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Anun]uri
OFERTE SERVICIU

VÂNZåRI TERENURI

Laurion Grup car service, Bragadiru Ilfov,
angajeaz` în condi]ii avantajoase
mecanici [i electricieni auto, cu experien]`, maxim 46 ani. 0744.500.456.

V~nd 54317mp teren pentru investi]ie
pe DN65, Slatina-Olt, zona exterior Est
spre Pite[ti. Jum`tate în intravilan.
0722.655.024, 0733.963.709

Prim`ria comunei Filipe[tii de T~rg,
jude]ul Prahova organizeaz` concurs
pentru ocuparea a dou` func]ii publice
de execu]ie de referent în cadrul biroului
contabilitate:I.Condi]ii de desf`[urare a
concursului: data, ora [i locul organiz`rii
fiec`rei probe de concurs; selectarea
dosarelor de înscriere 12 septembrie 2014
la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de
T~rg, jude]ul Prahova; proba scris` 22 septembrie 2014, orele 10.00 - la sediul
Prim`riei comunei Filipe[tii de T~rg,
jude]ul Prahova; interviu 24 septembrie
2014, orele 10,00-la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de T~rg, jude]ul Prahova;
data p~n` la care se pot depune dosarele
de înscriere 10 septembrie 2014, orele
16.00; institu]ia public` la care se pot
depune dosarele-Prim`ria comunei Filipe[tii de T~rg, jude]ul Prahova. II. Condi]ii
de participare la concurs: cet`]enie
rom~n` [i domiciliul în Rom~nia,
cunoa[te limba rom~n`, scris [i vorbit;
v~rst` minim` de 18 ani împlini]i; stare
de s`n`tate corespunz`toare atestat` pe
baz` de examen medical de specialitate;
nu a fost condamnat pentru s`v~r[irea
unei infrac]iuni contra umanit`]ii, contra
statului sau contra autorit`]ii, de serviciu
sau în leg`tur` cu serviciul, care împiedic`
înf`ptuirea justi]iei, de fals ori a unor fapte
de corup]ie sau a unei infrac]iuni s`v~r[ite
cu inten]ie, care ar face-o incompatibil` cu
exercitarea func]iei publice, cu excep]ia
situa]iei în care a intervenit reabilitarea;
nu a fost destituit` dintr-o func]ie public`
în ultimii 7 ani; nu a desf`[urat activit`]i
de poli]ie politic`. III. Condi]ii speciale:
studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat, cuno[tin]e operare PC.

CITA}II

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` zincat`, cur`]at jgheaburi, vopsit tabl`, mici repara]ii.
0722.722.743.
Acoperi[uri. Repara]ii, dulgherie jgheaburi, burlane, tabl` orice tip. Mansardari. Reducere 40% 30.08.2014.
0724.716.882.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez spa]iu comercial, central,
Buz`u, suprafa]` 100 mp, dot`ri deosebite. Telefon: 0726703535.
Particular! Rahova-Petre Ispirescu, 3
camere, cf.1, complet utilate [i mobilate,
îmbun`t`]iri top, zon` lini[tit`, bloc civilizat-300E/negociabil. 0722.619.637.

VÂNZåRI IMOBILE
Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la
intrare \n Balote[ti. Pre] negociabil. Tel.
0722.764.158.

Reclaman]ii: Pisleag Anca–Laura [i
Pisleag Costinel-Ciceroni solicit`
chemarea în judecat` a p~r~]ilor: Oarga
Simona [i Mazza Cristian, pentru
solu]ionarea dosarului nr.11122/278/2013
la Judec`toria Petro[ani av~nd ca obiect
ie[ire din indiviziune, pentru data de
11.09.2014, ora 9:00.
Olaru Dumitru domiciliat în ora[ul Pucioasa, strada Morilor nr 30, jude]ul
D~mbovi]a, în calitate de p~r~t, este
chemat în instan]a Judec`toria Sectorului 1 Bucure[ti în dosarul nr
24585/299/2014 în data de 15 septembrie 2014, ora 8.30, camera de consiliu
pentru Complet 21 Civil, în proces cu
CNCF CFR SA-SRCF CF Bucure[ti, cu sediul
în Bucure[ti, Pia]a G`rii de Nord nr 1, sector 1, în calitate de reclamant`, pentru
preten]ii, cerere de valoare redus`.
P~r~tul Fecioru Dumitru este citat în
dosarul nr. 1137/ 297/ 2014 Judec`toria
S`veni, jud. Boto[ani, av~nd ca obiect ordonan]` pre[edin]ial`, reclamant Grigorescu Gabriela, termen 25.08.2014, ora
08.30.
Se citeaz` numita Burgovan Corina în
calitate de p~r~t` în contradictoriu cu
reclamantul S~rbu Mihai, pentru divor]
fond, în dosar nr. 2399/223/2013, la
Judec`toria Dr`g`[ani, jud. V~lcea, cu
termen la data de 25.09.2014.
Se citeaz` [erban Gheorghe C`t`lin în
calitate de p~r~t la Judec`toria
Dr`g`[ani, în proces de divor] cu [erban
Elena Adelina, în dosar nr.488/223/2014,
cu termen 25.09.2014.
Numita Stancu Cristina, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Miro[i, sat
Miro[i, jud. Arge[, este chemat` la
Judec`toria Coste[ti, cu sediul în Coste[ti,
strada Victoriei nr. 72, jud. Arge[, în data
de 18 septembrie 2014, orele 12, pentru
cauza ce formeaz` obiectul dosarului nr.
2451/214/2013 av~nd ca obiect desfacere
c`s`torie, revenire la nume, exercitare
autoritare p`rinteasc`, stabilire domiciliu etc.
Maxim Andreea chem pe numitul
Maxim Teofil Dionisie la termenul de 9IX-2014, la judec`toria Boto[ani, în calitate de p~r~t în dosar nr. 11568/193/2013.
SC L.R. Sarmis SRL, cu sediul în Ia[i,
Str.Arcu, nr.1, sc.A, demisol, este citat` în
data de 17.09.2014, la ora-09.00, la sediul
Tribunalului Ia[i, sec]ia II Civil`-Faliment,
sala 1, în dosar 1394/99/2013, în calitate
de debitor în cauza av~nd ca obiect- procedura insolven]ei, în contradictoriu cu
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SC BES Romania SRL.
Cas` de Pensii Sectorial` din cadrul
M.A.I. în temeiul art. 944 alin.2 N. Cod de
procedur` civil` anun]` deschiderea procedurii de declarare judec`toreasc` a
mor]ii pensionarului Nedelcu P. Ion,
n`scut la data de 18.04.1921, în comuna
Priboieni, jud. Arge[, cu ultimul domiciliu cunoscut în ora[ul Topoloveni, str.
Ion Mihalache (fosta Prim`verii) nr.205,
jud. Arge[, procedur` ce face obiectul
dosarului civil nr. 748/828/2014, aflat pe
rol la Judec`toria Topoloveni.

DIVERSE
În conformitate cu O.U.G 195/2005
privind protec]ia mediului, aprobat`
prin Legea 265/2006, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i Ord.
1798/2007 S.C. Nano Tech Industry SRL
anun]` începerea demersurilor în vederea ob]inerii autoriza]iei de mediu
pentru obiectivul “Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice [i
masticurilor “din localitatea ClujNapoca Pta. 1 Mai nr, 4-5. Eventualele
sugestii [i reclama]ii se vor depune la
sediul APM Cluj, Calea Dorob`n]iilor
nr.99 în zilele de luni între orele 9.0016.30, mar]i-vineri între orele 9.0014.00.
Rostami Saeid anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
Hostel P+1E, hala depozitare, pu] forat,
bran[ament electric, împrejmuire teren,
utilit`]i, propus a fi amplasat în (adresa
amplasamentului) [oseaua de Centur`
Bucure[ti Tarla 10 Parcela 43 Nr. cad. 693.
Informa]iile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Ilfov din Bucure[ti, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6.
Observa]iile publicului se primesc zilnic
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Ilfov.

LICITA}II
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal
21105. Nr. 69140/03/02 din 12.08.2014.
Anun]ul privind v~nzarea pentru
bunuri mobile [i imobile, anul 2014,
luna august, ziua 12. În temeiul art. 162
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedura Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i face cunoscut prin prezen]a c`, în
ziua de 04 luna septembrie, anul 2014,
orele 10:00, în loc. Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei

Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, vinde prin licita]ie public`
bunuri imobile, proprietatea debitoarei S.C. Valerom S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Boto[ani, str. 1
Decembrie, nr. 47, jude]ul Boto[ani,
cod de înregistrare fiscal` 11331972,
aflate în mun. Boto[ani, jud. Boto[ani,
dosar de executare nr. 11331972/2011
astfel: I. Bun imobil (conform Proces
verbal de sechestru nr. 22149 din
27.02.2014 [i Raport de evaluare înregistrat la A.F.P. Mun. Boto[ani, cu nr.
51293 din 29.05.2014). Pre] de pornire
licita]ie lei. Spa]iu comercial, în
suprafa]` de 45,94 m.p., situat în localitatea Boto[ani, str. 1 Decembrie, nr. 47,
jude]ul Boto[ani, pre] de pornire
licita]ie 60 850 lei; Pre] total imobile
f`r` T.V.A.: 60 850 lei; Pre] total
licita]ie exclusiv T.V.A.: 60 850 lei.
Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` instiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru v~nzare. Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: 1. oferta de
cump`rare; 2. dovada pl`]ii taxei de
participare, care reprezint` 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; 4. dovada emis` de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii
la bugetul consolidat al statului [i
bugetul local; 5. pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de
înregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; 6. pentru persoanele fizice copie de pe actul de
identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` aceste documente cu o zi
înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv 03 septembrie 2014 la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Boto[ani. Plata se va face în
contul de disponibil al Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, C.I.F. nr. 3372874 nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis
la Trezoreria municipal` Boto[ani.
Dac` ave]i nel`muriri în leg`tur` cu
acest anun] publicitar îl pute]i contacta pe d-l Dughila Sorin la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Boto[ani, sau la telefonul
0231/607115 între orele 8,00 – 16,30 [i
pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
Consiliul local Deleni, jude]ul Ia[i, telefon/fax: 0232.732070. Concesioneaz`
prin licita]ie public` deschis` cu
selec]ie de oferte: - Teren din domeniul
privat , în suprafa]` de 16002,82 m.p.
împ`r]it` în 18 loturi, situate în intravilan Deleni, pentru o perioada de 49
ani , cu destina]ie construc]ii de
locuin]e pt.cet`]enii din com Deleni
sau prin excep]ie pentru cei care
demonstreaz` c` au un loc de munc`
în com. Deleni. Documenta]iile de
Publicitate

atribuire se pot achizi]iona de la sediul
Prim`riei Deleni, compartimentul
achizi]ii publice incepind cu data de
22.08.2014. Persoan` de contact: Elena
Ni]`. Data limita de primire a
solicit`rilor de clarific`ri: 29.08.2014
ora 16.00. Data limita de depunere a
ofertelor este 03 .09.2014 ora 9.00 la
Prim`ria Deleni. Ofertele se vor deschide la data de 03.09.2014 ora 11.30.
la sediul Prim`riei Deleni. Eventualele
contesta]ii se vor depune în termen de
15 zile de la comunicarea actului atacat
la Tribunalul Ia[i, str. Atanasie Panu nr.
25, telefon 0232.260600, fax:
0232.260411; Anun]ul a fost transmis
spre publicare pentru data de
22.08.2014.
Marina DMJ SRL Gala]i, C.U.I.
24255850, prin lichidator judiciar Expert AM SPRL, desemnat în Dosar nr.
6429/121/2013, scoate la v~nzare prin
licita]ie public` în data de 25.08.2014,
01,08.09.2014 ora 14.00, stoc de
marf` const~nd în bunuri alimentare
la pre]ul redus cu 30% fa]` de cel stabilit prin raport de evaluare de
3.409,91 lei. La aceast` valoare nu se
calculeaz` TVA. [edin]ele de licita]ie
au loc la sediul lichidatorului judiciar,
iar ofertan]ii vor achita p~n` la ora
licita]iei contravaloarea Caietului de
sarcini [i garan]ia de 10%. Prezentul
anun] constituie [i notificare c`tre
creditori, debitori [i orice alt` persoan` interesat` în cauza. Raportul
de evaluare poate fi studiat la sediul
lichidatorului judiciar din Gala]i, str.
Plantelor nr. 7. Rela]ii suplimentare la
telefon 0236/470525; 0722/654481.
Isu Dolj organizeaz` licita]ie public`
cu strigare pentru închiriere spa]ii automate cafea. În perioada 22.0809.09.2014 documenta]ia poate fi
achi]ionat` de la sediul din Craiova,
Str.Henry Ford, nr.14.
Leavis Cont IPURL lichidator pentru
SC Anvelos SRL din Ploie[ti, jude] Prahova, organizeaz` în data de
16.09.2014 ora 14 :00 la sediul lichidatorului licita]ie public` cu strigare
pentru v~nzarea bunurilor debitoarei
const~nd în imobil situat în Ploie[ti
strada Eroilor nr 29 cu 259 mp
teren=59.780 euro, depozit frigorific
la aceea[i adresa=4.102 euro, autospecializata Mitsubishi=1.400 euro.
Rela]ii la telefon 0723880617 sau
0723281559.

PIERDERI
Pierdut atestat ADR seria 18899 [i atestat marf` tip cartel ape numele Buruiana Constantin Ciprian. Le declar nule.
Pierdut Certificat de înregistrare al I.I.Firu
S.Maria, cod unic de înregistrare
26863480 din 03.05.2010 [i Certificate

constatatoare apar]in~nd aceleia[i
firme. Se declar` nule.
Pierdut certificat de înregistrare seria B
nr.2102071 [i dou` certificate constatatoare nr.100040/16.08.2010 pe numele
Sipciu Ana-Maria PFA. Le declar nule.
Pierdut adeverin]` nr.8741/31.03.2011
eliberat` de AFI, S`vescu Rafina. O declar
nul`.
Pierdut atestat transport marf` [i atestat ADR pentru transport m`rfuri periculoase eliberate de ARR V~lcea pe
numele V`rzaru Andrei, din localitatea
Galicea, sat Valea R`ului, jude]ul V~lcea.
Se declar` nule.
Pierdut Act concesiune Nr. 626 din
10.03.2006, emis de S.C. Util Serv 96 SRL
Eforie, pe numele T`nase Florica. Se declar` nul.
Pierdut chitan]ier seria RCA, nr.
370565120– 370565229, necompletate,
apar]in~nd S.C. Allianz ]iriac-Asigur`ri
S.A.. Se declar` nule.
Pierdut Certificat de agreare pentru vehicule care transport anumite m`rfuri
periculoase seria CTBA nr.935, nr. înmatriculare CT-98-GMT General Management Trading S.R.L.
Declar pierdute buletin seria RR nr.
820769, permis auto categoria B, carnet
pirotehnician nr. 1566 emis de I.T.M. Bucure[ti, Aniti Andrei-Ionu].
Pierdut Atestat transport marf`, Atestat
ADR [i card tahograf, pe numele Toma
Gabriel Florian, din com. Merisani, sat
Borlesti, jud. Arge[, eliberat de A.R.R.. Se
declar` nule.

DECESE

Colectivul Direc]iei
Silvice Ia[i transmite
sincere
condolean]e
domnului director
general al Regiei
Na]ionale
a P`durilor Romsilva,
dr.ing. Adam Cr`ciunescu
pentru pierderea suferit`
prin decesul fratelui.
Dumnezeu s`-l
odihneasc`.
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