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OFERTE SERVICIU
Angajăm şofer Tir pe comunitate minim 2-3 luni. 
Tel.: 0747.475.307.

Căutăm femei şi bărbaţi între 25 şi 65 ani pentru 
îngrijire bătrâni la domiciliu în Franţa şi Germania 
(franceza şi germana comunicativ). CV la adresa de 
e-mail: avenir@pracaeu.pl. Tel. 0048525244171.

Primăria comunei Țibana, județul Iaşi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției de contabil în 
cadrul Primăriei Țibana. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Țibana, județul Iaşi, astfel: proba 
scrisă în data de 16.12.2015, ora 9.00, iar interviul în 
data de 17.12.2015, ora 9.00. De preferință dorim 
prin transfer în interesul serviciului.

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 
611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul 
în Bd. Ion Mihalache  nr.15-17, sectorul 1, organi-
zează în data de 27 noiembrie 2015, ora 10,00 (proba 
scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii publice temporar vacantă: -Consilier, 
clasa I, grad profesional superior– Direcţia Manage-
ment Contracte, Investiţii şi Protocol, Serviciul 
Management Contracte. Condiţii necesare ocupării 
postului: studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii 
universitare absolvite cu diplomă, vechime în specia-
litatea studiilor minim 9 ani. Condiţiile de participare 
şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte 
informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi 
pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul ministerului.

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 
611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul 
în Bd. Ion Mihalache  nr.15-17, sectorul 1, organi-
zează în data de 27 noiembrie 2015, ora 10,00 (proba 
scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii publice temporar vacantă: -Expert, 
clasa I, grad profesional asistent– Direcţia de Coor-
donare Sistem pentru Programe de Capital Uman, 
Direcţia Generală Programe Capital Uman. Condiţii 
necesare ocupării postului: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă sau studii universitare absolvite cu diplomă, 
vechime în specialitatea studiilor minim 1 an. Condi-
ţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, 
bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de 
la data publicării prezentului anunţ, la sediul minis-
terului.

În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 
45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul 
în Bd. Ion Mihalache  nr.15-17, sectorul 1, organi-
zează în data de 27 noiembrie 2015, ora 10,00 (proba 
scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii publice vacantă: Consilier, clasa I, grad 
profesional superior– Compartimentul Antifraudă şi 
Constatare Nereguli, Direcţia Generală Asistenţă 
Tehnică. Condiţii necesare ocupării postului: Studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe juri-
dice/ ştiinţe economice  sau ştiinţe inginereşti; 
vechime minimă de 9 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice. Condiţiile de 
participare şi de desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 8 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.

În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 
45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul 
în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1, organi-
zează în data de 27 noiembrie 2015, ora 10,00 (proba 
scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii publice vacantă: -Consilier, clasa I, grad 
profesional superior– Compartimentul Evaluare şi 
Aprobare Proiecte, Direcţia Gestionare Program, 
Evaluare şi Aprobare Proiecte, Direcţia Generală 
Programe Capital Uman. Condiţii necesare ocupării 
postului: Studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă; vechime 
minimă de 9 ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Condiţiile de participare 
şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte 
informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi 
pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul ministerului.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asitent medical generalist 
(Secţia OG I), 1 post, pe perioadă determinată de 10 
luni, conform HG nr. 1027/2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 04.12.2015, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 09.12.2015, ora 09.00. Condiţii 
Specifice: -diplomă de licenţă în specialitate; Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs 
până la data de: 24.11.2015, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. Manolache 
Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical de radio-
logie (Laborator radiologie şi imagistică medicală), 
1 post, conform HG nr. 1027/2014 şi Dispoziţia 
Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.12.2015, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 16.12.2015, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 21.12.2015, ora 10.00. 
Condiţii Specifice: -diplomă de absolvire a liceului 
sanitar sau diplomă de şcoală sanitară postliceală  
sau echivalentă sau diplomă de licenţă în speciali-
tate; Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 03.12.2015, ora 14.00, 
la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gineco-
logie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: 
Ec. Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul 
prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-
Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălni-
ceanu nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea 
postului de laborant, vacant pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Facultăţii de Fizică, Institutul Ioan 
Ursu. Condiţii de participare: - studii superioare de 
lungă durată în domeniul inginerie mecanică sau 
fizică; - vechime în specialitatea studiilor minim 5 
ani; - experienţă în activitatea de proiectare în dome-
niul studiilor. Concursul va consta într-o probă prac-
tică (în data de 14.12.2015, ora 10.00) şi un interviu 

(în data de 18.12.2015, ora 10.00). Dosarele de 
concurs se pot depune până la data de 03.12.2015, 
ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe 
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 
405300, interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a 
Pieţei Centrale Agroalimentare a Municipilui 
Câmpina anunţă organizarea unui concurs la sediul 
sau din strada Republicii, Nr. 16A, pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant: 1. muncitor 
calificat în cadrul compartimentului administrativ 
(perioada nedeterminată). Condiţii necesare: - Studii 
medii, cu diplomă de bacalaureat, în unul din dome-
niile: instalaţii/ mecanic/ electric; - Vechime în specia-
litatea studiilor: minim 3 ani. - Programul 
concursului: 15.12.2015, ora 10,00 /proba scrisă 
17.12.2015, ora 10,00 /interviu. Dosarele se depun la 
sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compar-
timentul resurse umane, până în data de 04.12.2015.

Primăria comunei Buturugeni, judeţul Giurgiu orga-
nizează concurs în condiţiile prevăzute de Legea nr.
l88/l999 (r 2), privind Statutul Funcţionarilor Publici, 
art.58, alin.2, lit.b şi de H.G. nr.611/2008, art.22, alin.l 
şi alin.2, art.26, alin.2 pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice vacante: -Referent clasa III, grad 
debutant- compartimentul serviciu voluntar pentru 
situaţii de urgenţă; -Consilier clasa I, grad asistent- 
compartimentul relaţii cu publicul; -Consilier clasa I, 
grad asistent- compartimentul urbanism şi amena-
jarea teritoriului. Concursul va avea loc pe data de 
18.l2.20l5 ora 10,00 proba scrisă şi 22.l2.20l5 ora  
10.00 interviul, la sediul Primăriei comunei Buturu-
geni, judeţul Giurgiu. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la secretariatul comisiei de concurs, în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea III-a, până la orele l6,00. 
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă documentele 
prevăzute de art.49 alin.1 din H.G. nr.611/2008 
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
organizarea şi desfăşurarea carierei funţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile specifice de 
participare la concurs se pot obţine de la sediul 
Primăriei comunei Buturugeni, judeţul Giurgiu sau 
la telefon 0246277168.

Primăria Jilava din Judeţul Ilfov scoate la concurs 
funcţia contractuală de execuţie vacantă de Muncitor 
calificat I (lăcătuş mecanic) şi funcţia contractuală de 
execuţie vacantă de Muncitor calificat I (electrician) 
din cadrul Serviciului Public de Salubritate, pentru 
ocuparea carora trebuiesc îndeplinite următoarele 
condiţii: 1. Condiţii generale: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. 
nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, modificată şi completată prin  
Hotărârea de Guvern nr.1027/2014; 2. Conditii speci-
fice: Condiţii specifice ocupării postului vacant 
contractual de execuţie de Muncitor calificat I 
(lăcătuş mecanic): -studii  medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat profil mecanic; -vechimea 
minim 9 ani în meseria de lăcătuş mecanic; -abilităţi, 
calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate, receptivi-
tate, obiectivitate, capacitate de comunicare. Condiţii 
specifice ocupării postului vacant contractual de 
execuţie de Muncitor calificat I (electrician): -studii: 
Şcoala profesională absolvită cu diplomă în meseria 
de electrician; -vechimea minim 9 ani în meseria de 
electrician; -abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
seriozitate, receptivitate, obiectivitate, capacitate de 
comunicare. Concursul va avea loc la sediul Primă-
riei Jilava, Şos. Giurgiului nr.279, judeţul Ilfov în 
perioada 15-18.12.2015. Proba scrisă se va susţine în 
data de 15.12.2015 ora 10.00, iar interviul se va 
sustine in data de 18.12.2015, ora 10.00. Conditiile  de 
participare la concurs si bibliografia se vor afişa la 
sediul Primăriei Jilava şi pe site-ul instituţiei Primă-
riei Jilava. Dosarele de înscriere se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Jilava, comuna 
Jilava, Şos. Giurgiului nr. 279, Judeţul Ilfov, la Biroul  
Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ, la 
doamna Vilcu Petruţa, care asigură secretariatul 
comisiei de concurs. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Primăria Comunei Jilava sau la tel. 
021/457.01.15.

A.F.I.R., aflată în subordinea M.A.D.R., organizează 
în data de 11 decembrie 2015, ora 10:00, proba scrisă 

a concursului pentru ocuparea a 33 posturi vacante 
de execuție cu contract individual de muncă pe peri-
oadă nedeterminată: -1 post de Consilier gr. IA 
–D.G.P.P.R.–S.G.P.P.R.; -1 post de Consilier juridic gr. 
IA–D.G.P.P.R.; -1 post de Consilier gr. IA 
–D.A.T.L.I.N.–S.I.N.–C.E.; -1 post de Consilier gr. IA  
-D.A.F.–S.P.-C.E.; -4 posturi de Consilier gr. IA  
-D.I.T.–S.S.P.C.D.R.P.; -1 post de Auditor gr. IA 
–D.A.I.-C.A.I.T.; -1 post de Auditor gradul II 
–D.A.I.–S.A.O.; -1 post de Consilier gr. IA –D.E.-
S.F.C.S.; -1 post de Consilier gr. I –D.E.–S.A.; -2 
posturi de Consilier gr. IA –D.P.D.I.F.–S.I.F.F.M.; -1 
post de Consilier gr. IA –B.R.N.D.R.–D.R.P.; -1 post 
d e  I n s p e c t o r  d e  s p e c i a l i t a t e  g r.  I I 
–S.A.F.P.D.–C.I.–C.R.F.I.R. 1 Nord Est; -1 post de 
Consilier gr. IA S.A.F.P.D.–C.I.–C.R.F.I.R. 2 Sud Est; 
-1 post de Inspector de specialitate gr. II 
–S.L.I.N.A.–C.I.-C.R.F.I.R. 3 Sud Muntenia; -1 post 
de Consilier gradul IA –S.I.B.A.–C.E.-C.R.F.I.R. 4 
Sud Vest; -1 post de Consilier gradul IA 
–S.A.F.P.D.–C.I.-C.R.F.I.R. 4 Sud Vest; -1 post de 
Consilier gradul IA –S.I.B.A.–C.I.-C.R.F.I.R. 5 Vest; 
-1 post  de Consil ier  gradul IA SLINA 
–C.I.-.C.R.F.I.R. 8 Bucureşti -Ilfov; -1 post de Consi-
lier gradul IA C.C.F.E.-C.R.F.I.R. 8 Bucureşti- Ilfov; 
- 5  p o s t u r i  d e  C o n s i l i e r  g r a d u l  I A 
–S.A.F.P.D.–C.I.-O.J.F.I.R. Iaşi, Buzău, Constanța, 
Caraş– Severin, Timiş, Sălaj; -1 post de Consilier 
gradul IA –S.A.F.P.D.–C.E.-O.J.F.I.R. Bacău; -1 post 
de Consilier gradul IA –S.L.I.N.A.–C.E.-O.J.F.I.R. 
Arad; -2 posturi de Consilier gradul IA 
–S.L.I.N.A.–C.I.-O.J.F.I.R. Harghita, Călăraşi; 
Studiile necesare ocupării posturilor se regăsesc pe 
site-ul AFIR –www.afir.info, secțiunea Despre 
A.F.I.R./ Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de 
angajare şi la sediul A.F.I.R.- str. Ştirbei Vodă. nr.43, 
sector 1, Bucureşti. Informații suplimentare la tel. 
031.860.25.32 -Ana Maria Huiban/ 031.860.25.33– 
Raluca Marcu sau pe site-ul www.afir.info. Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 
03.12.2015, ora 16:30, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei 
Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti. Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data de 11.12.2015, ora 
10:00, interviul va avea loc în data 17.12.2015, ora 
10:00, la sediul A.F.I.R., din str. Ştirbei Vodă, nr.43, 
sector 1, Bucureşti. Detalii despre locul desfăşurării 
probei scrise şi a interviului vor fi publicate ulterior, 
atât pe site-ul A.F.I.R. www.afir.info, cât şi la sediul 
AFIR din str. Ştirbei Vodă, nr.43, sector 1, Bucureşti.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii poporului 
român” reprezintă o luminată 
punte de suflet cu românii de 
pretutindeni. 0761.674.276. 
0733.940.772.

VÂNZĂRI TERENURI
Vând 7,5 ha teren agricol, Însurăţei - Brăila. Rel. 
0723.063144, 0759.013694.

CITAȚII
Pârâtul Micluți Petru, cu domiciliu necunoscut, este 
citat la Judecătoria Petroşani în dosar nr. 
9613/278/2015 având ca obiect pensie întreținere.

Intimatul cu domiciliul necunoscut Stein Volf este 
citat în dosarul nr.1648/336/2014 al Tribunalului 
Maramureş, Str. Crişan nr. 3 Sala 21, pentru termenul 
din 09.12.2015 în proces cu Pop Vasile şi Pop Ileana 
având ca obiect actiune în constatare-apel.

Numita Hîrtie Andreea Cătălina cu ultimul domi-
ciliu în sat Mândreşti, com. Vlădeni, jud. Botoşani, 
este chemată la Judecătoria Botoşani, la data de 
24.11.2015, în dosar 2545/193/2015 având ca obiect 
divorţ.

Segal- Poenariu Raluca- Cerina, cu domiciliul necu-
noscut, fiica Iolandei- Daniela, este citată pentru data 
de 04.12.2015, ora 12.00, la sediul Biroului Notarului 
Public Agachi Stelian din Botoşani, România, strada 
Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil în 
dosarul 223/2015, privind succesiunea defunctei 
Poenariu Milania, decedată la data de 22.08.2007.

Segal- Poenariu Raluca- Cerina, cu domiciliul necu-
noscut, fiica Iolandei- Daniela, este citată pentru data 
de 04.12.2015, ora 12.00, la sediul Biroului Notarului 
Public Agachi Stelian din Botoşani, România, strada 
Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil în 
dosarul 217/2015, privind succesiunea defunctului 
Poenariu Victor, decedat la data de 06.04.2014. 
Potrivit legii, succesibilul care nu acceptă moştenirea 
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în termen de 1 an de la deschiderea acesteia, este 
prezumat că a renunţat la moştenire.

Pe rolul Tribunalului Iaşi se află spre soluţionare 
cauza obiect al dosarului nr. 1692/866/2014, având ca 
object uzucapiune- apel, între Parohia “Adormirea 
Maicii Domnului“ Ruginoasa, reprezentată de preot 
Nicuşor Olariu, în calitate de apelant, cu sediul în 
comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi şi următorii intimaţi: 
Comuna Ruginoasa prin Consiliul Local, Comuna 
Ruginoasa prin primar, Statul Român prin Minis-
terul Finanţelor Publice, Statul Român prin Minis-
terul Culturii, Complexul Muzeal Naţional Moldova 
Iaşi, cel din urmă având sediul în municipiul Iaşi, 
Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.1, judeţul Iaşi.

DIVERSE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – 
Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr.22, 
jud. Prahova, telefon 0244/407710, fax 0244/593906, 
intenţionează să achiziţioneze direct, în conformitate 
cu art.19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
completările şi modificările ulterioare, contractul de 
servicii de valorificare în regim de consignaţie a 
bunurilor intrate în proprietatea privată  a  statului. 
Detaliile privind achiziţia publică se găsesc la adresa: 
https://static.anaf.ro/static/30/
Ploiesti/20151110104916_procedura_achizitie_
directa.pdf.  

SOMAȚII
România Judecătoria Braşov, dosar 11270/197/2014, 
data emiterii 04.11.2015. Somaţie. Se aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi că petentul Herman Ana, 
cu domiciliul în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 12, 
ap. 1, jud. Braşov, a solicitat Judecătoriei Braşov să 
se constate că împreună cu fostul său soţ decedat, 
Herman Benedict Emeric, decedat la data de 
11.02.2010, a dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra următoarelor cote de proprietate 
din imobilul situat în Braşov, str. Fochiştilor nr. 7, 
jud. Braşov, înscris în CF 23408 Braşov, nr. top. 
8448/6- 8441/2/6- loc de casă în suprafaţă de 562,53 
mp; cota de 72/1600, înscrisă sub B1.1, care a apar-
ţinut proprietarei tabulare Herman Margareta 

(căsătorită Slateny), decedată anterior anului 1966; 
cota de 72/1600, înscrisă la B1.2, care a aparţinut 
proprietarei înscrise în CF Herman Maria (căsăto-
rită Gross), decedată la data de 30.04.1984; cota de 
72/1600, înscrisă sub B1.3, care a aparţinut proprie-
tarului înscris în cartea funciară Herman Alexandru 
(identic cu Herman Alexandru Francisc), decedat la 
data de 17.09.1983; cota de 72/1600, înscrisă sub 
B1.4, care a aparţinut proprietarei înscrise în cartea 
funciară, Herman Rozalia (căsătorită Tothpal), 
decedată la data de 03.07.1978; cota de 72/1600, 
înscrisă sub B1.5, care a aparţinut proprietarei 
înscrise în cartea funciară Herman Iosif, decedat la 
data de 20.07.1992; cota de 72/1600, înscrisă sub 
B1.8, care a aparţinut proprietarei înscrise în cartea 
funciară Herman Elena (căsătorită Man), decedată 
la data de 06.04.1988; cota de 72/1600, parte din 
imobilul situat în mun. Braşov, str. Fochiştilor nr. 7, 
cotă înscrisă în favoarea defunctei Herman Ana sub 
B1.6 în CF 23408 Braşov sub nr. top. 8448/6- 
8441/2/6- loc de casă în suprafaţă de 562,53 mp. 
Solicită să se dispună înscrierea în CF 23408 Braşov 
a dreptului de proprietate al subsemnatei Herman 
Ana şi al fostului soţ Herman Benedict Emeric cu 
titlu de drept de uzucapiune, asupra cotelor- părţi 

înscrise mai sus. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov, în termen de 30 de 
zile de la data afişării şi publicării prezentei somaţii, 
în caz contrar, în termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii de chemare în judecată. Somaţia face parte 
integrantă din încheierea pronunţată la data de 
20.10.2015 în dosarul civil nr. 11270/197/2014, cu 
termen de judecată acordat la data de 05.01.2016.

LICITAȚII
Subscrisa VIA Insolv SPRL scoate la vânzare înce-
pând cu data de 16.11.2015 prin licitaţie publică în 
bloc bunurile mobile (aparate salon înfrumuseţare) la 
preţul de evaluare redus cu 60% (14.743,20 lei fără 
TVA) aparţinând SC Cleopatra Body Spa SRL, ora 
13.00. Persoanele interesate vor cumpără caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. În cazul neadjudecarii vânzările vor 
fi reluate în zilele de 19.11.2015, respectiv 24.11.2015 
la aceleaşi ore la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ licitația a-I-a. Anul 2015, luna Decembrie, ziua 03. În temeiul art. 162 alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 03, luna 
Decembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA, cu domiciliul în loc. Giurgiu, șos. Portului, nr. 1, jud. Giurgiu, CUI RO 1284717. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, Cantitate, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1) Șalupă 371 U-inc43, nr. inv. 5022, anul fabricație - 2003, 
deteriorare fizică 50%, 1 buc., 3.700 lei, 888 lei; 2) Ambarcațiune Bonny 520 cu motor, nr. inv. 2505, anul fabricației 2012, deteriorare fizică 25%, 1 buc., 44.200 lei, 10.608 
lei; 3) Autoturism Renault, GR.05.APF, 1 buc., 4.900 lei, 1.176 lei; 4) Autoturism Dacia Logan MCV, GR.04.PSJ, anul fabricației – 2009, grad de exploatare mare, nr. 
identificare ACDA1G1P11W57E4, starea generală de întreținere satisfăcătoare, 1 buc., 12.500 lei, 3.000 lei; 5) Navă autopropulsată de depoluare Ecostar, nr. inv. 4048, anul 
fabricației 2003, deteriorare fizică 40%, 1 buc., 2.397.300 lei, 575.352 lei; 6) Navă nepropulsată de depoluare, nr. inv. 5023, anul fabricației 2002, deteriorare fizică 43%, 1 
buc., 1.563.450 lei, 375.228 lei; 7) Centrală termică, nr. inv. 2214, anul fabricației 2011, deteriorare fizică 67%, 1 buc., 16.120 lei, 3.869 lei; 8) Grup electrogen Pramac 
GSW110D 2175, anul fabricației 2009, deteriorare fizică 50%, 1 buc., 33.360 lei, 8.006 lei; 9) Climatizor Fuji, nr. inv. 3033, anul fabricației 2000, deteriorare fizică 95%, 1 
buc., 890 lei, 214 lei; 10) Climatizor Fuji, nr. inv. 3039, anul fabricației 2003, deteriorare fizică 96%, 1 buc., 810 lei, 194 lei; 11) Sistem monitorizare video trafic, nr. inv. 2174, 
anul fabricației 2008, deteriorare fizică 93,8%, 1 buc., 3.690 lei, 886 lei; 12) Sistem monitorizare video, trafic, nr. inv. 2160, anul fabricației 2008, deteriorare fizică 93,8%, 1 
buc., 1.293 lei, 310 lei; 13) Rețea sistem supraveghere video, nr. inv. 8275, anul fabricației 2012, deteriorare fizică 50%, 1 buc., 1.530 lei, 367 lei; 14) Proiector Epson EMP TW 
680, nr. inv. 2163, anul fabricației 2008, deteriorare fizică 87.5%, 1 buc., 580 lei, 139 lei; 15) Videoproiector Epson TW 700, nr. inv. 2184, anul fabricației 2009, deteriorare 
fizică 81%, 1 buc., 400 lei, 96 lei; 16) Laptop Dell Inspiron Core 17, nr. inv. 5025, anul fabricației 2011, deteriorare fizică 40%, 1 buc., 1.490 lei, 358 lei; 17) Sistem servere 
securitate, nr. inv. 8330, anul fabricației 2014, deteriorare fizică 30%, 1 buc., 45.500 lei, 10.920 lei; 18) Server Primergy, nr. inv. 8371, anul fabricației 2014, deteriorare fizică 
18%, 1 buc., 14.400 lei, 3.456 lei; 19) Laptop Sony Vayo VGN, nr. inv. 2179 - 2181, anul fabricației 2009, deteriorare fizică 86%, 3 buc., 3510 lei, 842 lei; 20) Tabletă Apple 
Ipad, nr. inv. 8333-8337, anul fabricației 2012, deteriorare fizică 75%, 1 buc., 750 lei, 180 lei; 21) Sistem Athlon 3200, nr. inv. 4039, 4042, 4044, 4049, 4052, anul fabricației 
2007, deteriorare fizică 89%, 8 buc., 2.400 lei, 576 lei; 22) Server Bull Expres, nr. inv. 4129, anul fabricației 2004, deteriorare fizică 90%, 1 buc., 4.450 lei, 1.068 lei; 23) 
Server Truster, nr. inv. 5010, anul fabricației 2006, deteriorare fizică 90%, 1 buc., 1.870 lei, 449 lei; 24) Server de lucru Theon, nr. inv. 5012, anul fabricației 2006, deteriorare 
fizică 90%, 1 buc., 240 lei, 58 lei; 25) Calculator platformă Intel H 61, nr. inv. 8274, anul fabricației 2012, deteriorare fizică 75%, 1 buc., 810 lei, 194 lei; 26) Calculator 
platformă Intel H 61 nr. inv. 8291, anul fabricației 2012, deteriorare fizică 75%, 1 buc., 460 lei, 110 lei; 27) Laptop Dell Inspiron, nr. inv. 8318, anul fabricației 2012, 
deteriorare fizică 75%, 1 buc., 880 lei, 211 lei; 28) Calculator Intel H 77, nr. inv. 8341, anul fabricației 2013, deteriorare fizică 65%, 1 buc., 1.680 lei, 403 lei; 29) Calculator 
Intel H61, nr. inv. 8350, 8353, anul fabricației 2013, deteriorare fizică 62.5%, 2 buc., 1.580 lei, 379 lei; 30) Calculator Intel Z77, nr. inv. 8358, anul fabricației 2013, 
deteriorare fizică 55%, 1 buc., 2.000 lei, 480 lei; 31) Laptop Dell Inspiron, nr. inv. 8366, anul fabricației 2013, deteriorare fizică 62.5%, 1 buc., 820 lei, 197 lei; 32) 
Multifuncțional HP Laser Color, nr. inv. 2159, anul fabricației 2008, deteriorare fizică 94%, 1 buc., 290 lei, 70 lei; 33) Xerox, nr. inv. 2165, anul fabricației 2008, deteriorare 
fizică 94%, 1 buc., 460 lei, 110 lei; 34) Multifuncțional Xerox, nr. inv. 2183, anul fabricației 2009, deteriorare fizică 75%, 1 buc., 710 lei, 170 lei; 35) Copiator Ricoh Aficio, nr. 
inv. 7174, anul fabricației 2004, deteriorare fizică 92%, 1 buc., 510 lei, 122 lei; 36) Xerox Workcenter 7200, nr. inv. 8378, anul fabricației 2014, deteriorare fizică 20%, 1 buc., 
9.760 lei, 2.342 lei; 37) Aparat climatizare Chigo 4800, nr. inv. 8374, 8376, anul fabricației 2014, deteriorare fizică 20%, 2 buc., 10.560 lei, 2.534 lei; 38) Aparat climatizare 
aer Split, nr. inv. 8380, anul fabricației 2014, deteriorare fizică 20%, 1 buc., 1.800 lei, 432 lei; 39) Freză zapadă, nr. inv. 2158, anul fabricației 2008, deteriorare fizică 94%, 1 
buc., 210 lei, 50 lei; 40) Centrală telefonică cu 30 posturi, nr. inv. 2190, anul fabricației 2009, deteriorare fizică 50%, 1 buc., 7.550 lei, 1.812 lei; 41) Mașină de măturat cu 
perie, nr. inv. 2151, anul fabricației 2007, deteriorare fizică 80%, 1 buc., 10.500 lei, 2.520 lei; 42) Europubele 1100 l, nr. inv. 8281 - 8284, anul fabricației 2012, deteriorare 
fizică 30%, 4 buc., 8.120 lei, 1.949 lei; 43) Eurocontainer metalic, nr. inv. 8359 - 8361, anul fabricației 2013, deteriorare fizică 20%, 3 buc., 14.400 lei, 3.456 lei; 44) 
Buldoexcavator Terex 820, nr. inv. 2150, anul fabricației 2007, deteriorare fizică 67%, 1 buc., 99.200 lei, 23.808 lei; 45) Instalație climatizare Funai, nr. inv. 73029 - 73031, 
deteriorare fizică 98%, 3 buc., 540 lei, 130 lei; 46) Motoscuter cu portbagaj, nr. inv. 5027, anul fabricației 2007, deteriorare fizică 90%, 1 buc., 500 lei, 120 lei; 47) Renault 
Megane Clasic MH.11.APS, nr. inv. 5020, anul fabricației 2002, nr. identificare VF1LA050526886247, grad de exploatare mare, starea generală de întreținere satisfăcătoare, 1 
buc., 5.300 lei, 1.272 lei; 48) Iphone 4S 16 GB + husă, nr. inv. 8309 - 8313, anul fabricației 2012, deteriorare fizică 75%, 5 buc., 3.150 lei, 756 lei; 49) Distrugător documente 
HSM 104.3, nr. inv. 8314-8315, anul fabricației 2012, deteriorare fizică 75%, 2 buc., 1.140 lei, 274 lei; 50) Notebook Dell cu geantă piele, nr. inv. 8294 - 8298, anul fabricației 
2012, deteriorare fizică 87.5%, 5 buc., 2.300 lei, 552 lei. Total: 4.344.563 lei, 1.042.693 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%. 
în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare 
a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale si privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garantiei sub 
forma scrisorii de garantie bancara, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 
4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%” (plata taxei de participare la licitație se 
va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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, în original (bugetul de stat și bugetul local), că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul 
fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, 
camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevazute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu 
se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin 
procură specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, 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 0246.216705, int. 312, 
persoană de contact: Obreascu Elena.
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Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează lici-
taţie publică pentru vânzarea unei unităţi locative, cu 
suprafaţa utilă de 61,00 mp., situată în blocul F, 
strada Ion Creangă, municipiul Alexandria. Licitaţia 
va avea loc în data de 10.12.2015 orele 11:00 la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 
139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi 
achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei munici-
piului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, 
tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 
0247317732, int.132.

Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice 
Electrica Serv - S.A. - S.I.S.E. Electrica Transilvania 
Sud, organizează în data de 02.12.2015, ora 12:00, la 
sediul său, procedura de licitaţie deschisă, urmată de 
strigarea liberă a preţului, prin care, doreşte să vândă 
mijloace fixe tip AUTO (Alba, Braşov, Tg Mureş, 
Sibiu şi Sf Gheorghe). Documentaţia aferentă proce-
durii costa 150 lei  fără TVA şi se poate ridica de la 
sediul SISE Electrica Transilvania Sud din Braşov, 
str. 13 Decembrie nr. 17 A. Informaţii suplimentare 
privind desfăşurarea procedurii se pot obține la 
telefon: 0372/680321. 

Consiliul Local al Comunei Borca, judeţul Neamţ, 
cod fiscal 2614139 tel/fax 0233 268 005, 0233 268 000, 
organizează licitaţie publică deschisă în ziua de  
11.12.2015  ora   11.00  în vederea concesiunii urmă-
toarelor suprafeţe de teren: - 634 mp teren din sat 
Sabasa, comuna Borca, judeţul Neamţ; - 1099 mp 
teren din sat Mădei, comuna Borca, judeţul Neamţ. 
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia 
oricărei persoane interesate pe suport de hârtie la 
biroul contabilitate, achitând contracostul multipli-
cării acesteia. Data limită de depunere a ofertelor este 
10.12.2015 ora 15,00 într un singur exemplar la sediul 
Primăriei Borca. Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor va avea loc în data de 11.12.2015 ora  11,00  
la sediul Primăriei Borca. Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute este secţia de contecios 
administrativ a Tribunalului Neamţ, localitatea 
Piatra Neamţ, str. B-dul Republicii nr. 16 telefon /fax 
02330212294. Caietele de sarcini pot fi procurate 
contracost de la sediul Consiliului Local Borca, biroul 
contabilitate. 

Serviciul Public de Administrare Şi Exploatare A 
Pieţei Centrale Agroalimentare A Municipiului 
Câmpina anunţă organizarea următoarei licitaţii 
publice deschise cu strigare pentru: - Închirierea a 3 
(trei) amplasamente pentru comercializare legume - 
zarzavat; - Închirierea a 3 (trei) amplasamente pentru 
comercializare legume - fructe; - Închirierea unui 
amplasament de 1 mp, cu destinaţie dozator apă. Se 
licitează numai spaţiul destinat comerţului. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 6,6 lei/mp/zi (fără TVA); 
Licitaţia va avea loc în data de 10.12.2015, ora 10, la 
sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 
16A. Informaţii suplimentare la telefon: 0344/108513 
şi la sediul S.P.A.E.P.C.A.

Debitorul SC Barocco Fleish SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: -Mijloace fixe de carman-
gerie; -Autoturism: Auto Fiat Ducato -1 buc. Prețul 
de pornire al licitației este diminuat cu 10% față de 
valoarea stabilită în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte exclusiv TVA. Participanții la 
licitație vor trebui să achiziționeze până la data şi ora 
licitației Caietul de Sarcini ce cuprinde Regula-
mentul de vânzare unde se regăsesc listele cu bunu-
rile scoase la licitație. Prețul Caietului de sarcini 
reprezintă 1% din valoarea bunurilor pentru care se 
licitează şi va fi achitat în numerar pe seama lichida-
torului judiciar. Participarea la licitație este condițio-
n a t ă  d e  c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO68PIRB4207709668001000 deschis la Piraeus 
Bank -Suc. Iuliu Maniu, cel târziu până la data şi ora 
şedinței de licitație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației pentru fiecare bun pentru care se 
licitează. Prețul Caietului de sarcini poate fi achitat 
î n  c o n t u l  l i c h i d a t o r u l u i  j u d i c i a r  n r. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la ING 
BANK -Sucursala Dorobanți sau în numerar la 
sediul acestuia din Bucureşti, str. Buzeşti nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1. Prima şedință de licitație va avea 
loc în data de 24.11.2015 ora 15.00. Dacă bunurile nu 
se adjudecă la această dată, următoarele şedințe de 
licitație vor avea loc în data de: 03.12.2015, 
10.12.2015, 17.12.2015 şi 07.01.2016 ora 15.00, prețul 
de pornire rămânând acelaşi. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, 

sector 1, Bucureşti. Pentru relații suplimentare sunați 
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă organi-
zarea licitaţiei publice deschise în vederea: - Vânzării 
bunului imobil – teren + constructie, centrala termi-
ca(CT4), proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 256 mp,  situat în str. Cuza 
Voda, fn. Preţul de pornire la licitaţie este de 327.862 
lei pentru constructie si 120.604 lei pentru teren 
conform HCL nr. 298 din 30.09.2015; - Vânzării 
bunului imobil –  teren + constructie,centrala termi-
ca(CT3) proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 257 mp, situat în str. Mihai 
Eminescu, fn. Preţul de pornire la licitaţie este de 
328.305 lei pentru constructie si 121.075 lei pentru 
teren conform HCL nr. 298 din 30.09.2015;- Vânzării 
bunului imobil – teren + constructie,centrala termi-
ca(CT1) proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 289 mp,  situat în str. Viore-
lelor, fn. Preţul de pornire la licitaţie este de 385.971 
lei pentru constructie si 121.023 lei pentru teren 
conform HCL nr. 298 din 30.09.2015; - Vânzării 
bunului imobil –  teren + constructie, centrala termica 
(CT 53) proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 190 mp, situat în str. Cuejdi, 
fn. Preţul de pornire la licitaţie este de 222.527 lei 
pentru constructie si 79.565 lei pentru teren conform 
HCL nr. 298 din 30.09.2015; - Vânzării bunului imobil 
– construcție ( fosta centrala termică nr.33 - dezafec-
tată) în suprafață de 348 mp.  cu terenul aferent  în 
suprafață de 348 mp. aparținând domeniului privat  
al municipalității situată în str. Dărmăneşti fn. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 378.525  lei pentru 
constructie si 59.228 lei pentru teren conform   HCL 
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării bunului imobil – 
construcție (fosta centrala termică nr.27 - dezafec-
tată) în suprafață de 360 mp. cu terenul aferent  în 
suprafață de 360 mp. aparținând domeniului privat 
al municipalității situată în str. Dărmăneşti fn. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 386.046  lei pentru 
constructie si 61.270 lei pentru teren conform HCL 
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării bunului imobil – 
construcție (fosta centrala termică nr.28 - dezafec-
tată) în suprafață de 351 mp. cu terenul aferent în 
suprafață de 351 mp. aparținând domeniului privat 
al municipalității situată în str. Dărmăneşti fn. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 381.181  lei pentru 
constructie si 59.738 lei pentru teren conform HCL 
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării bunului imobil – 
construcție (fosta centrala termică nr.10 - dezafec-
tată) în suprafață de 393 mp. cu terenul aferent în 
suprafață de 393 mp.aparținând domeniului privat al 
municipalității situată în str. Pictor Grigorescu fn.  
Preţul de pornire la licitaţie este de 385.569 lei pentru 
constructie si 112.651 lei penztru teren conform HCL 
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării bunului imobil – 
construcție (fosta centrala termică nr.19 - dezafec-
tată) în suprafață de 311 mp. cu terenul aferent în 
suprafață de 311 mp.aparținând domeniului privat al 
municipalității situată în str. Constantin Mătase fn. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 494.054,38 lei 
pentru constructie si 41.674 lei pentru teren conform 
HCL nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării bunului imobil 
– construcție (fosta centrala termică nr.20 - dezafec-
tată) în suprafață de 350 mp. cu terenul aferent în 
suprafață de 350 mp.aparținând domeniului privat al 
municipalității situată în Aleea Ulmilor fn. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 384.277 lei pentru 
constructie si 59.568 lei pentru teren conform HCL 
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării bunului imobil – 
construcție (fosta centrala termică nr.21- dezafectată) 
în suprafață de 350 mp. cu terenul aferent  în supra-
față de 350 mp.aparținând domeniului privat al 
municipalității situată în str. Nicolae Iorga fn. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 384.277 lei pentru 
constructie si 59.568 lei pentru teren conform HCL 
nr. 267 din 27.08.2015; - Vânzării bunului imobil –  
terenul intravilan, proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 211 mp, situat 
în str. Marasesti, nr.28. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 17.934 lei conform HCL nr. 331 din 
29.10.2015; Licitaţia  va avea loc  în data de 11 
decembrie 2015, ora 14.00 la sala de şedinţe a Primă-
riei municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile si depunerea ofer-
telor se fac până la data de 10 decembrie 2015, ora 
16.30. inclusiv, la Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări 
şi Transport zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se 
poate achiziţiona  şi documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 0233/218991, interior 207, 
zilnic între orele 8,00 – 16,30.

Anunţ privind organizarea licitaţiei principale pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe picior pentru 

productia anului 2016: Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Argeş, str. Trivale nr. 82, Mun. Pitesti, 
jud. Arges, tel. 0248/213434; fax 0248/214099, e-mail 
office@silvapit.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
17 decembrie 2015, ora 10.00.  Locul desfăşurării 
licitaţiei: Sala Aula Magna a Universităţii Constantin 
Brâncoveanu, Piteşti, Calea Bascovului, nr. 2A. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora 
organizării preselecţiei: 08 decembrie 2015, ora 
10.00. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 07 decembrie 2015, ora 16.30.  Lista partizilor 
care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul 
de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 
138383 m3, din care pe natură de produse: produse 
principale: 90860  (m3);  produse secundare: 47402 
(m3);  produse accidentale: 121 (m3); şi, respectiv, pe 
specii şi grupe de specii: răşinoase: 34422 (m3); fag:  
72249 (m3);  stejari: 9795 (m3); diverse tari: 13201 
(m3);  diverse moi: 8716 (m3). Masa lemnoasă pe 
picior oferită spre vânzare de la O.S. Aninoasa, 
Cotmeana, Curtea de Argeş, Domneşti, Muşăteşti, 
Şuici, Vidraru provine din fondul forestier proprie-
tate publică a statului, certificat în sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasă pe 
picior oferită spre vânzare de la O.S. Costeşti, Piteşti 
şi Topoloveni provine din fondul forestier proprietate 
publică a statului, necertificat în sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasă pe 
picior  rămasă neadjudecată după încheierea licita-
ţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare. Masa lemnoasă rămasă neadju-
decată după încheierea licitaţiei nu se va putea 
adjudeca, prin negociere, în condiţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare, urmand a fi oferita la o 
nouă licitatie. Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data 
de: 19.11.2015. Alte informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: Pentru participarea la licitaţie, 
solicitantul trebuie să depună, anterior datei prese-
lecţiei, o cerere de înscriere la licitaţie, la care trebuie 
să anexeze următoarele documente, în copie, certifi-
cate pentru conformitate cu originalul de către 
reprezentantul legal al operatorului economic: a)
actul constitutiv al operatorului economic /grupului 
de operatori economici; b)documentul de înregistrare 
a operatorului economic /grupului de operatori 
economici la oficiul registrului comerţului sau, după 
caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul 
operatorilor economici/grupurilor de operatori 
economici străini; c)certificatul constatator privind 
operatorul economic/grupul de operatori economici, 
eliberat de oficiul registrul comerţului, prin serviciul 
online Info Cert, cu cel mult 15 zile calendaristice 
înainte de data preselecţiei; d)declaraţia pe propria 
răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici că nu are 
datorii restante faţă de administratorii fondului 
forestier proprietate publică a statului; e) certificatul 
de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al 
operatorului economic/grupului de operatori econo-
mici, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, 
sau documentul similar recunoscut/echivalat de 
autoritatea de resort din România, în cazul operato-
rilor economici/grupurilor de operatori economici 
străini; f)declaraţia pe propria răspundere a repre-

zentantului legal al operatorului economic privind 
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori 
economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. e) din HG 
924/2015. Documentele prevăzute mai sus se depun 
la registratura Direcţiei Silvice Argeş sau se pot 
trimite prin poştă, fax sau prin poşta electronică în 
format pdf. Operatorii economici/grupurile de 
operatori economici care nu au sediul în România 
depun documentele de înscriere la licitaţie atât în 
limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri 
oficiale ale acestora în limba română. Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile 
lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa 
exclusivă a operatorului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi 
pierderea garanţiei de contractare aferente. La lici-
taţie se vor oferi şi grupaje de partizi la O.S. 
Cotmeana, O.S. Piteşti şi O.S. Topoloveni, eviden-
ţiate în lista partizilor. Lista partizilor şi caietul de 
sarcini se pot consulta la sediul D.S. Argeş, la sediile 
ocoalelor silvice din subordine şi pe internet la adresa 
www.rosilva.ro. Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. 
Argeş - Birou Tehnic, - persoana de contact Irinel 
ŞUŞALĂ, tel. 0731800338 , 0248/213434, fax 0248-
214099.

PIERDERI
Pierdut autorizaţie vânătoare valabilă noiembrie 
2015 pe numele Dan Barbut. O declar nulă.

S.C. A&A Tehnic Grup S.R.L., cu sediul social în 
Petroşani, strada Aleea Poporului, bloc 3A, etaj 3, 
apartament 8, Petroşani, judeţul Hunedoara, CUI 
12907560, J20/189/2000, declară pierdut (nul) Certi-
ficatul de Înregistrare seria B, nr. 1498103. 

S.C. Pink Fox Studio S.R.L., cu sediul social în Petro-
şani, strada Aleea Poporului, bloc 3A, etaj 3, aparta-
ment 8, Petroşani, judeţul Hunedoara, CUI 
22965223, 20.12.2007 declară pierdut (nul) Certifi-
catul de Înregistrare seria B, nr. 1498104.

Pierdut certificat ADR, nr. 021551, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Buchean Petrică, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nul. 

LCT Trust Forest SRL, din Buftea, sos. Bucures-
ti-Targoviste, nr.5, jud.Ilfov, CUI: 25573135, 
J23/2568/2010 declara pierdute si nule Certificat 
Constatator nr.46238/2013 sediu social si punct de 
lucru din loc Maldaieni.

Declar pierdută (nulă) adeverință privind plata inte-
grală a locuinței din Bucureşti, sector 3, Splaiul Unirii 
nr.187, proprietari Petre Marian şi Petre Liliana, 
achitat integral la 11.02.1999 către P.M.B.- D.G.A.F.I.

Pierdut legitimație acces TVR- Dan Romeo. O declar 
nulă.

Pierdut act concesiune nr. 1485/30.VII.1980 pentru 
un loc veci în cimitirul Chitila I, concesionari Rădu-
lescu Mircea, Aurica, Botea Aurora, Madalina- 
Florenta, Simona. Îl declar nul.

S . C .  G & B  U n i v e r s a l  I m p e x  S . R . L . , 
J40/8655/02.09.1998, RO 11071120 declară pierdute 
facturile seria G&B de la nr. 0001227- 0001250, le 
declarăm nule.

ANUNȚURI


