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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
C`ut`m motostivuitori[ti cu atestat [i
lucr`tori depozit, experien]` anterioar` [i
engleza mediu,1.200-1.500 E/lun`. Plec`ri
urgente! CV: office@blu-global.com
Prim`ria comunei Grin]ie[, jude]ul Neam],
organizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei publice de consilier clasa I debutant – compartiment Autoriza]ii [i Disciplin` \n construc]ii. Condi]iile de
participare: - art. 54 din legea 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; studii universitare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` \n domeniul
tehnic, construc]iilor; cuno[tin]e operare
calculator – nivel mediu. – permis conducere categoria B. Dosarele de concurs se
depun p~n` la data de 24 noiembrie 2014
la sediul prim`riei comunei Grin]ie[. Concursul se va desf`[ura la sediul prim`riei
comunei Grin]ie[ astfel: proba scris`: 26
noiembrie 2014, ora 09:00; interviul 28
noiembbrie 2014, orele 09:00. Rela]ii suplimentare: tel. 0233-265.410; 0233-265.172, email: primaria@comunagrinties.ro.
Academia Rom~n` –Filiala Ia[i, Centrul de
Istorie [i Civiliza]ie European`, organizeaz`,
\n ziua 22.11.2014, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea postului de cercet`tor [tiin]ific,
\n domeniul arheologiei, specialitatea
arheologie medieval`. Concursul se va
desf`[ura conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune \n
termen de 30 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Institutului. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0232212.441,0727.390.820.
Agen]ia Na]ional` pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucure[ti, b-dul Dacia
nr.59, sectorul 1, organizeaz` concurs pentru ocuparea a 5 func]ii publice de execu]ie
vacante dup` cum urmeaz`: -Expert clasa
I grad profesional superior- Direc]ia General` Gestionare, Evaluare [i Concesionare
Resurse/ Rezerve de Petrol- Compartimentul de Inspec]ie Teritorial` Pite[ti; -Expert
clasa I grad profesional superior- Direc]ia
General` Gestionare, Evaluare [i Concesionare Resurse/ Rezerve de Petrol- Compartimentul de Inspec]ie Teritorial`
Craiova; -Expert clasa I grad profesional
principal- Direc]ia General` Gestionare,
Evaluare [i Concesionare Resurse/ Rezerve
de Petrol; -Expert clasa I grad profesional
superior- Direc]ia Economico- Financiar`,
Resurse Umane [i Administrativ; -Consilier
juridic, clasa I, grad profesional superior.
Proba scris` a concursului va avea loc în
data de 24 noiembrie 2014, ora 10.00, iar
interviul în data de 27 noiembrie 2014, ora
12.00, la sediul Agen]iei Na]ionale pentru
Resurse Minerale. Dosarele de înscriere se
vor depune la secretariatul Agen]iei
Na]ionale pentru Resurse Minerale din bdul Dacia nr. 59, sectorul 1, Bucure[ti pân`
la data de 13 noiembrie 2014, orele 16.00 [i

vor con]ine obligatoriu documentele
prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/ 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea [i dezvoltarea carierei func]ionarilor publici. Condi]iile de participare la
concurs [i bibliografiile sunt afi[ate la
sediul Agen]iei. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon 021.317.00.96/ int.206 [i
pe pagina de internet a Agen]iei
www.namr.ro.

PRESTåRI SERVICII
CURå}ENIE în LOCUIN}E, VILE, SPA}II
COMERCIALE! Zona: Bucure[tiPloie[ti. Regim de urgen]`.
0721.153.725, www.curatenieinimobile.ro
}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl`
zincat`, dulgherie, cur`]`m jgheaburi.
0722.722.743.
}igl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi,
burlane, reducere 40% 0724.716.882.
Acoperi[uri, ]igl` metalic`, repara]ii urgente lucram [i în provincie. 0753.709.391.
Construc]ii civile, mansard`ri, dulgherie,
repara]ii acoperi[uri, orice tip ]igl` metalic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, termoizola]ii. Tel. 0745.812.723. 0721.124.281.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte eficient` pentru predarea istoriei. Tel.
0733.940.772, 0761.674.276.
Vând loc de veci în cimitirul Domne[ti.
0756.850.288.

schiderea procedurii de adop]ie intern`, cu
termen de judecat` \n data de 11.11.2014,
sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i \n vederea
exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.
Zecheru Daniela cheam` \n judecat` pe El
Bastrioui Ibrahim pentru cerere executor
dosar D6579/105/2014 la Tribunalul Prahova termen 15/12/2014 posibil preschimbat.
Barcan Rodica, cu ultimul domiciliul cunoscut în C`lim`ne[ti, str. Neagoe Basarab, nr
79, jude]ul Vâlcea, cu reziden]a în Italia,
este citat` în calitate de pârât`, în dosar nr.
668/198/2014, la Judec`toria Brezoi, în
data de 21.11.2014, în proces cu reclamantul
Barcan Ion, obiect divor] cu minori.
Sunt cita]i la Judec`toria N`s`ud, \n
dosarul nr. 3388/265/2009 cu termen de
judecat` la data de 6.11.2014, urm`torii
p~r~]i: Miron Maria, Miron Floarea, Vranci
Nastasia, Homei Catarina, Matei Nastasia,
Alexa Ioan, Alexa Maria, Alexa Floarea,
Alexa Sofia, Pop Victor.
Reclaman]ii: Pisleag Anca – Laura [i Pisleag
Costinel-Ciceroni solicit` chemarea \n 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 06.11.2014 ora 10:30.
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 Neam]. D-na. Apintiloaiei Mariana
cu ultimul domiciliu \n comuna Cracaoani,
jude] Neam] [i dl. Filip Vasile cu ultimul
domiciliu \n Ia[i, Bdul. Alexandru Cel Bun,
nr. 70, bl. 250, ap. 24, jude] Ia[i, sunt cita]i \n
ds. nr. 2465/103/2009 cu termen de judecat` la data de 12.11.2014, ora 12.00 la Tribunalul Neam] – Sec]ia a II a Civil`, de
Contencios Administrativ [i Fiscal, pentru
cerere atragere a r`spunderii personale
conform art. 138 din Legea nr. 85/ 2006.
Soma]ie emis` în temeiul încheierii de
[edin]` nr. 12/CC/15.10.2014. În conformitate cu dispozi]iile art. 1051 Cod proc. civ.
se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c`
posesoarea B`r`ba[ Valeria, domiciliat` în
Me[endorf nr. 1B, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat Rodica Blidea din Rupea jud.

Bra[ov a solicitat Judecatoriei Rupea s` se
constate c` a dobândit prin uzucapiune extratabular` dreptul de proprietate asupra
imobilului situat în localitatea Me[endorf
nr. 1B identic cu cel înscris în cartea funciar` nr. 100903 Bune[ti nr. top. 219,
alc`tuit din cas` cu 3 camere, buc`t`rie,
vernad`, [o`, grajd [i [ur`, de 1152 mp.,
având ca proprietari tabulari pe Werner
Ianos [i so]ia Schnell Anna. To]i cei interesa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie
la Judec`oria Rupea, în caz contrar, se va
trece la judecarea cererii în termen de 6
luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii. Prezenta soma]ie se afi[eaz` la
la imobilul în litigiu,la sediul Judec`toriei
Rupea, la BCPI Rupea, la sediul Prim`riei
Bune[ti [i se public` în dou` ziare de larg`
r`spândire.

LICITA}II
Regia autonom` “Administra]a Patrimoniului Protocolului de Stat” anun]` licita]ii
deschise cu strigare conform oug 101/2011,
modificat` [i completat` de oug 15/2013 [i
oug 18/2014, în vederea vânz`rii unor imobile, dup` cum urmeaz`: Licita]ie deschis`
cu strigare la data de 07.11.2014, Ora 10:00,
la sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoz` nr.3A,
sector 2, Bucure[ti, pentru vânzarea
urm`torului imobil: Teren în suprafa]` de
629,40 mp situat în Bucure[ti, str. Barbu
[tef`nescu Delavrancea, nr.12A, sector 1
(prima licita]ie). Pre] pornire licita]ie:
673.000 Euro (la care se adaug` TVA). Informa]ii privind dosarele de prezentare,
garan]iile [i taxele de participare ale
licita]iilor se ob]in de la Maria Diaconescu,
telefon: 021/409.12.19; 0723/112.497. Data [i
ora limit` de înscriere la licita]ie: 05.11.2014,
Ora 10:00.
Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul
în str. Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaz` licita]ie public` pentru vânzarea
unui teren în suprafa]` de 1.553,00 mp,
apar]inând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situat în
strada Abator, nr.2A in CV18. Licita]ia va
avea loc în data de 13.11.2014 orele 11:00 la
sediul Prim`riei Municipiului Alexandria,
str. Dun`rii, nr. 139, [i se va repeta în ziua
de 20.11.2014, orele 11:00în cazul nead-

judec`rii. Dcumenta]ia de licita]ie poate fi
studiat` [i achizi]ionat`, contra cost, la
sediul Prim`riei municipiului Alexandria,
Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel.
0247317732, int.132, fax. 0247317728.” Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
Direc]ia Patrimoniu din cadrul Prim`riei
municipiului
Alexandria,
telefon
0247317732, int.132.
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 Neam]. Dosar de executare nr.
23279908/2014. Nr. 617 din 16.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile/ ansamblu de bunuri imobile.
Anul 2014, luna Octombrie, ziua 16. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 10, luna noiembrie, orele
12:00, anul 2014, în localitatea Piatra
Neam], Bd. Traian nr. 19bis, se vor vinde
prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Prolex Holiday
SRL cu domiciliul fiscal în sat Ungheni, comuna R`uce[ti, jud. Neam], cod de identificare fiscal` 23279908: Licita]ia a III-a. Teren intravilan în suprafa]` de 7.500 mp
situat în localitatea Nem]i[or, com.
Vîn`tori, jud. Neam], pre] de pornire al
licita]iei 108.440 lei (exclusiv TVA *). *)cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil`
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabil` în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este
24 %. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: ANAF -Serviciul Fiscal Or`[enesc Tg.
Neam], Sechestru asigurator nr.
908/29.08.2013; AJFP - Colectare Contribuabili Mijlocii Neam], Proces Verbal
sechestru asigurator nr. 321/06.06.2014.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau,
în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
Publicitate

CITA}II
Citez pe G`in` Doina Florentina pentru
ziua de 23.10.2014, ora 8,30 la Judec`toria
Turnu M`gurele având proces de divor] cu
reclamantul G`in` Lucian Mugurel în
dosarul nr. 1618/329/2014.
C`t`noiu Vasile, în calitate de pârât în
dosarul cu num`rul 27893/193/2013, având
ca obiect divor], pe rolul Judec`toriei
Boto[ani, este chemat în instan]` la termenul din 11.11.2014, ora 8.30
Numita Petrea Tita domiciliat` legal sat
Contesti, com. Davide[ti, jud. Arge[ este
citat` \n calitate de p~r~t` \n contradictoriu
cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
2074/121/2014, av~nd ca obiect dePublicitate

precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Taxa
de participare la licita]ie de 10% se pl`te[te
prin virament sau numerar la AJFP Neam],
CIF
2612782,
în
contul
RO53TREZ4915067XXX014015 deschis la
Trezoreria Neam]. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2)
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon
0233/207602, int. 6003. Data afi[`rii:
16.10.2014.

PIERDERI
Distrigaz Sud Re]ele SRL, cu sediul în România, Bucure[ti, Bdul M`r`[e[ti nr.4 -6, Sector 4, corp B, înregistrat` la Registrul
Comer]ului
Bucure[ti
cu
nr.
J40/2728/2008, C.U.I. 23308833 anun]`m
pierderea Certificatului constatator pentru
punctul de lucru Poiana Lacului, com.
Poiana Lacului, jud. Arge[ [i punctul de
lucru Coste[ti, str. Victoriei, FN, bl. Z1, parter,
com. Coste[ti, jud. Arge[. Le declar`m nule.
Declar pierdut [i nul Procesul Verbal de
predare- primire nr. 27615 din 1992, Anexa 5,
emis de Prim`ria Sectorului 3 I.C.R.A.L.
„Vitan” pe numele Curtasu Ilie.
Declar nul Contract vânzare- cump`rare
între Marinel Cristian [i Marinel T`nase nr.
4254/14.05.1996
–Registrul
de
Transcrip]iuni Imobiliare- Grefa Judec`toriei Sectorului 1, Bucure[ti.
Declar nul contract vânzare- cump`rare
între Todicescu Miti]` [i Marinel Stratica nr.
45090/10.07.2014, A.N.C.P.I., nr. 645038.
Declar nul` legitima]ia de student emis`
de U.M.F. „Carol Davila” Bucure[ti, FMAM,
Tehnic` Dentar`, pe numele Pase AdelinaIoana.
Declar nul` legitima]ia de student emis`
de U.P.B. pe numele Croce Alexandru.
Declar pierdut carnet [i legitima]ie student, emise de Universitatea Politehnica
din Bucure[ti, pe numele Liciu Iulian
–Mihai.
SC Digital Pro SRL, Bucure[ti, str. Ionel Perlea nr.19, Sector 1, C.I.F. RO 5822517,
J40/11629/1994, declar` nul Certificat constatator sediu eliberat la data de 18.04.2011
de O.R.C.-T.B.
Pierdut contract construire nr. 6592/1967 [i
proces verbal din 22.07.1968, pe numele
Ferezan Victoria [i Ferezan Nicolae. Le declar nule.
Pierdut dovad` achitare integral`, C`lin
Gabriel Mugurel [i C`lin Liana. O declar
nul`.
Pierdut 3 certificate constatatoare cu
nr.1528/18.01.2006 [i un certificat constatator nr.9482/18.03.2010, apar]inând SC
Giundancon SRL Roman. Se declar` nule.
Pierdut
certificat
constatator
nr.515087/13.07.2012, certificat constatator
nr.6129/12.03.2013 [i certificat de înregistrare seria B, nr.2081744, apar]inând SC
Dany Auto Park SRL Roman. Se declar`
nule.
Pierdut Certificat Constatator emis în
temeiul art.17 indice 1 alin.1 lit.B din Legea
nr.359/2004, din data de 28.08.2008, eliberat pentru urmatoarele activit`]i
desf`[urate în afara sediului social [i a sediilor secundare: CAEN 3513 -Distribu]ia energiei electrice, CAEN 3512- Transportul
energiei electrice, CAEN 3511- Produc]ia energiei electrice.

