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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: recepţioner, animator (fire socia-
bilă şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, 
bucătar, ajutor bucătar, cofetar-patiser. 
0722.268.866.

Angajăm asistenţi medicali cu diplomă, 
pentru aziluri şi clinici în Germania. Orga-
nizăm şi cursuri de limba germană. Comision 
0. Detalii la telefon: 0725.070.896 sau 
0749.753.591.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
de: asistent medical (Secţia Neonatologie), 1 
post, pe perioadă determinată de 1 an, 
conform H.G. nr. 1027/2014 şi Dispoziţia 
Pr imarului  General  a l  Munic ip iu lui 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
02.06.2015, ora 10.00; -Proba practică în data 
de 04.06.2015, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 08.06.2015, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de: 21.05.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, 
str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii supli-
mentare la Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.  Dr.  Panait  Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. Mano-
lache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
de: infirmieră (Secţia OG IV -Sala de operaţii), 
1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.06.2015, ora 13.00; -Proba interviu în data 
de 12.06.2015, ora 13.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de: 28.05.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii supli-
mentare la Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.  Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. Mano-
lache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează  concurs pentru ocuparea funcţiei 

de: îngrijitoare (Secţia OG IV -Sala de oper-
aţii), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.06.2015, ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 12.06.2015, ora 09.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de: 28.05.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii supli-
mentare la Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.  Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. Mano-
lache Elena, telefon: 021/303.50.50.

În conformitate cu prevederile art. 7 din 
H.G. nr.  286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ministerul Fondu-
ri lor Europene,  cu sediul  în Bd.  Ion 
Mihalache nr.15– 17, sect. 1, Bucureşti orga-
nizează în data de 02.06.2015, ora 10,00 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante de 
referent, gradul IA la Serviciul Monitorizare 
Implementare Proiecte Termie– Direcţia 
Monitorizare Implementare Proiecte FC. 
Condiţii de participare: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 8 luni. Bibliografia şi 
alte informaţii necesare desfăşurării concur-
sului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe 
site-ul www.fonduri-ue.ro şi la telefon 
0372.838.669. Dosarele de concurs se depun 
în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ, la sediul minis-
terului (respectiv până la data de 22.06.2015).

Spitalul Municipal Dorohoi organizează 
concurs în conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în incinta unităţii din str. Bd. 
Victoriei, nr.75, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi: În data de 10.06.2015, 
ora 10.00: -un post de asistent medical gener-
alist PL, perioadă nedeterminată la cabinet 
Pneumologie din Ambulator; -un post de 
asistent medical generalist PL, perioadă 
nedeterminată în cadrul secţiei Pediatrie; -un 
post de asistent balneofizioterapie  -maseur  
la Lab. Recuperare, medicină fízică şi balne-
ologie (bază de tratament), perioadă nedeter-
minată. Concursurile constă în două probe: 
-scris 10.06.2015 - punctaj minim 50 puncte 
- maxim 100 puncte;-interviu 16.06.2015 - 
punctaj minim 50 puncte - maxim 100 
puncte. Punctajul final se calculează ca 
medie aritmetică a punctajelor obţinute la 
proba scrisă şi interviu. Anunţul de concurs, 
bibliografía şi tematicile de concurs sunt 
afişate la avizierul unităţii, pe site-ul unităţii, 
pe site-ul Primăriei, Serv. RUNOS. Dosarele 
se depun la Serv. RUNOS până pe data de 29 
mai 2015 inclusiv, ora 13.00. Relaţii se pot 
obţine la tel.0733.949.969. Condiţii de partic-
ipare: -diplomă de absolvire a şcolii postli-
ceale sanitare sau diplomă de licenţă în 
specialitate medicină generală; -Şcoală 
postliceală sau Studio superioare profil 
Balneofizioterapie.

Primăria comunei Stoenești, județul Vâlcea, 
organizează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție vacante de muncitor 
necalificat, clasa III, clasa salarizare 5 din 
cadrul Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, Gospodărie 
Comunală, af lat în cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Stoeneşti, nivelul 
studiilor: medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat. Concursul constă în probă scrisă şi 
interviul şi se desfăşoară în data de 15 iunie 
2015, ora 09.00 – proba scrisă şi 16 iunie 2015, 
ora 09.00 – interviul. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta până la data 
22 mai 2015, orele 15.30 la secretariatul din 
cadrul Primăriei comunei Stoeneşti un dosar 
de concurs. Persoana de contact: Buliga 
Mariana,  te lefon 0250/77 .74 .89 ,  fax 
0250/77.75.10.

Primăria Sectorului 6 organizează concurs în 
data de 28.05.2015 – proba scrisă, ora 10, 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante:  1 post de consilier clasa I, 
grad profesional principal în cadrul Servici-
ului Îndrumare şi Control Asociaţii de Propri-
etari – Direcţia Gospodărie Locală. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei Sectorului 6 
în data de 28.05.2015, orele 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se pot depune în 
termen de 8 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 şi trebuie să conţină în mod oblig-
atoriu documentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Condiţiile 
de participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul 
Primăriei Sectorului 6 www.primarie6.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi la nr. de telefon 
0376.204.439.

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul 
in Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, 
organizează la sediul său, in data de 15 iunie 
2015, ora 11,00 (proba scrisa) concurs pentru 
ocuparea a 7 funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul Directiei generale de solu-
tionare a contestatiilor.Conditiile de desfasu-
rare, conditiile de participare la concurs si 
bibliografía stabilita  sunt afisate  la sediul 
Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală si 
pe site-ul ANAF.Dosarele de inscriere la 
concurs se depun in termen de 20 zile de la 
data publicarii la sediul Agenţiei  Naţionale de 
Administrare Fiscală  mezanin camera 204. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia 
generală de organizare şi resurse umane, 
telefon 319.97.59 /int.1342.

Primăria comunei Buneşti, judeţul Suceava, 
organizează în zilele de 17.06.2015 proba 
scrisă şi 19.06.2015 interviu -concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă 
de consilier juridic clasa 1 grad principal la 
compartimentul juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Buneşti, 
judeţul Suceava. Condiţii de participare: 
-studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă în drept; -5 ani vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -cunoştinţe de operare P.C.; 
-să îndeplinească cumulativ condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de înscriere la concurs se depun la 
secretarul comunei Buneşti, judeţul Suceava, 
în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României 
partea a III-a, în ziarul local “Monitorul de 
Suceava” şi la sediul Primăriei comunei 
Buneşti. Relaţii suplimentare cu privire la 
conţinutul dosarului, bibliografie etc. se pot 
obţine de la secretarul comunei -telefon 
0230.549.001.

Primăria Orasului Novaci organizează 
concurs pentru ocuparea functiei publice de 
executie de consilier, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului 
impozite si taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orasului Novaci. I. 
Data şi probele stabilite pentru organizarea 
examenului/concursului:  proba scrisă:   
17.06.2015, ora 10:30, la  sediul Primariei 
Orasului Novaci; interviul: 22.06.2015, ora 
11:00. II. Termenul de depunere al dosarelor 
de concurs: Dosarul de concurs se depune de 
către candidaţi în termen de 20 de zile de la 
data publicarii anuntului in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea a III-a, respectiv pana la 
data de 03.06.2015, ora 15,00, la sediul 
Primariei Orasului Novaci. III. Condiţii 
generale de participare la concurs: Pentru a 
participa la concursul de ocupare a functiei 
publice de executie de referent, grad profe-
sional superior, candidaţii trebuie să îndep-
linească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţion-
arilor publici, republicată (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare. IV. Conditii 
specifice de participare  la concurs: 1) 
vechime minima   9 ani in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii functiei publice. 

2) studii superioare absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalent in domeniul economic. 
3) Cunostinte operare PC (se va prezenta un 
atestat in acest sens); 4) abilitati de comuni-
care. Acest anunţ este publicat şi pe site-ul 
Primariei Orasului Novaci www.primariano-
vaci.ro. Alte relaţii suplimentare se pot obţine 
la Secretariatul institutiei, nr. telefon: 
0253/466221

PRESTĂRI SERVICII
Preiau firme, răspundere administrator, 
schimbare sediu social, lichidare/dizolvare 
rapid şi sigur. 0720.678.882.

CITAȚII
Se citează Tudor Ion, la Judecătoria Roşiorii 
de Vede, la data de 28.05.2015, ora 8,30, str. 
Mărăşeşti, nr. 58, dosar nr. 3934/292/2012, în 
dosar de partaj cu Drăcea Ilinca s.a.

Numitul Oprea Lucian este chemat la data de 
8.06.2015, ora 9.00, la Judecătoria Buzău în 
calitate de intervenient forţat în dosarul 
nr.5956/200/2014 având ca obiect pretenţii în 
contradictoriu cu Neculai Marian şi alţii.

Fichitiu Ana-Maria, identificată cu CNP 
2431202040015, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în sat Traian, comuna Traian, judeţul Neamţ, 
este chemat la Judecătoria Roman, camera 
Sala civil, cu sediul în Roman, Piaţa Român 
Vodă, nr 1, cod 611022, în ziua de 04.06.2015, 
ora 09.00 a.m., în dosarul 1686/291/2015, în 
calitate de pârât, în proces cu E.ON Energie 
România SA în calitate de reclamant, având 
ca obiect cerere de valoare redusă.

Numitul Năsturaş Dragomir-Lucian, domi-
ciliat în Iaşi, Şos. Bucium nr. 74, bloc 3, et. 3, 
ap. 9, jud. Iaşi, este chemat la Judecătoria 
Iaşi, secţia Civilă, Completul de Judecată nr. 
28, str. A. Panu nr. 25, loc. Iaşi, în data de 15 
iunie 2015, ora 8.30, personal la Interogatoriu, 
î n  c a l i t a t e  d e  p â r â t ,  î n  d o s a r  n r. 
33299/245/2014, dosar având ca obiect 
“Acţiune în răspundere civilă delictuală”, 
reclamant fiind Liviu Rău.

SC Calmar Com SRL, cu sediul în Craiova, 
Str.Renaşterii, nr.1B, Bl.N3, sc.1, et.1, ap.9, 
cheamă în judecată pe pârâta SC Beauty 
Posh SRL, cu sediul în Craiova, Str.A.I.Cuza, 
Bl .  8D,  parter,  cod f iscal  32784453, 
J16/251/2014 ,  cu  termen în  z iua  de 
15.06.2015, ora 10.30, completul de judecată 
CCom 8 la Judecătoria Craiova, în dosarul 
cu nr. 4873/215/2015, având ca obiect 
ordonanţă de plată.    

ANAF – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 
Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
imobilului - clădire situată în orașul 
Bușteni, B-dul. Independenței nr. 75, 
jud. Prahova (magazin la parter în 
suprafață de 291,2 mp, format din: 
camera frigorifică, cameră rece, 
depozit magazie, magazin desfacere, 
ho l acces, birou, grup sanitar), 
apartinând debitorului S.C. Fortuna 
Impex S.R.L. Licitația se va desfășura 
la sediul organului fiscal din Bușteni, 
str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. Prahova, 
în ziua de 28.05.2015, ora 11.00. 
Prețul de pornire al licitației este de 
125.550 lei, exclusiv T.V.A. Terenul 
aferent construcției este domeniul 
privat al localității Bușteni. Anunțul nr. 
18602/14.05.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site- ul ANAF (licitații). Pentru date 
sup l imentare privind condiț i i de 
part ic ipare ș i  acte necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320 155, persoană de 
contact Mihai Voicu.

ANAF – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 
Prahova - S.F.O Bușteni, anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
autoutilitarei Fiat - Doblo Cargo, 
furgon, cabină integrată (2+1+1 uși), 
an fabricație 2002, motorină, 1910 
cmc, greutate proprie 1375 kg, sarcină 
maximă autorizată 2085 kg, nr. axe 2, 
c u l o a r e  r o ș u ,  s e r i e  ș a s i u 
Z F A 2 2 3 0 0 0 0 5 1 4 8 5 0 4 ,  n r . 
î n m a t r i c u l a r e  P H - 9 3 - M M S , 
proprietatea debitorului S.C. MM STAR 
S.R.L. Licitația se va desfășura la sediul 
organului fiscal din Bușteni, str. Nestor 
Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în ziua de 
27.05.2015, ora 11.00. Prețul de 
pornire al licitației este de 3.833 lei, 
e x c l u s i v  T. V. A .  A n u n ț u l  n r. 
18603/14.05.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site-ul ANAF (licitații). Pentru date 
sup l imentare privind condiț i i de 
part ic ipare ș i  acte necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320 155, persoană de 
contact Mihai Voicu.
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Se citează pârâţii Dumitru Floarea, Asta-
lasiu Ioana, Tofan Elena, Anton Eugenia, 
Chibulcutean Cornelia, Puiteu Ilona, cu 
domicil iul  necunoscut la Judecătoria 
Năsăud în dosar nr. 1644/265/2012, pentru 
termenul din 25.06.2015. Reclamant Gavrilă 
Ioan Alexandru.

Se citează Goldan Ioan şi Teleman Maricela, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi, str.
Prof.Ioan Inculet, nr.19, bloc 679, sc.B, et.4, 
ap.16, pentru a se prezenta la Judecătoria 
Iaşi, str.Anastasie Panu, nr.25, Iaşi, Secţia 
Civilă Sala 4, complet c17, în data de 02 
iunie 2015, ora 8.30, în calitate de pârâţi în 
dosarul 22709/245/2014 având ca obiect 
pretenţii, formulate de S.C.CET Iaşi S.A.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi. Citaţie. Rohrlich Sergiu, domi-
ciliat în Iaşi, str. Decebal, nr. 33, bl. X12, et. 
2, ap. 9, jud. Iaşi, în calitate de intimat fost 
administrator la S.C. Lars Impex S.R.L. (cu 
sediul social în Iaşi, str. Decebal, nr. 33, bl. 
X12, et. 2, ap. 9, jud. Iaşi), este chemat la 
Tribunalul Iaşi - Secţia II Civilă Faliment, 
Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 1A, camera S II 
- etajul II, com s2 fal, în ziua de 23 septem-
brie anul 2015, ora 9:00, în proces cu 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, pentru 
angajare răspundere personală conform art. 
138 din Legea nr. 85/2006, în dosarul nr. 
10858/99/2012/a1.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi. Citaţie. Nastasiu George 
Mihăiţă, domiciliat în str. Costache Negri, 
nr. 14, bl. G4, et. 4, ap. 13, jud. Iaşi, în cali-
tate de pârât - fost administrator la Soci-
etatea Cooperativa Meşteşugărească de 
Gradul I “Universal Art” Iași (cu sediul 
social în sat Tomeşti, com. Tomeşti, jud. 
Iaşi, CUI 9871580, C 22/84/2005), este 
chemat la Tribunalul Iaşi - Secţia II Civilă 
Faliment, Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 1A, 
camera S II - etajul II, com s2 fal, în ziua de 
09 septembrie anul 2015, ora 9.00, în proces 
cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, pentru 
angajare răspundere personală conform art. 
138 din Legea nr. 85/2006, în dosarul nr. 
5583/99/2012/a1.

DIVERSE
SC Bioproject Waste Solutions BWS SRL, 
cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan, Nr.58, 
Et.2, Ap.18, Sector 3, tel.0740.577.683, 
înregistrată la ONRC-ORCTB cu Cod Unic 
de Înregistrare nr.28428059 anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
autorizaţie de mediu, în scopul desfăşurării 
activităţilor de: Intermedieri în comerţul cu 

combustibili, minereuri, metale şi produse 
chimice pentru industrie- Cod CAEN 4612; 
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereu-
rilor metalice- Cod CAEN 4672; Comerţ cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor- Cod 
CAEN 4677. Activităţile nu implică un 
amplasament sau o locaţie, întrucât marfa 
se preia de la furnizori şi se transportă 
direct la beneficiari. Informaţii privind 
impactul asupra mediului al activităţilor 
pentru care se solicită autorizaţia de mediu 
se pot solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti din Sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul APM 
Bucureşti în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. 

Dosarul nr. 2153/330/2014. Extras sentinţa 
civilă nr. 232/12.02.2015 Judecătoria Urzi-
ceni. Pentru aceste motive, in numele legii 
hotărăȘte: Admite cererea formulată de 
reclamanta S.C. Compania Natională 
pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de 
Ridicat și Recipientelor sub Presiune – 
CNCIR S.A. înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/11976/8.12.2010, 
CUI RO 27787860, cu sediul în municipiul 
București, strada Fluviului, nr.16, sector 1 în 
contradictoriu cu pârâta Lica Serv XXL 
S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului 
sub nr. J21/943/1992, CUI 4198939, cu 
sediul în comuna Manasia, strada Princi-
pală, județul Ialomița. Obligă pârâta la 
plata către reclamantă a sumei de 372 lei, 
reprezentând contravaloarea serviciilor de 
verificare tehnică și la plata sumei de 16,40 
le i  dobânda legală.  Obligă pârâta să 
plătească reclamantei suma de 150,06 lei, cu 
titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de 
drept. Cu apel în 30 zile de la comunicare, 
cerere de apel care se depune la Judecătoria 
Urziceni.

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune -emisă în baza 
Încheierii pronunţată la 30.04.2015- Prin 
acţiunea civilă ce face obiectul dosarului nr. 
2285/265/2014, reclamanţii Vartolomei 
Dumitru şi Vartolomei Rafila-ambii domicil-
iaţi în Rebra, str Principală, nr 211, jud BN, 
a solicitat costatarea dobândirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra unor 
suprafeţe de teren înscrise în CF 1861-Rebra 
nr top 2688 şi CF 3-Rebra, nr top 2689. 
Aducem la cunoştinţă tuturor persoanelor 
interesate faptul că au posibilitatea de a 
formula opoziţie în cauza, în termen de 6 
luni de la emiterea celei din urmă publicaţii, 
în caz contrar instanţa urmând a trece la 
judecarea cererii de uzucapiune.

Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Muthi 
Marius Leon, în cadrul dosarului înregistrat 
sub nr. 907/265/2014 la Judecătoria Năsăud 
a solicitat să se constate că pârâtul Marcus 
Alexandru a dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucxapiune, prin joncţiunea posesiilor 

asupra unei suprafeţe de aproximativ 6900 
m p  d i n  i m o b i l e l e  î n s c r i s e  î n  C F 
27579-Sângeorz-Băi nr top 6917/1 şi CF 
27580-Sângeorz-Băi nr top 6917/2. Prin 
prezenta se aduce la cunoştinţă tuturor 
persoanelor interesate dreptul de a face 
opoziţie şi de a o înainta Judecătoriei 
Năsăud, în caz contrar, în termen de 6 luni 
de la publicarea prezentei, instanţa urmând 
a trece la judecarea cauzei. Emisă în baza 
Încheierii din data de 06.05.2015.

LICITAȚII
Anunţ de licitaţie privind concesionarea 
prin licitaţie a imobilului aferent Centrului 
de agreement Stejarul af lat în domeniul 
public al judeţului Dâmboviţa şi situate în 
comuna Tătărani.  Consil iul  Judeţean 
Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Piaţa 
Tricolorului nr. 1, cod fiscal 4280205, telefon 
0245-207.600, fax 0245-212.230, email: 
consjdb@cjd.ro organizează licitaţie publică 
pentru concesionarea imobilului afferent 
Centrului de agreement Stejarul, af lat în 
domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi 
situate în comuna Tătărani. Nr. Crt. / Datele 
de identificare ale bunului imobil (clădiri şi 
teren) ce face obiectul concesiunii prin lici-
taţie publică / Adresa / redevenţa minimă 
pentru primul an de activitate lei/an / Data 
şi ora de depunere a documentelor de 
participare / Data şi ora deschiderii ofer-
telor / Preţul documentaţiei de atribuire –
lei- / Valoarea garanţiei de participare –lei-. 
1. centrul de agreement Stejarul teren 
9918,61 mp. Suprafaţă construită – 2027 
mp/ Comună Tătărani / 8024,18 / 08.06.2015 
ora 15:00/ 09.06.2015 ORA 11:00 / 300 / 
3.000. Documentaţia de atribuire poate fi 
ridicată de către solicitanţii interesaţi de 
participarea la licitaţie, contrcost, de la 
sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, etaj 
VII camera 126. La licitaţie poate participa 
orice persoană fizică sau juridică, care înde-
plineşte condiţiile impuse prin caietul  
de sarcini şi instrucţiunile pentru ofer- 
tanţi şi face dovadă achitării la casieria 
instituţiei etaj II cam 48 sau în contul 
RO15TREZ2715006XXX000252 deschis la 
Trezoreria Targovite a preţului caietului de 
sarcini şi a instrucţiunilor pentru ofertanţi, 
respect iv  a  garanţie i  de  part ic ipare . 
Răspunsul la clarificările solicitate se vor 
efectua într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 2 zile lucrătoare de la prmimirea 
acestora. Ofertele se depun într-un singur 
exemplar la Registratură Consi l iului 
Judeţean Dâmboviţa, parter cam. 24 şi vor 
respectă prevederile pct. 4 din documentaţia 
de atribuire. Şedinţa de licitaţie publică 
deschisă va avea loc la sediul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, sala de şedinţe de la 
parter. Instanţa competentă de soluţionare a 
litigiilor este Tribunalul Dâmboviţa – Secţia 
Contencios Administrativ din Târgovişte, 
Calea Bucureşti nr. 3 telefon 0245-612.334, 
fax 0245-611.893. Anunţul de licitaţie se 
transmite în ziua de miercuri 13.05.2015 
către instituţii le abil itate,  în vederea 
publicării în Monitorul Oficial al României 
Partea a VI-a, Jurnalul Naţional şi Jurnalul 
de Dâmboviţa. Informaţii supliementare se 
pot obţine la telefon 0744.337.577 sau la 
0245-207.627, persoană de contact domnul 
Măţăoanu Nicole.

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. B.dul Carol I, nr. 73, jud. 
Mehedinţi, J25/173/1996, CIF: 8347596, 
af lată în procedura de faliment în bank-
ruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013 
prin lichidator judiciar Consultant Insol-
venţă SPRL reprezentată de asociat coordo-
nator ec Popescu Emil, cu sediul procesual 
ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr.7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare:  - spaţiu comercial cu regim de 
înălţime P+M, situat în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str.  B-dul Revoluţiei 16 – 22 
Decembrie 1989, nr.1A, jud. Mehedinţi, este 
compus din: birou, 2 spaţii comerciale, baie, 
WC, hol+ casa scării şi magazie iar la 
mansardă din: 3 birouri, baie, WC, hol+ 
casa scării şi balcon, CF nr. 61583, Nr. 

cadastral 61583-C1, suprafaţă construită 
desfăşurată: 243 mp din care parter 125 mp 
construiţi. Bunul imobil se află în garanţia 
creditorului Baltateanu Dragoş George cu 
r a n g u l  I  c o n f o r m  a c t  n o t a r i a l  n r. 
1653/09.08.2011 şi creditorului Baltateanu 
Dragoş George cu rangul II conform act 
notarial nr.  316/24.02.2012. Preţul de 
pornire a licitaţiei este 360.000,00 lei, preţ 
neafectat de T.V.A. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil * spaţiu comercial 
* descris anterior, o reprezintă sentinţa nr. 
707/2014 din data de 10.06.2014 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunţată de 
către judecătorul sindic în dosarul de insol-
venţă nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinţi. Licitaţia va avea loc  
la biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, 
jud. Mehedinţi  la data de 22.05.2015  
orele 09:00. - Informăm toţi ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depună o garanţie  
reprezentând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziţioneze caietul de 
sarcina în suma de 1000,00 lei. Contul unic 
de insolvenţă al debitoarei SC Ortoptimed 
S R L  D r .  T r .  S e v e r i n  e s t e : 
RO30WBAN2511000026501024 deschis la 
Intesa Sanpaolo SĂ Sucursala Dr. Tr. 
Severin. Invităm pe toţi cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie din data de 
22.05.2015 să depună oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanţia de licitaţie 
şi contravaloarea caietului de sarcina până 
la dată de 21.05.2015 orele 16,30 la adresa 
menţionată anterior respectiv localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. Somăm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului să anunţe 
lichidatorul judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare în termen, sub sancţiunea 
prevăzută de lege. Relaţii la sediul lichida-
torului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-insolvenţă.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin asociat coordonator ec. Emil 
Popescu.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bacău. Număr de înregistrare ca 
operator de date cu caracter personal 759. 
Nr. 253558 din 07.05.2015. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul 
art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Administrația 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș 
anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Manita Grup SRL – Pitești, după cum urmează: Denumire: 
Autoturism Dacia Logan, anul fabricației 2008, culoare albastru metalizat, 
combustibil – motorină. Valoare [Ron, fără TVA]: 6.939 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 03/06/2015. Licitația va avea 
loc în data de 04/06/2015, ora 13:00:00, la Sediul AJFP Argeș - Colectare 
Contribuabili Mijlocii, Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7, Pitești. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invitam pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul AJFP Argeș, 
Colectare Contribuabili Mijlocii, tel. 0248.211511, interior 3340.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 
559/U. Nr. 3602/13.05.2015. S.F.O. 
Mizil anunță organizarea licitației în 
data de 27.05.2015, privind vânzarea 
următorului bun mobil: Autoturism M1 
Mercedes – Benz, tip 638 Vito, an de 
fabricație 1996, cap. cil.2299 cmc., nr. 
de identificare VSA63817413038023, 
culoare alb, PH-96-DRS, preț de 
pornire a licitației = 7.580 lei, fără TVA. 
Anunțul nr. 3601/15.05.2015 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la 
Primăria Urlați și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.251671, persoană 
de contact Draghici Elena. Data afișării: 
15.05.2015.
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Județeană Finanțelor Publice Bacău face 
cunoscut că în ziua de 26, luna mai, anul 
2015, orele 12.00, în localitatea Bacău, str. 
Dumbrava Roșie nr. 1 - 3, camera nr. 29 se 
va  v inde  pr in  l i c i ta ț i e  ( t e rmen  IV) 
următorul bun imobil, proprietate a debitor-
ulul SC “Sondrio Impex” SRL, cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Bacău, strada 
Luminii, nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 3, cod de 
identificare fiscală 15557663: - extindere 
apartament sediu firmă, cu suprafața 
construită de 8.16 mp, situat în localitatea 
Bacău str. Luminii, nr. 3, parter, bl. 3, sc. B, 
ap. 3, preț de evaluare/ de pornire al lici-
tației 10.992 lei (exclusiv TVA); - terenul 
aferent construcției este concesionat de la 
Consiliul Local al municipiului Bacău. 
Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori,  Sarcini: 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bacău, strada Dumbrava Roșie nr. 1 
– 3, proces - verbal de sechestru nr. 146233/ 
07.02.2013 - Încheiere O.C.P.I  Bacău nr. 
6748/ 19.02.2013. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare, respectiv 25 mai 
2015, orele16.30, oferte de cumpărare: în 
cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română: pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prez-
inte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 172 și art. 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, repub-
licată, cu modificările și completările, ulte-
rioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) 
l i t .  d)  din Ordonanța Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații supli-
mentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0234/51.00.03, 
interior 254.

Anunţ de participare. 1. Concedentul: Muni-
cipiul Timişoara, prin Primar, cu sediul în 
Bv. C.D.Loga nr.1, Timişoara, cod 300030, 
telefon 0256-408349, 0256-408434, fax 0256-
204177, cod fiscal RO 14756536, e-mail: 
daniela.chindris@primariatm.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii:o 
suprafaţă de teren de 20.000 mp, în vederea 
realizării unei unităţi industriale şi de 
servicii de logistica în Parcul Industrial 
Freidorf Timişoara, pe o perioadă de 25 de 
ani cu posibilitate de prelungire pentru o 
perioadă egală cu cel mult jumătate din 
dura ta  sa  in i ţ i a lă ,  conform H.C .L . 
nr.383/01.08.2014. Procedura de atribuire 
este licitaţie publică deschisă. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia 
celor interesaţi contra sumei de 10 lei, la 
Compartimentul Licitaţii, camera 221, 
sediul Primăriei Timişoara, bv. C.D.Loga 
nr.1, începând cu data publicării anunţului 
până în data de 04.06.2015, zilnic între orele 
13,00 – 16,00.Suma va fi plătită în numerar 
la casieria concedentului. Data limită 
pentru so l ic i tarea  c lar if icăr i lor  es te 
04.06.2015. 4. Informaţii privind ofertele: 
Ofertele în plic închis se depun la Primăria 

Timişoara, bv. C.D.Loga nr.1, camera 12 , 
ghişeul 10 sau 11. Data limită de depunere a 
ofertelor este data de 10.06.2015 ora 10:00, 
l a  s e d i u l  P r i m ă r i e i  Ti m i ş o a r a  d i n 
str.C.D.Loga nr.1, cam 12, ghişeul 10 sau 11. 
Fiecare participant poate depune doar o 
singură ofertă. Oferta trebuie depusă în 2 
exemplare din care 1 original şi o copie. 
Ofertele se depun în două plicuri închise şi 
sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 
înregistrează în ordinea primirii lor. Pe 
plicul exterior se va indica obiectul concesi-
unii pentru care este depusă oferta. Plicul 
exterior va trebui să conţină: a) o fişă cu 
informaţii privind ofertantul; b) declaraţie 
de participare, semnată de ofertant, fără 
îngroşări, ştersături sau modificări; c) acte 
doveditoare privind calităţile şi capacităţile 
ofertanţilor, conform documentaţiei de 
atribuire; d) acte doveditoare privind 
intrarea în posesia caietului de sarcini; Pe 
plicul interior , care conţine oferta propriu 
zisă, se înscriu numele sau denumirea ofer-
tantului precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz; 5. Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în 
data de 11.06.2015, ora 1100  la Sala de 
Consiliu a Primăriei Timişoara din bv. 
C.D.Loga nr.1.Plicurile sigilate se predau 
comisiei de evaluare, în ziua fixată pentru 
deschiderea lor. Ofertele rămân valabile de 
la data deschiderii lor până la data semnării 
de către ambele părţi a contractului de 
concesiune.  6 .  Soluţionarea l i t igi i lor 
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de conce-
siune, precum şi a celor privind acordarea 
de despăgubiri se realizează potrivit preve-
derilor legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare. Plân-
gerea prealabilă se adresează autorităţii 
publice în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului contestat. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Timiş, P-ţa 
Ţepeş Vodă nr. 2, Timişoara, tel.secretariat 
0256/498044, centrala 0256/498054, 494650, 
fax 0256/200040.Termenul pentru intro-
ducerea acţiunii este de 6 luni de la: a.) data 
primirii răspunsului la plângerea prealabilă 
sau, după caz, data comunicării refuzului, 
considerat nejustificat, de soluţionare a 
cererii; b.) data expirării termenului legal de 
soluţionare a cererii, dar nu mai târziu de 
un an de la data emiterii actului; c.) data 
încheierii procesului-verbal de finalizare a 
procedurii concilierii, în cazul contractelor 
administrative. Pentru motive temeinice, în 
cazul actului administrativ unilateral, 
cererea poate fi introdusă şi peste termenul 
de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la 
data emiterii actului. Împotriva hotărârii 
tribunalului, se poate declara recurs la 
secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, conform prevederilor legale. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către R.A. 
Monitorul Oficial S.A., în vederea publicării 
este 14.05.2015. Preşedinte Comisie, Martin 
Staia

Anunț de participare la licitație pentru 
închirierea unor suprafeţe de teren din 
albii le minore.1.  Informaţii  generale: 
Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. 
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul 
Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 
0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul 
si durata închirierii : închiriere teren  pentru 
o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de partici-
pare : dovada cumpărării caietului de 
sarcini; garanția de participare la licitație – 
10% din valoarea minimă a chiriei anuale; 
certificatul constatator emis de ORC, valabil 
la data deschiderii ofertelor; certificate 
c o n s t a t a t o a r e  p r i v i n d  î n d e p l i n i r e a 
obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele locale; certi-
ficat de atestare fiscală; cazier fiscal emis 
MF; cazier judiciar al administratorului; 
bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat 
de administraţia fiscală; fisa de informații 

generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 
ani; declarație că nu se af lă in litigiu cu 
titularul dreptului de administrare. 4. Cuan-
tumul şi forma garanţiei de participare: 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale, consti-
tuită  prin ordin de plată sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea succintă 
a bunului ce urmează a fi închiriat: Închir-
iere suprafeţe de teren în albiile minore  ale 
râurilor și pârâurilor din  Jud. Vâlcea și Jud. 
Olt, pentru înlăturarea materialului aluvi-
onar:  Judeţul Vâlcea Lotul 1 – 5.978 mp 
teren în albia minoră a pârâului Govora, 
situat în Loc. Băile Govora, Sat Gătejești, 
Jud.Vâlcea. Judeţul Olt Lotul 1 – 16.514 mp 
teren în albia minoră a râului Olt (ac. 
Drăgănești), situat în Com. Fălcoiu, Sat 
Gătejești, Jud.Olt. Lotul 2 – 22.042 mp teren 
în albia minoră a râului Olt (ac. Ipotești), 
situat în Loc. Piatra Olt, Jud.Olt. 6. Data, 
locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 
8.06.2015  până la ora 1000 la sediul Admin-
istraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data 
şi locul deschiderii acestora: 8.06.2015 
începand cu ora 1030 la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. 
Modul de obţinere a caietului de sarcini : de 
la sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt,  Biroul Achiziții, contravaloarea aces-
tuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care 
ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii 
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a 
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la 
data licitației deschise  organizată pentru 
atribuirea contractului de închiriere.

PIERDERI
SC Inteligent Building Systems SRL, CUI 
21987010, J40/12131/2007 pierdut certificate 

constatator emis de ORC Bucureşti privind 
activitatea ca urmare a cererii nr. 689904 
din 03.07.2012. Se declară nul.

Pierdut Certificat de Înregistrare seria B nr. 
2701804, eliberat de ORC Argeş, aparţinând 
S C  P e k m e z o g l u  L o j i s t i c  S R L ,  C U I  
31094498, cu sediul în Piteşti, str. Smeurei, 
nr. 63, Argeş. Se declară nul.

Pierdut caiet de intervenție pentru casa de 
marcat model Euro 500T Handy seria 
XA”O” 002219, al societății SBM Adver-
t is ing Servic i i  S .R.L. ,  RO 24683270, 
J23/3827/2008, punct de lucru strada 
Nicolae Caramfil nr. 33, sector 1. Îl declar 
nul.

Declar pierdut contract închiriere curte pe 
numele Elamo Maria, str. Semicercului nr. 
10, sector 1, încheiat cu S.C. Rom. Vial 
București.

S-a pierdut Atestat coordonator auto cu nr. 
51481 emis la data de 22.12.2012 de către 
A.R.R. Maramureş. Declar nul. 

Persoană juridică, SC AGIL GROUP SRL, 
cu sediul în Timişoara, Str Calea Torontal-
ului DN 6 Km 564+600 stg birou 5 e, declar 
pierdut certificatul de ambarcaţiune de 
agrement cu numărul de înmatriculare 
0288-TM , seria 21071. Îl declar nul.

DECESE
Vestea decesului verișoarei și mătușii 
noastre, FLORICA BRĂTESCU, ne-a 
întristat pe toți, dar știm că mereu ne 
vom aduce aminte de ea și  o vom 
pomeni.  Mulțumiri  prietenilor din 
Elveția și celor de aici. Familia.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 581/GOL5. 
Nr. 63445 din 12.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2015 luna mai ziua 28. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna mai, anul 2015, ora 
11.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin 
licitație publică (licitația a-III-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Gold–Trans Tur SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Săcueni, str. 
Morii, nr.10, com. Gura-Ocniței, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 
2855447. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale 
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism BMW 525, an PIF 
2002, serie șasiu WBADL91080GW68810, culoare maro, nr. înmatriculare DB-69-
LIL. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, diminuat cu 50% 
(Ron): 9.950 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Total: 9.950 lei, 24%. *) cota de 
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24 % 
neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 6, 
alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Bunurile mobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 
0245.616779, int. 322, persoană de contact Sasu Mihaela. Data afișării: 15 mai 
2015.

ANUNŢURI


