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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
CDI, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Electronicii
nr. 48, Sector 2, angajeaz` [ofer cu categoria
D pentru transport persoane trasee interjude]ene. 0721.064.184.
Prim`ria comunei Valea Râmnicului, cu
sediul în comuna Valea Râmnicului, jude]ul
Buz`u, organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea urm`toarelor func]ii publice vacante: Inspector, clasa I, gradul profesional principal – compartiment impozite [i
taxe; Inspector, clasa I, gradul profesional
asistent – Compartiment Urbanism – Autoriz`ri; Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – Compartiment Juridic;
{ef birou, gradul profesional II – Birou Poli]ie
Local`; Poli]ist local, clasa I, gradul profesional principal – Birou Poli]ie Local`; Poli]ist
local, clasa I, gradul profesional asistent –
Birou Poli]ie Local`; Poli]ist local, clasa III,
gradul profesional asistent – Birou Poli]ie
Local`; Poli]ist local, clasa III, gradul profesional asistent – Birou Poli]ie Local`; Poli]ist
local, clasa III, gradul profesional asistent –
Birou Poli]ie Local`; Concursurile se vor
desf`[ura la sediul Prim`riei comunei Valea
Râmnicului, dup` cum urmeaz`: proba
scris`: 26.09.2014, ora 10,00; proba interviu:
29.09.2014, ora 10,00. I.Condi]ii de participare la concursul de recrutare pentru
func]iile publice de execu]ie vacante: Candida]ii la concurs trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul func]ionarilor
publici (r2), cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. II.Condi]ii specifice pentru ocuparea func]iilor publice vacante: Inspector,
clasa I, gradul profesional principal – Compartiment Impozite [i Taxe – studii superioare de lung` durat`, în domeniul
econimic [i vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani; Inspector, clasa I, gradul
profesional asistent – Compartiment Urbanism – Autoriz`ri – studii superioare de
lung` durat`, în construc]ii [i vechime în
specialitatea studiilor minim un an; Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – Compartiment Juridic – studii
superioare de lung` durat`, în [tiin]e juridice [i vechime în specialitatea studiilor
minim 9 ani; {ef birou, gradul profesional II
– Birou Poli]ie Local` – studii superioare de
lung` durat`, în [tiin]e juridice [i vechime
în specialitatea studiilor minim 9 ani;
Poli]ist local, clasa I, gradul profesional principal – Birou Poli]ie Local` – studii superioare de lung` durat`, vechime în
specialitatea studiilor minim 5 ani; Poli]ist
local, clasa I, gradul profesional asistent –
Birou Poli]ie Local` – studii superioare de
lung` durat`, vechime în specialitatea studiilor minim un an; Poli]ist local, clasa III,
gradul profesional asistent – Birou Poli]ie
Local` studii liceale cu diplom` de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor
minim 6 luni; Poli]ist local, clasa III, gradul
profesional asistent – Birou Poli]ie Local`
studii liceale cu diplom` de bacalaureat,
vechime în specialitatea studiilor minim 6
luni; Poli[ist local, clasa III, gradul profesional asistent – Birou Poli]ie Local` studii
liceale cu diplom` de bacalaureat, vechime
în specialitatea studiilor minim 6 luni;
Anun]ul privind concursul [i bibliografia,
sunt afi[ate la sediul Prim`riei comunei
Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, jude]ul Buz`u [i pe site-ul www.primariavalearimnicului.ro. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la Prim`ria comunei Valea Râmnicului, telefon 0238/574410.

VÂNZåRI DIVERSE
O carte de vacan]` [i turism. Tel.
0761.674.276.

V~nd societate comercial` cu sediul în Bucure[ti. Telefon: 0721.284.846.

VÂNZåRI IMOBILE
Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la intrare \n Balote[ti. Pre] negociabil. Tel.
0722.764.158.
Târgovi[te, cartier ANL vând vil` 260 mp
construi]i, 2008, P+E, 700 mp teren, 48.000
euro, acte la zi. 0722230275

CITA}II
Se citeaz` numita Gheorghe Maria cu ultimul domiciliu stabil în sat Popeni, Com.
Zorleni, jud. Vaslui pentru 20.08.2014 la
Judec`toria Urziceni, în calitate de pârât` în
dosar 3036/330/2013 pentru desfacerea
c`s`toriei cu Gheorghe Dumitru.
1. Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Popa Irina Roxana domiciliat` în comuna Lapusata, sat Scorusu, jud.
Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil
nr.2140/90/2014, cu termen de judecat` la
data de 19.08.2014, aflat pe rol la Tribunalul

Vâlcea. 2. Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâlcea cheam` în
judecat` pe numita Costescu Paula domiciliat` în comun` P`u[e[ti, sat Cernelele, jud.
Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil
nr.2291/90/2014, cu termen de judecat` la
data de 19.08.2014, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea. 3. Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâlcea cheam` în
judecat` pe numit` Sainescu Elena
Loredana domiciliat` în comun` Creteni, sat
Streminoasa, jud. Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil nr.2391/90/2014, cu termen de judecat` la dat` de 19.08.2014, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea. 4. Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita
Du]u (actual Neam]u) Ioana domiciliat` în
comuna Ionesti, sat Guguiana, jud. Vâlcea
în calitate de intimat` în dosarul civil nr.
2292/90/2014, cu termen de judecat` la
data de 19.08.2014, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.

DIVERSE
Anun] public nr.1. Subsemnatul Alexandru
Lauren]ia, titular al Planului Urbanistic
Zonal, amplasat în ora[ul Videle, {os. Giurgului, nr. 72, anun]` publicul interesat c` sa depus documenta]ia în vederea ob]inerii
avizului de mediu pentru avizarea planului
urbanistic zonal pentru proiectul “Locuin]`
P+2E+M”. Observa]iile publicului se primesc
în scris la sediul APM Teleorman, Str.Dun`rii,
nr. 1, de luni-joi, între orele 08.00-16.30 [i
vineri, între orele 08.00-14.00, în termen de
18 zile calendaristice de la apari]ia
anun]ului.
Publicare dispozitiv Sentin]` civil` nr.13359
pronun]at` de Judec`toria Sectorul 4 Bucure[ti- Sec]ia Civil`, în dosarul nr.
10691/4/2013, în [edin]a public` de la
16.12.2013: Admite cererea precizat` formulat` de creditoarea SC A&G Med Trading
SRL, cu sediul procesual ales la Cab. Av.
“Leceanu Camelia” din Bucure[ti, [os.
Alexandriei nr.94, bl.PC11, ap.48, Sector 5 în
contradictoriu cu debitoarea SC Rameli
Farm SRL cu sediul în Sat Romane[ti, Comuna Romane[ti, jude] Ia[i, citat` [i prin
publicitate. Someaz` debitoarea s` achite
creditoarei în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonan]e suma de
4.125,66 lei reprezentând debit restant din
contravaloarea produselor livrate debitoarei
în perioada 19.01.2012- 14.03.2012, suma de
532,24 lei, reprezentând dobânda legal`
aferent` acestui debit calculat` de la data
scaden]ei fiec`rei facturi [i pân` la data de
29.08.2013 inclusiv, precum [i dobânda
legal` în continuare, calculat` de la data de
30.08.2013 [i pân` la achitarea efectiv` [i integral` a debitului. Someaz` debitoarea s`
achite creditoarei în termen de 30 de zile de
la comunicarea prezentei ordonan]e suma
de 12.442,26 lei reprezentând debit restant
din contravaloarea produselor livrate debitoarei în perioada 15.03.2012- 21.06.2012,
suma de 5.696,05 lei, reprezentând penalit`]i de întârziere aferente acestui debit
calculate la data scaden]ei fiec`rei facturi [i
pân` la data de 23.04.2013 inclusiv, precum
[i penalit`]i de întârziere aferente acestui
debit, în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere, calculate de la data de 24.04.2013
[i pân` la achitarea efectiv` [i integral` a
debitului. Oblig` debitoarea s` achite creditoarei suma de 1.155 lei cu titlu de cheltuieli
de judecat`. Cu drept de cerere în anulare
pentru debitoarea în termen de 10 zile de la
comunicare. Pronun]at` în [edin]` public`
azi, 16.12.2013.
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 Neam]. Invita]ie de participare. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii în insolven]`
înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]`
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân`
cel târziu în data de 20.08.2014, ora 13.00,
oferte în vederea desemn`rii practicienilor
în insolven]` în dosarele de insolven]`
aflate pe rolul Tribunalului Neam], privind
debitoarele: SC Stone Trans SRL, Agapia, CUI
23129463; SC Duroterm SRL, Roman, CUI
23240215; SC Drupo Neam] SA, Piatra
Neam], CUI 4145349; SC Bitumbac SRL, Piatra Neam], CUI 17435760. Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi men]ionate
urm`toarele: “Oferta pentru selectarea
unui practician în dosarul de insolven]` al
SC .............. , a nu se deschide pân` la dat` de
20.08.2014, ora 14.00”, numele/ denumirea,
precum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de
Administrare Fiscal` nr. 1.009/2007 privind
procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în data de
20.08.2014, ora 14.00 la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], Sala de [edin]e – parter, dat`
pentru care invit`m practicienii în insolven]` care depun oferte în dosarele pentru
care va fi organizat` selec]ia, s` participe la
deschiderea ofertelor.
Modific`ri adoptate la statutul PLR (fost
PNM) la Congresele din datele 25- 26 iulie [i
1 -2 august 2014. V` comunic`m modific`rile
Statutului PNM, respectiv a Statutului PLR,
adoptate la Congreselor din datele din
datele de 25- 26 iulie [i 1 -2 august 2014 MOTIVE |n fapt, la Congresul Extraordinar PNM

din 25- 26 iulie 2014 s-a adoptat modificarea
[i completarea Statutului PNM, astfel: a)
Modificarea articolelor: art.1; art.2 alin (1),
(2), (4), (5), (6), (7), (8); art. 3 alin (1); art. 4 (1);
art. 5 alin (1), (2); art. 6 alin. (1), (2), art. 7; art.
8; art. 9 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6); art. 10
alin. (1), (2), (3), (4); art. 11 alin. (1) lit. a), c);
art. 12 alin. (1), (2); art. 13 lit. c), f), g); art. 14;
art. 15, alin. (1); art. 16 alin. (1); (2); (3); art. 17;
art. 18; art. 19 lit. a), b), c), d), e), g), h); art. 20
alin. 1 lit. c), (2); art. 21 lit. c), d); art. 23 alin (1);
art. 24 alin (1); art. 25 lit a), c); art. 26 alin. (1),
art. 27 alin. (1); art. 28 alin. (2), (3) lit a), b), c),
(5), (6); art. 29, lit. c), d), e), g), h); art. 30 alin
(1), (2); art. 31, art. 32 alin. (1), (2); art. 33 alin.
(1); art. 34 alin (1); art. 35 lit. b), c); art. 36 lit.
b); art. 37 alin. (1), (2); art. 39 alin. (1), (2), (3),
(4), (5); art. 40 alin. (1), (2), (3); art. 41 alin. (1),
(2); art. 42 alin. 1, lit. b), c), e), g), n), o), (2);
art. 43 lit. a), b), c); art. 44 alin. (1) lit. a), b);
art. 45 alin. (1); art. 46 alin. (1) lit. a), d), e), f),
g), h), i); art. 47 lit. a), b), c), e), f), g), h), i);
art. 48; art. 49 alin. e), f), g), h), i), j), k), l);
art. 50 lit. b), c), d), e); art. 51 alin. (1), (2), (3),
(4); art. 52 alin. (1) lit. b), c), e), f), i), j), l), m),
(2) lit. b), d), e), (3); art. 53, alin. (1), (2) lit. b),
c), d), e), f), j); art. 54 lit. b), c); art. 55 lit. a),
b); art. 56 alin. (1); art. 57 alin. (1), (2), (3), (4);
art. 58; art. 59, alin. (1), (3); art. 61, lit. b), c),
d), e), f), g); art. 62, alin. (1), lit. a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p); art. 63; art.
64 lit. b), c), d), e), f), g), h), i); art. 67 lit. a), d),
e), f), g), h), i), j), k), l), m), n); art. 68 alin. (1),
(2), (3), (4), (5), (6); art. 69; art. 70; alin. 1, lit.
c), d), f), g), i), j), k), (2); art. 71; art. 73 alin. (2);
art. 74 alin. (1); art. 75 lit. b), c), d), e), f), g), h),
i); art. 76 alin. (1), lit. a), d); (2), (3), (4); art.
79; art. 81, alin (1); art. 82; art. 87 alin. (3);
art. 90 (2); art. 92 alin. (1); art. 93 alin. (3),
(4); art. 94 alin. (2), (3), (4), (5), (6) lit. a), b),
(7), (8), (9), (10), (11); art. 95; art. 96; art. 97;
art. 98 alin. (1); art. 99; art. 100; art. 101; art.
102; art. 103; art. 104; art. 105; art. 106; art.
107; art. 108; b) Eliminarea articolelor: art. 2,
alin. (3); art. 10, alin.(5); art. 21, lit. e); art. 27,
alin. (2); art. 28 alin. (3), lit. d), e); art. 31; art.
38; art. 45, lit. j); art. 61, lit. h), i), j), k); art.
64, lit. j), k), l), m), n), o), p), q), r), s); art. 65;
art. 70 lit. (l); art. 71 alin. (1), (2); art. 78. c) Introducerea articolelor noi (renumerotate):
art. 5, alin. (3); art. 9, alin. (7), (8); art. 12, alin.
(3), (4); art. 24, alin. (2), (3), lit. a), b),c) ,d);
art. 37, alin. (1), lit. a), b), c), d), e), f), g); art.
39 alin. (6); art. 45, alin. (2); art. 50, lit. f); art.
51, alin. (5); art. 52, alin. (1); art. 54 lit. d), e),
f); art. 57, alin. (5); art. 64, art. 65; art. 67, lit.
n), o), p), q), r), s), t); art. 69; art. 70; art. 76,
alin. (2); art. 86 alin. (4); art. 93 alin. (12); art.
109; art. 110; art. 111; art. 112; art. 113; art. 114;
art. 115; art.116; art. 117 [i ANEXA 1. d) Renumerotarea tuturor articolelor Statutului
PNM, în concordan]` cu amendamentele
adoptate. La Congresul Ordinar PLR din 1-2
august 2014 s-a adoptat modificarea [i completarea Statutului PLR, astfel: a) Modificarea articolelor: art. 2 alin. (2); art. 4 alin.
(2); art. 5 alin. (1); art. 17; art. 30 alin. (3); art.
31 alin. (3); art. 32 alin. (2); art. 33 (2); art. 35
lit. b); art. 38 alin. (1); art. 39 alin. (1); art. 40
alin. 1; art. 41 alin (1) lit. b), c), h); art. 43 alin.
(1) lit. b), (2); art. 50 alin. (4); art. 56; art. 59
alin. (2); art. 60 alin. (1) lit. b), c), f); art. 67
lit. e); art. 69 alin. (1), lit. b), c), d), (2); art. 73;
art. 79; art. 80; art. 81; art. 82; art. 83 alin.
(5); art. 86 alin. (3); art. 93 alin. (4), (5), (7);
art. 96; art. 97 alin. (2); art. 100. b) Eliminarea articolelor: art. 89, alin. (2); art. 109;
art. 110; c) Introducerea articolelor noi (renumerotate): art. 6 lit. l); art. 60 lit. b); art. 69
lit. e), f); art. 104 alin (3); d) Renumerotarea
tuturor articolelor Statutului PNM, în concordan]` cu amendamentele adoptate.

SOMA}II
Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova. Dosar nr. 1107/331/2014. 14.07.2014.
În temeiul inchierii din data de 04.07.2014,
potrivit art. 1051 C.proc civ. Ca urmare a
cererii înregistrate pe rolul instan]ei sub
nr. 1107/331/2014, prin care se invoc` de
c`tre reclaman]ii Sima Maria domiciliat`
în Com. Bertea, jude]ul Prahova, dobândirea Dreptului de proprietate ca urmare a
uzucapiunii asupra imobilului teren în
suprafa]` de 203 mp, situat în com.
Bertea, sat Bertea, str. Principal` nr. 583
b.tarla 61, parcela Cc 694/1, jud. Prahova,
între vecinii: Belciug Constantin la vest,
drum communal care ajunge în gara la
nord, Sima Vasile la sud [i Uli]` la est, se
emite prezen]a SOMA}IE Pentru to]i cei
interesti s` fac` opozi]ie în termen de 6
luni de la emiterea celi din urm`
publica]ii: În Lipsa opozi]iei formulate în
termen procedural, se va trece la judecarea cererii.

LICITA}II
SC Livius SRL, societate în faliment, prin
lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin
licita]ie, în bloc, stoc piese auto la pre]ul de
35.706,84 lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va
]ine în dat` de 18.08.2014 ora 13:00, la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia se va
]ine în dat` de 21.08.2014, 25.08.2014,
28.08.2014, 01.09.2014, 04.09.2014,
08.09.2014,
11.09.2014,
15.09.2014,
18.09.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0761132931 /0723357858; www.andreiioan.ro.
Consiliul Local Racovi]a anun]` scoaterea la
licita]ie public` deschis` pentru concesionarea urm`torului teren cu destina]ia - realizarea construc]iei unui bazin de peste: 1.

Sat Cop`ceni, com. Racovi]a, punct ”Baiasu”,
Suprafa]` = 3.000 mp. Durata concesiunii –
5 ani. Pre] minim de pornire la licita]ie –
4,025 lei/mp. Documenta]ia de atribuire se
poate procura contra sumei de 50 lei de la
sediul concedentului, compartimentul urbanism. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor – 01.09.2014. Ofertele vor fi depuse în 2 exemplare pân` la dat` de
02.09.2014, ora 1200 la sediul Prim`riei com.
Racovi]a, com. Racovi]a, Jud. Vâlcea, telefon/fax: 0250.756.027, cod fiscal 2541673.
Licita]ia va avea loc în data de 04.09.2014,
ora 1200, la sediul Prim`riei com. Racovi]`,
jud. Vâlcea. Rela]ii la telefon/fax
0250/756.027 - comp.urbanism – Negoi]`
Ioana. Instan]a competent` în solu]ionarea
litigiilor ap`rute – Tribunalul Vâlcea, str.
Scuarul Revolu]iei, nr.1, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, telefon 0250/739120 potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004.
Prezentul anun] a fost transmis spre publicare c`tre Monitorul Oficial în data de
11.08.2014.
SC Rova RMR SA prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie
public` teren în suprafa]` de 5.650,18 mp situat în Rosiorii de Vede, str. Uzinei, nr. 1, jud.
Teleorman la pre]ul de evaluare. Licita]ia va
avea loc în dat` de 20.08.2014, ora 13/00 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecarii vânzarea va fi reluat` în zilele de 27.08.2013 [i
03.09.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.
Penitenciarul Ploie[ti, cu sediul în Str. Rudului nr. 49, telefon 0244/526834, organizeaz`
licita]ie public` cu strigare pentru închirierea a 3 spa]ii pentru comercializarea de
produse c`tre persoanele private de libertate, astfel: la sediul unit`]ii 43 mp, la Moar`
Nou` 22,03 mp, la Movil` Vulpii 16,17 mp.
Licita]ia va avea loc la sediul unit`]ii la dat`
de 11.09.2014 ora 10:30. |n caz de neadjudecare, licita]ia se va repeat în dat` de
19.09.2014 ora 10:30. Condi]iile privind particviparea [i adjudecarea sunt cuprinse în
Fi[a de date [i Caietul de sarcini, care se pot
ridic` de la sediul unit`]ii începând cu dat`
de 29.08.201. Pre]ul de pornire pentru
închiriere este de 180 lei/mp/luna la sediul
unit`]ii [i 100 lei/mp/lun` la sec]iile exterioare (Moara Nou`, Movila Vulpii), valoarea
saltului de licitare 5 lei. Garan]ia de participare este de 774 lei pentru sediul unit`]ii,
161 lei pentru Movila Vulpii [i 220 pentru
Moara Nou`. Termen depunere garan]ie de
participare [i documente solicitare
09.09.2014 ora 10:00.
1.Autoritatea contractant`-Consiliul local al
comunei Berceni, jude]ul Prahova, cu sediul
în comuna Berceni, satul Berceni, Str. Prof.
Voicu Ion, nr. 140 A, CF 2845338, Tel. 0244470.216, fax 0244.470.209, e-mail: berceniprimaria@yahoo.com. 2. Regleentari legale.
Leagea nr. 350/205 privind regimul finaintarilor nerambursabile din Fonduri publice
aloate pentru activit`]i nonprofit deb interes general, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; Legea nr. 69/2000
legea educa]iei fizice [i sportului, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; HGR
nr. 884/2001 de aprobare a Regulamentului
de punere în aplicare a dispozi]iilor Legii
educa]iei fizice [i sportului nr. 69/2000. 3.
Categorii de proiecte pentru activitate
sportive (tenis de mas`, badminton, fotbal,
volei, hanbal), în vederea desf`[ur`rii activit`]ii: sportul pentru to]i; sportul de performan]`;
asigurarea
condi]iilor
organizatorice [i materiale de practicare a
educa]iei fizice [i sportului în comunitate.
4. Suma disponibil` pentru sprijin financiar
al Programelor sau Proiectelor depuse de
personae fizice sau personae juridice f`r`
scop patrimonial- Asocia]ii sau funda]ii construite conform legii, este de 20.000 lei. 5.
Durata derul`rii procedurii de acordare de
Fonduri nerambrusabile: anul 2014. 6. Doceumntele de solicitare aferente fondurilor
nerambursabile se poate procura de la sedil
Consiliului Local al comunei Berceni prin
persoan` de contact d-na Oprea Toma Florina- [ef Birou financiar contabil. 7. Solicitan]ii vor putea depune documentele
prevazite în Metodologie [i Ghidul solicitantului la registratur` institu]iei Consiliului
local al com. Berceni, jude]ul Prahova, pân`
la dat` de 25.09.2014, ora 16:00. 8. Evaluarea
[i selec]ia propuneilor de proiecte în vederea ob]inerii de Fonduri nerambursabile,
se va face de c`tre Comisia de evaluare [i
selec]ie, constituit` în baza Hot`rârii Consiliului local nr. 45 din 23.06.2014. 9. La
încheierea procedurii de evaluare [i selec]ie
a propunerilor de Proiecte, comisia va afi[a
pe site-ul institu]iei, rezultatul selec]iei de
proiecte în domeniul (sport), precum [i
nivelul sumelor aprobate în vederea
încheierii Contractelor de finan]are nerambursabil`, pe anul 2014.
SC Lamora Design SRL, societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare
urm`toarele bunuri: a) Bunuri imobile:
teren extravilan în suprafa]` de 14.585 mp,
situat în extravilanul comunei Arice[tii Rahtivani, tarlaua 73, parcel` A388/24, cu
num`r cadastral provizoriu 767 - 466.200 lei
(106.200 euro); teren extravilan arabil în
suprafa]` de 11.800 mp, situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel`
2448/128-A, nr. cadastral provizoriu 1566,
intabulat în Cartea Funciar` nr. 994, 176.000 lei (40.100 euro); teren extravilan
arabil în suprafa]` de 13.500 mp, situat în
extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel` 2448/129-A, nr. cadastral provizoriu
1609, - 207.700 lei (47.300 euro); teren extravilan arabil în suprafa]` de 10.000 mp,

situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua
124, parcel` 2448/100-A, nr. cadastral provizoriu 1610, - 140.500 lei (32.000 euro); teren
extravilan arabil în suprafa]` de 5.000 mp,
situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua
124, parcel` 2448/121-A, nr. cadastral provizoriu 1583, - 79.500 lei (18.100 euro); teren
extravilan arabil în suprafa]` de 4.100 mp,
situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua
124, parcel` 2448/116-A, nr. cadastral provizoriu 1581, - 66.700 lei (15.200 euro); teren
cu destina]ie industrial` în suprafa]` de
22.306 mp, situat în Municipiul Ploie[ti, str.
Progresului, nr.115, Jud. Prahova [i
construc]iile aflate pe acesta (C1 – Magazie
metalic`, an construc]ie: 1962, suprafa]`
construit`: 150,66 mp, suprafa]` util`:
144,67 mp; C2 – Turn r`cire, situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud.
Prahova, an construc]ie: 1966, suprafa]`
construit`: 21,12 mp, suprafa]` util`: 19,62
mp; C3 – Turn de ap`, situat în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova,
an constructive: 1989, suprafa]` construit`
59,52 mp; C4 – Depozit materiale ([opron),
situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului,
nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1962,
suprafa]` construit` 238 mp, suprafa]` util`
238 mp; C5 - Hala 2 Vakko situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1965, suprafa]`
construit` 1580,16 mp + 193 mp rampe + 180
mp f`r` documente de; C6 – Hala produc]ie
situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1989,
suprafa]` construit` 1.222,56 mp, suprafa]`
util` 1.213,94 mp; C7 – Laborator situat în
Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115,
Jud. Prahova, an construc]ie 1989, suprafa]`
construit` 86,10 mp, suprafa]` util` 69,08
mp; C8 – P.S.I. – Cas` pompe situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud.
Prahova, an construc]ie 1966, suprafa]` construit` 107,98 mp, suprafa]` util` 96,86 mp;
C10 – Hala Ramos situat` în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova,
an construc]ie 1966, suprafa]` construit`
1.483,11 mp + 254,20 mp rampe + 330 mp
f`r` autoriza]ie; C 11 – Post trafo situat în
Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115,
Jud. Prahova, an construc]ie 1965, suprafa]`
construit` 83,65 mp, suprafa]` util` 68,53
mp; C 12 – Post trafo situat în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova,
an construc]ie 1965, suprafa]` construit`
138,72 mp, suprafa]` util` 119,32 mp; C 13 –
Cl`dire poart` situat` în Municipiul Ploie[ti,
str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1962, suprafa]` construit` 50 mp,
suprafa]` util` 38,45 mp; C 14 – Magazie
metalic` situat` în Municipiul Ploie[ti, str.
Progresului, nr.115, Jud. Prahova, suprafa]`
construit` 585,97 mp, suprafa]` util` 585,97
mp; Drumuri, platforme situate în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, suprafa]` construit` 5.600 mp;
Împrejmuire situat` în Municipiul Ploie[ti,
str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, lungime
650 ml, în`l]ime 2 m, funda]ie din beton;
Pu] forat situat în Municipiul Ploie[ti, str.
Progresului, nr.115, Jud. Prahova, adâncime
30 ml, pu] forat cu ]eav` PVC, stare tehnic`
bun`, func]ional la pre]ul total de 4.513.536
lei, respectiv 1.028.100 euro. b) Bunuri mobile: Compresor; Aeroterm`; Generator
Abur ; Aer Condi]ionat; Tanc Ap`; Instala]ie
De C`lcat; Sistem Electric; Echipament Pu];
Contor De Gaze; Instala]ie Abur; Instala]ie
De Gaze; Tâmpl`rie Pvc ; Rafturi
Metalice;Rastel Metalic; Ma[in` Liniar`;
Ma[in` Fest/Surf; Ma[in` Liniar`; Ma[in`
Fest/Surf; Pre[e; Ma[in` Sigilat;Ma[in` Nasturi; Ma[in` Pliat; Ma[in` Buzunare;
Ma[in` [pan; Ma[in` C`lcat; Ma[in` Cover;
Ma[in` Capse;Ma[in` Shiring ; Ma[in` Butoniere; Ma[in` Pliat; Ma[in` Ambalat; Plotter; Central` Termic`; Boiler; Cazan; Scaune;
Dulap; Birou; Calculator; Imprimant`;
Camion Iveco 7,5 T; Bunurile mobile se vând
în bloc la pre]ul total de 103.207 lei respectiv
23.508 euro. Valorile mai sus men]ionate nu
con]in TVA. Licita]ia se va ]ine în dat` de
21.08.2014 ora 14:00, la sediul lichidatorului
din Ploie[ti, iar în cazul în care bunurile nu
vor fi adjudicate, licita]ia se va ]ine în dat`
de 25.08.2014, 28.08.2014, 01.09.2014,
04.09.2014, 08.09.2014, 11.09.2014,
15.09.2014, 18.09.2014, 22.09.2014 la aceea[i
ora [i aceea[i adresa. Dosarul de prezentare
[i condi]iile de participare se pot ob]ine
numai de la sediul lichidatorului. Telefon
/fax: 0244597808; mobil: 0761132931
/0723357858; www.andreiioan.ro.
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 Vatra
Dornei. Dosar de executare silit` nr. 48, Nr.
13897 din 12 august 2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile, anul 2014,
luna august, ziua 12. În temeiul art. 162, alin.
(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
în ziua de 04, luna septembrie, orele 14:00
anul 2014, în localitatea Vatra Dornei, str.
Mihai Eminescu, nr. 47, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Haju Prodimpex SRL,
cu domiciliul fiscal în localitatea Iacobeni, str.
Republicii Nr. 103, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 752674: Nr crt, Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`:, Pre] de
pornire licita]ie, exclusiv TVA - lei, Cota TVA:
1, Autoturism Mercedez Benz C 220 CDI, AC
Break, culoare neagr`, capacitate cilindric`
2148, combustibil – motorin`, an fabrica]ie
2004, 18024 lei, 24%; 2, Autoturism Skoda
Octavia, culoare gri metalizat, capacitate
cilindric` 1896, combustibil – motorin`, an

fabrica]ie 2003, 4+1 u[i, 9012 lei, 24%; 3, Pres`
brichetat de[euri lemn Schuko C 1100-20, an
intrare în exploatare 2002, 11674 lei, 24%.
Total: 38710 lei. Bunurile mobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Creditori, DGRFP Ia[i, AJFP Suceava, SFM
Vatra Dornei; Sarcini. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` instiinteze despre aceast` organul de executare, înainte de dat` 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 13.00 la sediul S.F.M. Vatra
Dornei – str. Mihai Eminescu, nr. 47: oferte
de cump`rare, dovad` 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; dovad` emis` de creditorii fiscali (D.G.R.F.P. [i Prim`rie), c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la
dat` stabilit` pentru vânzare [i la 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 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 va pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0230/375518. Data afi[`rii: 18 august 2014.
Administra]ia Na]ional` “Apele Române”Administra]ia Bazinal` de Ap` Siret cu
sediul în Bac`u, str.Cuza Vod` nr.1, jude]ul
Bac`u, cod 600274, tel.0234 541646, fax
0234 510050, în calitate de unitate locatoare, anun]`: organizarea în data de 3 septembrie 2014 a licita]iei publice cu oferta în
plic închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri situate în albiile minore ale
râurilor pe raza jude]ului Vrancea în vederea înl`tur`rii materialului aluvionar (exploatare agregate minerale) pentru
asigurarea scurgerii optime în albie. Durata
închirierii este de 2 ani. Garan]ia de participare este de 10% din valoarea minim` a
chiriei anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an f`r`
TVA, pentru fiecare dintre urm`toarele
bunuri imobile: Râu Siret / Suraia II / Suraia
- 15.054 mp; Aval Vadu Ro[ca 2 / Vulturu 9.500 mp; {i[cani NE / Adjud - 20.000 mp.
Râu Milcov Câmpinenca/ Câmpineanca 6.234 mp. De asemenea, în data de 3 septembrie 2014 va fi scoas` la licita]ie în vederea închirierii suprafa]a de: 14,06 mp albie
minor` râu {ug`u, pentru o durat` de 10 ani
în scopul realiz`rii investi]iei privind alimentarea cu ap` a localit`]ii Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei, jud.Neam], la pre]ul
minim de 6,12 lei/mp/lun` f`r` TVA,
garan]ia de participare fiind de 103,00 lei.
La licita]ie poate participa orice persoan`
fizic` sau juridic` de drept privat, român`
sau str`in`, care depune o singur` ofert`,
cump`ra caietul de sarcini [i constituie
garan]ia de participare. Garan]ia de participare poate fi constituit` sub forma unei
scrisori de garan]ie bancar` eliberat` de o
banc` din România în favoarea unit`]ii locatoare, a unui ordin de plat` în contul
RO45TREZ0615005XXX003761 - TREZORERIA
BACåU confirmat prin extras de cont sau cu
chitan]` la sediul locatorului. Condi]iile de
participare sunt precizate în caietul de
sarcini. Ofertele vor fi depuse pân` pe 3 septembrie 2014 ora 9, urmând a fi deschise în
aceea[i zi la ora 10; Caietul de sarcini, în valoare de 1.050,00 lei, poate fi achizi]ionat de
la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Siret - birou Patrimoniu, începând cu data
de 19 august 2014 [i pân` în ziua anterioar`
desf`[ur`rii licita]iilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la data
deschiderii acesteia. Prezentul anun] apare
afi[at [i pe site-ul www.rowater.ro/dasiret
la rubrica ANUN}URI - LICITA}II ACTIVE.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport persoane pe numele Cursaru Ion. |l declar nul.
Pierdut autoriza]ie traduc`tor eliberat` de
Ministerul Justi]iei nr. 22082/27/09/2010
nume Matache Eugenia.
P.F.A. Velea Alexandru Ionu] cu sediul profesional în Bucure[ti, Sector 3, str. Nerva Traian nr.14, bl. M36, sc.3, ap. 38, cu
F40/1289/2012, C.U.I. 30009233, pierdut Certificate constatatoare pentru sediul profesional [i la ter]i. Le declar nule.
Asocia]ia de Proprietari Bloc Z4, C.I.F.
15977470/09.XII.2003 Bucure[ti, str. Crizantemelor nr.16, Bl. Z4, Sector 5 –Pre[edinte
Micu M. Marinela declar anularea
[tampilelor rotunde ale Asocia]iei de Proprietari Bloc Z4, inclusiv [tampila aflat` la fosta
pre[edint` a Blocului Z4 -Paraschiv Elena începând cu data 13 Februarie 2014 pe care
nu mi-a predat-o în procesul verbal de
predare- primire, cât [i fizic.

MATRIMONIALE
Pensionar, 59 ani, 1.65m, 80kg, Ploie[ti,
apartament, zodiac pe[ti, doresc , doamn`
55-60 ani, zodie de ap`. 0344.809.426.
0725.951.689.

