoasa, dosar nr. 4558/120/2015; SC Anka Transcom SRL – 
Dărmănești, dosar nr. 3144/120/2015; SC Mino Luk Carmen SRL – Târgoviște, 
dosar nr. 4672/120/2015; SC Duo N.Trans SRL – Târgoviște, dosar nr. 
4460/120/2015; SC Starconliv Colosal SRL – Mircea Vodă, dosar nr. 
4515/120/2015, dosare aflate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită 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. Ofertele vor fi depuse 
la registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița din 
Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei 
ofertantului, pe care se va menționa: “Ofertă pentru selectarea practicianului în 
insolvență în dosarul de insolvența al SC …….. SRL. A nu se deschide înainte de data 
de 25.11.2015, orele 13.00”.

ANUNȚURI


