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OFERTE SERVICIU
Rectificare: În Jurnalul Na]ional nr. 6598 din 22 ianuarie 2015,
la sec]iunea Anun]uri, la Anun]ul de concurs al Agen]iei pen-
tru Finan]area Investi]iilor Rurale se face urm`toarea rectifi-
care: -În loc de „Proba scris` a concursului se va desf`[ura în
data de 13 februarie 2015, ora 10.00 la sediul AFIR, din Bu-
cure[ti, str. {tirbei Vod`, nr.43, sector 1.” -Se va citi „Proba
scris` a concursului din data de 13 februarie 2015, pentru ocu-
parea posturilor vacante de execu]ie din cadrul Agen]iei pen-
tru Finan]area Investi]iilor Rurale, va fi sus]inut` începând
cu ora 10.00, la Facultatea de Management, Inginerie Eco-
nomic` în Agricultur` [i Dezvoltare Rural`, corpul P, am-
fiteatrul P10 din cadrul Universit`]ii de {tiin]e Agronomice [i
Medicin` Veterinar`, cu sediul în b-dul M`r`[ti, nr. 59, sector
1, Bucure[ti.

Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 organizeaz` con-
curs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice de con-
ducere vacante de: {ef birou– Biroul 2 Ordine Public`–
Direc]ia Ordine Public`. Concursul se organizeaz` la sediul
institu]iei din [os. Orhideelor nr. 2D, Sector 6 în data de 17
martie 2015, ora 10.00 –proba scris`. Condi]iile de participare
la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul institu]iei. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul institu]iei [i la
num`rul de telefon 021.413.17.38 –biroul Resurse Umane.

Institutul Na]ional pentru Studiul Totalitarismului, cu sediul
în Bucure[ti, Sector 1, Str.Arh.Grigore Cerchez, nr.16, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea urm`torului post: denu-
mire post: contabil [ef. Nivelul studiilor [i vechimea în
specialitatea studiilor: -studii [i preg`tire: studii superioare
economice; -vechimea în munc` [i în specialitatea studiilor
(în domeniul financiar contabil): -vechime în munc` 15 ani

din care: -în sistemul bugetar 5 ani; -în func]ie de conducere
minim 3 ani. Concursul se va desf`[ura conform HG
nr.286/2011 [i HG 1027/2014. Data [i locul desf`[ur`rii con-
cursului: -05.03.2015, ora 11.00 (proba scris`)- Str.Arh.Grigore
Cerchez, nr.16, Sector 1, Bucure[ti; -11.03.2015, ora 11.00 (inter-
viu)- Str.Arh.Grigore Cerchez, nr.16, Sector 1, Bucure[ti. Data
limit` de depunere a dosarelor: 27.02.2015 (inclusiv), ora 17.00,
la sediul Institutului Na]ional pentru Studiul Totalitarismului
din Str.Arh.Grigore Cerchez, nr.16 sector 1, Bucure[ti.
Informa]ii suplimentare se pot solicita la secretariat
021.230.69.92 între orele 9.00-17.00 sau pe www.totali-
tarism.ro

Spitalul Clinic CF Craiova cu sediul în Localitatea Craiova, Str.
{tirbei Vod`, nr.6, Jude]ul Dolj, organizeaz` concurs conform
HG 286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post vacant de con-
silier juridic gradul I (studii superioare). Concursul  se va
desf`[ura la sediul unit`]ii din localitatea Craiova, Str.{tirbei
Vod`, nr.6, Sala didactic`, astfel: Rezultat validare dosar con-
curs: 27.02.2015. Probe concurs: -proba scris` în data de
06.03.2015, ora 9.00; -proba interviu în data de 11.03.2015, ora
9.00. Pentru participarea la concurs candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` urm`toarele condi]ii: -diplom` de licen]` în spe-
cialitate; -3 ani [i 6 luni vechime în specialitate. Candida]ii
vor depune dosarul de participare la concurs pân` la data de
26.02.2015 inclusiv, ora 16.30 la sediul unit`]ii din Str.{tirbei
Vod`, nr.6, Craiova. Rela]ii suplimentare la sediul: Str.{tirbei
Vod`, nr.6, Craiova, persoan` de contact la Compartimentul
RUNOS, telefon: 0251.532.436, interior 167.   

Spitalul Clinic CF Craiova cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.{tirbei Vod`, nr.6, Jude]ul Dolj, organizeaz`  concurs con-
form HG 286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post vacant
de asistent medical principal-asistent medical [ef (studii

postliceale) în cadrul Ambulatoriului CF Craiova. Concursul se
va desf`[ura la sediul unit`]ii din Localitatea Craiova, Str.{tir-
bei Vod`, nr.6, Sala didactic`, astfel: Rezultat validare dosare
concurs: 27.02.2015. Probe concurs: -proba scris` în data de
17.03.2015, ora 9.00; -proba interviu în data de 20.03.2015, ora
9.00. Pentru participarea la concurs candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` urm`toarele condi]ii: -examen pentru ob]inerea
gradului  principal, 5 ani vechime ca asistent medical. Can-
dida]ii vor depune dosarul de participare la concurs pân` la
data de 26.02.2015 inclusiv, ora 16.30 la sediul unit`]ii din Str.
{tirbei Vod`, nr.6, Craiova. Rela]ii suplimentare la sediul:
Str.[tirbei Vod`, nr.6, Craiova, persoana de contact la Compar-
timentul RUNOS telefon: 0251.532.436, interior 167.     

Spitalul Clinic CF Craiova cu sediul în localitatea Craiova,
Str. {tirbei Vod`, nr.6, jude]ul Dolj, organizeaz` concurs con-
form HG286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post vacant
de [ef birou în cadrul Biroului Administrativ Aprovizionare-
economist gradul I (studii superioare). Concursul se va
desf`[ura la sediul unit`]ii din localitatea Craiova, Str. {tir-
bei Vod`, nr.6, Sala didactic`, astfel: Rezultat validare
dosare concurs 27.02.2015. Probe concurs: -Proba scris` în
data de 10.03.2015, ora 9.00; - Proba interviu în data de
13.03.2015, ora 9.00. Pentru participarea la concurs can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc` unrm`toarele condi]ii: -
Diplom` de Licen]` în specialitate; -3 ani [i 6 luni vechime
în specialitate. Candida]ii vor depune dosarul de partici-
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pare la concurs pân` la data de 26.02.2015 inclusiv, ora
16.30 la sediul unit`]ii din Str.{tirbei Vod`, nr.6, Craiova.
Rela]ii suplimentare la sediul: Str. {tirbei Vod`, nr.6, Craiova,
persoana de contact la Compartimentul R.U.N.O.S. telefon:
0251532436, interior 167.       

CITA}II
Andrii Rodica, chem în instan]` pe Andrii Neculai, cu domi-
ciliu necunoscut, la Judec`toria Boto[ani, în luna februarie,
dosar nr. 22577/193/2013, ora 10.00.

P~r~ta Airinei Gina este citat` la Judec`toria Moine[ti dosar
1577/260/2014 termen 25.02.2015 \n proces cu Colpo[ Dan.   

Cosma Ionel este citat în data de 11.03.2015, la Judec`toria
Foc[ani, în dosar nr. 13962/231/2014, pentru divor] cu Cosma
Cristina.

V`r`ticeanu  Ionela Rodica este chemat` la Judec`toria Bre-
zoi, în data de 6.03.2015, dosar nr. 1301/198/2014 – în proces
de divor] cu V`r`ticeanu Florentin Daniel. 

Numitul Neascu Marius Georgian este chemat în data de
27.02.2015, ora 12.00, în calitate de pârât în Dosarul nr.
25632/200/2014 - CC14 Judec`toria Buz`u - Sec]ia Civil`,

privind pe reclamanta Sutea Ana Maria Corina având ca
obiect pensie de între]inere.

Numita Panaitescu Veronica Loredana este chemat` în data
de 26.02.2015, ora 9.00 în calitate de pârât` în Dosarul nr.
23890/200/2014 al Judec`toriei Pogoanele - Sec]ia Civic`
privind pe reclamantul Panaitescu Rafael, având ca obiect
divor].

Anu[ca Dorina este citat` s` se prezinte la Judec`toria
Boto[ani \n dosarul nr. 10462/193/2014, cu obiect partaj
asupra terenului extravilan \n suprafa]` de 1,34 ha din Co-
muna Frumu[ica, \nscris \n T.P. nr. 46217/1994, termen de

judecat` 25.02.2015, \n contradictoriu cu Avr`moaei  Ecate-
rina [i al]ii.

Logozzo Gianluca este chemat la Judec`toria Segarcea, în
dosarul nr.1245/304/2014, la data de 11 martie 2015, în cali-
tate de pârât, reclamanta fiind Sache Cristina, divor] f`r` mi-
nori.

Ilie Marius, identificat cu CNP 1640919272624, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n localitatea Bicaz, Aleea Teilor, bl. 16, ap.
10, jud. Neamt, este chemat la Judec`toria Bicaz, cu sediul \n
Bicaz, str. Republicii nr. 21, jud. Neam], \n ziua de 17.02.2015, ora
9:30 a.m., \n dosarul 802/188/2014, \n calitate de p~r~t, \n
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proces cu E.ON Energie Romania SA \n calitate de reclamant,
av~nd ca obiect cerere de valoare redus`.

Numitul Bothaz` Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Cîmpia Turzii, str.Ghe.Bari]iu, nr.36, ap.54, este chemat în cal-
itate de pârât în Dosarul nr.4888/328/2014, aflat pe rolul
Judec`toriei Turda, cu sediul în Turda, P-]a Roman`, nr.12,
jud.Cluj, în data de 02.03.2015, ora 08.30, Sala 1, în proces cu
Municipiul Câmpia Turzii, reexaminarea sanc]iunii contra-
ven]ionale.

Numitul Musc` Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Cîmpia Turzii, str.T.Vladimirescu FN, este chemat în calitate
de pârât în Dosarul nr.4890/328/2014, aflat pe rolul Judec`to-
riei Turda, cu sediul în Turda, P-]a Roman`, nr.12, jud.Cluj în
data de 02.03.2015, ora 08.30, Sala 1, în proces cu Municipiul
Câmpia Turzii, reexaminarea sanc]iunii contraven]ionale.

Numita Horna Ana Maria cu ultimul domiciliu cunoscut în
Cîmpia Turzii, este chemat` în calitate de pârât în Dosarul
nr.5859/328/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Turda, cu sediul
în Turda, P-]a Roman`, nr.12, jud.Cluj în data de 06.04.2015,
ora 08.30, Sala 1, în proces cu Municipiul Câmpia Turzii, reex-
aminarea sanc]iunii contraven]ionale.

Numitul Bircea Constantin Lucian cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Cîmpia Turzii, este chemat în calitate de pârât în
Dosarul nr.6041/328/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Turda,
cu sediul în Turda, P-]a Roman`, nr.12, jud.Cluj, în data de
02.03.2015, ora 08.30, Sala 1,  în proces cu Municipiul Câmpia
Turzii, reexaminarea sanc]iunii contraven]ionale.

D-l Caragiale Gheorghe cu ultimul domiciliu cunoscut \n Bu-
cure[ti, Str. Valea Oltului Nr. 20, bl. A43, sc. A, et. 1, ap. 6, Sec-
tor 6, este \cuno[tiin]at c` s-a \nfiin]at proprire asupra unei
cote de 1/3 din pensia lunar` net`, pensie datorat` c`tre
ter]ul poprit – Casa Local` de Pensii Sector 4, Bucure[ti, Str.
Calea Vitan nr. 6, Sector 3,\n baza Contractului de |nchiriere
\nregistrat la administra]ia Sector 5 a Finan]elor Publice sub
nr. 105333/24.07.2014, |ncheierii de \ncuviin]are a execut`rii
silite din 10.10.2014 a Judec`toriei Sector 6 Bucure[ti – Sec]ia
civil`, pronun]at` \n dosarul nr. 16400/303/2014 [i \ncheierii
privind calculul cheltuielilor de executare din 23.01.2015, ora
12:00 a BEJ Titu Adirana, la solicitarea creditoarei Rizea Elena,
cu domiciliul \n Bucuresti, Str. |ndrum`rii nr. 5, Sector 5, p~n`
la concuren]a sumei totale de 1.712,50 lei reprezent~nd con-
travaloare chirie neachitat` [i cheltuieli de executare. Pro-
prirea s-a \nfiin]at \n dosarul de executarea nr. 75/2014 aflat
pe rolul BEJ Titu Adriana (telefon 0728.147.659). 

DIVERSE
SC OMV Petrom SA – ASSET VIII Moldova Nord anun]` pu -
blicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acor-
dului de mediu privind proiectul “Reamenajare careu sonda
646 Foale”, propus a fi amplasat \n comuna Zeme[, extravi-
lan, jude]ul Bac`u. Informa]iile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Bac`u, str. Oituz, nr. 23 [i la sediul
SC OMV Petrom SA – ASSET VIII Moldova Nord, municipiul
Moine[ti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A, jude]ul Bac`u \n

zilele de luni – joi, \ntre orele 08.00 – 16:30 [i vineri, \ntre
orele 08:00 – 14:00. Observa]iile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Bac`u.

Biserica Cre[tin` dup` Evanghelie din România– Uniunea
Bisericilor Cre[tine dup` Evanghelie prin pre[edinte, cu sediul
în Bucure[ti, [oseaua Andronache, Nr. 60A, Sector 2, Cod
022527, Tel./ Fax: 021-2407865; E-mail: secretariat@bcev.ro,
secretariat.bce@gmail.com; Cod fiscal: 6045109; Cont:
RO45RNCB0073049978650001, deschis la BCR -Filiala Sector
2, în calitate de recurent- reclamant, este în proces cu
intima]ii- pârâ]i Prim`ria Municipiului Bucure[ti prin Pri-
marul general, cu sediul în Bucure[ti, Splaiul Independen]ei
nr. 291-293, sector 6, Municipiului Bucure[ti prin Primarul
general, cu sediul în Bucure[ti, Splaiul Independen]ei nr. 291-
293, sector 6, Prim`ria Sectorului 2 Bucure[ti prin Primar, cu
sediul în Bucure[ti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Minis-
terul Finan]elor Publice prin Direc]ia General` a Finan]elor
Publice a Municipiului Bucure[ti, cu sediul în Bucure[ti, str.
Gerota D. Dimitrie nr. 13, sector 2, intervenient` în interesul
pârâ]ilor Mih`il` Elena, domiciliat` în Bucure[ti, str. Maliuc
nr. 8, sectorul 2, în cauza ce face obiectul dosarului civil nr.
9175/300/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti- Sec]ia a
IV-a Civil`, având ca obiect apel– uzucapiune, accesiune imo-
biliar` [i înscriere drept de proprietate în Cartea Funciar`.

SOMA}II
Subscrisa SCA G`man & Neac[u, cu sediul profesional în
Bra[ov, str. M. Kog`lniceanu nr. 10, bl. 14, sc. C, ap. 7, în cali-
tate de reprezentant conven]ional al clientului Csiszer Csaba,
proprietar al imobilului din mun. Bra[ov, str. Traian nr. 40,
jude]ul Bra[ov, intabulat în CF Bra[ov nr. 109819 (provenit`
din conversia pe hârtie a CF 21326 Bra[ov), cu num`rul cadas-
tral 7472/14/1, având în vedere c` la momentul evacu`rii din
imobilul mai sus men]ionat, o parte din bunurile per-
soanelor evacuate Tunaru Dumitru, Tunaru Raluca Mihaela,
Tunaru Tudor Ioan, Tunaru [tefana Ana [i Sec`reanu Doina
Ana au fost l`sate pe proprietatea clientului nostru, potrivit
procesului verbal din data de 18.04.2011, întocmit de execu-
tor judec`toresc Tereac` Cornel în dosarul de executare silit`
nr. 440/2010, precum [i c` de la acel moment au trecut
aproape 4 ani, bunurile fiind abandonate, someaz` pe
numi]ii Tunaru Dumitru, Tunaru Raluca Mihaela, Tunaru
Tudor Ioan, Tunaru [tefana Ana [i Sec`reanu Doina Ana s`
se prezinte în termen de 10 zile de la data public`rii prezen-
tului anun] în vederea ridic`rii acestor bunuri, în caz contrar
bunurile urmând s` fie distruse.

Dosar nr. 2989/229/2014. Judec`toria Fete[ti. Soma]ie. Recla-
mantul Dinu Nicolae (domiciliat în ]`nd`rei, str. Bucegi, nr.
17 bis, jude]ul Ialomi]a), posesor ai imobilului cas` de locuit
[i teren intravilan situat în ora[ }`nd`rei, str. Bucegi, nr. 17
bis, jude]ul Ialomi]a, în suprafa]` de 296 m2 ,având
urm`toarele vecin`t`]i: la nord - str. Bucegi, la Sud - NC 318,
la Est - Vija Ion, la Vest - Dinu Marin [i Anica, solicit` în
temeiul uzucapiunii dobândirea dreptului de proprietatea
asupra acestor imobile. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie

sunt soma]i ca în termen de [ase luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii s` formuleze cereri de opozi]ie, în caz
contrar urmând a se trece la judecarea cererii.

Soma]ie emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii din
22.01.2015, pronun]ate în dosarul nr. 1163/740/2014. Prin
prezenta se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` în baza
dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de procedur` civil`,
reclaman]ii T`lpeanu Neagu [i T`lpeanu Floarea, domicilia]i
în comuna Dr`g`ne[ti Vla[ca, a introdus la Judec`toria
Alexandria, jude]ul Teleorman, ac]iune care face obiectul
dosarului nr. 1163/740/2014, prin care au solicitat ca instan]a
s` constate c` au dobândit prin uzucapiune dreptul de pro-
prietate asupra imobilului teren intravilan în suprafa]` de
1021 mp situate în intravilanul  comunei Dr`g`ne[ti Vla[ca,
jude]ul Teleorman, având va vecini: N - mo[t. T`lpeanu
Marin, S- Duroiu Ileana, Satalan Ion, V - drum, E - mo[t.
T`lpeanu Maria, iar prin efectul accesiunii imobiliare drep-
tul de proprietate asupra casei de locuit având o suprafa]`de
40 mp (C1) [i a celor dou` anexe, cu o suprafa]` de 84 mp
(C2) respectiv 10 MP (C3). Orice persoan` interesat` este
somat` ca în termen de 6 luni de la afi[area [i publicarea
prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie la cerereea de uzu-
capiune a reclaman]ilor T̀ lpeanu Neagu [i T̀ lpeanu Floarea,
domicilia]i în comuna Dr`g`ne[ti Vla[ca, jude]ul Teleorman.
În caz contrar, se va proceda la judecarea cererii. Soma]ia face
parte integrat` din încheierea pronun]at` de Judec`toria
Alexandria la data de 22.01.2015, în dosarul 3420/740/2014.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Prodas Holding SA convoac`
la sediul societ`]ii, Intrarea Iacob Felix nr.2.B, sect. 1, pentru
data de 19 martie 2015, orele 11,00 Adunarea Generala Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor cu urm`toarea ordine de zi: 1. Majo-
rare capital social; 2. Aprobare cump`rare de active; 3.
Aprobare vânzare de active; 4. Diminuare capital social; 5.
Eventuale puncte propuse de ac]ionari. 6. Diverse.                      

Consiliul de Administra]ie al Asocia]iei Prodas PAS convoac`
la sediul asocia]iei, Intrarea Iacob Felix nr.2B, sector 1, pentru
data de 19.03.2015, ora 12,00 Adunarea General` a Asocia]iei
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea [i
aprobarea Raportului Consiliului de Administra]ie [i a
bilan]ului contabil pentru exerci]iul financiar 2014. 2.
Desc`rcarea de gestiune a Consiliului de Administra]ie pe
anul 2014 [i pe perioada mandatului. 3. Aprobarea bugetului
de venituri [i cheltuieli pe anul 2015. 4. Aprobare m`suri nece-

sare spre a fi întreprinse pentru dobândirea de noi ac]iuni în
conformitate cu normele în vigoare de privatizare, majorare
capital social a SC Prodas Holding SA, respectiv emitere de
noi ac]iuni. 5. Eventuale puncte propuse de membrii
Asocia]iei. 6. Diverse.

Consiliul de Administra]ie al SC Prodas Holding SA convoac`
la sediul societ`]ii, Intrarea Iacob Felix nr.2.B, sector 1, pentru
data de 19 martie 2015, ora  09,00 Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor cu urm`toarea ordine de zi: 1. Structura
ac]ionariat; 2. Raportul Consiliului de Administra]ie pentru
exerci]iul financiar 2014; 3. Completarea comisiei de cenzori;
4. Aprobarea rapoartelor de reevaluare a imobilizarilor corpo-
rale de natura cladirilor [i construc]iilor speciale aflate în pat-
rimoniul societ`]ii la 31.12.2014; 5. Aprobarea bilan]ului [i a
contului de profit [i pierderi pentru anul 2014. Raportul cen-
zorilor. Repartizarea dividendelor. 6. Desc`rcarea de gestiune
a Consiliului de Administra]ie pentru anul 2014; 7. Situa]ia
litigiului cu statul român de la C.E.D.O., a debitorilor, credito-
rilor; 8.  Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli [i a pro-
gramului de activitate pe anul 2014; 9. Stabilirea
coeficien]ilor de majorare a remunera]iei administratorilor,
cenzorilor [i a celorlalte categorii de salaria]i; 10. Informare
asupra realiz`rii programului de investi]ii pe 2014 [i apro-
barea programului de investi]ii pe 2015; 11. M`suri organiza-
torice; 12. Diverse: regulament intern; situa]ia patrimoniului
societ`]ii;  situa]ia contractelor de închiriere; încheiere/ pre-
lungire contract de audit; aprobare sponsoriz`ri, dona]ii;
casare mijloace fixe [i obiecte de inventar; eventuale puncte
propuse de ac]ionari. 

LICITA}II
Prim`ria Comunei Bal[, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie pub-
lic` în data de 05.03.2015, ora 11.00, în vederea concesion`rii
unui spa]iu din incinta Dispensarului medical uman din satul
Boureni, comuna Bal[, jud. Ia[i, având destina]ia de ”Cabinet
medical- Medicin` de familie”, în suprafa]` de 66m.p. Cai-
etele de sarcini se vor putea achizi]iona  gratuit de la sediul
Prim`riei comunei Bal[ începând cu data de 18.02.2015, de
unde se pot ob]ine informa]ii suplimentare la tel. 0232-
740067.

Prim`ria comunei Strem] cu sediul \n localitatea Strem], co-
muna Strem], jude]ul Alba nr. 99, tel. 0258-848.101, fax 0258-
848.302 organizeaz` licita]ie public` deschis` cu strigare
pentru concesionarea de bunuri imobile – 1 lot teren situat
administrativ \n extravilanul localit`]ii Strem], \n suprafa]`
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de 700 mp proprietate privat` a comunei Strem]. Data limit`
de depunere a dosarelor este 04.03.2015 ora 10:00. Licita]ia
se va desf`[ura la data de 04.03.2015 \ncep~nd cu ora 11:00.
Informa]ii privind ob]inerea documentelor de participare, a
cheltuielilor suportate de c`tre ofertan]ii intersa]i precum [i
alte informa]ii se pot ob]ine de la sediul Autorit`]i Contrac-
tante.

SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar, anun]` vân-
zarea prin licita]ie public` a bunurilor mobile aflate \n patri-
moniul acesteia, la pre]ul stabilit \n rapoartele de evaluare,
conform hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 29.01.2015 [i a reg-
ulamentului de licita]ie public`. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 17.02.2015, 19.02.2015, 23.02.2015, 26.02.2015,
27.02.2015, 03.03.2015, 05.03.2015, 10.03.2015, 13.03.2015 [i
17.03.2015 orele 13.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344-104.525.

Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în mun.Caracal,
Str.Plevnei, nr.36, jud.Olt, organizeaz` în data de 18.02.2015,
ora-11.00, licita]ie public` cu strigare pentru închirierea unui
spa]iu cu destina]ie comercial` în suprafa]` de 56mp, ce
apar]ine domeniului public al municipiului Caracal, aflat în
administrarea Spitalului Municipal Caracal. Pre]ul de pornire
a licita]iei este stabilit la suma de 400 lei/lun`.
Documenta]ia [i instruc]iunile privind organizarea licita]iei
se pot ob]ine de la Serviciul Aprovizionare, Transport, Ad-
ministrativ, Achizi]ii Publice [i Contractare sau la telefon
0249.512.880 interior 103. Documenta]ia de participare se
depune în plic sigilat pân` pe data de 16.02.2015, ora-15.00, la
registratura Spitalului Municipal Caracal. Ofertele se deschid
în data de 18.02.2015, ora-11.00, în prezen]a ofertan]ilor, la
sediul Spitalului Municipal Caracal.

SC Centrul Logistic [i De Sevicii Berceni SRL, prin lichidator ju-
diciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic` în data de 16.03.2015, ora 15,30, la sediul lichidatorului
din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Pra-
hova urm`toarele bunuri: Teren arabil extravilan St 7500 mp
situat \n com. Arice[tii Rahtivani, jud. Prahova; |n caz de nead-
judecare \n data de 16.03.2015, se vor organiza \nc` 9 licita]ii
\n datele de 23.03.2015, 30.03.2015, 06.04.2015, 20.04.2015,
27.04.2015, 04.05.2015, 11.05.2015 , 18.05.2015 [i 25.05.2015 ora
15.30. Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus
TVA, garan]ia de participare este de 10% din valoarea pre]ului
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plat`
în contul de lichidare sau numerar la sediul lichidatorului.

Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi \nainte de
data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase
la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

SC Crash Fashion SRL, prin lichidator judiciar C.I.I Petcu Vior-
ica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
17.03.2015, ora 13,00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele
autoturisme: Ford Fiesta, an fabrica]ie 2005; Fiat Doblo, an
fabrica]ie 2006; Mese [i scaune fier forjat, mese [i scaune
lemn, birouri, dulapuri, platouri mari, farfurii \ntinse, boluri,
gheridon. |n caz de neadjudecare \n data de 17.03.2015, se vor
oganiza licita]ii timp de dou` s`pt`m~ni, \n zilele de mar]i ,
respectiv  24.03.2015 si 31.03.2015 ora 13:00 . Taxa de partici-
pare la licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de partic-
ipare este de 10% din pretul oferit  plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plat` în contul de lichidare sau nu-
merar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza
prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face
cu cel putin o zi \nainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte
rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

SC Zaco SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate
la vânzare prin licita]ie public` în data de 17.03.2015, ora 13:30
la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: Cl`dire
Hotel P+2E, cl`dire (buc`t`rie fast-food) tip P, cl`dire
sp`l`torie Hotel [i teren intravilan \n suprafa]` total` de 1.465
mp situate \n Mizil, str. Mihai Bravu, nr.108, jude] Prahova;
Mijloace fixe, obiecte de inventar [i materiale auxiliare; |n
caz de neadjudecare \n data de 17.03.2015, se vor organiza
licita]ii \n datele de 24.03.2015, 31.03.2015, 07.04.2015 [i
14.04.2015  la ora 13:30. Taxa de participare la licita]ie este de
100 RON plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea oferita plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin
de plat` în contul de lichidare sau numerar la sediul lichida-
torului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi
\nainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind
activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-

513.366 sau 0244-597.751.

Anun] privind vânzare bunuri imobile. Data 11 Februarie 2015.
În temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, Municipiul Slobozia organizeaz` licita]ie public`
în data de 05.03.2015 ora 11:00, la sediul din str. Episcopiei,
nr.1, a urm`torului bun sechestrat , proprietate a debitorului
SC Chemgas Holding Corporation SRL, cu sediul în Slobozia,
Sos. C`l`ra[i Km. 4, jud. Ialomi]a, CUI 24978785, dosar exe-
cutare nr.17160/ 22.05.2012: Denumirea bunului imobil / Pre]
de evaluare exclusiv TVA / Cota TVA / -Imobil Spa]iu Comer-
cial 1- magazin prezentare, cu suprafa]` construit` de 32,25
mp [i suprafa]` util` de 27,16 mp, situat la parter de bloc de
apartamente cu regim de în`l]ime P+7, funda]ii din beton
armat, structur` pe cadre din beton armat, u[i [i ferestre din
PVC [i geam termopan este amplasat` pe Bdul Matei
Basarab, bl. F2, parter; -Terenul aferent construc]iei apar]ine
Municipiului Slobozia [i este concesionat c`tre proprietarul
construc]iei; / 53.978 lei / scutit / -Imobil Spa]iu Comercial
2- cu suprafa]` construit` de 29,95 mp [i suprafa]` util` de
24,36 mp, situat la parter de bloc de apartamente cu regim
de în`l]ime P+7, funda]ii din beton armat, structura pe cadre
din beton armat, u[i [i ferestre din PVC [i geam termopan
este amplasat` pe Bdul Matei Basarab, bl. F2, parter; -Terenul
aferent construc]iei apar]ine Municipiului Slobozia [i este
concesionat c`tre proprietarul construc]iei; / 57.127 lei / scu-
tit. Licita]ia se afl` la primul termen [i porne[te de la pre]ul
de evaluare. Cota de taxa pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor imobile este 24%, scutit în conformitate cu
prevederile art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare [i pct.4 alin.(3) din
normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fis-
cal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr.44/2004, cu
modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare;
Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii depun în plic închis,
pîn` în ziua precedent` termenului de vânzare, ora 12.00,
urm`toarele documente: -oferta de cump`rare; -dovad`
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (care se va vira în contul
RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezoreria Municip-
iului Slobozia, sau la casieria unit`]ii noastre); -împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie a certifi-

catului unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; -pentru persoanele fiz-
ice române, copie a actului de identitate; -pentru persoanele
fizice str`ine, copie a pa[aportului; - dovada emis` de c`tre
organele fiscale, c` nu are obliga]ii fiscale restante fa]` de
acestea, urmând s` se prezinte la dat` stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. La licita]ie nu poate partic-
ipa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse
(Declara]ie pe propria r`spundere conform prevederilor
art.326 din Noul Cod Penal). Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competen]`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.c)din O.G. 92/2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare va
pute]i adresa la sediul Municipiului Slobozia, sau la telefon
0243/231401 int. 163.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie de serviciu nr.421, Administra]ia Fondu-
lui Imobiliar, nume Cotiga Florin Robert. O declar nul`.

Pierdut atestat profesional transport marf` [i persoane, pe
numele Enache Ionel. |l declar nul.

Pierdut certificat de înregistrare al SC Anello Eurotrade SRL cu
sediul în Bucure[ti, sector 5, Al. Botorani, nr.5, Bl. V36, sc.2,
parter, ap.39, RO 15764308, J40/12804/2003. Îl declar`m nul.

Declar pierdut certificat de înscriere a persoanei juridice f`r`
scop patrimonial nr. 15/10.03.2005, al Asocia]iei Labora-
toarelor Medicale din România cu sediul în Bcure[ti, Aleea
Barajul Uzului nr. 2, bl. Y16 sc. A, ap. 16, sector 3, C.U.I.
17383407/21.03.2005. Îl declar nul.

Declar nul` legitima]ia de serviciu A1205 emis` pe numele
Ni]` Cristian Mihai de Direc]ia General` Antifraud` Fiscal`.

S-a pierdut certificat constatator de autorizare pentru punct
de lucru din str. Cern`u]i nr. 29A sector 2, Bucure[ti,
apar]inând firmei SC Bianca Perfect Market SRL având
J23/2912/2010, C.U.I. RO 27680928 pe care îl declar nul.


