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OFERTE SERVICIU
Diamond Car SPA angajează spălători auto. Pachet
salarial atractiv. Deţinerea permisului de conducere
constituie avantaj. Interviurile au loc zilnic, de luni
până vineri, la orice locaţie Diamond Car SPA între
orele 11.00–17.00. Telefon:-0737.512.744,
0737.512.745.
Empire Services Căteasca, Argeş, scoate la concurs
170 locuri vacante industria confecţiilor textile: Şef
formaţie; Mecanic; Aburitor textile; Confecţioner-prelucrător; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte;
Operator confecţioner industrial; Încadrator-pregătitor lansator confecţii textile; Operator
universal; Operator textile neţesute; Călcătoreasă-curăţător lenjerie. Cerinţe: 10 clase, 1 an vechime de
specialitate; limba engleză-mediu. CV la fax
0248661484, mail: icristinel10@gmail.com. Relaţii tel.
0749036042.
Primăria Comunei Mihai Eminescu organizează în
data de 18 noiembrie 2015, ora 10.00 proba scrisă, 23
noiembrie 2015, ora 10.00 interviul, concurs pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de
Consilier clasa I, grad profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Contabilitate din subordinea
Serviciului Financiar- contabil al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Eminescu.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei comunei Mihai Eminescu.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei
Mihai Eminescu. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei comunei Mihai Eminescu- loc.
Ipoteşti, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani- sau la
telefon: 0231.512.183.
Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68,
judeţul Ialomiţa, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de
execuţie-poliţist local, clasa III, grad profesional
debutant din cadrul Compartimentului Poliţie
Locală. Probele stabilite pentru concurs sunt: - proba
scrisă în data de 18.11.2015, ora 10.00; - interviul în
data de 20.11.2015, ora 10,00, Ambele probe se vor
desfăşura la sediul Primăriei comunei Ciulniţa,
judeţul Ialomiţa; Termenul de depunere al dosarelor
este de 20 de zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a III a; Condiţii de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: - să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999(r) cu modificările şi completările ulterioare;
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; - aviz medical cu menţiunea apt pentru funcţia
publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma
examenului medical de medicina muncii;
- permis de conducere categoria B. Condiţiile de
participare şi de desfăşurare a concursului se afişează
la sediul Consiliului local al comunei Ciulniţa. Relaţii
la tel/fax: 0243.218.082.
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor
Nucleare cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii nr.
14, sector 5, organizează la data de 10 noiembrie
2015, ora 10.00, concurs pentru ocuparea pentru
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
vacante de execuţie, de natură contractuală: -Consilier gr. I -în cadrul Compartimentului Analize de
Securitate Nucleară, Direcţia Ciclul Combustibilului
Nuclear– 2 posturi. Condiţii de participare: Pregătire
tehnică superioară de lungă durată. Inginer sau absolvent al unei universităţi şi masterat în domeniul
ştiinţelor exacte; Minim 3 ani în domeniu (energetica
nucleară/ asigurarea securităţii nucleare şi/sau securităţii radiologice); -Consilier gr. II -în cadrul Compar-

timentului Analize de Securitate Nucleară, Direcţia
Ciclul Combustibilului Nuclear– 1 post. Condiţii de
participare: Pregătire tehnică superioară de lungă
durată. Inginer sau absolvent al unei universităţi şi
masterat în domeniul ştiinţelor exacte; Minim 1 an în
domeniu (energetica nucleară/ asigurarea securității
nucleare şi/sau securităţii radiologice) sau într-un
domeniu tehnic (mecanic, electric); -Consilier debutant în cadrul Compartimentului Reglementări şi
Standarde Nucleare, Direcţia Ciclul Combustibilului
Nuclear– 3 posturi. Condiţii de participare: Pregătire
tehnică superioară de lungă durată. Inginer sau absolvent al unei universităţi în domeniul ştiinţelor exacte;
Perfectionare/ specializare în domeniul energeticii
nucleare/ asigurării securităţii nucleare şi/sau securităţii radiologice; Vechimea în muncă sau specialitatea
necesară: N/A; -Consilier gr. I în cadrul Compartimentului Radioprotecţie, Deşeuri Radioactive şi
Transport, Direcţia Ciclul Combustibilului Nuclear–
1 post. Condiţii de participare: absolvent de studii
tehnice superioare de lungă durată; Vechime în
specialitate- minim 3 ani; -Consilier gr. IA în cadrul
Compartimentului Surse Medicale de Radiaţii Ionizante, Direcţia Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante– 2 posturi; Condiţii de participare: pregătire
superioară tehnică sau universitară, studii de lungă
durată (inginer sau absolvent al unei universităţi, în
domeniul ştiinţelor exacte); cursuri postuniversitare
de specializare în radioprotecţie şi/sau în aplicaţiile
surselor de radiaţii ionizante; Vechimea în muncă sau
specialitatea necesară: minimum 3 ani; -Consilier
debutant în Compartimentul Surse de Radiaţii Ionizante Industriale şi alte Surse, Direcţia Autorizare
Utilizare Radiaţii Ionizante–2 posturi. Condiţii de
participare: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată (inginer sau absolvent al
unei universităţi, în domeniul ştiinţelor exacte);
cursuri de specializare în radioprotecţie şi/sau în
aplicaţiile surselor de radiaţii ionizante, cu precădere
în domeniul industrial, constituie un avantaj;
Vechimea în muncă sau specialitatea necesară: N/A;
-Consilier debutant în cadrul Compartimentului
Zona 4 Bucureşti- Ilfov, Direcţia Supraveghere Utilizare Radiaţii Ionizante– 1 post. Condiţii de participare: pregătire superioară tehnică sau universitară,
studii de lungă durată (inginer sau absolvent al unei
universităţi, în domeniul ştiinţelor exacte); cursuri de
specializare în radioprotecţie şi/sau în aplicaţiile
surselor de radiaţii ionizante, constituie un avantaj;
vechimea în muncă sau specialitatea necesară: N/A.
Dosarele de concurs se depun în perioada 21.10.201504.11.2015, ora 15 la sediul din str. Lt. Zalic nr. 4, sect.
6, la Compartimentul Resurse Umane, persoane de
contact Ghinea Petruta/ Cernat Magdalena, telefon
021.316.34.93/ int.131. Concursul constă în: -proba
scrisă, care se va desfăşura la C.N.C.A.N., sediul din
Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, în data de 10.11.2015, ora 10;
-interviul se va desfăşura în data de 11.11.2015 la
sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6, ora 10. Contestaţiile
se vor depune de către candidaţii nemultumiţi în
termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului pentru fiecare probă susţinută (selecţie dosare,
proba scrisă, interviu), iar termenul prevăzut pentru
soluţionarea acestora este de o zi.
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică (C.N.P.S.),
organizează concurs, pentru ocuparea pe perioadă
determinată, a posturilor contractuale de execuţie
vacante de: -Expert I A- (4 posturi)- Compartimentul
Formare Profesională. Condiţii specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; dovada certificării
şi nivelul de competenţe în domeniul educaţional
(decizie numire cadru didactic/ certificat de
formator); vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei minimum 6 ani; cunoştinţe de
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Negru Ion Sorinel Intreprindere
Individuală - Nucșoara, după cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA):
Autocamion Scania, marca R 1646B6X4NZ580, culoare verde, an fabricație 2003,
44.025 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei
de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate
(plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de procedură ﬁscală republicat,
până în ziua de 30/10/2015. Licitația va avea loc în data de 02/11/2015, ora
13:00:00 la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care
grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248722159.

operare computer (MS Office). -Expert IA– (3
posturi)- Compartimentul Alte Servicii de Cercetare
Stiinţifică şi asistenţă tehnică. Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
minimum 6 ani; cunoştinţe de operare computer (MS
Office). Concursul se organizează la sediul C.N.P.S.
din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, în
data de 11.11.2015, ora 10:00, proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la sediul
C.N.P.S. din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
C.N.P.S. şi pe site-ul www.insse.ro, Centrul National
de Pregătire în Statistică- oportunităţi de angajare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul C.N.P.S.Compartimentul Resurse Umane, D-na. Ion Cătălina
şi la numărul de telefon: (021).316.98.81.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului cu sediul în strada Şoseaua Naţională
Vaslui –Iaşi nr.1, Vaslui, organizează concurs de
recrutare în data de 02.11.2015 - proba scrisă pentru
ocuparea a 3 posturi contractuale de execuţie
temporar vacante după cum urmează: - Inspector de
specialitate, gradul I la Centrul de Resurse pentru
formare şi consultanţă în domeniul asistenţei
sociale, cu următoarele condiții specifice: - Studii de
specialitate : studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul : asistență socială, psihologie,
sociologie, științe juridice, științe administrative,
științe ale educației; - Vechime în specialitateminimum 3 ani şi 6 luni; - Referent de specialitate ,
gradul III la Complexul de Servicii Comunitare Nr.
1 Bârlad - Centrul de Primire în Regim de Urgență
pentru Copii care Trăiesc în Stradă, cu următoarele
condiții specifice: - Studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
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cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul:
asistență socială, psihologie, sociologie, științe juridice, științe administrative, științe ale educației. Vechime în specialitate - minimum 6 luni; - Inspector
de specialitate, gradul I la Biroul strategii,
programe, proiecte şi organizaţiile neguvernamentale, managementul serviciilor sociale, cu următoarele condiții specifice: - Studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul:
asistență socială, psihologie, sociologie, științe juridice, științe administrative, științe ale educației; Vechime în specialitate- minimum 6 ani şi 6 luni;
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui. Dosarul de înscriere trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G.R nr. 286/2011, actualizată. Bibliografia stabilită pentru concurs se afișează pe site-ul și la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui. Relații suplimentare se pot obţine
de la Direcţia de resurse umane - salarizare, juridic
- contencios, control şi comunicare, sănătate şi securitate în muncă, apărare civilă şi P.S.I. – Compartiment gestionarea resurselor umane între orele
8,00-16,30 de luni până joi și vineri între orele 8,0014,00 sau la telefon 0235/315138.

VÂNZĂRI DIVERSE
Slot Machine originale Novomatic FV623, Gaminator, Cobra, Ultimate, Sizzling, preţuri 750-1250Eur/
buc, negociabil funcţie nr.buc, factură, nu se aplică
TVA. 0752.106.666.

CITAȚII
Stoica Ana, Urlaţi, Neghirla Camelia, Bucureşti,
Tibuleac Negrea Rodica Luminiţa, Gura Vadului
chemate în instanţă, Tribunalul Prahova, Dosar civil
nr. 1424/259/2010 cu Curteanu Elena pe 03.11.2015.
Se citează pârâta Ionescu Oana Mihaela în proces de
divorţ cu Ionescu Narcis Nicolae în Dosarul nr.
1307/216/2015 cu termen la 12.11.2015.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Negru Ion Sorinel - Nucșoara, după
cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Remorcă Hueffermann HSA
18,65 culoare negru, an fabricație 1995, 11.100 lei. Prețurile menționate reprezintă
75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua
licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu
au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de procedură ﬁscală republicat, până în ziua de 30/10/2015. Licitația va avea
loc în data de 02/11/2015, ora 11:00:00 la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea
de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Cristescu Ion Cristea - Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Motocicletă marca Honda
Hornet PC361, 3.979 lei; Autovehicul marca Dacia 1307PIK-UP D4F767-H, 4.422
lei; Imobil cu anexe, situat în municipiul Curtea de Argeș, str. Groape, nr. 31,
608.841 lei. Prețurile menționate 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata
să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de procedură ﬁscală republicat, până în
ziua de 02/11/2015. Licitația va avea loc în data de 03/11/2015 ora 11:00:00 la
Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile
sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeș.
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ANUNȚURI

Doamna Dumitriu Silvia, identificată cu CNP
2570319221157, cu ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi,
Str. Mitropolit Varlaam, nr.12A, bl.C2, et.1, ap.14,
judeţul Iaşi, este chemată la Judecătoria IAŞI, cu
sediul IAŞI, str. A. Panu nr. 25, jud. IAŞI, camera
Sala 6 - Camera de consiliu, în ziua de 09.11.2015,
Completul C23, ora 08:30, în calitate de Pârât, în
proces cu EON Energie Romania SA în calitate de
Reclamant, cerere de valoare redusă, dosar nr.
19984/245/2015.
Numiţii Moculescu Spânu Diana Laura, domiciliată
în Spania, Pineda de Mar -08397, str. Taragona, nr.19,
3, ap.6, Goean Santiago Bianca Iulia, domiciliată în
Statele Unite ale Americii, 6 Chestnut Cir, Cooper
City Florida, 33026 şi Covaci Daniel Costel, domiciliat în Los Angeles, CA 90025, USA, 1430 Amherst
Avenue, apt.7, sunt citaţi la Judecătoria Craiova pe
data de 16.11.2015, ora 10.30, completul 21, în calitate de pârâţi în dosarul nr. 4722/215/2014 (partaj
judiciar -acţiune în constatare cote -părţi) în proces
cu reclamanţii Moculescu Maria, Iovan Georgeta
-Veronica, Sereş Anca Mihaela şi Iovan Silviu Marian.
Judecatoria Iasi Dosarul Nr. 40398/245/2014 hotarare
civila nr. 10385/2015 din data de 23 Septembrie 2015
pentru aceste motive, in numele legii hotaraste.
Admite in parte cererea formulata de reclamantul
Rotaru Mihai, CNP 1801029226709, cu domiciliul
ales la cabinet avocat Vasiliu Andreea Ioana, din Iasi,
Aleea Mircea cel Batran, nr.1, bl.N5, sc. B,et.5, ap.2,
jud. Iasi, in contradictoriu cu parata Rotaru Ramona
Ionela, CNP 2761023070025 cu domiciliul in Botosani. Desface casatoria partilor incheiata la data de 7
iulie 1999 in fata delegatului de stare civila al Primariei Municipiului Iasi,din culpa comuna a partilor.
Dispune ca parata sa revina la numele purtat anterior
casatoriei, acela de Ponici. La act nu s-au solicitat
cheltuieli de judecata. Cu apel in 30 zile de la comunicare , calea de atac urmand a se depune la Judecatoria Iasi. Pronuntata in sedinta publica, azi
23.09.2015.

DIVERSE
Erată la anunţul în vederea obţinerii autorizaţiei de
mediu al societăţii SC New-Recycling SRL. Corect
este “3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate
(metalice şi nemetalice)” ci nu „3882”, cum s-a scris

LUNI / 19 OCTOMBRIE 2015
din greşeală. Data limită până la care se primesc
propuneri şi contestaţii este de 15 zile lucrătoare.
APM nu ia în considerare propunerile şi contestaţiile
care intervin după acest termen.
Agenția Română de Consultanță având sediul în
strada Berzei nr. 16A, sector 1, Bucureşti, titular al
Planului de management al Sitului Natura 2000
ROSCI0326 Muscelele Argeșului - situat în localitățile: Aninoasa, Bălilești, Coșești, Davidești, Domnești,
Hârtiești, Mihăești, Pietroșani, Poienarii de Muscel,
Schitu Golești, Vlădești, Vulturești din județul Argeș,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeș din strada
Egalității nr. 50A, Pitești, județul Argeș, de luni până
vineri între orele 09:00 – 12:00. Observaţii /comentarii
şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Argeș, în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.
Agenția Română de Consultanță având sediul în
strada Berzei nr. 16A, sector 1, Bucureşti, titular al
Planului de management al Sitului Natura 2000
ROSCI0386 Râul Vedea - situat în localitățile:
Alexandria, Balaci, Buzescu, Călinești, Didești,
Dobrotești, Drăcșenei, Drăgănești de Vede, Mavrodin,
Măldăeni, Nanov, Nenciulești, Peretu, Plosca,
Roșiorii de Vede, Rădoiești, Scrioaștea, Sfințești,
Stejaru, Săceni, Vedea din județul Teleorman, Corbu,
Crâmpoia, Ghimpețeni, Icoana, Movileni, Nicolae
Titulescu, Tufeni, Văleni, Șerbănești din județul Olt și
Bârla din județul Argeș, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman din strada Dunării nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, de luni până vineri între
orele 09:00 – 12:00. Observaţii/ comentarii şi sugestii
se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Teleorman, în termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.
Judecătoria Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, faţă
de dispoziţiile încheierii de şedinţa din 11.08.2015 din
dosarul nr.1741/331/2015, prin care se invocă de către

reclamanţii Telegescu Doiniţa, Telegescu Mădălin
Adrian, Telegescu Daniel Costin, cu domiciliul ales
pentru comunicarea actelor de procedura la av. Puiu
Ana Adriana în oraşul Slănic, str. Brâncoveanu, nr.22,
Jud. Prahova, dobândirea dreptului de proprietate că
urmare a efectului prescripţiei achizitive de lungă
durată pentru imobilul teren în suprafaţă de 2412
mp, situat în extravilanul oraşului Slănic, T67, F
3860, jud. Prahova, se emite prezenţa SOMAŢIE,
prin care toţi cei interesaţi pot face opoziţie în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii. În
lipsa opoziţiei formulată în termen procedural, se va
trece la judecarea cererii. Menţionăm că imobilul este
deţinut de către reclamanţii Telegescu Doiniţa, Telegescu Mădălin Adrian, Telegescu Daniel Costin, cu
domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la av. Puiu Ana Adriana în oraşul Slănic, str.
Brâncoveanu, nr.22, Jud. Prahova.
Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu. CONPET S.A. cu
sediul în Ploieşti, str.Anul 1848, nr.1-3, jud.
Prahova,titular al proiectului „Modernizare şi
monitorizare a sistemului de protecţie catodică la
nivel central şi de sector aferent conductelor de
transport ţiţei F1,F2 Ţicleni-Ploieşti” anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru locaţiile: 1.
Modernizare şi monitorizare staţie protecţie
catodică “SPC Găieşti”, propus a fi amplasat în
com. Dragodana, sat Mavrodin, judeţul Dâmboviţa. 2. Modernizare şi monitorizare staţie
protecţie catodică “SPC Produleşti”, propus a fi
amplasat în com. Produleşti,sat Produleşti,
judeţul Dâmboviţa. 3. Modernizare şi monitorizare staţie protecţie catodică “SPC Slobozia
Moară”,propus a fi amplasat în com. Slobozia
Moară, sat Slobozia Moară, jud. Dâmboviţa.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi
consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, strada Calea Ialomiţei, nr. 1
judeţul Dâmboviţa şi la sediul S.C. Conpet S.A.,
municipiul Ploieşti, strada Anul 1848, nr. 1 – 3,
judeţul Prahova, în zilele de luni – joi, între orele
8 – 16 şi vineri între orele 8 – 13. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Dâmboviţa, din Târgovişte, Calea Ialomiţei,
nr.1,jud. Dâmboviţa.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare contribuabili mijlocii. Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile/
licitaţia a-VI-a, Anul 2015, luna Noiembrie, ziua 04, ora 12. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04, luna
Noiembrie, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă (a-VI-a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr.
18, judeţul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturi
reale și sarcini care grevează bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, (lei),
Cota TVA 24%: 1) Semiremorcă Meiller GR.39.CIP - marca Meiller Kipper, nr. de identiﬁcare – W09SHL3358SM08978, anul
fabricației - 2008, stare generală de întreținere - satisfăcătoare; fără prelată, în stare de funcționare, 35.950 lei, 8.628 lei; 2)
Calculator Server Dell Power Edge T20 - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 507 lei, 122 lei; 3) Unitate
Calculator CPU Intel G860, HDD WD2500, DVD RWLG, DDR III 2 GB, tastatura și maus – bunul mobil este în stare de funcționare,
nu prezintă deﬁciențe, 240 lei, 58 lei; 4) HDD Dell Server 500 GB - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe,
159 lei, 38 lei; 5) Monitor Led 21.5”- 22M35A-B - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 171 lei, 41 lei; 6)
Mouse HP optic - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 11 lei, 3 lei; 7) Tastatură Canyon - bunul mobil
este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 10 lei, 2 lei; 8) Router 300MBPS NBG-418N - bunul mobil este în stare de
funcționare, nu prezinta deﬁciențe, 31 lei, 7 lei; 9) Multifuncțional Inkjet Pixma - bunul mobil este în stare de funcționare, nu
prezintă deﬁciențe, 77 lei, 18 lei. Total: 37.156 lei, 8.917 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale şi privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: -oferte de cumpărare; -dovada plăţii taxei de
participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei
(documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria mun. Giurgiu, cu menţiunea “taxă participare licitaţie 10%”; (plata taxei de
participare la licitaţie se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ţinerii licitaţiei cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertanţilor); -împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerţului; -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 şi bugetul local) că nu au obligaţii ﬁscale restante; declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare şi la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la organul ﬁscal competent
pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administraţia Finanţelor Publice Giurgiu, şos. Bucureşti, nr.
12, judeţul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, toate documentele prevăzute 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 licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justiﬁce calitatea prin procura
specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau
la telefon numărul 0246/216705, int. 312, persoana de contact: Obreascu Elena.

SC Faberrom SA , cu sediul în str. B-dul Iuliu Maniu ,
nr.7 sector 6 Bucureşti, înregistrată la O.N.R.C. –
O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 455053 informează pe cei
interesaţi că s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizaţiei de mediu pentru activitatea fabricarea
altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp) CAEN 1413 şi colectare şi epurare ape uzate –
CAEN 3700. Desfăşurată în str. B-dul Iuliu Maniu
nr.7, sector 6. Informaţii se pot solicită la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Bucureşti din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 ( Barajul Lacul Morii – în
spatele benzinăriei Lukoil), între orele 900-1200, de
luni până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot
depune la sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ.
Subsemnata Radu Sorina reclamantă în dosar nr.
31244/245/2014 Judecătoria Iași prin comunicare
hotărâre civilă nr. 7354/2015 din data de 29 mai 2015
dată de Judecătoria Iași Secţia Civilă în dosar nr.
31244/245/2014 în numele legii hotărăște: admite ac]
iunea formulată de reclamanta Radu Sorina cu domiciliul în Iași, șos. Moara de Foc, nr. 12, bl. 407, sc. B,
et. 7, ap. 29 în contradictoriu cu pârâtul Radu Costel
– Tiberius cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str.
Vlădiceni, Cămin Tronson 3, nr. 14, et. 4, ap. 55.
Declară descfăcută căsătoria încheiată la data de
30.06.2012 și înregistrată sub nr. 731 din 30.06.2012 în
registrul de stare civilă al Primăriei mun. Iași din
culpa pârâtului. Dispune revenirea reclamantei la
numele avut anterior, acela de “Sava”. Obligă pârâtul
la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 300
lei reprezentând taxa de timbre și onorariul curatorului special desemnat în cauză. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare, calea de atac
urmând a fi depusă la Judecătoria Iași. Pronunţată în
ședinţa publică, astăzi, 29.05.2015.

SOMAȚII
România. Judecătoria Oraviţa. Judeţul Caraş-Severin. Dosar Nr. 449/273/2015. Data: 25.09.2015. cod
operator 2950. în temeiul art. 1051 din Codul de
proceduri civilă, se emite următoarea: SOMAŢIE, În
vederea soluţionării cauzei civile cu nr. 449/273/2015
privind reclamanţii Albu Iustina, Aionitoaie Benone
şi Aionitoaie Ana Georgeta în contradictoriu cu
pârâţii Ciulei Gheorghe, Ciulei Daniela, Mogoş
Elena, Petra Ion, Calancea Maria şi Maghiar Vasile,
având ca obiect uzucapiune, cu termen de judecată la
data de 22.03.2016. Vă ducem la cunoştinţă faptul că
numiţii Albu Iustina cu domiciliul în Ciuchici, nr.187,
jud. Caraş - Severin, Aionitoaie Benone şi Aionitoaie
Ana Georgeta, ambii cu domiciliul în Reşiţa, str.
Aleea Niferilor, b1.2, sc.l, etaj 3, ap.15, jud. Caraş-Severin, invocă dobdndirea prin uzucapiune a imobilelor: suprafaţă de 144 m.p. din C.F. 33233 UAT
Ciuchici, nr. top 260/a, fosta proprietate tabulară a
numiţilor Mogoş Ioan şi Mogoş Maria - decedaţi;
suprafaţa de 216 m.p. din CF nr.33232 nr.top 260/b/l,
UAT Ciuchici, fosta proprietară tabulară Nadasa
Livia, decedată; suprafaţa de 427 m.p. reală măsurată
(în CF 388 m.p.) din CF 162I UAT Ciuchici cu nr.
Top I93/a, fost proprietar tabular Petra Pavel decedat. Toţi cei interesaţi pot să facă opoziţie, în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea prezenţei,
se va trece la judecarea cererii. Preşedinte Pascariu
Rodica. Grefier Doban Dorica.
Somaţie privind uzucapiunea art. 1051 alin. 2 din
Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr.
872. Nr. 9982/14.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile. S.F.O.
Mizil anunță organizarea licitației în
data de 02.11.2015, privind vânzarea
următoarelor bunuri imobile: - teren
extravilan în suprafață totală de 9.209
mp, categorie arabil, situat în comuna
Sălciile, preț de evaluare/ de pornire al
licitației 8.288 lei (exclusiv TVA * *).
Anunțul nr. 9980/14.10.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
Primăria Sălciile și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numărul 0244.251671, persoană
de contact: Toma Maria. Data aﬁșării:
19.10.2015.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
134/2010. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, sub numărul de dosar 8515/99/2014, reclamanta Parohia Păuşeşti – cu hramul Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril, din comunca Dumeşti,
jud. Iaşi, cu sediul ales la Cabinet Avocat Roxana
Chiperi, din Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Walter
Mărăcineanu, mezanin, judeţul Iaşi, solicită în baza
art. 1049 şi următoarele din Codul de procedură
civilă adoptat prin Legea nr. 134/2012, să se constate
că a dobândit, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani,
dreptul de proprietate asupra imobilelor Biserica,
casa de prăznuire, troiţa, monumentul eroilor şi
terenul intravilan pe care se află, inclusiv curtea
acesteia având o suprafaţă totală de 2.962 m.p. şi
cimitirul satului şi biserica veche aflată în mijlocul
cimitirului inclusiv terenul pe care se află aceasta în
suprafaţă totală de 8.560 m.p. Prezenta somaţie se
adresează tuturor celor interesaţi să facă opoziţie, în
termenul de 6 luni, prevăzut de art. 1051 din Codul
de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010,
care se calculează de la emiterea celei din urmă publicaţii, după care se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Uzinsider Techno SA convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de
26.11.2015, ora 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea Ordine de zi: 1. Stabilirea anulării/modalităţii
de repartizare a acţiunilor răscumpărate de către
societate în anul 2015. La şedinţă pot participa şi vota
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul
zilei de 16.11.2015 (data de referinţă). Acţionarii pot
participa personal (pe baza actului de identitate) sau
pot fi reprezentaţi de către alte persoane cărora le-au
acordat împuternicire prin procură specială pe baza
formularului pus la dispoziţie de către societate în
condiţiile legii. Formularele de procură speciale se pot
obţine de la sediul societăţii începând cu data de
26.10.2015. Un exemplar original al procurii speciale
acordate va fi depus la sediul societăţii cu cel puţin 48
de ore înainte de întrunirea AGEA. Dacă la prima
convocare adunarea nu va fi statutară, şedinţa se
reconvoacă pentru data de 27.11.2015, în aceleaşi
condiţii (oră, loc, ordine de zi). Materialele supuse
dezbaterii pot fi consultate la secretariatul AGA de la
sediul societăţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon nr. 021.310.36.90.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C.
UZINSIDER TECHNO S.A. convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
26.11.2015, ora 11,30 la sediul societăţii, cu următoarea. Ordine de zi. 1. Preliminatul închiderii anului
2015. 2. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2016. 3. Propunerea de organigramă
pentru anul 2016. 4. Alegerea Consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia pentru mandatul
01.01.2016 – 31.12.2019. La şedinţă pot participa şi
vota acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 16.11.2015 (data de referinţă). Acţionarii pot participa personal (pe baza actului de
identitate) sau pot fi reprezentaţi de către alte
persoane cărora le-au acordat împuternicire prin
procură specială pe baza formularului pus la dispoziţie de către societate în condiţiile legii. Formularele
de procură speciale se pot obţine de la sediul societăţii
începând cu data de 26.10.2015. Un exemplar
original al procurii speciale acordate va fi depus la
sediul societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de
întrunirea AGOA. Dacă la prima convocare
adunarea nu va fi statutară, şedinţa se reconvoacă
pentru data de 27.11.2015, în aceleaşi condiţii (oră,
loc, ordine de zi). Materialele supuse dezbaterii pot fi
consultate la secretariatul AGA de la sediul societăţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr.
021.310.36.90.

LICITAȚII
Şcoala Gimnazială nr. 150, Bucureşti, închiriază sala
de sport după ora 20.00 în suprafaţă de 200mp şi 2
săli de clasă cu suprafaţa de 30mp respectiv 50mp.
Înscrierile la licitaţie se fac până în data de 18.11.2015
ora 14.00 la sediul unităţii.
Lichidator judiciar vinde prin licitație publică bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor
asumate prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă - Cariera de Banatite.
Informaţiile necesare sunt cuprinse in Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, tel. 0364
412631, fax: 0364-412632. Prima licitaţie se va desfăşura în data de 09 Noiembrie 2015, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
1.S.C FISE Electrica Serv S.A -SISE Transilvania
Nord, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, tel.
Tel. +40372.640.398, Fax: +40372.640.394, organizează procedura de licitaţie deschisă pentru achiziţia
de produse „Cleme şi Armături”, cod cpv:

44212320-8, în cantităţile şi condiţiile prevăzute în
Documentaţia de atribuire. 2.Toate detaliile referitoare la produsele solicitate, la procedura de achiziţie,
respectiv la contractul ce se va încheia se regăsesc în
Documentaţia de atribuire. 3.Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia operatorilor economici în
urma solicitării acestora. În acest sens se va întocmi o
cerere scrisă, care va fi depusă la Secretariatul achizitorului (str.Taberei, nr.20, Cluj-Napoca), sau transmisă pe numărul de fax: +40372.640.394. 4.Ofertele
se vor depune tot la Secretariatul SISE TN. 5.Data
limită de primire a ofertelor: 29.10.2015, ora 10.00.
Data deschiderii ofertelor: 29.10.2015, ora 10.30.
1.S.C. FISE Electrica Serv S.A -SISE Transilvania
Nord, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.398, Fax: +40372.640.394, organizează
procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţia de
produse „Piese de schimb întrerupătoare de tip IO şi
Mecanisme de acţionare de tip MOP”, în cantităţile şi
condiţiile prevăzute în Documentaţia de atribuire.
2.Toate detaliile referitoare la produsele solicitate, la
procedura de achiziţie, respectiv la contractul ce se va
încheia se regăsesc în Documentaţia de atribuire. 3.
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia
operatorilor economici în urma solicitării acestora. În
acest sens se va întocmi o cerere scrisă, care va fi
depusă la Secretariatul achizitorului (str.Taberei,
nr.20, Cluj-Napoca), sau transmisă pe numărul de
fax: +40372.640.394. 4.Ofertele se vor depune tot la
Secretariatul SISE TN. 5.Data limită de primire a
ofertelor: 04.11.2015, ora 12.00. Data deschiderii
ofertelor: 04.11.2015, ora 12.30.
Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A.
cu sediul social situat în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu
nr. 244 D, sector 6, scoate la vânzare prin licitaţie cu
depunere de ofertă în plic închis, următoarele utilaje-maşini tipografice:- Hercules Elite, Stanta Bacher
RIP Delta Tower HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules + accesorii -preţ de pornire 5.453 euro,
fără T.V.A.;- Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print
-preţ de pornire 1.398 euro, fără T.V.A.;- Rama
automată de copiat plăci, model Lastra EM II 110preţ de pornire 1.059 euro fără T.V.A. Oferta se va
depune până la data de 27.10.2015 orele 09:00 prin

poştă sau direct la punctul de lucru al companiei,
situat în b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucureşti.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
27.10.2015 orele 09:30 la sediul C.N. “Imprimeria
Naţională”- S.A. Documentaţia de atribuire se poate
obţine de la sediul companiei, începând cu data de
15.10-26.10.2015, de luni până joi (orele 8.0016.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub condiţia prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei împuterniciri
acordate de către reprezentantul legal în acest scop.
Informaţii suplimentare: Adrian Achim/ Adrian Vlad
- telefon 021/434.88.05-09.
Anunt de participare achizitor: SC COCORA 2013
SRL. Denumire, adresa si punct de contact Denumire
oficiala: SC COCORA 2013 SRL Adresa: Localitatea:
Mediesu Aurit nr. 24A, judet Satu Mare, cod
postal:447185 Tara: ROMANIA Punct de contact:
Localitatea: Mediesu Aurit nr.24A, judet Satu Mare
Telefon: 0753.355.862 Cod postal:447185 Tara:
ROMANIA Persoana de contact: Huzau Stefan,
e-mail: cocora2013@yahoo.com Fax:-- Adresa:
Internet (dupa caz)- nu e cazul. Comunicarea intre
achizitor si ofertanti se va realiza in scris. In vederea
implementarii Proiectului cofinantat prin POP:
“Amenajarea unei unitati de acvacultura in localitatea Eteni, comuna Odoreu, judetul Satu Mare”,
pentru care s-a semnat contractul de finantare
nr.201/15.07.2014, se demareaza procesul de achizitie
avand ca obiect bunuri: utilaje si echipemante (moara
pentru preparare furaje, barca pentru pescuit si
distribuire furaje, aeratoare pentru bazine, cosuri de
manipulare peste, navoade pentru recoltare peste,
pompe centrifugale, coasa manuala) si mijloace de
transport (tractor pentru transport furaje si remorca
pentru furaje). Valoarea estimata fara TVA (dupa
caz): 189.674,3LEI fara TVA. Surse de finantare:
FEP- 113.804,61 (60%): Proprii- 75.869,75.(40%)
Durata contractului de furnizare bunuri: termen
limita de executie 15.12.2015. Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai mic. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti Documentatia pentru
ofertanti poate fi ridicata de la sediul social al achizitorului SC COCORA 2013 SRL, localitatea Mediuesu
Aurit nr.24/A, judet Satu Mare, tara Romania, de luni
pana vineri intre orele 08 -16. Predarea documentatiei

13

pentru ofertantanti se va face in baza unui proces
verbal de predare -primire semnat de ambele parti.
Termenul Limita de depunere a ofertelor este in data:
27.10.2015 Ora:-12.00. Ofertele se vor depune la
sediul social al achizitorului SC COCORA 2013 SRL,
localitatea Mediuesu Aurit nr. 24/A, judet Satu Mare,
tara Romania. Deschiderea ofertelor se va realiza la
sediul achizitorului in data de 27.10.2015, ora-12.00.
Cursul de schimb valutar leu/euro aplicabil in
evaluare este de 1 Leu =4,337 Euro. Alte informatii
suplimentare: pentru solicitari de clarificari legate de
contract va rugam sa ne contactati la adresa mentionata mai sus.

PIERDERI
Declar pierdute şi nule actele următoare: -buletin pe
numele Duţescu A. Silvia; -permis de conducere pe
numele Duţescu A. Silvia; -certificat de naştere
Duţescu A. Silvia.
Declar pierdut şi nul următorul act: -certificat de
naştere Duţescu Daniela.
Pierdut permis conducere categoria B, pe numele de
Stanculescu Virgil, născut 14 mai 1948, domiciliat în
București, str. Brașov nr.22, bl. Z132, sc.A, ap.52,
sector 6. Declar nul permisul pierdut.
S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.R.L., cu
sediul în București, sector 5, Splaiul Independenței
52, biroul 10, J40/21510/2006, C.U.I. 20119287,
declară pierdute și nule acord funcționare nr.
3665/24.06.2015 și 4159/23.07.2015 pentru punctul de
lucru din Bd. Vasile Milea nr. 4, Centru Comercial,
Unitatea C102a- C102as, emise de Primăria Sector 6.
Declar nul contract de vânzare- cumpărare nr.
33216/1993, proprietari Popescu Florea și Ana, închiriat cu Imobiliara R.A. prin S.C. Cotroceni S.A.
Declar pierdută legitimație student emisă de U.T.C.B.
pe numele Razvan Rogozinschi.
Declar pierdută (nulă) legitimația de doctorat emisă
de Facultatea de Geografie, Nistor Petronela Livia.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare contribuabili mijlocii. Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile/
licitaţia a-I-a, Anul 2015, luna Noiembrie, ziua 03, ora 12. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 03, luna
Noiembrie, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă (a-I-a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr.
18, judeţul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturi
reale și sarcini care grevează bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, (lei),
Cota TVA 24%: 1) Autotractor Volvo S.S. LBVV121111T05Y3, GR.30.CYP, nr. Identiﬁcare YV2J4DAA4YA511942, este în stare de
funcționare; caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină; parbrizul prezintă ﬁsuri multiple; jenți - satisfăcătoare;
grad de exploatare mare, stare generală de întreținere - satisfăcătoare; stare de funcționare - satisfăcătoare, 33.700 lei, 8.088
lei; 2) Autoutilitară Mercedes Benz, S.S. WDB9540321K368775, GR.35.CIP, nr. identiﬁcare WDB9540321K368775, este în stare
de funcționare; caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină; parbrizul prezintă ﬁsuri multiple; jenți - satisfăcătoare;
grad de exploatare intens, cutia de viteze are carcasa spartă, lipsă acumulator, care nu se poate veriﬁca aparatura de bord și nici
funcționarea motorului în vederea citirii km parcurși, stare generala de întreținere - satisfăcătoare; stare de funcționare satisfăcătoare, 25.900 lei, 6.216 lei; 3) Autotractor DAF S.S. XLRTE47XS0E639913, GR.36.CIP, nr. identiﬁcare
XLRTE47XS0E639913, este în stare de funcționare; caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină; parbrizul prezintă
crăpături pe suprafața mare + lovituri multiple; grad de exploatare mare, stare generală de întreținere - satisfăcătoare; stare de
funcționare - satisfăcătoare, autotractorul nu are în dotare chit de basculare, 33.300 lei, 7.992 lei. Total: 92.900 lei, 22.296 lei. *)
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi
reale şi privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: -oferte de cumpărare; -dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma
scrisorii de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar
A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria mun. Giurgiu, cu
menţiunea “taxă participare licitaţie 10%”; (plata taxei de participare la licitaţie se va efectua în timp util, răspunderea creditării
contului indicat până la data ţinerii licitaţiei cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanţilor); -împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerţului; -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 şi bugetul local) că nu au obligaţii ﬁscale restante; -declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul; urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul ﬁxat în acest scop. Pentru
participarea la licitaţie ofertanţii depun la organul ﬁscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute,
respectiv Administraţia Finanţelor Publice Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 12, judeţul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puţin o zi
înainte de data licitaţiei, toate documentele prevăzute 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 licitaţie se pot
prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justiﬁce calitatea prin procura specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246/216705, int. 312,
persoana de contact: Obreascu Elena.

