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Lansare proiect
    
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, implementează începând 
cu 01.09.2016 proiectul cu titlul „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul 
şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din 
aglomerări urbane importante din România- SMART-RAD-EN”, ID P_37_229 și cod MY SMIS 
103427, în baza contractului de finanţare Nr. 22 din 01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională 
pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru 
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru 
Programul Operaţional Competitivitate (POC).
Valoarea totală a proiectului este de 8.925.250 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 
este de 8.614.250 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 7.273.872,7 lei, valoarea 
eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.340.377,3 lei, iar valoarea neeligibilă a 
proiectului este de 311.000 lei. 
Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de creşterea siguranţei şi sănătăţii populaţiei, 
îmbunătăţirea calităţii mediului interior şi optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor prin 
dezvoltarea unor sisteme inteligente integrate pentru monitorizarea, controlul şi reducerea 
expunerii la radon şi la alţi poluanţi casnici aerieni (CO , CO, VOC) în 5 aglomerări urbane din 2

România. 
Se preconizează obţinerea următoarelor rezultate cu caracter inovator: (1)Un inventar complet al 
poluării aerului de interior în corelaţie cu consumul de energie pentru 1000 de case din Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara; (2)Hărţi integrate de risc privind poluarea aerului de interior în 
corelaţie cu consumul de energie; (3)Un sistem prototip inteligent pentru monitorizarea continuă şi 
transmiterea la distanţă a datelor privind nivelul radonului şi a altor poluanţi casnici aerieni şi 
implementarea în 100 de case cu expunere ridicată la radon; (4)Un sistem prototip inovator de soluţii 
eficiente energetic pentru controlul şi reducerea expunerii la radon şi la alţi poluanţi casnici aerieni în 
clădiri rezidenţiale şi implementarea în 10 case cu expunere ridicată la radon; (5)Un sistem complex 
de modelare numerică avansată asistată de experiment pentru optimizarea soluţiilor de reducere a 
impactului expunerii populaţiei la radon şi la alţi poluanţi în clădiri şi utilitatea la proiectarea şi 
realizarea construcţiilor noi; (6)Brevete, Articole; (7) Bune practici, Ghiduri cu recomandări destinate 
actorilor interesaţi; (8)Aplicaţii şi personal specializat în UBB.
    
Proiectul se implementează în localităţile Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Sibiu şi Timişoara pe o 
durată de 48 luni.
     
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020.
 
Date de contact:
   

Nume persoană contact: Cercetător ştiinţific II Dr. Ing. Cucoş Alexandra
Funcţie: Manager proiect
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului,
Tel. 0264 30 70 30, Fax: 0264 30 70 33, e-mail: alexandra.dinu@ubbcluj.ro
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OFERTE SERVICIU
l ERATĂ
Referitor la anuntul pentru 
ocuparea postului de executie 
vacant de inspector, grad profesi-
onal superior, Agentia Nationala 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
publicat ieri, 13.10.2016. In loc de 
"Conditii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea functiei 
publice de executie temporar 
vacante" se va citi "Conditii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea functiei publice de 
executie  vacante"

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, 
cu sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa 
I, grad profesional superior, din 
cadrul SPCLEP al aparatului de 
specialitate al primarului. Data 
desfăşurării concursului: -proba 
scrisă în data de 25.11.2016, ora 
10.00; -proba interviu în data 
29.11.2016, ora 10.00. Condiţii de 
participare: Generale: prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 (r2); 
Specifice: -1 post de consilier, clasa 
I, grad profesional superior la 
SPCLEP: -studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de licenţă 
sau echivalente, specialitatea: 
juridic, administrativ; -vechime în 
specialitatea studiilor, potrivit 
art.57 din Legea nr.188/1999 (r2), 9 

ani; -atestat cunoştinţe de operare 
pe calculator -nivel mediu. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
instituţiei, cam.6, în termen de 
maximum 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare la nr.de 
telefon: 0262.311.001, int.138.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante: -refe-
rent IA -Birou RUNOS -Comparti-
ment Salarizare, -cel puțin 9 ani 
vechime în stabilirea drepturilor 
salariale specifice unităților sani-
tare; -un post garderobier -diplomă 
de bacalaureat sau diplomă de 
absolvire a şcolii generale, -vechime 
minim 6 luni; -un post muncitor 
calificat liftier -autorizație de liftier 
emisă de ISCIR valabilă, -vechime 
minim 6 ani; -muncitor necalificat 
-şcoală generală, -fără vechime. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sed iu l  Sp i ta lu lu i  Prof .Dr.
Constantin Angelescu în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 08 
noiembrie 2016, ora 10.00, iar 
proba practică va avea loc în data 
de 11 noiembrie 2016, ora 10.00, la 

s ed iu l  Sp i ta lu lu i  Prof .Dr.
Constantin Angelescu. Relaţii 
suplimentare şi tematica se pot 
obţine de la Spitalul Prof.Dr.
Constantin Angelescu, Biroul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n 
nr.021.323.30.40, int.443.

l Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiesti, 
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant din cadrul Serviciului 
Securitatea Muncii, Situatii de 
Urgentă, Resurse Umane, Registra-
tură: REFERENT TR. IA – 1 post. 
Conditii de participare: - studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; - absolvent curs operare 
PC; - vechime la nivelul studiilor 
a b s o l v i t e  m i n i m 1 0  a n i . 
Concursul se va desfăsura la sediul 
din Pta. Eroilor nr. 1A (fosta clădire 
OMV-PETROM), după cum 
urmează:- înscrierile se fac în peri-
oada 17.10.2016 – 28.10.2016 orele 
9.00- 14.00;-  proba scrisă va avea 
loc în data de 09.11.2016 ora 
9.00;- proba interviu/proba practică 
va avea loc în data de 11.11.2016 
ora 9.00. Dosarele de înscriere se 
depun la registratura institutiei din 
Pta. Eroilor nr. 1A. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
contină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Conditiile de participare sunt 
afisate la sediul institutiei din Pta. 

Eroilor nr. 1A si pe site-ul instituti-
eiwww.asscploiesti.ro.Relatii supli-
m e n t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
compartiment Resurse Umane - tel. 
0740178780.
 
l Serviciul Public de Administrare 
si Exploatare a Pietei Centrale 
Agroalimentare a Municipilui 
Campina anunta organizarea unui 
concurs la sediul sau din strada 
Republicii,  Nr. 16A, pentru 
ocuparea urmatorului  post   
contractual vacant: Consilier 
Juridic (perioada nedeterminata). 
Conditii necesare:  Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juri-
dice;   Vechime in specialitatea 
studiilor – minim 1 an;  Capacitate 
de lucru deplina, dovedita prin aviz 
psihologic; Apt din punct de vedere 
medical, dovedit prin adeverinta de 
la medicul de familie; Sa nu aiba 
antecedente penale (cazier); Cunos-
t in te  operarare  PC (n ive l 
mediu).  Programul concursului: 
09.11.2016, ora 10,00 / proba scrisa  
11.11.2016, ora 10,00/ interviu. 
Dosarele se depun la sediul insti-
tutiei din Str. Republicii, nr. 16A, 
compartimentul resurse umane, 
pana in data de 01.11.2016.

l Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiesti, 
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant din cadrul Serviciului 
Tehnic, Întretinere Patrimoniu: 
Referent TR. IA. Conditii de parti-
cipare: - studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; - vechime 
minimă în muncă – 10 ani. 
Concursul se va desfăsura la sediul 
din Pta. Eroilor nr. 1A (fosta clădire 
OMV-PETROM), după cum 
urmează:-  înscrierile se fac în peri-
oada 17.10.2016 – 28.10.2016 orele 
9.00- 14.00 ; - proba scrisă va avea 

loc în data de 08.11.2016 ora 
9.00 ;-  proba interviu/proba prac-
tică va avea loc în data de 
10.11.2016 ora 9.00. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
institutiei din Pta. Eroilor nr. 1A. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să contină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286/2011, actuali-
zată. Conditiile de participare sunt 
afisate la sediul institutiei din Pta. 
Eroilor nr. 1A si pe site-ul insti-
tutiei www.asscploiesti.ro. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
compartiment Resurse Umane - tel. 
0740178780.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 09.11.2016, un 
post vacant contractual de şef  
birou economic în cadrul biroului 
economic. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt dispo-
nibile accesând pagina oficială 
(www.ocpimh.ro). Relații supli-
mentare se obțin la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi din Drobeta Turnu 
Severin str. Serpentina Roşiori nr. 
1A Compartimentul Resurse 
Umane şi Relaţii cu Publicul, 
telefon 0252/316874.

l Inspectoratul de Poliție Județean 
Olt, cu sediul în municipiul Slatina, 
strada Mihai Eminescu, nr.19, 
județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
de personal contractual de execuţie, 
respectiv de muncitor necalificat II, 
poziția 84, prevăzut cu studii gene-
rale/medii, la Serviciul Logistic, cu 
recrutare din sursă externă, după 
cum urmează: -până la data de 
31.10.2016 -depunerea dosarelor de 
concurs; -21.11.2016 -prima probă 
a concursului (probă practică); 

-24.11.2016 -a doua probă a 
concursului (interviul). Relații 
suplimentare cu privire la condițiile 
generale şi specifice care trebuie 
îndeplinite de către candidați şi 
documentele necesare pentru 
constituirea dosarului de concurs se 
pot obține la Serviciul Resurse 
Umane al IPJ Olt, comisar-şef 
N u ţ ă  C r i s t i a n ,  t e l e f o n : 
0249.406.500, int.20111. 

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria-Vedea, Judeţul Argeş, organi-
zează în conformitate cu HGR 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante de  
muncitori IV fochişti pe perioadă 
nedeterminată. 1.Concursul se va 
desfăşura la sediul Spitalului de 
Psihiatrie Sfânta Maria Vedea – 
Pavilionul II astfel: 08.11.2016- 
p r o b a  s c r i s ă  ( o r a  1 0 . 0 0 ) , 
14.11.2016- interviu (ora 10.00). 
2.Dosarele de înscriere la concurs se 
vor depune la biroul RUNOS al 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea în perioada 18.10.2016- 
31.10.2016, ora 14,00. 3.Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
Studii: generale/medii, Certificat de 
calificare în meseria de fochist, 
Autorizaţia ISCIR pentru cazane de 
medie presiune sau joasă presiune, 
Nu este necesară vechime. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0248.248.109, biroul RUNOS, prin 
d-na Dumitru Simona.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş, cu sediul în Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26, în baza HG 
nr. 286/2011, modificat şi completat 
organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 (două) posturi 
contractuale în cadrul instituţiei. 
Denumirea posturilor- muncitor 
calificat II– Compartiment 
Infrastructură şi Întreținere şi 
muncitor calificat IV- Comparti-
ment Pază, Transport, Îngrijitori 
-posturi contractuale pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice . Dosar de executare nr. 3086/2016. Nr. 302952 din 14.10.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 14 octombrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2), 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare,se 
face cunoscut că,în ziua de 31 octombrie 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Ialomita, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 
Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC 
Sparcom SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 137, jud. Ialomița, cod de 
identificare fiscală 6459208: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA 
(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *). 1. Stand probe frânare și cântar autovehicule Veia Elind EMFF-
01 RO036/95, an 2002, 5625 lei, 20%; 2. Platformă probe jocuri direcție autovehicule Veia Elind, an 
2002, 4790 lei, 20%; 3. Dispozitiv de încărcare a punții spate la semiremorcă Veia Elind tip DIPSS, an 
2002, 1881 lei, 20%; 4. Opacimetru pentru motoare diesel Smart Smoke Tester SST 915, an 2015, 
3724 lei, 20%; 5. Aparat de măsurat turația motorului AVL Dispeed 490 A-8020 Graz, an 2002, 918 lei, 
20%; 6. Analizor gaze eșapament Fast-Eco tip AG4 RO213/98, an 1999, 651 lei, 20%; 7. Exhaustor 
portabil Klimawent tip WPW 3P-220, an 2001, 385 lei, 20%; 8. Dispozitiv reglat faruri Tecnolux & 
Tecnoli tip Orion T2600, an 2010, 502 lei, 20%; 9. Calculator AMD Sempron FX6300, procesor 3000+, 
1, 61 GHz, 2 GB/RAM, an 2015, 677 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 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 cel târziu în data de 27 octombrie 
2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar 
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume 
propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările 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 numărul 0243.237.140, 
interior: 184, 186. Data afișării: 17.10.2016.
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de participare la concurs: 1.Pentru 
postul de muncitor calificat II: 
studii medii/generale; curs califi-
care profesională/şcoală profesio-
nală: tâmplar universal, instalator 
instalaţii sanitare sau electrician; 
vechime în muncă: 6 ani. 2.Pentru 
postul de muncitor calificat IV: 
studii medii/generale; curs califi-
care profesională/şcoală profesio-
nală: mecanic auto, tehnician auto; 
permis de conducere categoria B. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursurilor: Proba scrisă: 
09.11.2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei comunei Sîntana de 
Mureş. Interviul: 09.11.2016, ora 
13.00, la sediul Primăriei comunei 
Sîntana de Mureş. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 31.10.2016, ora 13,00, la sediul 
primăriei comunei Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26. Date 
contact: secretar comisie Suciu 
Anda Alina tel.0265.323.517. 
Primar, Moldovan Dumitru.

l Academia de Studii Economice 
din Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, de 
execuţie şi conducere, pe perioadă 
nedeterminată: Direcţia Juridic şi 
Contencios Administrativ/ Servi-
ciul Juridic şi Contencios Adminis-
trativ: -Şef serviciu: 1 post studii 
superioare, licenţă, domeniul 
studiilor: drept/ ştiinţe juridic; 
-Consilier juridic: 1 post studii 
superioare,  licenţă, domeniul 
studiilor, Conform art.5 alin.2 la 
Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant didactic auxiliar şi 
nedidactic: drept/ ştiinţe juridice.  
Biroul Relaţii cu Publicul: -Şef 
Birou Relaţii cu Publicul: 1 post 
studii superioare, licenţă, domeniul 
studiilor: drept/ ştiinţe juridice. 
Direcția Bibliotecă/ Serviciul 
Managementul Colecțiilor: -Biblio-
tecar (perioadă determinată- 36 
luni): 1 post studii Superioare, 
studii superioare de biblioteco-
nomie (absolvite cu examen de 
diplomă) sau studii postuniversi-

tare de biblioteconomie
Direcția Bibliotecă/ Serviciul 
Cercetare Bibliografică şi Comuni-
care:-Bibliotecar: 1 post studii 
Superioare, de biblioteconomie 
(absolvite cu examen de diplomă) 
sau studii postuniversitare de bibli-
oteconomie; -Bibliotecar: 1 post 
studii Medii, absolvenți ai învăță-
mântului postliceal/ liceal cu 
diplomă în domeniu. Biroul Docu-
mente curriculare/ Direcţia Mana-
gement Educaţional: -Secretar: 1 
post studii superioare.  Departa-
mentul pentru Pregătirea Persona-
lului Didactic:-Secretar (perioadă 
determinată de 29 de luni): 1 post 
studii medii cu diplomă de bacala-
ureat. Direcţia Socială/ Serviciul 
Cantină:-Muncitor calificat 
(bucătar): 1 post, studii generale; 
certificat curs calificare bucătar; 
-Îngrijitor cu atribuții de manipu-
lant mărfuri alimentare: 1 post, 
studii generale. Direcţia Socială/ 
Serviciul Social: -Muncitor calificat 
(electrician): 1 post, studii medii 
generale, certificat calificare profe-
sională de electrician; -Muncitor 
calificat (fochist): 1 post medii 
generale (8–10 clase): certificat 
calificare profesională de fochist, 
autorizaţie ISCIR pentru cazane de 
abur de joasă presiune; -Muncitor 
calificat (instalator): 3 posturi, 
studii medii generale, certificat 
calificare profesională de instalator.  
Direcţia Administrativă/ Serviciul 
Administrativ:  -Muncitor calificat 
(tinichigiu): 1 post studii medii, 
profesionale, certificat calificare; 
-Muncitor calificat (parchetar– 
linolist):1post studii medii, profesi-
onale,  certif icat calif icare; 
-Muncitor calificat (instalator): 2 
posturi studii medii, profesionale, 
certificat calificare; -Muncitor cali-
ficat (electrician): 2 posturi studii 
medii, profesionale, certificat califi-
care;  -Muncitor calificat (zugrav- 
rigipsar): 2 posturi studii medii, 
profesionale, cursuri calificare. 
Facultatea de Cibernetică, Statis-
tică şi Informatică Economică/ 
Departamentul de Informatică şi 
Cibernetică Economică: -Tehnician 
(perioadă determinată pe 2 ani): 1 
post studii medii, domeniul studi-

ilor: informatică sau cursuri de 
informatică. Locul de desfăşurare a 
concursului (scris/ practică): sala 
2001A, data: 08.11.2016,ora: 9.00. 
Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 28.10.2016. Inter-
viul se va desfăşura în data de 
11.11.2016 ulterior afişării rezulta-
telor probelor scrise/ practice. Date 
contact secretar comisie concurs: 
S t a m a t e  C a r m e n ,  Te l . 
0213191900/466. Informaţii supli-
mentare găsiţi pe site–ul: http://
resurseumane.ase.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament 4 camere 
Bucuresti ultra central. Telefon 
0244 513935.

CITAȚII  
l Cirimpei Constantin este citat la 
Judecătoria Botoşani, în proces cu 
reclamanta Cirimpei Elena,  în 
dosarul nr. 16246/193/2015, avand 
ca obiect divorț, termen de jude-
cată 20.10.2016.

l Iftene Alin Constantin o citeaza 
pe parata Buga Alina, in dosarul 
2894/245/2016, termen 26.10.2016, 
C12, ora 8.30, exercitare autoritate 
parinteasca.

l Se citeaza parata Rada Dorina 
in proces cu Costea Marcel, dosar 
8824 /55 / 2016, aflat pe rolul Jude-
catoriei Arad, termen 18.10.2016, 
ora 8:30, sala 215.

l Moscalu Aurel Dan este chemat în 
judecată în data de 25.10.2016, ora 
08.30, în calitate de pârât, în dosar 
nr.7806/193/2015 al Judecătoriei 
Botoşani, având ca obiect partaj, în 
contradictoriu cu Moscalu Andrara.

l Sucursala Exploatarea Miniera 
Rm. Vâlcea, cu sediul în str. Cpt. 
Negoescu, nr. 15, organizează lici-
tația publică deschisă cu strigare în 
data de 24.10.2016, ora 12.00, la 
sediu său, pentru vânzarea urmă-
toarelor materiale rezultate din 
casări: fier vechi nepregătit; oțel 
inox; aluminiu; cupru (sârmă); 

bronz; plumb. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul socie-
tății, Biroul Mecano-Energetic în 
fiecare zi lucrătoare între orele 
08.00-15.00.

l Se citează Coconu (Zalum) 
Anişoara şi Coconu Nicuşor la 
Tribunalul Teleorman, str. Indepen-
denţei nr. 22, Alexandria la data de 
11.011.2016 în dosarul civil nr. 
845/292/2005 având ca obiect 
succesiune recurs reclamantă fiind 
Ţiparu Mariana.

l Numiţii Florea Vasile şi Florea 
Marilena, ambii cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Ulmu, sat 
Zimbru, judeţul Călăraşi sunt citaţi 
în calitate de pârâţi la Judecătoria 
Olteniţa în dosar nr. 3776/269/2015 
pe data de 03.11.2016, ora 9,00, 
reclamant fiind I.I. Lazăr Petrişor. 

l Numiţii Ivaşcu Ioana şi Miloş 
Manuela, ambele cu ultimul  domi-
ciliu cunoscut în comuna Izvoarele, 
judeţul Teleorman sunt citate în 
calitate de intimaţi-pârâţi la Tribu-
nalul Teleorman pe data de 
15.12.2016, ora 8,30 complet C4 
apel ncpc dosar nr. 106/301/2016 
apelat fiind I.I. Lazăr Petrişor. 

l Numiții Kindris Toma, Kindris 
Iuon lui Vaszali, Kindris Dumitru 
lui Vaszali şi Toporan Pelagucza 
căs. Papp Mihaly lui Togyer, 
înscrişi în CF nr.50519 Budeşti nr 
top.5060, sunt citați la Judecătoria 
Sighetu Marmație i  în  dos . 
nr.1279/307/2016, având ca obiect 
uzucapiune şi întabulare pentru 
termenul din 07.12.2016 la cererea 
reclamanților Marinca Mihai Şi 
Marinca Titiana.

l Citație: Numitul Radu Iordache 
cu domiciliul necunoscut, prin 
prezenta este invitat în data de 
04.11.2016, ora 11.00, la banca 
Libra Internet Bank, cu sediul în 
Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 43 
pentru a primi suma de 24.652,17 
lei reprezentând diferența rezultată 
în urma compensării dintre sulta 
de 45.232,17 lei datorată de debi-
toarea notificatoare Orăşeanu 
Elena şi suma de 20.580 lei dato-

rată de către creditorul notificat 
Radu Iordache în baza titlurilor 
executorii. În caz de neprezentare, 
suma de 24.652,17 lei se va 
consemna la bancă pe seama şi la 
dispoziția creditorului citat Radu 
Iordache.

l Crăciun Marian şi Crăciun 
Elena, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în oraşul Brăila, Calea 
Călăraşilor, nr.55, bl.3, sc.1, et.4, 
ap.8, jud. Brăila, sunt citați în cali-
tate de intimați la Judecătoria 
Brăila-Secția I civilă, oraşul Brăila, 
Calea Călăraşilor, nr.47, jud.Brăila, 
camera Sala 1 Judecătorie, 
Complet c 2 civil, în dosarul civil 
nr.4383/196/2016, cu termen de 
judecată la 27 octombrie 2016, ora 
09:00, pentru fond-contestație la 
executare, în proces cu intimata 
Banca Comercială Română SA şi 
contestatoarea Direcția de Investi-
gare a Infracțiunilor de Criminali-
tate Organizată şi Terorism.

l Se citează pârâtul Almai Petru, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Cluj-Napoca, str.Regina Maria, 
nr.14 la Judecătoria Arad în data 
de 11 noiembrie 2016, ora 08:30, 
sala 147, în proces cu Hutopilă 
Dumitru şi Hutopilă Brînduşa, 
dosar nr.6872/55/2016, având ca 
obiect uzucapiune.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculul:Dacia, culoare 
negru, aflat pe Strada Serg. Niţu 
Vasile Nr. 44, Bloc 3, Sc. 1. În caz 
contrar se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv Şoseaua 
Berceni nr. 38A, Sector 4, Bucureşti.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 

eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculul: Wolkswagen, 
culoare albă, aflat pe Str. Padeşu 
nr.4, bl. 1, sc. 2, cu nr. P 4138 AT. În 
caz contrar se va dispune inventa-
rierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni nr. 38A, 
Sector 4, Bucureşti.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculul: Dacia, culoare 
roşie, aflat pe str. Maior Opriş Ilie 
nr.54. În caz contrar se va dispune 
inventarierea, expertizarea, ridi-
carea, transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni nr.38A, 
Sector 4, Bucureşti.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculul: Dacia, culoare 
gri, aflat pe str. Scoruşului nr.15. În 
caz contrar se va dispune inventa-
rierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni nr.38A, 
Sector 4, Bucureşti.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarii/deţină-
torii vehiculelor, aflate pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculele fără plăcuţă de 
înmatriculare: Hyundai XG 30, 
culoare negru, aflat pe str. Iliaş Vodă 
vis a vis nr. 12; Opel, culoare roşu 
aflat pe Intrarea Târgu Frumos 
intersecţie cu str. Iliaş Vodă; 
Daewoo Tico, culoare alb, aflat pe 
str. Mixandrei lângă imobilul de la 
nr. 3A; Dacia, culoare galben, aflat 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13896/2016. Nr. 302954 din 14.10.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 14 Octombrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că, în ziua de 31 octombrie 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialo-
mița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC 
Prodchem Agriculture SA, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB14, sc. B, parter, 
jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 30174246: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul), Preț de pornire al 
licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Mașină verticală de ambalat produse 
pulverulente/ granulate Tehnoplus THPM15, batiu inox, formare plicuri de dimensiuni reglabile cu 
sudură pe 4 laturi, an 2013, 45.375 lei, 20%; 2. Linie automată de dozare și ambalare produse lichide 
Tehnoplus THP-RB12, batiu inox, ambalare în flacoane de 10 - 1000ml, 12 - 60 doze/min, an 2012, 
44.325 lei, 20%; 3. Autoturism Toyota Land Cruiser, 2982 cmc, 127 kw, an 2007, 34.500 lei, 20%. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 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 cel târziu în data de 27 octombrie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la 
Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după 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 după 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. La licitație 
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260 - 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu 
modificările și completările 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 numărul 0243.237.140, interior: 184, 186. Data afișării: 17.10.2016

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciulc Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 9/POT. Nr. 30620 din 10.10.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 11. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
11, luna noiembrie, orele 12.00, anul 2016, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Mihai Mariana, cu domiciliul fiscal 
în comuna Potlogi, sat Vlăsceni, str Mocanei, nr. 9, județ Dâmbovița: Teren arabil intravilan, în 
suprafață de 955 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Vlăsceni, județ Dâmbovița, Tarlaua 4, Parcela 
226, preț de pornire al licitației 18273 lei; Teren arabil extravilan, în suprafață de 2400 mp, situat în 
localitatea Potlogi ,sat Vlăsceni, județ Dâmbovița, tarlaua 11/3, parcela 61, preț de pornire al licitației 
8914 lei; Teren arabil extravilan, în suprafață de 2545 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Vlăsceni, 
județ Dâmbovița, tarlaua 11/3, parcela 65, preț de pornire al licitației 9359 lei; Teren arabil extravilan, 
în suprafață de 900 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Vlăsceni, județ Dâmbovița, tarlaua 13, parcela 
26, preț de pornire al licitației 3565 lei; Teren arabil extravilan, în suprafață de 4900 mp, situat în 
localitatea Potlogi, sat Vlăsceni, județ Dâmbovița, tarlaua 45, parcela 19, preț de pornire al licitației 
13370 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20% pentru 
terenul intravilan, scutit pentru terenul extravilan. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate 
de următoarele; Creditori, Sarcini; AJFP Dâmbovița - Serviciul Fiscal Orășenesc Titu, PV Sechestru 
23683/18.07.2016. 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 al licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după 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 după 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. 260 și 
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 17.10.2016.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 400604/2015. Nr. 302953 din 14.10.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 14 octombrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 31, octombrie 2016, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 
Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC 
Premier Spedition SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șoseua Brăilei, nr. 5, jud. Ialomița, cod de 
identificare fiscală 23920203: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, 
lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *). 1. Sistem de mixaj muzical Native Instruments model Traktor 
Kontrol S4, an 2012, 984 lei, 20%; 2. Kit GPS auto Dynafleet Telematics, an 2008, 1.159 lei, 20%. *) 
Regimul și cotele de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 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 cel târziu în data de 27 Octombrie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la 
Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card ); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după 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 după 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. La licitație 
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260 - 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu 
modificările și completările 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 numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 17.10.2016.

pe str. Radului vis a vis de nr. 15. În 
caz contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea,  ridicarea, trans-
portarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv Şoseaua 
Berceni nr. 38A, Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ - terito-
rială Mihăileşti, din județul Buzău, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, începând cu data de 17.10.2016, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
primăriei Mihăileşti, conform art. 
14, alin. (1) şi (2) din Legea Cadas-
trului şi a Publicității Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară.

l S.C. Bellrom Import Export 
S.R.L., cu punctul de lucru in Com.
Afumati, Sos.Bucuresti-Urziceni, 
Nr.95A, CUI RO 9211850, infor-
meaza pe cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autoriza-
tiei de mediu pentru activitatea: 
Statie Peco respectiv -Comert cu 
ridicata si amanuntul al carburan-
tilor pentru autovehicule Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ilfov din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii-in spatele 
benzinariei Lukoil), intre orele 9-12, 
de luni pana vineri. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. Ilfov in termen de 10_zile de 
la data publicarii prezentului anunt.

l Aceasta informare este efectuata 
de: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Medias, cu sediul in str. Piata C.I. 
Motas, nr. 1, Medias, jud. Sibiu, cod 
postal 551130, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala 
de Apa Jiu, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor 
de “Lucrari privind punerea in sigu-
ranta conducta ø20” Hateg – Dealu 
Babii-Paroseni, zona Dealu Babii” 
propus a fi amplasat in localitatea 
Dealu Babii, extravilan, Judetul 
Hunedoara. Aceasta investitie este 

noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la SC EXPERT 
SERV SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233. 

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţă 
publică faptul că există pe rolul 
Judecătoriei Târgu Secuiesc, dosarul 
civil 1834/322/2014, având ca obiect 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, cerere formulată 
de reclamantul MAKAI ANDREI, 
domiciliat în mun. Braşov, str. 
Neptun nr. 4A, bl. 111, sc. A, ap. 16, 
jud. Braşov, asupra imobilului situat 
în comuna Cernat, nr. 919, judeţul 
Covasna, înscris în CF 23763, com. 
Cernat (nr. CF vechi 2945- Cernatul 
de Sus), nr. top 256- intravilan în 
suprafaţă de 328 mp, curte, casă de 
lemn şi CF 23768 com. Cernat (nr. 
CF vechi 2945- Cernatul de Sus), nr. 
top 257, intravilan în suprafaţă de 
1.522 mp grădină, în care figurează 
ca proprietar tabular Szabo 
Ludovic. Prezenta somaţie va fi 
afişată 6 luni de zile la sediul 
instanţei, 6 luni de zile la sediul 
Judecătoriei Târgu Secuiesc, la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Târgu Secuiesc şi la 
sediul Primăriei comunei Cernat, 
jud. Covasna, precum şi publicarea 
ei în două ziare de largă răspândire, 
dintre care cel puţin unul de circu-
laţie naţională pe cheltuiala recla-
manţilor, perioadă în care invită pe 
cei interesaţi să facă opoziţie cu 
privire la dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, în caz 
contrar se va trece la judecarea 
cererii.

l România. Judecătoria Întorsura 
Buzăului. Dosar nr. 446/248/2016. 
Dispune: În temeiul dispoziţiilor art. 
130 din Decretul –lege nr. 115/1938 
şi în temeiul încheierii de şedinţa din 
data de 31 mai 2016 emite urmă-
toarea somaţie: prin cererea înregis-
trată pe rolul Judecătoriei Întorsura 
Buzăului sub nr. 446/248/2016 pose-
sorii Dârstar Mircea şi Dârstar 
Cristina Mihaela, având domiciliul 
în or. Întorsura Buzăului sat 
Floroaia nr. 70, judeţul Covasna a 
invocate dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului cu adresa poştal 
în or. Întorsura Buzăului, sat 
Scădoasa, judeţul Covasna, în 
suprafaţa de 3164 mp, identific prin 
nr top 3795, fâneaţa în suprafaţa de 
6475 mp înscris în CF nr. 24079 
Întorsura Buzăului şi care are urmă-
toarele vecinătăţi: la N- Baciu 
Constantin, la E- Florea Emilian, la 
S- păşunatul şi la V-drum. Toţi cei 
interesaţi sunt somatic să formulize 
opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar se va trece la judecarea 
cererii în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicării. 
Prezenţa somaţie: - se afişează la 
sediul Judecătoriei Întorsura Buză-
ului, precum şi la sediulPrimariei 

oraşului Întorsura Buzăului; - se 
publică într-un ziar de circulaţie 
naţională. Preşedinte: Livia Bontea, 
Grefier: Petronela Anca Baciu.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. VERONICA’95 S.A., 
Constanţa, B-dul Al. Lăpuşneanu 
nr. 107, bloc LV.40, sc. B, ap. 22, 
J13/2299/1995, CUI RO 7657424. 
CONVOCARE. Subsemnatul, 
Dumbrava Stefan Ciprian, în cali-
tate de administrator unic al socie-
tăţii VERONICA’95 S.A., convoacă 
adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor Societăţii VERO-
NICA’95 – S.A.(“Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul 
în Constanţa, B-dul Alexandru 
Lăpuşneanu nr. 107, bloc LV.40, sc. 
B, ap. 22, judeţul Constanţa, înregis-
trată la O.R.C. de pe lângă Tribu-
n a l u l  C o n s t a n ţ a  s u b  n r. 
J13/2299/1995, având CUI RO 
7657424, în data de 17.11.2016, ora 
12,00, la sediul societăţii din 
Constanţa, b-dul Alexandru Lăpuş-
neanu nr. 107, bloc LV.40, sc. B, ap. 
22, judeţul Constanţa, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
divizării parţiale asimetrice a socie-
tăţii Veronica’95 S.A. prin desprin-
derea unei părţi din patrimoniul 
acesteia, Veronica’95 urmând a 

fiinţa în continuare. Partea din 
patrimoniul desprins din societatea 
Veronica’95 S.A. va fi preluată de o 
societate deja existentă, respectiv de 
către Eurosantis S.R.L., cu sediul în 
Constanţa, B-dul Alexandru Lăpuş-
neanu nr. 107, bloc LV.40, sc. B, 
parter, ap. 22, înregistrată la ORC 
sub nr. J13/5458/1992, având CUI 
RO 2743397. Divizarea asimetrică 
se face în baza art. 250 indice 1 din 
Legea 31/1990 republicată, în inte-
resul acţionarilor, cu renunţarea la 
expertiza prevăzută de art. 243 
indice 3 din legea 31/1990 republi-
cată. 2. Împuternicirea d-nului 
Capraru Ionel să reprezinte socie-
tatea pentru definitivarea tuturor 
actelor necesare ducerii la îndepli-
nire a divizării asimetrice a societăţii 
Veronica’95 S.A. În cazul în care la 
data şi la ora precizate se constată 
că nu sunt îndeplinite condiţiile 
necesare pentru desfăşurarea 
Adunării Generale Extraordinare, 
se convoacă o nouă Adunare Gene-
rală Extraordinară, cu aceeaşi 
ordine de zi şi în acelaşi loc, în data 
de 18.11.2016, ora 12,00. La 
Adunarea Generală Extraordinară 
vor participa toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 10.11.2016, stabilită ca dată 
de referinţă. Acţionarii pot participa 
la adunare direct sau prin manda-

tari împuterniciţi cu procura 
specială, ce se va depune la sediul 
societăţii până la data de 16.11.2016. 
Administrator Unic, Dumbrava 
Stefan Ciprian.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, ale Legii nr. 297/2004, ale 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 
privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exerci-
tarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul 
CNVM nr. 7/2010, Regulamentul 
ASF nr.13/2014, şi ale Actului 
Constitutiv al S. ROMAERO S.A., 
Consiliul de Administraţie al S. 
ROMAERO S.A. -cod unic de înre-
gistrare RO 1576401, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 -convoacă: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor la data de 17.11.2016 ora 14, la 
sediul societăţii din Bucureşti, Bule-
vardul Ficusului nr.44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă de 04.11.2016 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
stingerii unor obligaţii de plată la 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 564/POT. Nr. 30618 din 10.10.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 11. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua 
de11, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Georgescu Spiridon, cu 
domiciliul fiscal în comuna Potlogi, sat Românești, str. Fănică Stănescu, nr. 564, județ Dâmbovița, cod 
de identificare fiscală -: a. clădire (magazin) în suprafață de 36 mp, situat în localitatea Potlogi, sat 
Românești, str. Fănică Stănescu, nr. 564, județ Dâmbovița, preț de pornire al licitației 30914 lei; b). 
teren aferent în suprafață de 36 mp situat în localitatea Potlogi, sat Românești, str. Fănică Stănescu, 
nr. 564, județ Dâmbovița, preț de pornire al licitației 892 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată, 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori, Sarcini; AJFP Dâmbovița - Serviciul Fiscal Orășenesc Titu, PV Sechestru 
23878/20.07.2016. 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 al licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după 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 după 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. 260 și 
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 17.10.2016.

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. Nr. 13036 din 12.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2016, Luna Octombrie, Ziua 28. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, luna Octombrie, anul 2016, ora 10.00, în 
localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (Licitația 
a-I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Tapu Elena, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Moreni, str. B-dul. Panduri nr. 16, bl. D3B, et. 2, ap. 11, jud. Dâmbovița. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul): 1. Autoturism Mercedes Benz Vito 111 CDI cu nr. de înmatriculare DB 07 GDW. Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 36653 lei. Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): -. 
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. 260 și art. 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 numărul de telefon 0245.666100. Data afișării: 17.10.2016. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Biroul Achiziții Publice. Nr. 17176/14.10.2016. Anunț licitație. 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Ploiești, cu 
sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 
0244.407710, fax 0244.593906, organizează în ziua de 
25.10.2016, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare, în vederea 
încheierii Acordului - Cadru privind: Cedarea dreptului de 
folosință (închiriere) a unui spațiu de 35,00 mp pentru activități 
de catering la D.G.R.F.P. - Ploiești. Data limită de depunere a 
ofertelor: 24.10.2016, ora 13.00. Detaliile privind licitația publică 
cu strigare  se găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/4/ 
Ploiesti/20161014093340_licitatie_catering.pdf. 
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bugetul general consolidat şi a altor 
obligaţii prin trecerea în proprietate 
publică a statului a bunurilor 
imobile aflate în patrimoniul socie-
tăţii Romaero S.A. ce fac obiectul 
cererii nr. 2323/04.04.2016, la preţu-
rile de evaluare stabilite prin 
Raportul de evaluare întocmit în 
data de 18.07.2016 de S.C. NIADA 
Auditax Expert S.R.L., respectiv:  
Teren cu număr cadastral 220805 
(provenit din număr cadastral vechi 
2692/1/2), înscris în cartea funciară 
220805 (provenită din cartea 
funciară veche nr. 63.213)= 2.915 
mp; Teren cu număr cadastral 
220806 (provenit din număr cadas-
tral vechi 2692/2/1), înscris în cartea 
funciară 220806 (provenită din 
cartea funciară veche nr. 63.215)= 
525  mp; Teren cu număr cadastral 
267.238 (provenit din număr cadas-
tral vechi 2692/32/1), înscris în 
cartea funciară 267.238 (provenită 
din cartea funciară veche nr. 
87.491)= 89  mp; Aprobarea ex-date 
de 07.12.2016 şi a datei de 
08.12.2016 ca data de înregistrare, 
respectiv de identificare a acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng efec-
tele hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor din 
data de 17/18.11.2016, în conformi-
tate cu dispoziţiile art. 238 din legea 
297/2004 privind piaţa de capital; 
3.Împuternicirea directorului 
general al societăţii, pentru a înde-
plini toate formalităţile necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor la Registrul Comer-
ţului. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: de a introduce 
până la data de 01.11.2016 puncte 
pe ordinea de zi a adunării generale 

extraordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 01.11.2016 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale. Societatea comer-
cială are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţionari, sub 
conditia respectării art.13 (2) din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Drepturile prevăzute anterior pot fi 
exercitate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Documentele 
şi informaţiile referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi 
precum şi proiectul de hotărâre 
supus dezbaterii şi aprobării AGEA 
sunt  d i sponib i le  la  sediu l 
ROMAERO S.A., la Secretariatul 
AGA, începând cu data de 
18.10.2016, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la 
şedinţa adunării generale a acţiona-
rilor se face conform legislaţiei 
specifice în vigoare şi Actului 
Constitutiv  al S. ROMAERO S.A., 
prin reprezentare directă sau pe 
bază de procură specială. Formula-
rele de procură specială pentru 
reprezentare în AGEA şi buletinele 
de vot prin corespondenţă se pot 
obţine: la Secretariatul AGA 
precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com, secţiunea Legături– Romaero 
Info– Informaţii acţionari, începând 
cu data de 18.10.2016 şi vor fi 

depuse până la data de 16.11.2016.  
În situaţia în care la prima convo-
care nu se întrunesc condiţiile legale 
de reprezentare, A.G.E.A. se repro-
gramează  pent ru  da ta  de 
18.11.2016, în acelaşi loc,  la aceeaşi 
oră, cu aceeaşi ordine de zi. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 021/599.41.04;  fax 
021/599.41.05. Preşedinte C.A. 
Remus Vulpescu.

LICITAȚII  
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Virom International SRL desemnat 
prin incheierea de sedinta din data 
de 11.01.2016, pronuntata in dosar 
nr. 16513/3/2012 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
Virom International SRL, constant 
in autoturism marca AUDI A8, an 
fabricatie 2006, combustibil 
benzina, capacitate cilindrica 5998 
cm3, putere 331 kw, culoare 
NEGRU, tractiune INTEGRALA, 
taxa de prima inmatriculare 
NEACHITATĂ, in valoare totala 
de 9.100 euro inclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in 
data de 24.10.2016 ora 13,30 prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la 
primul termen de licitatie, se vor 
organiza licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 

sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona la sediul lichidatorului judi-
ciar sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l 1.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon/fax, adresa de e-mail ale 
autorității contractante şi ale biro-
ului de la care se poate obține, după 
caz, informații suplimentare: 
Consiliul Local al Comunei Valea 
Iaşului, județul Argeş, cu sediul în 
comuna Valea Iaşului, sat Valea 
Iaşului, nr.126, județul Argeş, cod 
poştal: 117795, cod fiscal: 4121986, 
tel./fax: 0248.724.411, e-mail: 
primaria_viasului@yahoo.com. 
2.Hotărârea privind stabilirea 
modalității de gestiune: HCL 
nr.30/27.04.2016, privind atribuirea 
în gestiune delegată a serviciului de 
transport public local de persoane 
prin curse regulate în comuna 
Valea Iaşului; Ordinul nr.263/2007, 
privind aprobarea Normelor-cadru 
privind modalitatea de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor de transport public local. 
3.Aria teritorială, trasee, grup de 
trasee: comuna Valea Iaşului 
-următoarele trasee: traseul 1 
-Mustățeşti (Dr.Oetker)-Cerbureni 

Sat şi retur; traseul 2 -Mustățeşti 
(Dr.Oetker)-Valea Uleiului şi retur; 
traseul 3 -Fabrica de Cărămidă 
(Valea Iaşului)-Borovineşti şi retur, 
descrise în caietul de sarcini. 4.
Serviciul/activitatea care urmează 
să fie prestat/prestată/furnizat/
furnizată/detaliat/detaliată pe acti-
vități: transporturi urbane, subur-
bane şi metropolitane de călători 
cod CAEN 4931. 5.Durata contrac-
tului de delegare a gestiunii: 3 ani. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax şi adresa de e-mail 
ale biroului/persoanei de la care se 
poate solicita documentația de 
delegare, precum şi modalitățile de 
obținere a documentației: docu-
mentația de delegare se poate 
obține de către persoanele intere-
sate în urma unei solicitări de 
participare la procedura de atri-
buire de la sediul Primăriei 
Comunei Valea Iaşului, sat Valea 
Iaşului, nr.126, județul Argeş 
- B i r o u  S e c r e t a r,  t e l . / f a x : 
0248.724.411, e-mail: primaria_
viasului@yahoo.com. 7.Terme-
nul-limită de depunere a ofertelor, 
data şi ora, adresa la care se depun/
transmit ofertele: 18.11.2016, ora 
14.00, Primăria Comunei Valea 
Iaşului, sat Valea Iaşului, nr.126, 
județul Argeş. 8.Data, ora şi locul 
deschiderii ofertelor: 21.11.2016, 
ora 10.00, Primăria Comunei Valea 
Iaşului, sat Valea Iaşului, nr.126, 
județul Argeş. 9.Dacă este cazul, 
garanțiile solicitate: cuantumul garan-
ției de participare la licitație este de 
500Lei, ce se poate achita în numerar 
la casieria Primăriei Comunei  
Valea Iaşului, cu OP în contul: 
RO38TREZ04821180250XXXXX 
sau scrisoare de garanție. 10.
Durata de valabilitate a ofertei: 30 
zile calendaristice. 

PIERDERI  
l Pierdut numărul de ordine 
DGRFPB Ids Laboratories. Relații 
la 0733.103.224.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
seria B, nr. 2589525, eliberat de 
O.R.C. Iaşi la data de 01.06.2012 pe 
numele ”Anisiei Adrian– Bogdan 
Întreprindere Individuală” cu 
sediul în Iaşi, str. Hanciuc nr.13, 
sc.A, ap.13, C.U.I. 30261008, 
F22/1706/2012. Se declară nul.

l Pierdut Certificat pregătire ADR 
şi atestat conducător auto nr. 
0081436001, eliberat de A.R.R. 
Tulcea la 01.07.2016 pe numele: 
Scăpău Romică. Se declară nule.

l Declar pierdut (nul) atestat 
profesional transport persoane, 
eliberat de A.R.R., nr. 49798001, pe 
numele Tăcutu Virgil.

l Marinică Marian pierdut atestat 
marfă nr. 0257363000 şi atestat 
agabaritice nr. 279983. Le declar 
nule.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr.5409/6/1991 si Proces 
verbal predare primire anexa la 
Contract, pt apart.46, Bdul Vasile 
Milea nr.10, bl. B1, sc. 3, et.1, 
sector.6, Bucuresti, pe numele Dedu 
Dumitru si Dedu Steliana. Le 
declar nule.

Declar pierdut carnet de student 
pe numele  Darab Marius 
Alexandru, student in cadrul 
Universitatii Lucian Blaga Sibiu, 
Facultatea de Stiinte Economice.

ANUNȚURI

publicitate




