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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Part time/full time c`ut`m croitoreas` pentru
cusut etichete manual [i la ma[ina de cusut
(ma[ina de cusut proprie). De preferat zona Militari. 0720.529.068.
Prim`ria ora[ului Sulina, jude]ul Tulcea, organizeaz` concurs la sediul s`u din Sulina, str. I, nr. 180,
pentru ocuparea a dou` func]ii publice vacante de
inspector I, grad profesional debutant-Serviciul urbanism (...) [i Compartiment Resurse umane. Concursul se organizeaz` în trei etape, respectiv: 1.
selec]ia dosarelor de înscriere – 04 -10.12.2014; 2.
proba scris` – 16.12.2014, orele 1000; 3.
interviul–maxim 5 zile lucratoare. Dosarele de concurs se depun in perioada 14 noiembrie–3 decembrie 2014. Candida]ii trebuie s` de]in` studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`, iar celelalte
condi]ii de participare, bibliografia [i actele necesare înscrierii la concurs sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul Prim`riei Sulina
www.primaria-sulina.ro.
Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs
în data de 15.12.2014, orele 10.00 pentru ocuparea
a 2 (dou`) func]ii publice de execu]ie de consilier
superior, consilier debutant. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la Compartimentul resurse umane din
cadrul Prim`riei Municipiului Dorohoi, la tel.
0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul institu]iei
www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs [i
condi]iile de concurs sunt afi[ate la sediul
institu]iei.
Inspectoratul de Stat în Construc]ii -I.S.C. organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante de consilier juridic, grad profesional superior -Serviciul Legisla]ie
[i Contencios, Inspectoratul de Stat în Construc]ii I.S.C. -aparatul central. Proba scris` a concursului se
va desf`[ura în data de 17.12.2014 la sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii -I.S.C., începând cu
ora 10.00. Interviul va avea loc în data de 19.12.2014,
începând cu ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
public`rii prezentului anun] în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Inspectoratului de
Stat în Construc]ii -I.S.C., etajul 5, camera 3. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie s` con]in` în mod
obligatoriu documentele prev`zute la art.49 din
H.G. nr.611/2008, modificat` [i completat` de
H.G.1173/2008. Condi]iile de participare la concurs
[i bibliografia se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construc]ii -I.S.C.- www.iscweb.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Inspectoratului de Stat în Construc]ii -I.S.C. [i la
num`rul de telefon 021.318.17.00, interior 109.
Prim`ria comunei Teliu, jude]ul Bra[ov, organizeaz`
concurs pentru ocuparea unei func]ii publice de
execu]ie vacante: referent clasa III grad debutant la
departamentul Asisten]` social` -Presta]ii familiale.
Condi?ii: Generale: cele prev`zute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 republicat` (r2). Specifice: -studiile: studii medii liceale cu diplom` de bacalaureat
vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57
din Legea nr. 188/1999 (r.2) nu este necesar`
vechime în specialitate; -alte specializ`ri, abilit`]i [i
competen]e: cuno[tin]e operare calculator nivel
mediu. Probele stabilite pentru concurs sunt: proba
scrisa [i interviul. Proba scris` se va desf`[ura în
data de 22 decembrie 2014 începând cu ora 10.00 la
sediul Prim`riei Teliu. Bibliografia pentru concurs
este afi[at` la sediul Prim`riei Teliu, iar dosarele se
primesc pân` în data de 11.12.2014 orele 15.00 la secretariatul institu]iei.
Prim`ria comunei Teliu, jude]ul Bra[ov, organizeaz`
concurs pentru ocuparea unui post personal contractual Referent III (studii medii) în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, achizi]ii publice
programe. Condi]ii -studiile: studii medii liceale cu
diplom` de bacalaureat, -alte specializ`ri, abilit`]i [i
competen]e: cuno[tin]e operare calculator nivel
mediu. Probele stabilite pentru concurs sunt: proba
scris` [i intrviu. Proba scrisa se va desf`[ura în data
de 22 decembrie 2014 începând cu ora 10.00 la
sediul Prim`riei Teliu. Bibliografia pentru concurs
este afi[at` la sediul Prim`riei Teliu, iar dosarele se
primesc pân` în data de 11.12.2014 orele 15.00 la secretariatul institu]iei.
Administra]ia Serviciilor Sociale Comunitare organizeaz` concurs \n data de 17 [i 19 decembrie 2014,
pentru ocuparea pe perioad` nederminat` a
func]iei publice de conducere: “Sef Seviciu Ajutoare
\nc`lzire locuin]e energie termic`” [i “Sef Serviciu
Ajutoare \nc`lzire locuin]e gaze, lemne, energie
electric`”. Concursul de va desf`[ura la sediul din
strada Po[tei nr 6. Dosarele de \nscriere se depun
la Resurse Umane-str Po[tei nr 6, \n termen de 20
zile la data public`rii anun]ului \n Monitorul Oficial
al Rom~niei, Partea a III-a. Dosarele de \nscriere la
concurs trebuie s` con]in`, obligatoriu, documentele prev`zute art. 49 din HG nr 611/2008, actualizat`. Condi]iile de participare sunt afi[ate la
sediul institu]iei din str Po[tei nr 6 [i pe site
www.ploiesti.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefon 0244511137/6.
Curtea de Conturi a României cu sediul în Bucure[ti,
str. Lev Tolstoi nr. 22 – 24, Sector 1, organizeaz` concurs în perioada 13 decembrie – 22 decembrie 2014,
pentru ocuparea a 11 posturi de director adjunct în
structura teritorial` a Cur]ii de Conturi pentru
Camerele de Conturi jude]ene: Arge[, Bihor, Gala]i,
Giurgiu, Maramure[, Mure[, Neam], Satu-Mare,
Sibiu, Teleorman, Timi[. Condi]iile de participare,
tematica, bibliografia, precum [i alte informa]ii
legate de organizarea [i desf`[urarea concursului
sunt publicate pe site-ul Cur]ii de Conturi a
României www.curteadeconturi.ro .
Centrul Na]ional al Cinematografiei organizeaz`, la
sediul s`u din Bucure[ti, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 46, sector 1, în datele de 27 noiembrie 2014, ora 10,00
(proba scris`) [i 02 decembrie 2014, ora 10,00 (interviu), concurs de recrutare pentru ocuparea unei
func]ii publice de execu]ie temporar vacante de: 1
func]ie de consilier clasa I gradul profesional superior–Compartimentul Achizi]ii Publice, Informatic`,
Administrativ. Condi]ii de participare: -studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice de execu]ie minimum 9 ani; Condi]iile specifice
de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz`
la sediul [i pe site-ul Centrului Na]ional al Cinematografiei, www.cnc.gov.ro. Dosarele de concurs
se vor depune în termen de 08 zile de la data public`rii în Monitorul Oficial al României, Partea a IIIa, în condi]iile legii. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Centrului Na]ional al Cinematografiei [i la num`rul de telefon 0213104301.
Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice specifice de execu]ie vacant` de: poli]ist local, clasa I, grad profesional principal–
Biroul 2 Ordine Public`- 1post. Concursul se organizeaz` la sediul institu]iei din [os. Orhideelor nr.
2d, Sector 6 în data de 16 decembrie 2014, 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.
Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice de conducere vacant` de: -[ef serviciu– Serviciul Comunicare [i Registratur`– Direc]ia
Management Resurse Umane. Concursul se organizeaz` la sediul institu]iei din [os. Orhideelor nr.
2d, Sector 6 în data de 16 decembrie 2014, ora 10.00,
proba scris`. Condi]iile de participare la concurs [i
bibliografia se afi[eaz` la sediul institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul institu]iei [i la num`rul de telefon 021.413.17.38 -Biroul
Resurse Umane.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Ilfov, cu sediul în Ora[ Voluntari, B-dul. Voluntari, nr. 94-96, Jud. Ilfov, organizeaz` concurs în
data de 15 [i 17.12.2014 (interviu), pentru ocuparea
urm`toarelor func]ii publice: Func]ii publice de
execu]ie vacante: -consilier juridic, grad profesional
superior: 3 posturi; -consilier, grad profesional superior: 6 posturi; -inspector, gad pofesional superior: 22 posturi; -referent, grad profesional superior:
1 post. Dosarele de concus se depun la secretariatul
comisiei de concurs (Compartiment Resurse
Umane) pân` la data de 03.12.2014, ora 16.00. Proba
scris` va avea loc în data de 15.12.2014, ora 10.00, iar
inteviul în data de 17.12.2014, ora 10.00. Pentru infoma]ii suplimentare, v` rug`m s` v` adresa]i Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direc]iei
Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Ilfov, la urm`toarele numere de telefon:
021/369.58.87 [i 021/369.58.89.
S.C.Floarea International S.R.L cu sediul în Bucure[ti,
Sectorul 1, str.Londra, nr.34, Cl`direa Principal` (corp
A), etaj 1, camera nr.4, angajeaz` pe urm`toarele
posturi vacante, pentru punctul de lucru din localitatea ]`nd`rei, str.Teilor, nr.51, jude]ul Ialomi]a:
1.Economist în gestiunea economic`. Conditii: Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie minim` de
vechime în specialitatea studiilor necesare: un an;
-Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat. 2.Secretar`.
Conditii: -Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie
minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: un an; -Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat.
3.Inginer Chimist. Condi]ii: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: un an; -Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat; -S` cunoasc` stasurile din
Republica Moldova. 4.Tehnician mecanic. Conditii: Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie minim` de
vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat; -S` cunoasc`
stasurile din Republica Moldova. 5.Director Tehnic.
Condi]ii: -Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie
minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; -Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat; S` cunoasc` stasurile din Republica Moldova. Relatii
despre [i în leg`tur` cu aceste posturi sau
depunerea CV-urile se va face la urm`toarea adres`
de email: floarea.intl@gmail.com.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Cluj cu sediul în Cluj, Str. George Co[buc, nr.2,
scoate la concurs, în zilele de 26.11.2014 (proba scris`)
[i 28.11.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul
post temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional principal, Birou rela]ii cu angajatorii; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
26.11.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 28.11.2014 – ora
12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Cluj.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.2022, scoate la concurs, în zilele de 26.11.2014 (proba
scris`) [i 28.11.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi temporar vacante: 1. Inspector
superior clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Formare profesional`; Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de
specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Inspector clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Analiza pie]ei muncii [i programe de
ocupare; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 5 ani; Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate.3. Consilier clasa I, grad profesional superior, Compartimentul informatic`;
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar
vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; cuno[tin]e de operare pe
calculator nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL,
PL/SQL, Microsoft Office; Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
26.11.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 28.11.2014 – ora
12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Arad cu sediul în Arad, Str. C`lug`reni, nr.1A,
scoate la concurs, în zilele de 26.11.2014 (proba
scris`) [i 28.11.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi temporar vacante: 1. Inspector
clasa I, grad profesional superior, Compartimentul
Formare profesional`; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seri-

ozitate. 2. Consilier clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Analiza pie]ei muncii, programe de ocupare [i implementare m`suri active;
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar
vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor economice; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 3. Inspector clasa I, grad
profesional principal, Compartimentul Monitorizare proiecte finan]ate din FSE; Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de
specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 5 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internetnivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 26.11.2014-ora 9.00proba scris`; 28.11.2014–ora 12.00–interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul AJOFM Arad.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Boto[ani cu sediul în Boto[ani, str. Calea
Na]ional`, nr.85, scoate la concurs, în zilele de
15.12.2014 (proba scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post vacant: Consilier
clasa I, grad profesional debutant. Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ`
[i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 15.12.2014 – ora 9.00 – proba
scris`;17.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Boto[ani.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Cluj cu sediul în Cluj, Str. George Co[buc,
nr.2, scoate la concurs, în zilele de 15.12.2014 (proba
scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Consilier clasa I, grad profesional debutant. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
15.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`;17.12.2014 – ora
12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Cluj.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.2022, scoate la concurs în zilele de 15.12.2014 (proba
scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 15.12.2014 – ora 9.00
– proba scris`; 17.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul ANOFM.
Agen]ia Municipal` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Bucure[ti cu sediul în Bucure[ti, str.Sp`taru
Preda, nr.12, sector 5, scoate la concurs, în zilele de
15.12.2014 (proba scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post vacant: Consilier
clasa I, grad profesional superior. Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
15.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 17.12.2014 – ora
12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM T imi[.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Constanta cu sediul în Constanta, str. Lacului, nr.14, scoate la concurs, în zilele de 15.12.2014
(proba scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Consilier clasa I,
grad profesional superior. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în
domeniul [tiin]elor economice;Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 15.12.2014 – ora 9.00
– proba scris`;17.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Constan]a.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Timi[ cu sediul în Timi[oara, bd. Republicii,
nr.21, scoate la concurs, în zilele de 15.12.2014 (proba
scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor economice; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 15.12.2014 – ora 9.00
– proba scris`;17.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM T imi[.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Satu Mare cu sediul în Satu Mare, str. Ion
Ghica, nr.36, scoate la concurs, în zilele de 15.12.2014
(proba scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I,

grad profesional superior. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în
domeniul [tiin]elor economice; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 15.12.2014 – ora 9.00
– proba scris`;17.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Satu Mare.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici repara]ii.
Reducere 40% p~n` la 15.11.14. 0724.716.882.
Repara]ii tabl` zincat`, tigl` ceramic`, lucr`m \n
toat` ]ara. 0722.722.743.
}igl` metalic`, repara]ii acoperi[uri. Lucr`m [i \n
afara Bucure[tiului, 0753.70.93.91.
}igl` metalic`, dulgherie, jgheaburi [i burlane,
lindab, lichidare stoc. 0727.188.021.

VÂNZåRI DIVERSE

Du[manul trebuie }inut afar`. (Burebista).
0733.940.772. 0761.674.276.

VÂNZåRI TEREN
Lip`ne[ti, Prahova, 15 km Ploie[ti, 7600 mp, deschidere 36 m, negociabil. 0752183419.

|NCHIRIERI OFERTE
Particular închiriez 2.cam V`c`re[ti, decomandat,
spa]ios=65mp, modificat, modern, utilat, lini[te,
vedere parc, transport bun, taxe mici,
internet+TV+AC, 0743.914.929.

CITA}II
Destinatar: SC City Scape Solutions SRL, CIF:
RO22271388, J40/15542/2007, sediu: Bucure[ti,
Sector 1, str.Betonierei, nr.1. Dosar nr.27727/3/2014,
materia: Faliment, Stadiu procesual: fond, obiectul
dosarului: procedura insolven]ei-societ`]i cu
r`spundere limitat`. Cita]ie. Stimat` doamn`/stimat domn sunte]i chemat în aceast` instan]`, camera 131, Complet c15, în data de 26 noiembrie 2014,
ora 09.00, în calitate de debitor, în proces cu SC
Ager Leasing IFN SA în calitate de creditor. În caz de
neprezentare a p`r]ilor, judecata se va face în lips`,
dac` se solicit` în scris acest lucru de c`tre una dintre p`r]i. Prin înmânarea cita]iei sub semn`tura de
primire, personal ori prin reprezentant legal sau
conven]ional ori prin func]ionarul sau persoana
îns`rcinat` cu primirea coresponden]ei pentru un
termen de judecat`, cel citat este prezumat c` are
în cuno[tin]` [i termenele de judecat` ulterioare
aceluia pentru care cita]ia i-a fost înmânata.
Micky Comimpex Service SRL, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Satul Jilava, Comuna Jilava, Str.G`rii,
Nr.70, Jude] Ilfov, este citat` la Judec`toria Cornetu sala 2, pe 16.12.2014, ora 08.30, în calitate de pârât, în
dosarul nr.6009/1748/2014, în proces cu reclamanta
Lactag SA., având ca obiect ordonan]` de plat`.
Phoenix Corad SRL, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Ora[ul Bragadiru, Str.Oituz, nr.25B, Jude] Ilfov,
este citat` la Judec`toria Cornetu -sala 2, pe
16.12.2014, ora 08.30, în calitate de pârât, în dosarul
nr.6010/1748/2014, în proces cu reclamanta Lactag
SA., având ca obiect ordonan]` de plat`.
Cita]ie privind pe Cucu Theodor, domiciliat în
Poarta Alb`, Strada Viei, nr.1, jud.Constan]a, în vederea dezbaterii procedurii succesorale a defunctei
Cucu Georgeta, decedat` la data 04.02.2014 cu
domiciliul în Fete[ti, Str.Aviator Petre Cojocaru, nr.11,
jud.Ialomi]a. Dezbaterea va avea loc pe 08.12.2014
ora-10.30, la sediul BNPA Stuparu Ion [i Moraru
Raluca-Ana SPN din Fete[ti Strada Panait Istrati, bloc
V8, ap.1, jude]ul Ialomi]a.
Cita]ie privind pe Cucu Gheorghe Marcel, domiciliat
în Constan]a, Strada SG N Grindeanu, nr.62, bloc E6,
sc.E, ap.91, jud.Constan]a, în vederea dezbaterii procedurii succesorale a defunctei Cucu Georgeta, decedat` la data 04.02.2014 cu domiciliul în Fete[ti,
Str.Aviator Petre Cojocaru, nr.11, jud.Ialomi]a. Dezbaterea va avea loc pe 08.12.2014 ora-10.30, la sediul
BNPA Stuparu Ion [i Moraru Raluca-Ana SPN din
Fete[ti Strada Panait Istrati, bloc V8, ap.1, jude]ul
Ialomi]a.
Grigora[ Romeo Vasile, cu ultimul domiciliu în
C`t`m`r`[ti Deal, comuna Mihai Eminescu este
chemat la Judec`toria Boto[ani în dosar nr. 11205/
193/ 2014 în calitate de pârât pentru termenul din
4 decembrie 2014.
Se citeaz` pârâta EFG New Europe Funding II. B.V.
prin mandatar Pop Ciprian, jude]ul Maramure[, loc.
Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 60, ap. 22, în
dosarul nr. 8479 /193 / 2012 al Judec`toriei Boto[ani,
pentru termenul din 19.11.2014, în contradictoriu cu
Galai Paula Petronela [i cu S.C. Bancpost S.A. sucursala Boto[ani pentru ac]iune în constatarea caracterului abuziv al clauzelor bancare.
Zamfir Mihai, domiciliat în Bucure[ti, [os. Colentina,
nr. 23A, bl.1A, sc. A, et. 10, ap. 46, sector 2, este
chemat în data de 21 noiembrie 2014, în dosar nr.
403/335/2012 în calitate de intimat, în proces cu
Simion Ioana [i T`lpeanu Rada, la Tribunalul Teleorman.
Este citat` Busuioc (Samson) Floarea, ultim domiciliu Sadova, Dolj, la Judec`toria Craiova, dosar
29026/215/2011 pe data de 05.12.2014.
Se citeaz` pârâta Despina Cristiana de c`tre Stanciu Ioana, la Tribunalul Arge[, în data de 17.12.2014,
ora 8,30, complet C3, în Dosarul nr. 19154/280/2012,
având ca obiect rezolu]iune contract.
Bar[a Florin este citat la Judec`toria Petro[ani
în data de 28.11.2014 orele 08.30, sala 24, în calitate

de pârât în proces cu Bar[a C`t`lina având ca obiect
divor].
Se citeaz` Pavel Dumitru, Evesc Ioan, Pavel Demeter, Evesc Maria, Daroni Pavel Maria, cu domiciliul
necunoscut, sau urma[ii acestora, la Judec`toria
Petro[ani, sala 24, pentru termenul din 27 Noiembrie 2014, ora 10:30, în dosarul 10.028/278/2012
având ca obiect partaj judiciar, reclaman]ii fiind
Vâlv`resc M`rioara, Pavel Dorica [i al]ii.
Numita Gr`dinaru Elena Irina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Satul [i Comuna Victoria, Jud. Ia[i este
chemat` la data de 04.12.2014 ora 8:30 la
Judec`toria Ia[i, C02, în calitate de pârât` în dosarul
nr. 19070/245/2014, având ca obiect ordonan]`
pre[edin]ial` - stabilire locuin]` minor, stabilire contribu]ie între]inere, ac]iune formulat` de reclamantul Gr`dinaru Petru cu domiciliul în Comuna
Victoria, Jud. Ia[i [i privind pe minorul Gr`dinaru
Petru Alexandru.
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Dosar
nr.1386/307/2014. Soma]ie. Având în vedere ac]iunea
reclaman]ilor Romaniuc Alexandru Bogdan [i Romaniuc Vasile Paul, domicilia]i în Rona de Sus, nr.657,
Jud.Maramure[, obiect constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului situat în
Rona de Sus, la locul numit „Acas`”, în suprafa]` de
9.436mp, înscris în CF 1241 nr.top.2392 [i terenului situat la locul numit „Napodaj”, în suprafa]` de
3.631mp, înscris în CF nr.129 nr.top.2616 [i CF nr.685
nr.top.2615, som`m persoanele interesate s` formuleze opozi]ie în termen de 6 luni de la publicarea
soma]iei, în caz contrar se va trece la judecarea cererii.
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Dosar
nr.1049/307/2014. Soma]ie. Având în vedere
ac]iunea reclamantului Godja Ioan, domiciliat în
V`leni, nr.175, Jud.Maramure[ având ca obiect constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra terenurilor situate în V`leni, la locul numit
„Acas`”, în suprafa]` de 1ha 3.845mp, înscris în CF
C`linesti nr.50230 nr.top.2322, 2323 [i la locul numit
„Peste Vale”, în suprafa]` de 8.387mp, înscris în CF
C`line[ti nr.50229 nr.top.2335, persoanele interesate
care pot dovedi un drept sau interes legitim au
dreptul de a formula opozi]ie în termen de 6 luni de
la publicarea soma]iei.
Ciangau Stefan Daniel, fiul lui Stefan si Dora, cu ultimul domiciliu cunoscut in Roman, str. Tudor
Vladimirescu bloc 23, sc. A, ap. 4, jud. Neamt, este
chemat la Judecatoria Roman, cu sediul in Roman,
Piata Roman Voda, nr. 1, jud. Bacau, in ziua de
8.12.2014, ora 09:00 a.m., in dosarul 2310/291/2014,
in calitate de parat, in proces cu E.ON Energie Romania SA in calitate de reclamant, avand ca obiect
cerere de valoare redusa.

DIVERSE
OMV Petrom SA Bucure[ti anunt` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Modernizare Depozit
Petrom Cluj-Modificare roiect autorizat cu AC
911/2013 (reamplasare bazin reten]ie ape industriale, inlocuire cl`dire birouri cu container de birouri,
garaj autospecial` pompieri etc) propus a fi amplasat \n Cluj-Napoca, strada Cantonului (Dezmirului) nr 1, jude]ul Cluj.
Informa]iile privind proiectul propus vor fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Cluj, Calea Doroban]ilor nr 99 [i la sediul OMV
Petrom SA Punct de lucru Depozit produse
petroliere Cluj-Napoca, strada Cantonului (Dezmirului) nr 1, in zilele de luni \ntre orele 9.00-16.30,
mar]i-joi \ntre orele 9.00-14.00, vineri, \ntre orele
9.00-12.00. Observa]iile publicului se primesc zilnic
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Cluj.
Lichidatorul SC Romfor SA-Andrei Ioan IPURL, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
pentru data de 16 decembrie 2014, ora 15:30 , la
sediul societatii din Boldesti Scaeni, strada Liliacului
nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati
in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.12.
2014, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea Ordine De Zi: 1. Aprobarea situatiilor financiare finale de lichidare, inclusiv bilantul de lichidare;
2. Aprobarea platii sumelor ramase in urma achitarii
tuturor datoriilor societatii catre actionari precum
si a modalitatii de plata a acestora; 3. Aprobarea
inchiderii procedurii de lichidare dupa plata sumelor
cuvenite actionarilor si efectuarea tuturor demersurilor legale. 4. Desemnarea lichidatorului Andrei
Ioan IPURL pentru efectuarea formalitatilor in
legatura cu publicarea si inregistrarea Hotararii
AGOA la Oficiul Registrului Comertului.Materialele
ce vor fi supuse analizei actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data de
14.11.2014, intre orele 10-14 si pe pagina web
www.andreiioan.ro. Informatii suplimentare si la
telefon 0244597808. Actionarii inregistrati la data
de referinta in Registrul Actionarilor isi pot exercita
dreptul de a participa si a vota in AGOA, direct sau
prin reprezentare, si prin alti actionari sau alte persoane, pe baza de procura speciala ce se va depune
la sediul societatii pana la data de 05.12.2014. Unul
sau mai multi actionari reprezentand individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, in scris, fiecare punct fiind
insotit de o justificare, in termen de cel putin 15 zile
de la data publicarii convocarii, conform art.7 din
Regulamentul nr.6/2009 asa cum a fost modificat
prin Regulamentul CNVM nr.7/2010, si au dreptul de
a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunarii pana la sfarsitul zilei de 05.12.2014 . Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.13 din Regulamentul CNMV nr.6/2009, acestea urmand a fi depuse la
sediul societatii impreuna cu copii ale documentelor
de identitate care sa permita identificarea actionarilor, pana cel tarziu 05.12.2014, raspunsurile urmand
a fi date in scris. In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum necesare,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi reprogramata pentru data de 17.12.2014, ora 15:30, in
acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Lichidator Andrei Ioan IPURL.
Prim`ria comunei M`lureni, jud. Arge[, CUI 4122086,
anun]` reprogramarea negocierii directe în data de
19.11.2014. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de la
sediul Prim`riei M`lureni, la tel. 0248765049.
Admite cererea precizat` a reclamantei St`nescu
Margareta, domiciliat` în Craiova, Cart.1 Mai,
Str.Dr.Ion Augustin, nr.5, bl.S45, et.2, ap.11, jude]ul Dolj
în contradictoriu cu pârâtul St`nescu Apolo-CristiSever citat prin publicitate [i autoritatea tutelar`
Consiliul Local Craiova. Dispune desfacerea c`s`toriei din culpa pârâtului, c`s`torie încheiat` la
03.03.1996 [i înregistrat` în registrul de stare civil` al
Prim`riei Turceni sub nr.4/03.03.1996.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Av~nd \n vedere c` reclamanta Grigore Livia, domiciliat` \n localitatea Budacu se Sus nr 35, comuna Dumitri]a, jud
Bistri]a-N`s`ud, invoc` dob~ndirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului sit-

uate \n comuna Dumitri]a, localitatea Budacu de
Jos, extravilan, rid “|n Fa]`”, fn, jud Bistri]a-N`s`ud,
\n suprafa]` de 7676, care se identific` \n Cf 977 Dumitri]a cu nr top 3710-arabil, cu S=2855 mp cu proprietar tabular Emrich Maria n`sc. Bohm [i \n CF
603 Dumitri]a cu nr top 3711-arabil cu S=2437 mp [i
nr top 3712-arabil cu S=2398 mp, cu proprietar tabular Bohm Rozalia c`s`t. Foisel. |n temeiul art 1051
al. 2 lit. e din Noul Cod de procedur` civil`. Sunt
soma]i to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie, cu precizarea c`, \n caz contrar, \n termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii se va trece la
judecarea cererii de uzucapiune.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr 3131/265/2013, reclamantul
C\rcu Ioan Mihai, domiciliat \n localitatea
Rebri[oara, sat Poderei, nr 37, jude]ul Bistri]aN`s`ud, a solicitat constatarea dob~ndirii dreptului de proprietate, prin uzucapiune de c`tre p~r~]ii
C\rcu Ioan [i so]ia C\rcu Eugenia asupra terenului \n
suprafa]` de cca. 40 ari (3876 mp), situat \n intravilanul localit`]ii Rebri[oara, sat Poderei, nr 37, \nscris
\n CF. 3457 Rebri[oara, nr top 12.336, 12.338, 12.352 [i
12.353, \ntre vecinii: la N-C\rcu Ioan [i C\rcu Eugenia,
la S- C\rcu Ioan [i C\rcu Eugenia, la E-p~r~ul Valea
M`rului, la V-Linu Macedon. Pe acest teren se afl` o
cas` de locuit (P+E) [i anexe gospod`re[ti, edificate
\n 1985-1986 de p~r~]i. Potrivit sus]inerilor reclamantului, terenul mai sus descris a fost folosit de
peste 30 de ani de p~r~]ii C\rcu Ioan [i C\rcu Eugenia (\ncep~nd din anul 1981) [i v~ndut reclamantului (fiul p~r~]ilor), \n anul 2011, prin antecontract de
v~nzare-cump`rare. Prin \ncheierea de [edin]` din
data de 05.09.2014, \n temeiul art. 1051 Cod pr.civ.,
instan]a a dispus emiterea prezentei soma]ii prin
care se aduce la cuno[tin]` tuturor persoanelor interesate dreptul de a face opozi]ie [i de a o \nainta
Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar, \n termen de 6
luni de la publicarea prezentei, instan]a urm~nd a
trece la judecarea cauzei.
Soma]ie c`tre Debitorul, Asocia]ia Uztel Ploie[ti ,
C.U.I. 12624350, Ploie[ti , Str. Mihai Bravu, Nr. 243 ,
Jude]ul Prahova. Av~nd \n vedere Incheierea din
data de 14.03.2014 pronun]at` de Judec`toria Sector 4 Bucure[ti , Sec]ia Civil`, \n dosarul nr.
7038/4/2014, prin care s-a incuviin]at executarea
silit` \n baza Titlului Executoriu : Contract de Asisten]` Juridic` nr. 12840 din data de 15.09.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 212 din data de 02.04.2012;
Contract de Asisten]` Juridic` nr. 12846 din data de
18.10.2011 / Factura Fiscala seria BAC nr. 174 din data
de 1.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr.
12848 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria
BAC nr. 177 din data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 12849 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 178 din data de 31.01.2012;
Contract de Asisten]` Juridic` nr. 12850 din data de
18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 179 din data
de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr.
34201 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria
BAC nr. 180 din data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34202 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 181 din data de 31.01.2012;
Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34203 din data
de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 182 din
data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr.
34204 din data de 18.10.2011 / Factur` Fiscal` seria
BAC nr. 183 din data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34205 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 185 din data de 31.01.2012;
Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34206 din data
de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 186 din
data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr.
34207 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria
BAC nr. 187 din data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34208 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 188 din data de 31.01.2012;
Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34209 din data
de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 189 din
data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr.
34210 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria
BAC nr. 190 din data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34211 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 191 din data de 31.01.2012;
Contract de Asisten]` Juridic` nr. 34212 din data de
18.10.2011 / Factura Fiscal` seria BAC nr. 192 din data
de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr.
34213 din data de 18.10.2011 / Factura Fiscal` seria
BAC nr. 193 din data de 31.01.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 45804 din data de 15.03.2012 / Factura Fiscal` seria BAC nr.214 din data de 30.04.2012
; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 45805 din data de
15.03.2012 / Factura Fiscal` seria BAC nr.220 din data
de 03.05.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr.
45806 din data de 15.03.2012 / Factura Fiscal` seria
BAC nr.220 din data de 03.05.2012; Contract de Asisten]` Juridic` nr. 45809 din data de 15.03.2012 / Factura Fiscal` seria BAC nr.222 din data de 17.05.2012
; [i Incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare din data de 03.03.2014, v` som`m, ca in termen de 1 ( una ) zi de la publicarea prezentei
soma]ii, s` v` conforma]i prevederilor titlului executoriu men]ionat, la st`ruin]a creditorului – Cabinet de Avocat Baceanu Irina Angela, avand C.U.I.
RO 23463411 , reprezentat prin Avocat Baceanu Irina
Angela, domiciliat` in municipiul Bucure[ti , str.
Caiuti , nr.15 , Sector 1 , C.N.P. 2740130293116. In acest
sens , Dumneavoastr` urmeaz` s` v` conforma]i
prevederilor titlului executoriu anterior–men]ionat
, in sensul de a achita suma de 6.000.080,80 lei,
din care : 5.924.850 RON , reprezent~nd debit [i
75.230,80 RON reprezent~nd cheltuieli de executare. Suma va fi achitat` in contul nr. : RO60 RZBR
0000 0600 1136 8877 deschis la Raiffeisen Bank –
Agentia Cantemir, cu sediul in Bucure[ti , Bulevardul
Dimitrie Cantemir, nr.13 , Sector 4 , pe seama [i la
dispozi]ia Societ`]ii Civile Profesionale De Executare Silit` ”Ezer Lucian si Asociatii ”C.I.F. Ro
29496892 , Cu Sediul in Bucure[ti , Bulevardul Dimitrie Cantemir , Nr.19 , bl. 5, sc.1 , et.1 , ap.4 , Sector 4.
In cazul in care nu v` ve]i conforma, se va proceda
la executarea silit` asupra ac]iunilor in num`r de
4.498.300 de]inute de Dumneavoastr` la S.C. Uztel
S.A. Ploie[ti [i aflate in eviden]ele S.C. Depozitarul
Central S.A. cu sediul in Bucure[ti , Bulevardul Carol
I , nr. 34 – 36 , et. 3,8 [i 9 , Sector 2 . Creditor Av.
Baceanu Irina Angela.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Arta Lemnului SA
cu sediul in C~mpina, calea Doftanei nr. 105, jud. Prahova, inregistrat` la ORC Parhova sub nr. J
29/2822/1994, C.U.I. 6484309, in conformitate cu
legea nr. 31/1990 modificat` [i republicat`, convoac` Adunarea General` Ordinar` a ac]ionarilor
societ`]ii la data de 18.12.2014, ora 11:00, la sediul
societ`]ii din str. Calea Doftanei, nr. 105, pentru to]i
ac]ionarii societ`]ii inregistra]i in registrul ac]ionarilor la sf~rsitul zilei de 17.11.2014, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Inlocuirea unui membru al Comisiei de
Cenzori permanen]i. Lista cu persoanele propuse
pentru func]ia de cenzor permanent, domiciliul [i
ocupa]ia acestuia se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor,
put~nd fi consultat` [i completat` de c`tre ace[tia;
2. Aprobare BVC pentru anul 2015; 3. Aprobare not`
privind realizare de stocuri produse finite; 4. Aprobare not` privind alocare de fonduri necesare realiz`rii de stocuri produse finite; 5. Aprobare plan
de activitate pe anul 2015; 6.Diverse. Documentele
inscrise pe ordinea de zi se pot consulta [i procura,
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Anun]uri
contra sumei de 10 lei, la sediul societ`]ii, in zilele de
lucru intre orele 10:00 – 14:00, persoana de contact fiind Radu Maria, tel. 0244/ 335841. Ac]ionarii
pot participa la Adunarea General` Ordinar` personal sau prin reprezentan]i mandatari cu procura,
potrivit legii. Un exemplar al procurii se va depune
la sediul societ`]ii p~n` la data de 17.12.2014. Dac`
nu se intrunesc condi]iile cerute de lege pentru validarea deliber`rilor, Adunarea General` Ordinar` se
va intruni in acela[i loc la aceea[i or` , pe data de
19.12.2014.
Consiliul de Administra]ie al SC Arta Lemnului SA
cu sediul in Campina, calea Doftanei nr. 105, jud. Prahova, inregistrat` la ORC Parhova sub nr. J
29/2822/1994, C.U.I. 6484309, in conformitate cu
legea nr. 31/1990 modificata [i republicat`, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a ac]ionarilor societ`]ii la data de 18.12.2014, ora 12:00, la
sediul societ`]ii din str. Calea Doftanei, nr. 105, pentru to]i ac]ionarii societ`]ii inregistra]i in registrul
ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de 17.11.2014, cu
urm`toarea ordine de zi: 1.Analiza [i aprobarea
modific`rilor survenite la Actul Constitutiv al SC
Arta Lemnului SA dup` cum urmeaz`:Art.6. Se
adaug` la activitatea secundar` urm`torul cod
CAEN:- comer] cu am`nuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet (CAEN 4791);
2.Aprobare emblema SC Arta Lemnului SA in vederea inregistr`rii la Oficiul Registrului Comer]ului
Prahova; 3. Diverse. Documentele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta [i procura, contra sumei
de 10 lei, la sediul societ`]ii, in zilele de lucru intre
orele 10:00 – 14:00, persoana de contact fiind Radu
Maria, tel. 0244/ 335841. Ac]ionarii pot participa la
Adunarea General` Extraordinar` personal sau prin
reprezentan]i mandatari cu procura, potrivit
legii.Un exemplar al procurii se va depune la sediul
societ`]ii p~n` la data de 17.12.2014. Daca nu se intrunesc condi]iile cerute de lege pentru validarea
deliberarilor, Adunarea General` Extraordinar` se
va intruni in acela[i loc la aceea[i ora , pe data de
19.12.2014.
Convocator: Administratorul Unic al S.C. Griul S.A.,
J40/487/1991, C.U.I. 426, convoac` A.G.O.A. la
17.12.2014, ora 12.00, în [os. Mihai Bravu 223, etajul
2, cam. 1, sector 3, etajul 2, cam.1, Bucure[ti, pentru
to]i ac]ionarii înregistra]i la data de referin]`
03.12.2014 cu urm`toarea ordine de zi: 1. Numirea
auditorului financiar S.C. EXCONEV S.R.L., Câmpina,
Str. M`r`[e[ti, nr.9, jude]ul Prahova; 2. Aprobarea
datei de 30.12.2014 ca dat` de înregistrare. Data exdate 29.12.2014. Daca la 17.12.2014 nu sunt îndeplinite condi]iile legale [i statutare, A.G.O.A. este
convocat` la data 18.12.2014 în acela[i loc, la aceea[i
or`, cu aceea[i dat` de referin]`, data de înregistrare [i cu aceea[i ordine de zi.

LICITA}II
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal R`d`u]i. Dosar de executare silit`: 180. Nr. 28958
din 10.11.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. Anul 2014 luna noiembrie ziua 27. În
temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 27, luna Noiembrie orele 12.00, anul
2014, în localitatea R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Plamada Iacov, cu domiciliul
fiscal în localitatea R`d`u]i, str. Victoriei, nr. 6, jud.
Suceava: - Construc]ii: apartament nr. 14 situat în loc
R`d`u]i. str. Pia]a Unirii nr. 16, bl. 66, sc. B, jud.
Suceava, Nr. crt. A 1, Nr. cadastral Top: l796/ I /XIV; înscris în Cartea funciar` Nr. 30534-C1-U1 (cf vechi
12262) a municipiului R`d`u]i, pre] de evaluare/ de
pornire al licita]iei 202.000 lei (exclusiv TVA). Bunul
imobil mai sus mentionat este grevat de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: BCR R`d`u]i - Act de
garan]ie 1398/ 15.04.2004, S.F.M. R`d`u]i - Proces verbal sechestru bunuri imobile nr. 2052/ 11.
02.2008. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi
lucr`toare precedent` termenului de vânzare orele
12.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal R`d`u]istr. 1 Mai nr. 3, documenta]ia prev`zuta de art. 162
din OG nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu toate modific`rile [i
complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrul Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de
bugetul general consolidat al statului [i fa]` de
bugetele locale), urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, eel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din O.G. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0230/ 561067.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani. Operator de date cu caracter personal: 21105. Dosar de executare nr.
15759239/ 2011. Nr. 86117/03/17 din 12.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile sau pentru
ansamblu de bunuri. Anul 2014 luna Noiembrie ziua
26. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i/ A.J.F.P. Boto[ani, face cunoscut c` în ziua
de 26, luna Noiembrie, orele 12.00 anul 2014, în municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
se vor vinde prin vânzare la licita]ie urm`toarele
bunuri proprietate a debitorului SC Hit - Ag SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Boto[ani, str.
Manole[ti Deal, nr. 3 Bis, jude]ul Boto[ani, cod de înregistrare fiscal` 15759239: 1. Autoutilitar` marca
Dacia D2F717/ Double Cab 1.9 D, serie sa[iu:
UU1D2F7176A4877987, serie motor: UA75701, anul
fabrica]iei 2005, nr. înmatriculare BT 08 HIT. Pre]ul
de pornire a licita]iei este de 2297 lei, exclusiv TVA; 2.
Autoturism marca Renault Laguna, serie sa[iu: VFKGOGO627602715, serie motor: C124650, anul fabrica]iei 2002. nr. înmatriculare BT 71 HIT. Pre]ul de
pornire a licita]iei este de 4417 lei, exclusiv TVA; 3.
Autoturism marca Dacia SD KSDOK, serie sa[iu:
UU1KSD0KJ37041833, serie motor: D027432, anul

fabrica]iei 2007, nr. înmatriculare BT 10 HIT. Pre]ul
de pornire a licita]iei este de 7066 lei, exclusiv TVA.
Total valoare bunuri mobile: 13780 lei, exclusiv TVA.
Regimul [i cotele de tax` pe valoare ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor, sunt invita]i s`
prezinte pân` la termenul de vânzare sau în cazul
vânz`rii prin licita]ie pân` în ziua precedent` termenului de vânzare, respectiv 25.11.2014: - oferta de
cump`rare; - în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; - împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare fiscal`, eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; - pentru persoanele fizice copie de
pe actul de identitate; - dovada emis` de creditorii
fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
[i locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art.
9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0231/
607119, între orele 8.00 – 16.30 [i consulta pagina
de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
Data afi[`rii: 14.11.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Dosar de executare nr. ...
Nr. 263488 din 07.11.2014. Anun] privind vânzarea de
bunuri mobile [i imobile. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u în temeiul art. 159, alin. (1)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 27 noiembrie 2014, ora 14, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie - nr. 1 - 3, vinde prin
licita]ie public`: - Extindere apartament sediu firm`,
cu suprafa]` util` de 14,70 mp, situat în Bac`u, str.
Calea M`r`[e[ti nr. 100, parter, bloc 100, sc. C, ap. 1,
pre] 36.650 lei, proprietate a S.C. Sejur Travel S.R.L., cu
sediul în Bac`u, str. Calea M`r`[e[ti nr. 100, parter,
bloc 100, sc. C, ap. 1, jud. Bac`u, CUI 18847190 – termenul 1. - Semiremorc` cu structur` deschis` marca
Schmitz, num`r de înmatriculare BC - 19 - YUS, pre]
15.275 lei, proprietate a S.C. Yusana S.R.L., CUI
17092300, cu sediul în Bac`u, str. Miori]ei nr. 86, sc.
B, ap. 15 - termenul 2. - Semiremorc` cu structur` deschis` marca Kogel, num`r de înmatriculare BC - 08
- YUS, pre] 20.093 lei , proprietate a S.C. Yusana S.R.L.,
cu sediul în Bac`u str. Miori]ei nr. 86, sc. B, ap. 15, CUI
17092300 - termenul 2.
Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u. Not`: Pre]urile
de vânzare nu con]in TVA. To]i cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor, sunt invita]i s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare, respectiv 26 noiembrie 2014, ora 16.00: oferte de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie dup` certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon nr. 0234/ 510015, interior 253.
Data afi[`rii: 07.11.2014.
Prim`ria comunei Victoria, jude]ul Ia[i, organizeaz`
în data de 4.12.2014, orele 10,00, la sediul din satul
Victoria, comuna Victoria, jude]ul Ia[i, LICITA?IE PUBLIC` DESCHIS` CU STRIGARE, pentru concesionarea
pe o perioad` de 25 ani, a unor terenuri situate în intravilanul satului Victoria, intravilanul satului Sculeni[i intravilanul satului Fr`suleni, apar]inând
domeniului privat al Comunei Victoria, indentificate
în a) Satul Victoria, Num`r lot conform schi]` cadastral` Bulgarie / Denumire lot / Identificare cadastral` / Num`r cadastral atribuit / Suprafa]a lot - mp
- / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/4 / 60828 /
1.075,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/7 /
60830 / 923,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/10 / 60833 / 790,0 / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/16 / 60839 / 1.008,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/18 / 60841 / 782,0/ Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/24 / 60847 / 940,0 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/26 / 60849 / 940,0
/ Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/34 / 60857 /
1.678,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/36 /
60859 / 1.787,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/40 / 60863 / 653,0 / Teren intravilan Victoria /
T 66, P 749/44 / 60867 / 1.170,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/48 / 60871 / 1.293,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/54 / 60877 / 1.641,0 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/58 / 60881 / 925,0 /
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/64 / 60886 /
908,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/65 /
60887 / 934,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/74 / 60897 / 816,0 / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/75 / 60898 / 933,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/76 / 60899 / 1.396,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/80 / 60903 / 1.373,0 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/82 / 60905 / 910,0 /
Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/86 / 60909 /
1.170,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/87 /
60910 / 968,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/89 / 60912 / 967,0 / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/96 / 60919 / 880,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/97 / 60920 / 887,0 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/98 / 60921 / 1.090,0 /
Teren intravilan Victoria / T66,P 749/100 / 60923 /
1.140,0 / Teren intravilan Victoria / T66,P 749/113 /
60936 / 1.000,0 / Teren intravilan Victoria / T66, P
749/114 / 60937 / 1.000,0 / Teren intravilan Victoria
/ T66,P 749/116 / 60939 / 1.000,0 / Teren intravilan
Victoria / T66, P 749/117 / 60940 / 1.000,0 / Teren intravilan Victoria / T66,P 749/118 / 60941 / 1.000,0 /
Teren intravilan Victoria / T66, P 749/129 / 60952 /
764,0 / Teren intravilan Victoria / T66, P 749/131 /
60954 / 775,0 / Teren intravilan Victoria / T66, P
749/133 / 60956 / 1.089,0 / Teren intravilan Victoria
/ T66, P 749/135 / 60958 / 1.090,0 / Teren intravilan
Victoria / T66, P 749/141 / 60964 / 1.090,0 / Teren intravilan Victoria / T66, P 749/145 / 60968 / 1.100,0 /
Teren intravilan Victoria / T66, P 749/147 / 60970 /
1.100,0 / Teren intravilan Victoria / T66, P 749/149 /

60972 / 1.049,0 / Teren intravilan Victoria / T66,P
749/151 / 60974 / 1.050,0 / Teren intravilan Victoria
/ T66, P 749/153 / 60976 / 1.050,0 / Teren intravilan
Victoria / T66, P 749/155 / 60978 / 1.050,0 / Teren intravilan Victoria / T66,P 749/157 / 60980 / 1.050,0 /
Teren intravilan Victoria / T66, P 749/159 / 60982 /
1.050,0 / Teren intravilan Victoria / T66,P 749/161 /
60984 / 1.050,0 / Teren intravilan Victoria / T66,P
749/171 / 60994 / 821,0 / Teren intravilan Victoria /
T66, P 749/175 / 60998 / 936,0. b) Satul Sculeni. Nr.
crt. / Denumire lot / Identificare cadastral` / Num`r
cadastral / Suprafa]a lot - mp - / Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/10 / 62669 / 1.000,0 / Teren p`[une
Sculeni / T 42, P 337/11 / 62681 / 1.000,0 / Teren
p`[une Sculeni / T 42, P 337/15 / 62678 / 1.000,0 /
Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/16 / 62677 /
1.000,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/18 /
62683 / 248,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/19
/ 62687 / 1.000,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42, P
337/21 / 62686 / 1.000,0 / Teren p`[une Sculeni / T
42, P 337/22 / 62684 / 1.000,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/25 / 62688 / 1.000,0 / Teren p`[une
Sculeni / T 42, P 337/26 / 62693 / 1.000,0 / Teren
p`[une Sculeni / T 42, P 337/27 / 62694 / 1.000,0 /
Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/29 / 62691 /
1.000,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/30 /
62695 / 1.000,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42, P
337/31 / 62696 / 733,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42,
P 337/33 / 62698 / 598,0 / Teren p`[une Sculeni / T
42, P 337/35 / 62699 / 944,0 / Teren p`[une Sculeni
/ T 42, P 337/36 / 62704 / 953,0 / Teren p`[une Sculeni / T 42, P 337/38 / 62707 / 944,0 / Teren p`[une
Sculeni / T 42, P 337/40 / 62702 / 857,0 / Teren
p`[une Sculeni / T 42, P 337/41 / 62703 / 879,0. c)
Satul Fr`suleni. Nr. crt. / Denumire lot / Identificare
cadastral` / Num`r cadastral / Suprafa]a lot - mp - /
Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/1 / 61337 / 1.000,0
/ Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/2 / 61338 /
1.000,0 / Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/3 / 61339
/ 1.000,0 / Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/4 /
61340 / 1.000,0 / Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P
80/8 / 61344 / 1.000,0 / Teren p`[une Fr`suleni / T
8, P 80/9 / 61345 / 1.000,0 / Teren p`[une Fr`suleni
/ T 8, P 80/10 / 61346 / 1.000,0 / Teren p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/11 / 61347 / 1.000,0 / Teren p`[une
Fr`suleni / T 8, P 80/17 / 61353 / 729,0 / Teren p`[une
Fr`suleni / T 8, P 80/19 / 61355 / 729,0 / Teren p`[une
Fr`suleni / T 8, P 80/20 / 61356 / 808,0 / Teren
p`[une Fr`suleni / T 8, P 80/23 / 61359 / 804,0.
Pre]ul de pornire a licita]iei va fi de 0,357 lei/mp/an
pentru terenurile situate în intravilanul satului Victoria, de 0,500 lei/mp/an pentru terenul situat în intravilanul satului Sculeni [i de 0,518 lei/mp/an
pentru terenurile situate intravilanul satului Fr`suleni. Prin excep]ie, terenurile destinate construirii,
se vor concesiona f`r` licita]ie public`, cu plata taxei
de redeven]`, în urm`toarea situa]ie: pentru realizarea de locuin]e pentru tineri pân` la împlinirea
vârstei de 35 de ani. Redeven]a stabilit`,pentru realizarea de locuin]e pentru tineri pân` la împlinirea
vârstei de 35 de ani, va fi de 0,367 lei/mp/an pentru
terenurile situate în intravilanul satului Victoria, de
0,510 lei/mp/an pentru terenul situat în intravilanul
satului Sculeni [i de 0,528 lei/mp/an pentru
terenurile situate în intravilanul satului Fr`suleni.
Ofertele trebuie depuse pân` cel târziu 03.12.2014,
orele 14:00 la sediul Prim`riei comunei Victoria –
Compartimentul Juridic, Contencios, Achizi]ii, iar
data limit` pentru solicitarea clarific`rilor este
01.12.2014, orele 16:00.Relatii privind licita]ia, amplasamentul, caietul de sarcini [i certificatul de urbanism se poate ob]ine de la sediul Prim`riei
Victoria, satul Victoria, comuna Victoria, cod 707580,
telefon/fax
0232/295120,
e-mail:
primariavictoria@yahoo.com, începand cu data
14.11.2014.
Prim`ria comunei Victoria, jude]ul Ia[i, organizeaz`
în data de 05.12.2014, orele 10,00, la sediul din satul
Victoria, comuna Victoria, jude]ul Ia[i, licita?ie public` deschis` CU STRIGARE, pentru vânzarea
urm`toarelor bunuri imobile – terenuri [i constuc]ii
situate în intravilanul satului Victoria [i intravilanul
satului ?endreni, comuna Victoria, jude]ul Ia[i, identificate în CF 62569/2012 UAT Victoria, în suprafa]a
de 1636 mp [i construc]ie în suprafa]` de 146 mp edificat` în anul 1965 - 39781 lei; CF 62337/2011 UAT Victoria, în suprafata de 791 mp - 13,40 lei/mp; CF 60851
UAT Victoria în suprafa]` de 940 mp - 9,20 lei/mp; CF
60853 UAT Victoria în suprafa]` de 945 mp - 9,20
lei/mp; CF 60914 UAT Victoria în suprafa]` de 324
mp - 9,20 lei/mp. Ofertele trebuie depuse pân` cel
târziu la 04.12.2014, orele 14:00 la sediul Prim`riei
comunei Victoria – Compartimentul Juridic, Contencios, Achizi]ii, iar data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 01.12.2014, orele 16:00. Informa]ii
suplimentare se ob]in de la secretarul comunei la
num`rul de telefon 0232/295120.
Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a,
tel 0241- 251828,fax 0241-251744 organizeaz` in data
de 05.12.2014, la sediul din strada Mare nr.170,
licita]ie public` deschis` cu strigare, in vederea concesion`rii urm`toarelor suprafe]e de teren, ce fac
parte din domeniul privat al comunei Lumina:
1.Teren in suprafa]` de 1641 mp situat in Com. Lumina, Strada Mare, nr.1 Bis, - cu destina]ia spatiu
produc]ie. Licita]ia se va desf`[ura in data de
05.12.2014 ora 10 la sediul Primariei Comunei Lumina
din Strada Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietului de
sarcini se face de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul de 400 lei, \ncep\nd cu data de
19.11.2014. Garan]ia de participare la licita]ie este \n
cuantum de 100 lei. Taxa de participare la licita]ie
este de 250 de lei. 2. Teren in suprafa]` de 300 mp
situat in Com. Lumina, Strada Murelor nr.57 (lot 192),cu destina]ia construc]ie locuint`. Licita]ia se va
desf`[ura in data de 05.12.2014 ora 10:45 la sediul
Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare, nr.170.
Achizi]ionarea caietului de sarcini [i documenta]ie
se face de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la
pre]ul de 400 lei, incepind cu data de 19.11.2014.
Garan]ia de participare la licita]ie este in cuantum
de 100 lei. Taxa de participare la licita]ie este de 250
de lei. 3. Teren in suprafa]` de 300 mp situat in
Com. Lumina, Strada Teiului, lot 55- cu destina]ia
construc]ie locuint`. Licita]ia se va desf`[ura in data
de 05.12.2014 ora 11:30 la sediul Prim`riei Comunei
Lumina din Strada Mare, nr.170. Achizitionarea caietului de sarcini [i documenta]ie se face de la
sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul de 400
lei, incepind cu data de 19.11.2014. Garan]ia de participare la licita]ie este in cuantum de 100 lei. Taxa
de participare la licita]ie este de 250 de lei. Data
limit` de depunere a documentelor solicitate este
05.12.2014 ora 9, la sediul Prim`riei Comunei Lumina,
Jud. Constan]a, str. Mare nr170. Documente necesare
pentru participarea la licita]ie: -documentele de de
eligibilitate - in plic inchis conform specifica]iilor
din caietul de sarcini. -dovada achit`rii caietului de
sarcini. -dovada constituirii garan]iei de participare
. -dovada achit`rii taxei de participare. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de telefon 0241251828, Primar Chiru Dumitru.
S.C. Plaiul Concom Impex SRL prin lichidator anun]`
v~nzarea prin licita]ie public` a bunurilor imobile
aflate in patrimoniul debitoarei conform regulamentului de participare la licita]ie, pre]ul de pornire
al licita]iei fiind redus cu 25 % din pre]ul stabilit in raportul de evaluare incuviin]at de Adunarea Creditorilor din 08.08.2014. Licita]iile vor avea loc pe data
de: 19.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014, 25.11.2014,
28.11.2014, 04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014,

16.12.2014, 17.12.2014 si 18.12.2014 orele 14.00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti strada Ion Maiorescu, bl.33
S1, et. 7, cab 7B. Conditii de participare [i rela]ii suplimentare la telefon: 0344104505.
SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anun]` v~nzarea
la licita]ie public` bunului aflat in patrimoniul societ`]ii, pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu
50% din pre]ul stabilit in raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc pe data de: 19.11.2014,
20.11.2014, 24.11.2014, 25.11.2014, 28.11.2014,
04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014,
17.12.2014 si 18.12.2014 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.5
Et.5. Condi]iile de participare [i relatii suplimentare
la tel. 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` in
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat in Planul
de Reorganizare [i in raportul de evaluare a imobilului situat in com. Draganesti, jud. Prahova ( Canton Drag`ne[ti ) compus din teren intravilan in
suprafata de 4.613 mp, const~nd in mai multe construc]ii ( demolate ), la pre]ul de 20.741,5 lei (plus
TVA). Licita]ia public` are loc in baza hot`r~rii
Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a
regulamentului de participare la licita]ie pentru
bunurile libere de sarcini. Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus la 50% din pre]ul men]ionat in
raportul de evaluare. Sedin]ele de licita]ii vor avea
loc pe data de: 19.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014,
25.11.2014, 28.11.2014, 04.12.2014, 09.12.2014,
11.12.2014, 16.12.2014, 17.12.2014 [i 18.12.2014 orele
12.00, la sediul administratorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab
5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar c~t [i la telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` in
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat in Planul
de Reorganizare [i in raportul de evaluare a imobilului situat in Filipe[tii de P`dure, jud. Prahova,
compus` din teren in suprafa]` de 1.260 mp [i construc]iile situate pe acest teren compuse din: cladire
P + 2 Et, la pretul de 32.544 lei. Licita]ia public` are
loc in baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din
28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere de sarcini.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50% din
pre]ul men]ionat in raportul de evaluare. Sedin]ele
de licita]ii vor avea loc pe data de: 19.11.2014,
20.11.2014, 24.11.2014, 25.11.2014, 28.11.2014,
04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014,
17.12.2014 si 18.12.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` in
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat in Planul
de Reorganizare [i in raportul de evaluare a imobilului situat in loc. Bolde[ti - Scaieni, str. Paraului,
nr.3, jud. Prahova ( Sec]ia Scaieni ), const~nd in mai
multe construc]ii, la pre]ul de 329.109,5 lei. Licita]ia
public` are loc in baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului
de participare la licita]ie pentru bunurile libere de
sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la
50% din pre]ul men]ionat in raportul de evaluare.
Sedin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
19.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014, 25.11.2014, 28.11.2014,
04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014,
17.12.2014 si 18.12.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat` in
reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat in Planul
de Reorganizare [i in raportul de evaluare a imobilului situat in Slanic, str. 13 Decembrie, nr.5, jud.
Prahova, (District Slanic ) constituit din mai multe
construc]ii, la pre]ul de 47.109 lei. Licitatia public`
are loc in baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din
28.02.2013 si 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile libere de sarcini.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50% din
pre]ul men]ionat in raportul de evaluare. Sedin]ele
de licita]ii vor avea loc pe data de: 19.11.2014,
20.11.2014, 24.11.2014, 25.11.2014, 28.11.2014,
04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014,
17.12.2014 [i 18.12.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
in reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat in Planul
de Reorganizare [i in raportul de evaluare a imobilului situat in Campina, str. Petrolistului, nr.10, jud.
Prahova, ( Statie Campina ) compus din teren in
suprafa]` de 13.600 mp (situat in intravilanul orasului Campina – zona centrala ) [i constructiile situate pe acest teren compuse din: cabina poarta,
adapost de var` ( magazie ), atelier mecanici, cabin`
comand`, platform` sta]ie mixuri astflatice canton
( magazie ), la pre]ul de 628.023 lei ( plus TVA ).
Licita]ia public` are loc in baza hot`r~rii Adun`rii
Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului de participare la licita]ie pentru bunurile
libere de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este
redus la 50% din pre]ul men]ionat in raportul de
evaluare. Sedin]ele de licita]ii vor avea loc pe data
de: 19.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014, 25.11.2014,
28.11.2014, 04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014,
16.12.2014, 17.12.2014 [i 18.12.2014 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar c~t [i la
telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
in reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat in Planul
de Reorganizare [i in raportul de evaluare a imobilului situat in com. Gura Vitioarei, sat Faget, jud.
Prahova, ( Statie Asflat ) compus din teren in
suprafata de 10.257 mp [i construc]iile situate pe
acest teren compuse din: magazie, magazie compusa din 2 incaperi, tablou gaze si put, baie cu 2
inc`peri du[uri [i o incapere birou, rezervor bitum,
instalatie asfalt, batal bitum, batal bitum, la pre]ul
de 514.763,5 lei. Licita]ia public` are loc in baza
hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 si
28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile libere de sarcini. Pre]ul de
pornire al licita]iei este redus la 50% din pretul
men]ionat in raportul de evaluare. Sedin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 19.11.2014, 20.11.2014,
24.11.2014, 25.11.2014, 28.11.2014, 04.12.2014,
09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014, 17.12.2014 si
18.12.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,

et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul administratorului judiciar c~t [i la telefon 0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
in reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a bunului imobil, astfel cum este identificat [i evaluat in Planul
de Reorganizare [i in raportul de evaluare a imobilului situat in com.Valea Calugareaca, sat Darvari,
jud. Prahova, ( Statie Darvari ) compus din teren in
suprafa]` de 17.027 mp [i constructiile situate pe
acest teren compuse din: corp administrativ, tablou
comanda, [i atelier, la pre]ul de 182.421 lei. Licita]ia
public` are loc in baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului
de participare la licita]ie pentru bunurile libere de
sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 50
% din pre]ul men]ionat in raportul de evaluare.
Sedin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
19.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014, 25.11.2014, 28.11.2014,
04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014,
17.12.2014 si 18.12.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.
SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
in reorganizare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` v~nzarea la licita]ie public` a imobilului situat in Ploie[ti, str. Rudului, nr. 262, jud. Prahova,
compus din teren in suprafa]` de 10.014 mp si constructiile situate pe acesta astfel cum sunt identificate si evaluate in raportul evaluatorului aferent
Planului de Reorganizare. Licita]ia public` are loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 28.02.2013 [i
28.03.2013 a regulamentului de participare la
licita]ie pentru bunurile imobile afectate de garan]ii
[i sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este cel
men]ionat in raportul de evaluare sc`zut cu 35 %,
respectiv 1.020.596,2 lei ( fara TVA ) Sedin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 19.11.2014, 20.11.2014,
24.11.2014, 25.11.2014, 28.11.2014, 04.12.2014,
09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014, 17.12.2014 [i
18.12.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 5, cab 5E. Relatii suplimentare sediul administratorului judiciar c~t [i la telefon 0344104525.
SC Rimini Production SRL societate aflat` in reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]`
v~nzarea la licita]ie public` a bunurilor mobile astfel cum sunt identificate [i evaluate in Planul de Reorganizare. Licita]ia public` are loc in baza hot`r~rii
Adunarii Creditorilor din 27.04.2011 , 22.11.2012 [i
15.04.2013 a regulamentelor de participare la
licita]ie pentru bunurile mobile, pre]ul de pornire
al licita]iei este redus cu 50 % din pre]ul men]ionat
in Planul de Reorganizare. Sedin]ele de licita]ii vor
avea loc pe data de: 13.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014,
26.11.2014, 27.11.2014, 04.11.2014, 10.12.2014, 17.12.2014,
18.12.2014 [i 19.12.2014, orele 12.30, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare sediul
administratorului judiciar c~t [i la telefon
0344104525.
S.C. Basti S.A. societate in reorganizare, vinde in
bloc, proprietate imobiliar` situat` in Ploiesti, Str.
Rezervoarelor, nr. 2, jud. Prahova, compus` din: construc]ia C4 cu suprafa]` construit` total` de 1.166,95
mp [i teren in suprafa]` total` de 2.504 mp. Pretul
de pornire al licita]iei este de 159.500 euro (pre] fara
TVA). Licita]iile se vor organiza la sediul administratorului judiciar in data de 19.11.2014 ora 14:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramat` pentru data de 21.11.2014,
26.11.2014, 28.11.2014, 03.12.2014, 05.12.2014,
10.12.2014, 12.12.2014. 17.12.2014, 19.12.2014, la aceeasi
ora [i aceea[i adresa. Cererile de inscriere la licita]ie
se depun in original la sediul administratorului judiciar inso]ite de toate documentele prev`zute in
regulamentul de v~nzare. Inscrierea la licita]ie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei ]inerii
licita]iei, mai multe rela]ii precum [i achizitionarea
regulamentului de v~nzare se pot ob]ine de la administratorului judiciar, la adresa mai sus
men]ionat`, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
S.C. Compania Energopetrol S.A. societate in insolven]`, vinde imobil situat in C~mpina, Str. Eruptiei,
nr.5, bl.54, sc.B la etajul 2, apartament nr. 8, compus
din 3 camere + dependinte in suprafa]` de 72,86
mp, doua terase [si boxa in suprafa]` util` de 4,54
mp, precum [i par]ile de uz comun: instala]ii, apa,
gaze, canal, energie electric`, termic`, uscatorie,
casa scarii, subsol. Pre]ul de pornire al licita]iei este
de 53.000 euro (pret fara TVA). Licita]iile se vor organiza la sediul administratorului judiciar in data
de 19.11.2014 ora 15:00, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramat`
pentru data de 21.11.2014, 26.11.2014, 28.11.2014,
03.12.2014, 05.12.2014, 10.12.2014, 12.12.2014.
17.12.2014, 19.12.2014, la aceea[i ora [i aceea[i adresa.
Cererile de inscriere la licita]ie se depun in original
la sediul administratorului judiciar insotite de toate
documentele prev`zute in regulamentul de
v~nzare. Inscrierea la licita]ie se poate efectua cu
48 de ore inaintea datei ]inerii licita]iei, mai multe
rela]ii precum [i achizitionarea regulamentului de
v~nzare se pot ob]ine de la administratorului judiciar, la adresa mai sus men]ionat`, la numerele de
telefon 0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Comuna Mihai Eminescu, cu sediul în sat Ipote[ti,
jude]ul Boto[ani, telefon/ fax 0231/512183, CUI
3503600, organizeaz` în condi]iile O.U.G. nr. 54/
2006, licita]ie public` în vederea concesion`rii, pe
o perioad` de 2 ani, 3 suprafe]e de teren a câte 15
mp. fiecare, apar]inând domeniului public al comunei Mihai Eminescu pentru amplasare panouri
publicitare. Licita]ia se va desf`[ura la sediul Comunei Mihai Eminescu, în data de 15.12.2014, orele
12.00. Persoanele interesate pot procura documenta]ia de atribuire de la sediul Prim`riei comunei Mihai Eminescu.Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine de la sediul Prim`riei Mihai Eminescu,
telefon/ fax 0231/512183, mobil: 0741.339.330.
Regia Autonom` “Administra?ia Patrimoniului Protocolului De Stat” anun]` licita]ii deschise cu strigare conform OUG 101/2011, modificat` [i
completat` de OUG 15/2013 ?i OUG 18/2014, \n vederea vânz`rii unor imobile, dup` cum urmeaz`:
I.Licita]ii deschise cu strigare la data de 10.12.2014,
Ora 10:00, la sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoz`
nr.3A, sector 2, Bucure[ti, pentru vânzarea
urm`toarelor imobile: 1.Apartament nr. 2 (2
camere), cu Au 96,20 mp, box`, camer` de serviciu
[i loc de parcare, teren cot` indiviz` 29,84 mp,
Str.Mihai Eminescu nr.82-88, sc.1, parter, sector 2,
Bucure[ti (a doua licita]ie).Pre] pornire licita]ie:
111.400 Euro. 2.Apartament nr.6 (2 camere), cu Au
74,99 mp, box`, teren cot` indiviz` 14,04 mp, Str.
Dacia nr.55, etaj 2, sector 1, Bucure[ti (a treia
licita]ie).Pre] pornire licita]ie: 68.800 Euro.
3.Apartament nr.11 (2 camere), cu Au 58,23 mp,
box`, teren cot` indiviz` 11,96 mp, Str.Dacia nr.55,
etaj 5, sector 1, Bucure[ti (a treia licita]ie).Pre]
pornire licita]ie: 60.000 Euro. 4.Apartament nr.17
(4 camere), cu Au 106,46 mp, box`, teren cot` indiviz` 15,82 mp, Str.Dacia nr.55, etaj 8, sector 1, Bucure[ti (a treia licita]ie).Pre] pornire
licita]ie:100.000 Euro. 5.Apartament nr.9 (1

camer`), cu Au 39,48 mp, teren cot` indiviz` 7,46
mp, Str.Edgar Quinet nr.10, etaj 2, sector 1, Bucure[ti
(a doua licita]ie).Pre] pornire licita]ie: 44.400 Euro.
6.Apartament nr.18 (1 camer`), cu Au 36,71mp, teren
cot` indiviz` 7,60 mp, Str. Edgar Quinet nr.10, etaj 4,
sector 1, Bucure[ti (a doua licita]ie).Pre] pornire
licita]ie: 46.000 Euro. 7.Spa]iu comercial - parter, cu
Au 103,31 mp, teren cot` indiviz` 32,89 mp,
Str.Matei Basarab nr.71, bl. L111A, sector 3, Bucure[ti
(a treia licita]ie).Pre] pornire licita]ie:112.000 Euro.
Informa]ii privind dosarele de prezentare,
garan]iile [i taxele de participare ale licita]iilor se
ob]in de la Maria Diaconescu, telefon:
021/409.12.19; 0723/112.497.Data [i ora limit` de înscriere la licita]ie: 08.12.2014, Ora 10:00. II.Licita]ii
deschise cu strigare la data de 11.12.2014, Ora 10:00,
la sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoz` nr.3A, sector
2, Bucure[ti, pentru vânzarea urm`toarelor imobile:
1.Apartament nr.20 (1 camer`) cu Au 35,55 mp, teren
cot` indiviz` 10,44 mp, B-dul Ion Mihalache nr.125,
bl.7, sc.A, et.4, sector 1, Bucure[ti (a patra licita]ie).
Pre] pornire licita]ie: 36.400 Euro. 2.Apartament
nr.11 (4 camere), cu Au 145,41 mp, box` [i 2 camere
de serviciu, teren cot` indiviz` 94,37 mp, Str.Polon`
nr.35, sc.2, et.1, sector 1, Bucure[ti (a patra
licita]ie).Pre] pornire licita]ie: 180.100 Euro.
3.Apartament nr.1 (2 camere) cu Au 49,25 mp, box`,
teren cot` indiviz` 16,84 mp, Str.Pitar Mo[ nr.10,
parter, sector 1, Bucure[ti (a treia licita]ie).Pre]
pornire licita]ie: 78.900 Euro. 4.Apartament nr.21 (
3 camere), cu Au 67,34 mp, teren cot` indiviz` 8,97
mp, Str.Turda nr.120, bl.38, et.5, sector 1, Bucure[ti (a
treia licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 55.600 Euro.
5.Apartament nr.3 (4 camere), cu Au 203,73 mp,
box`, teren cot` indiviz` 100,20 mp, etaj 1, [os.G-ral
Kiseleff Pavel Dimitrievici nr.20, sector 1, Bucure[ti
(prima licita]ie).Pre] pornire licita]ie: 322.800 Euro.
6.Apartament nr.4 (4 camere), cu Au 201,71 mp,
box`, teren cot` indiviz` 99,24 mp, etaj 1, [os.G-ral
Kiseleff Pavel Dimitrievici nr.20, sector 1, Bucure[ti
(prima licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 314.400 Euro.
7.Apartament nr.5 (4 camere), cu Au 199,24 mp,
box`, teren cot` indiviz` 98,05 mp, etaj 2, [os.G-ral
Kiseleff Pavel Dimitrievici nr.20, sector 1, Bucure[ti
(prima licita]ie).Pre] pornire licita]ie:326.500 Euro.
Informa]ii privind dosarele de prezentare,
garan]iile [i taxele de participare ale licita]iilor se
ob]in de la Maria Diaconescu, telefon:
021/409.12.19; 0723/112.497. Data [i ora limit` de înscriere la licita]ie: 09.12.2014, Ora 10:00.
Penitenciarul Coliba[i, cu sediul în Loc. Mioveni, Bdul. Dacia, nr. 1, jud. Arge[, telefon/fax
0248/260.000, 0248/260.599, organizeaz` în data
de 02.12.2014, ora 1000, licita]ie public` cu strigare,
pentru vânzarea urm`toarelor bunuri scoase din
func]iune: 1 buc. Autoturism Dacia 1310, pre]ul de
începere a licita]iei 750,00 lei f`r` TVA; 1 buc. Microbuz ROCAR TV14M, pre]ul de începere a licita]iei
1.400,00 lei f`r` TVA; 1 buc. Microdub` ROCAR TV 14
F, pre]ul de începere a licita]iei 1.300,00 lei f`r` TVA;
1 buc. Autoutilitar` ROCAR 40 F, pre]ul de începere
a licita]iei 1.500,00 lei f`r` TVA; 1 buc. Autospecializat` AB 16215 - pre]ul de începere a licita]iei
8.500,00 lei f`r` TVA. Autovehiculele pot fi v`zute
la sediul Penitenciarului Coliba[i, în Loc. Mioveni, Bdul. Dacia, nr. 1, jud. Arge[, de luni pân` vineri, între
orele 08,00–14,30. Pentru a putea participa la
licita]ie, poten]ialii participan]i, trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele condi]ii: s` achite taxa de participare în cuantum de 15 lei, ce reprezint`
contravaloarea Caietul de sarcini ce se va ridica de
la sediul Penitenciarului Coliba[i; s` constituie
garan]ia de participare în cuantum de 10% din
pre]ul de începere al licita]iei pentru fiecare reper la
care ofertantul dore[te s` oferteze. În situa]ie de
neadjudecare, licita]ia se va relua în data de
08.12.2014, ora 1000 – caz în care pre]ul va fi diminuat cu 20% din pre]ul de pornire a licita]iei. În
situa]ia în care nici de aceast` dat` nu se adjudec`,
licita]ia se va repeta în data de 12.12.2014, ora 1000
– caz în care pre]ul va fi diminuat cu 40% din pre]ul
stabilit pentru prima licita]ie. Depunerea documentelor de participare se va face pân` la ora 09,00
în fiecare zi a desf`[ur`rii licita]iei.

PIERDERI
PFA Carhat Grigore declar pierdut certificat constatator ter]i eliberat de oficiul registrul comer]ului
Bistri]a N`s`ud. Il declar nul.
Pierdut proces verbal eliberat în 23.03.1973 pe numele Gheorghe Ioana [i [tefan. Declar nul.
Pierdut contract construc]ie, pe numele Odagiu
Zamfira. Il declar nul.
Pierdut proces verbal eliberat în 10.12.1978, pe numele Chiru Doina Angela. Îl declar nul.
Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.3599/23588/13.03.1997 Her`str`u Nord SA, pe numele Câmpeanu Radu [i Dina. Îl declar nul.
Pierdut certificat competen]` profesional` pentru
transportul rutier na]ional [i interna]ional de persoane eliberat de Autoritatea Rutier` Româna,
Agen]ia Ia[i, pe numele Samson Ionu]. Il declar nul.
Pierdut certificate constatatoare emise pe SC
Sphera Credit SRL, cu sediul social \n Bucure[ti, sector 3, str Matei Basarab nr 92, bl L 118, sc 1, et 2, ap
12, J40/3288/2008, cod unic de \nregistrare
23363315. Le declar nule.
Pierdut atestat profesional transport persoane
regim taxi pe numele Stanciu Andrei.
Pierdut certificat de \nregistrare [i certificat constatator firma Vlad Costel pfa sediul social
Bucure[ti, str Doamna Ghica nr 32, bl 1L Sud, scara
3, ap 84, sector 2, CUI 22460409,
F40/2250/25.09.2007, punct de lucru Sat Aprozi,
ora[ Bude[ti, Jud C`l`ra[i. Declar nul.
Pierdut Certificat Constatator de Suspendare a Activitatii al firmei Dumitrescu I.Elena Persoana Fizica Autorizata cu sediul profesional in Bucuresti,
sectorul 2, Soseaua Pantelimon nr. 94, bl. 210A,
scara A, etaj 10, ap.39, avand nr.inregistrare in Registrul Comertului F40/4963/14.12.2012, CUI
31014642. Il declar nul.
Pierdut proces verbal eliberat în 19.11.1969, pe numele Marinescu Gheorghe [i Lucre]ia. Îl declar nul.
Pierdut dovad` achitare integral` locuin]`, pe numele Duca Nicolae Cristian [i Duca Petru]a. O declar nul`.
Declar nul contractul de vânzare- cump`rare cu nr.
15843/1991 pe numele Sandulescu Zenovia.
Declar pierdut` legitima]ie de student pe numele
Dumitrescu Elena Mihaela de la Facultatea “UMF
Carol Davila” Bucure[ti, Sec]ia FMAM –Asistenta
Medical`.
Pierdut legitima]ie de student facultatea de medicin` Carol Davila din Bucure[ti, Sec]ia de Moa[e [i
Asistente Medicale, nume: Ghi]` C`t`lina Florentina.
S.C. Dynamic Parcel Distribution S.A. declar` pierdut` [tampila rotund` inscrip]ionat` S.C. Dynamic
Parcel Distribution S.A., DPD, Buftea,7. O declar`m
nul` începând cu data de 24.octombrie.2014.

