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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Logos Accounting is employing in Bucharest. Activity: Accounting (for airlines). Position: PC
Operator. Please send an English CV to: m.maxin@
logosas.com; v.aquilante@logosas.com.
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 ani,
zona Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţioner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de
sală, ospătar, cameristă. 0722.268.866.
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electrician, muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.
Societate comercială angajează cu contract de
muncă în Germania personal: ambalatori, măcelari,
tranşatori, fasonatori, ciontolitori, manipulanţi
marfă. Relaţii: luni- vineri: 09.00- 15.00 la telefon:
0368/434197, 0773/713716.
Primăria comunei Segarcea Vale, judeţul
Teleorman, organizează concurs în data de 20
august 2015, orele 10.00, la sediul Primăriei
comunei Segarcea Vale, judeţul Teleorman, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de
consilier, clasa I, gradul debutant. Pentru relaţii,
sunaţi la numărul de telefon 0247/358.794.
SC. Maydonose SRL cu sediul în Botoşani, str. Al.
M. Gorki, nr. 19, jud. Botoşani, având CUI
34146672 solicităm angajarea unei persoane, pe post
de Cantaragiu, cu următoarele condiţii: -cunoscător
limba germană, rusă şi turcă; -studii medii;
-vechime cel putin 1 an. Relaţii la telefon:
0749.998.965.
Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, cu sediul în
Slobozia, Str. Matei Basarab nr. 175, organizează
concurs în data de 03.08.2015 – proba scrisă pentru
ocuparea postului temporar vacant de: 1. Consilier,
gred profesional superior- Compartiment relaţii cu
Furnizorii. Studii superioare de lungă durată, în
domeniul ştiinţelor economice sau juridice. Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice – 9 ani. Cunoştinţe operare PC. Relaţii
suplimentare se pot ontine la telefon 0243-231.665,
sau la sediul CAS Ialomiţa din Municipiul Slobozia,
Str. Matei Basarab nr. 175.

LUNI / 20 IULIE 2015
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crişan, nr.
9-11, Slatina, organizează concurs în data
11.08.2015 pentru ocuparea unui post vacant de
arhivar (pe durată nedeterminată) la Serviciul
administrativ. Condiţii de participare: -diplomă de
bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale; -vechime în specialitatea 6 luni. Concursul se
organizează la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, la data menţionată mai sus, începând cu ora 9.00 pentru proba scrisă, iar interviul în
a treia zi lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.7 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica de concurs
este afişate la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr. de telefon:
0349.802.550.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 45/2008,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă
scoaterea la concurs a unei funcții publice de
execuție vacante de consilier superior la Direcţia
Generală Politici Agricole şi Strategii din cadrul
aparatului propriu, în data de 04.08.2015, ora 10,00,
proba scrisă. Condiţii specifice de ocupare: -Studii
universitare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă, sau echivalenta, în domeniile drept,
agronomie; -Cunoaşterea unei limbi străine- nivel
mediu; -Vechimea minimă în specialitatea studiilor:
9 ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la
secretariatul comisiei de concurs în termen de 8 zile,
de la data publicării (20 iulie 2015). Bibliografia,
condiţiile specifice de participare precum şi actele
solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere
vor fi afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I
nr. 2-4, sector 3 Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro. Concursul va avea loc
la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,
aflată în subordinea M.A.D.R., organizează în data
de 14 august 2015, ora 10:00, proba scrisă a concursului pentru ocuparea a 32 posturi vacante de
execuție cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată: -2 posturi de Consilier gr.IA
–C.R.F.I.R. 5 Vest, 7 Centru –S.A.F.P.D.-C.E., 1 post

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: SC Vio Cip Euro Service SRL – Izvoru,
după cum urmează: Denumire: Spălătorie auto - (construcție din structură metalică
învelită cu tablă) - fără teren. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.450 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a
treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, 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 04-08-15. Licitația va avea loc
în data de 05-08-15, ora 11:00:00, la SC Vio Cip Euro Service SRL, pct. Lucru
Costești. 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 Orășenesc Costești, 0248.672768.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data
de 03.08.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Zooprodlact Com S.R.L.
(dosar nr. 1018/98/2015), cu sediul în Bordușani, județul Ialomița; - S.C. Dacovex
S.R.L. (dosar nr. 710/98/2015), cu sediul în Urziceni, județul Ialomița; - S.C.
Ianprod Agro S.R.L. (dosar nr. 717/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul
Ialomița; - S.C. WSD Logistics Holding S.R.L. (dosar nr. 765/98/2015), cu sediul în
Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Hamei Exim S.R.L. (dosar nr. 1006/98/2015), cu
sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Fabo – K S.R.L. (dosar nr. 785/98/2015),
cu sediul în Căzănești, județul Ialomița, aﬂate pe rolul Tribunalului Ialomița,
întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

de Consilier gr.IA –C.R.F.I.R. 7 Centru
–S.A.F.P.D.-C.I., 5 posturi de Consilier gr.IA
–C.R.F.I.R. 5 Vest, 6 Nord Vest, 7 Centru
–S.L.I.N.A.–C.I., 7 posturi de Consilier gr.IA
–C.R.F.I.R. 5 Vest, 6 Nord Vest 7 Centru
–S.I.B.A.–C.I., 1 post de Consilier gr.IA –C.R.F.I.R.
7 Centru –S.L.I.N.A.–C.E., 3 posturi de Consilier
gr.IA –O.J.F.I.R. Maramureş/ Alba/ Harghita
–S.A.F.P.D.–C.E., 6 posturi de Consilier gr.IA
–O.J.F.I.R. Timiş, Satu Mare, Alba, Harghita, Sibiu
–S.A.F.P.D.–C.I., 6 posturi de Consilier gr.IA
–O.J.F.I.R. Timiş, Satu Mare, Maramureş, Bihor,
Alba, Harghita –S.L.I.N.A.–C.I., 1 post de Consilier
gr.IA –O.J.F.I.R. Sibiu –S.L.I.N.A.–C.E. Studiile
necesare ocupării posturilor se regăsesc pe site-ul
A.F.I.R. –www.afir.info, la secțiunea Despre
A.F.I.R./ Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de
angajare şi la sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei Vodă. nr.
43, sector 1, Bucureşti. Informații suplimentare la
t el . 0 3 1. 8 6 0 . 2 5. 3 2 -A n a Ma r i a H u i b an /
031.860.27.92– Sidonia Macaşoi sau pe site-ul www.
afir.info. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 03.08.2015, 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 14.08.2015,
ora 10:00, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr. 43,
sector 1, Bucureşti. Interviul va avea loc în perioada
20- 21.08.2015, ora 10:00, la sediul A.F.I.R., din str.
Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucureşti.
Rectificare: La anunţul cu numărul de înregistrare
138.506 publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr. 715 şi în Jurnalul Naţional din
data de 10.07.2015, se va face următoarea modificare: În loc de: Centrul de Protecţie a Plantelor
Bucureşti scoate la concurs următoarele posturi: -2
posturi şoferi, fără nivel studii, tr. I, post permanent,
din cadrul Biroului Consultanţă, Prognoză, Logistică, Planificare Tratamente Fitosanitare; -1 post
îngrijitor, fără nivel de studii, post permanent, din
cadrul Compartimentului Administrativ, Securitate
şi Sănătate în Muncă; -1 post inspector de specialitate, post permanent, nivel de studii S, gr. IA, din
cadrul Biroului Consultanţă, Prognoză, Logistică,
Planificare Tratamente Fitosanitare; Se va citi:
Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti scoate la
concurs următoarele posturi: -2 posturi şoferi, fără
nivel studii, tr. I, post permanent, din cadrul Biroului Consultanţă, Prognoză, Logistică, Planificare
Tratamente Fitosanitare; -1 post îngrijitor, fără nivel
de studii, post permanent, din cadrul Compartimentului Administrativ, Securitate şi Sănătate în
Muncă; -1 post inspector de specialitate, post
permanent, nivel de studii S (superioare), economice, gr. IA, din cadrul Biroului Consultanţă,
Prognoză, Logistică, Planificare Tratamente Fitosanitare.
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină şi de Creştere a Precipitațiilor
anunţă Organizarea concursului de recrutare în
vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de
consilier clasa I, grad profesional superior vacantă
la Compartimentul Dezvoltare tehnologică şi IT.
Condiţii de desfăşurare a concursului: -depunerea
dosarelor de înscriere: la sediul instituției, în termen
de 20 zile calendaristice de la publicarea acestui
anunţ; -selecţia dosarelor: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor; -proba scrisă: 17 august 2015, ora 10.30,
la sediul instituției;
-proba interviu: în maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.
Condiţiile de participare şi bibliografia sunt afişate
la avizierul de la sediul A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti, b-dul Carol nr. 12, etaj 2, sector 3 şi pe site-ul
M.A.D.R. www.madr.ro. Informaţii se pot obţine şi
prin telefon la numărul 0213005606.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Particular închiriez garsonieră mobilată şi spațioasă
zona Dacia. Tel. 0727/199143.

CITAȚII
SC EMVA Cable TV SRL, înregistrată la ORC
J17/331/2004 CUI 16209780 cu ultimul sediul
cunoscut în Galaţi, cartir Ţiglina 1, Str. Saturn, nr.
32, cam. 1, et. 1, este citată la Tribunalul Galaţi
pentru data de 11.09.2015 sala 11 ora 08:30 în dosar
nr. 11764/233/2014 în calitate de intimate în proces
cu SC Transurb SA cu sediul în Galaţi Str. Basarabiei nr. 4 pentru acţiune în pretenţii, apel.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiţii:
Burdulea Diana Florina domiciliată în comuna
Vultureşti, sat Vultureşti, jud. OLT şi Moaca
Valentin domiciliat în oraş Băbeni strada Oromului
nr.30 jud. Vâlcea în calitate de intimati în dosarul
civil nr.1879/90/2015 cu termen de judecată la data
de 21.07.2015 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Numitul Mihai Nicolae domiciliat în comuna
Izvoru, judeţul Argeş este citat la Judecătoria
Roşiorii de Vede în data de 28.07.2015, în dosarul
civil nr. 1377/292/2015, având ca obiect majorare
pensie de întreţinere.
Domnul Popescu Ştefan, identificat cu CNP
1711230221195, cu ultimul domiciliu cunoscut in
Iasi, str. Cazangiilor Nr. 2, judetul Iasi, este chemat
la Judecatoria Iasi, cu sediul Iasi, str. A. Panu nr. 25,
jud. Iasi, Completul C17, Camera Sala 4, in ziua de
22.09.2015, ora 08.30 a.m., in dosarul
8666/245/2015, in calitate de parat, in proces cu
E.ON Energie Romania SA in calitate de reclamant,
avand ca obiect cerere de valoare redusa.
România. Judecătoria Sighişoara. Telefon:
0265.771.851. Fax: 0265.773.728.
Nr.1310/308/2015 din 10.07.2015. Somaţie. În
temeiul art.130 al.2-4 din Decretul Lege
nr.115/1938 Judecătoria Sighişoara invită pe cei
interesaţi să facă opoziţie la acţiunea reclamanţilor Feri Nicolae şi Feri Mirela Georgeta, domiciliaţi în Satul Sântioana, nr. 251, Com.Viişoara,
Jud. Mureş, de a se constata dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului înscris în CF856 Sântioana, nr. top.
152/1, 153/1 situat în Sântioana nr.153, Jud.
Mureş. Prezenta somaţie se afişează la sediul
Judecătoriei Sighişoara, la sediul Primăriei
Viişoara, la sediul BCPI Sighişoara şi la imobilul
din litigiu şi se va publica, pe cheltuiala reclamanţilor, în două ziare de largă răspândire.

DIVERSE
Jurgiu Ionel Marian, preşedinte fondator, anunţ că
la data de 13.07.2015 s-a depus la Tribunalul Bucureşti înregistrarea „Partidul Botoşănenilor”.
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvență a
debi-torului SC Gyanyana SRL, CIF: 21699611,
J25/281/2007, dosar nr. 5905/101/2015-Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de
creanţe 27.08.2015; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului
preliminar al creanţelor este la 16.09.2015, Termen
pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la data
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Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: SC Mobi - Confort SRL – Bradu, după
cum urmează: Denumire: Teren intravilan arabil în suprafață de 8606 mp, situat în
loc. Costești, sat Stârci. Valoare [Ron, fără TVA]: 34.250 lei. Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 03-08-15. Licitația va avea loc
în data de 04-08-15, ora 11:00:00, la SC Mobi Confort SRL, pct. lucru Costești.
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 Orășenesc Costești, 0248.672768.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
publicării în BPI; Termen pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv al creanţelor 09.10.2015.
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC
Irinamircom Invest SRL, CIF: 27413688,
J25/273/2010, dosar nr. 8227/101/2014-Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor de
creanţe suplimentare 02.09.2015; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea
tabelului suplimentar al creanţelor este la
07.10.2015, Termen pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului preliminar este
de 7 zile de la data publicării în BPI; Termen pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat
al creanţelor 28.10.2015. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
judiciar în dosarul 2256/111/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Coexis
SRL CUI 17822391 J5/1640/2005 îi anunţă pe toţi
creditorii societăţii sus menţionate că s-a deschis
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi, în
consecinţă: 1. termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţei dumneavoastră
asupra averii debitoarei SC COEXIS SRL este data
de 28.08.2015; 2. termenul limită de verificare a
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor va fi data de
17.09.2015; 3. termenul pentru soluționare eventualelor contestații va fi data de 24.09.2015 şi termenul
pentru afişarea tabelului definitiv al creanțelor va fi
data 02.10.2015; 4. prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de 22.09.2015, ora 14.00, la
adresa Private Liquidation Group IPURL, Oradea,
str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.

NOTIFICĂRI
CII Constantin-Vorovenci Daniela- Lichidator
judiciar notifică deschiderea procedurii de insolvență prin procedura falimentului privind pe debitorul Don Eden Grup SRL, cu sediul social în
Municipiul Bucureşti, Sector 3, Str. Brăilița, Nr. 5,
bl. V10, Sc. 2, et. 4, Ap. 42,Cam.1, numar dosar
4321/3/2015*. Termenul de depunere a opozițiilor
este de 15 zile de la primirea notificării, termenul de
soluționare a opozițiilor nu va depăşi 10 zile de la
data expirării termenului de depunere a acestora,
termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitoarei este 17.08.2015,
termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea,

afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 27.08.2015, termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanțelor este
22.09.2015. Data primei şedințe a adunării generale
a creditorilor este 02.09.2015, la sediul lichidatorului
judiciar. Relații la 0726 552 410.

LICITAȚII
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 22.07.2015 prin licitaţie publică in
bloc bunurile mobile (aparate salon infrumusetare)
la pretul de evaluare redus cu 40% (22.114,8 lei fara
TVA) apartinand SC Cleopatra Body Spa SRL, ora
13.00. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte
de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile
vor fi reluate în zilele de 27.07.2015, respectiv
31.07.2015 la aceleasi ore la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Anunţ de licitaţie
privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului şi bunurilor mobile aferente Centrului de
agreement Stejarul. Consiliul Judeţean Dâmboviţa
cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, cod
fiscal 4280205, telefon 0245-207.600, fax 0245212.230, e-mail: consjdb@cjd.ro organizează licitaţie
publică pentru concesionarea imobilului şi bunurilor
mobile aferente centrului de agrement Stejarul. Nr.
crt. Datele de identificare a imobilului şi bunurilor
mobile ce fac obiectul concesiunii prin licitaţie
publică / Adresa / Redevenţă minimă pentru primul
an de activitate lei/an / data şi ora deschiderii ofertelor / Preţul documentaţiei de atribuire –lei-/
Valoarea garanţiei de participare – lei-. 1. Centrul de
agreement Stjarul teren 9918, 61 mp, suprafaţă
construită – 2059 mp, bunuri mobile / Comuna
Tătărani / 8.530,82 lei / 10.08.2015 ora 15:00 /
11.08.2015 ora 11:00 / 300 / 3000. Documentaţia de
atribuire poate fi ridicată de către solicitanţii interesaţi de participarea la licitaţie, contracost, de la
sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, etaj VII
camera 126. La licitaţie poate participa orice
persoană fizică sau juridical care îndeplineşte condiţiile impuse prin caietul de sarcini şi intructiunile
pentru ofertanţi şi face dovada achitării la casieria
instituţiei etaj II cam. 48 sau în contul
RO15TREZ2715006XXX000252 deschis la Trezoreria Târgovişte a preţului documentaţiei de atribuire, respective a garanţiei de participare.
Răspunsul la clarificările solicitate se vor efectua
într-o perioada care nu trebuie să depăşească 2 zile

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015, luna august, ziua 06. În temeiul art. 158, 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 06, luna august,
anul 2015, ora 13:00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola nr. 18, se vor vinde prin
licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Nicula Georgica - Iulian
cu domiciliul ﬁscal în localitatea Milcovățu, str., nr., bl., sc., etaj, ap., cod de identiﬁcare
ﬁscală CNP: 1800826235472. Licitația a -II-a: 1. Autoturism, marca BMV, tipul 390 L,
VC31, culoare - negru, an de fabricație 2006, număr de identiﬁcare
WBAVC31090VC60090, serie motor 91536360, număr de înmatriculare GR-04-UZY,
numărul cărții de identitate a vehiculului F-705815, deținut în baza Facturii nr.
09030374/27.02.2009, emisă de BRD Sogelease IFN S.A. la prețul de 8410,71 lei.
Prețul de pornire al licitației este de 20.362 lei, fără TVA. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 0%/ neimpozabil în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului
VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 169 - 170 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 0246.278023.

lucrătoare de la primirea acestora. Ofertele se depun
într-un singur exemplar la Registratură Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, parter cam.24 şi vor respectă
prevederile pct. 4 din documentaţia de atribuire.
Şedinţa de licitaţie publică deschisă va avea loc la
sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sala de
şedinţe de la parter. Instanţa competenţă de soluţionare a litigiilor este Tribunalul Dâmboviţa – Secţia
Contencios Administrativ din târgovişte, Calea
Bucureşti nr. 3. telefon 0245-612.334, fax 0245611.893. Anunţul de licitaţie se transmite în ziua de
vineri 17.07.2015 către instituţiile abilitate, în
vederea publicării în Monitorul Oficial al României
Partea a VI-a, Jurnalul Naţional şi Jurnalul de
Dâmboviţa. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 0744.337.557 sau la 0245-207.627, persoană
de contact domnul Măţăoanu Nicolae.

SOMAȚII
Art. 1051 alin 1 şi 2 Cod procedura civilă. Somaţie
– uzucapiune. România. Judecătoria Întorsura
Buzăului. Judeţul Covasna. Dosar nr. 396/248/2015.
Somaţie emisă în temeiul încheierii se şedinţa din
data de 8 iulie 2015. Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr.
396/248/2015, petentii Banciu Pavel Gheorghe si
sotia Banciu Maria, cu domiciliul în comuna Sita
Buzăului, nr. 354 A, judeţul Covasna, în invocat
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea, asupra imobilului situate in comuna Sita
Buzăului nr. 354 A, jud. Covasna, in suprafaţă de
3827 mp inscris in CF nr. 24119, Sita Buzăului
(provenit din conversia pe hartie a CF nr. 746
Buzaul Ardelean) de la A+1, nr top 1034, 1035, cu
suprafata de 5029 mp. Imobilul nr. 1 aflat in intravilanul comunei Sita Buzaului, in suprafata de 119
mp, cu categoria de folosinta curti, constructii, are
ca vecini: la nord – drum; la est –Mitrofan Mihai, la
sud – Banciu Pavel Gheorghe si sotia Banciu Maria;
la vest – Banciu Pavel Gheorghe si Banciu Maria.
Imobilul nr. 2, aflat in intravilanul comunei Sita
Buzaului la nr. 354 A, judetul Covasna, in suprafata
de 2361 mp, cu categoria de folosinta curti,
constructii in suprafata de 1206 mp si arabil in
suprafata de 1155 mp, are ca vecini: la nord –
Mitrofan Mihai, la est – Banciu Pavel Gheorghe si
Banciu Maria; la sud – Maris Petre, la vest Maris
Petre. Imobilul nr. 3, afla in extravilanul comunei
Sita Buzaului, in suprafata de 1347 mp, cu categoria
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de folosinta arabil, are ca vecini: la nord – Mitrofan
Mihai; la est – Bobes Vasile; la sud- maris Petre; la
vest - Banciu Pavel Gheorghe si banciu Maria. Toţi
cei interesaţi sunt somati să formuleze opoziţie, cu
precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urmă publicaţii. Prezenţa somaţie: - se afişează la
imobilul în litigiu, la sediul Judecătoriei Întorsura
Buzăului, la BCPI Întorsura Buzăului şi al sediul
Primăriei comunei Sita Buzăului. – Se publică în
două ziare de largă răspândire, din care unul de
circulaţie naţională. Presedinte Mariana Lizabela
Crăciun, Grefier Nicoleta Corina Morariu.

PIERDERI
Pierdut Atestat marfă, Atestat ADR şi card tahograf eliberate pe numele Bărbuceanu Dragoş
Gheorghe. Se declară nule.

COMEMORĂRI

Veşnică aducere
aminte şi lacrimi de
recunoştinţă pentru
bunul meu soţ
CROITORU HORIA
MAXIM om de mare
omenie, la 18 ani de
la plecarea dintre noi.

Familia

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea de
bunuri imobile ale S.C. Ert Plast Manufacturing SRL (licitația a- I -a). Anul 2015, luna
August, ziua 03, ora 10.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 03 August 2015, ora 10.00, în
localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, la sediul S.F.O.
Bolintin Vale, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile,
proprietatea debitorului S.C. Ert Plast Manufacturing SRL, cu domiciliul social în
Municipiul București, Sector 2, Șos. Colentina Nr. 38, Bl. 70, Sc. A, Et. 7, Ap. 31, cod de
identiﬁcare ﬁscală 22247908. Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): Teren intravilan - în suprafață de
7.475 mp, Nr. cadastral 996, situat în Localitatea Bolintin Vale, Jud. Giurgiu, acces
autostrada A1, km. 30, 268.000 lei, Total: 268.000 lei. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: Sarcini: Banca Comercială
Română SA - Contract ipotecă nr. 582/ 2008; - SC Asset Leasing IFN SA. Conform art.
141, alin. (2) lit. f) din Codul ﬁscal (Legea nr. 571/2003), cu modiﬁcările și completările
ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de către orice persoană a unei construcții, a
unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. 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, reprezentând 10% din prețul de pornire
a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar
A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului
Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; 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 (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.
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 0246.270520, persoană de
contact: Ion Ionica.

