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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu expe-
rien]`: recep]ioner, animator (fire sociabil` [i
sportiv`), [ef sal`, osp`tar, barman, buc`tar, ajutor
buc`tar, cofetar-patiser. 0722.268.866.

Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 orga-
nizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iilor publice de execu]ie vacante de: -consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul
Juridic; -poli]ist local, clasa III, grad profesional su-
perior– Compartimentul Mediu [i Salubrizare a
Pie]elor. Concursul se organizeaz` la sediul Prim`riei
Sector 6 din Cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, în data
de 27 aprilie 2015, ora 10.00 -proba scris`. Condi]iile
de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la
sediul institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul institu]iei [i la num`rul de telefon
021.413.17.38 -Biroul Resurse Umane.

Rectific`ri: În anun]ul de concurs al Prim`riei co-
munei Con]e[ti publicat în Jurnalul Na]ional din
17.03.2015, se face urm`toarea rectificare: La
„Condi]ii de Desf`[urare a Concursului” se vor lua în
considerare doar urm`toarele: „-proba scris` va avea
loc în data de 30.04.2015, ora 10:00; -interviul va
avea loc în data de 30.04.2015, ora 14:00. Probele de
concurs se vor desf`[ura la sediul Prim`riei comunei
Con]esti, jude]ul Teleorman.  Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20 de zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al Româ -
niei, Partea a III- a. Selec]ia dosarelor se face în ter-
men de maximum 5 zile lucr`toare de la data
expi r`rii termenului de depunere a dosarelor.”

Prim`ria ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov cu sediul în
ora[ul Bragadiru, {os. Alexandriei, nr. 249, Jude]ul
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, scoate la concurs postul de
muncitor necalificat din cadrul Serviciului Gospo -
d`rire, Intre]inere, Repara]ii [i de Deservire- Compar-
timent între]inere– repara]ii. Condi]iile specifice
necesare pentru ocuparea postului: -studii gim-
naziale; -vechime în specialitate: 0 ani. Data– limit`
[i ora pân` la care se pot depune dosarele de în-
scriere la concurs este: 06.04.2015 ora 10:00. Con-
cursul începe în 16.04.2015 ora 09.00 [i se des- 
 f` [oar` la sediul Prim`riei ora[ului Bragadiru, ju -
de]ul Ilfov. Bibliografia [i rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Prim`riei ora[ului Bragadiru sau la
telefon 021/4480795, interior 113.

Prim`ria comunei Boga]i, jude]ul Arge[ organizeaz`
în data de 23 aprilie 2015 ora 10:00 – proba scris`.,
concurs în vederea ocup`rii func]iei publice de
execu]ie vacante, de Referent clasa III grad profe-
sional asistent – compartimentul contabilitate. Data
[i ora interviului va fi afi[at` odat` cu rezultatele la
proba scris`. Condi]iile specifice  necesare în ved-
erea particip`rii la concurs [i a ocup`rii func]iei pub-
lice sunt: - studii medii absolvite cu diplom` de
bacalaureat; - cuno[tin]e de utilizare PC, pentru:
word, excel, internet; - minimum 6 luni vechime în
specialitatea studiilor necesare ocup`rii func]iei
publice. Termen limit` depunere dosar 14 aprilie
2015 la sediul Prim`riei comunei Boga]i, jude]ul
Arge[, la secretarul comunei. Informa]ii supli-
mentare se ob]in la sediul Prim`riei Boga]i [i la nr.
de telefon: 0248-655.003.

Liceul Teoretic Novaci, cu sediul în localitatea Novaci,
str. Parîngului, nr.57, jude]ul Gorj, organizeaz` con-
curs pentru ocuparea func]iei contractuale vacante
de: Secretar, 1 Post, conform HG 286/23.03.2011. Con-
cursul se va desf`[ura astfel: -Proba scris` în data de
20.04.2015, ora 11.00; -Proba practic` în data de
27.04.2015, ora 09.00; -Proba interviu în data de
30.04.2015, ora 12.00. Pentru participarea la concurs
candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele
condi]ii: -Domiciliul în localitatea Novaci; -Absolvent
al unei institu]ii de înv`]`mânt superior de scurt`
sau de lung` durat`; -Abilit`]i de operare pe calcu-
lator în programele Office Word [i Office Excel. Can-
dida]ii vor depune dosarele de participare la concurs
pân` la data de: 03.04.2015, ora 16.00 la sediul Liceu-
lui Teoretic Novaci. Rela]ii suplimentare la sediul:
Liceului Teoretic Novaci, persoan` de contact: Ghi]u
Maria, telefon: 0724.895.598.

Prim`ria Comunei Valea C`lug`reasc` cu sediul în
Com.Valea C`lug`reasc`, nr.204, jude]ul Prahova
scoate la concurs: -1 post vacant -func]ie contrac-
tual` de execu]ie de inspector de specialitate, S,
grad professional II -în cadrul Compartimentului Ur-
banism; -2 posturi vacante -func]ii contractuale de
execu]ie de inspector de specialitate S, grad profes-
sional II -în cadrul Centrului de Informare Turistic`;
-1 post vacant -func]ie contractual` de execu]ie op-
erator calculator -referent IA, M -în cadrul Biroului
Contabil Fiscal Financiar-Compartiment Contabili-
tate. Concursul se va organiza la sediul Prim`riei Co-
munei Valea C`lugareasc`, jude]ul Prahova [i se va
desf`[ura dup` cum urmeaz`: -proba scris` se va
sus]ine în data de 06.05.2015, ora 09.00; -proba de
interviu se va desf`[ura cu respectarea art.24 din
Hot`rârea Guvernului nr.286/2011, modificat` [i
completat`. Dosarele de concurs se depun în ter-
men de 10 zile de la data afi[`rii anun]ului.
Condi]iile de participare la concurs sunt urm` -
toarele: Condi]ii generale: a)S` îndeplineasc` con -
di]iile generale prev`zute de art.3 din HG 286/2011;
pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant cores punz`tor
func]iilor contractuale [i a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
pl`tit din fonduri publice. Condi]ii specifice: -pentru
postul de inspector de specialitate, S, grad profes-
sional II; -studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`; -pentru postul de inspector de specialitate,
S, grad professional II (agent de turism); -studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`; -calificare
ca agent sau ghid de turism; -pentru postul de oper-
ator calculator -referent IA, M: -studii medii absolvite
cu diplom` de bacalaureat; -cunostinte medii oper-
are PC; -minim 5 ani vechime în specialitatea studi-
ilor. Rela]ii suplimentare privind condi]iile de
participare la concurs se pot ob]ine la sediul
Prim`riei Valea C`lugareasc` -Compartiment Resur -
se Umane sau la telefon nr.0244/235.444.

Spitalul Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucure[ti, str. Calea Giu -
le[ti nr.5, sector 6, organizeaz`  concurs pentru ocu-
parea func]iei de: infirmier` debutant- infirmier`
(Sec]ia OG IV), 1 post, conform H.G. nr.1027/2014 [i
Dispozi]ia Primarului General al Municipiului Bu-
cure[ti nr. 1709/2014. Concursul se va desf`[ura ast-
fel: -Proba scris` în data de 14.04.2015, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 17.04.2015, ora 10.00. Pen-
tru participarea la concurs candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` urm`toarele condi]ii: Condi]ii generale:
-cet`]enia român`, cet`]enie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor apar]inând
Spa]iului Economic European [i domiciliul în Româ-
nia; -cunoa[te limba român`, scris [i vorbit; -vârsta
minim` reglementat` de prevederile legale; -capac-
itate deplin` de exerci]iu; -stare de s`n`tate core-
spunz`toare postului pentru care candideaz`,
atestat` pe baza adeverin]ei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unit`]ile sanitare abili-
tate; -îndepline[te condi]iile de studii [i, dup` caz,
de vechime sau alte condi]ii specifice potrivit
cerin]elor posturilor scoase la concurs; -(candidatul/
candidata) nu a fost condamnat` definitiv pentru
s`vâr[irea unei infrac]iuni contra umanit`]ii, contra
statului ori 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`vâr[ite cu inten]ie, care ar face-o
incompatibil` cu exercitarea func]iei, cu excep]ia
situa]iei în care a intervenit reabilitarea. Condi]ii
specifice: -nivel de studii–  generale;  -curs de in-
firmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau al]i
furnizori autoriza]i de Ministerul Muncii, Familiei [i
Protec]iei Sociale cu aprobarea Ministerului S` -
n`t`]ii- act doveditor de absolvire. Candida]ii vor
depune dosarele de participare la concurs pân` la
data de: 03.04.2015, ora 14.00, la sediul Spitalului
Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucure[ti, str. Calea Giule[ti nr.5, sector 6.
Rela]ii suplimentare la Spitalului Clinic de Obstet-
ric` [i Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucure[ti,
persoan` de contact: Manolache Elena, telefon:
021/303.50.50.

În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr.
286/2011, Autoritatea Rutier` Român`- A.R.R, cu
sediul în b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bu-
cure[ti organizeaz` concurs de recrutare pentru ocu-
parea urm`toarelor func]ii contractuale de execu]ie
vacante: -referent de specialitate gradul II -Agen]ia
A.R.R. Gala]i- (1 post). Condi]iile de participare: pre -
g`tire de baz`: studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`:
[tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice/ socio-uma -
ne; vechime în specialitate: minim 1 an; cuno[tin]e
operare calculator: MS Office, Internet, nivel bine. -
referent debutant -Agen]ia A.R.R. Olt- (1 post).
Condi]iile de participare: preg`tire de baz`: studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`: [tiin]e inginere[ti/ econom-
ice/ juridice/ socio-umane; vechime în specialitate:
-; cuno[tin]e operare calculator: MS Office, Internet,
nivel bine. -referent de specialitate gradul II -Agen]ia
A.R.R. S`laj- (1 post). Condi]iile de participare:
preg`tire de baz`: studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`:
[tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice/ socio-
umane; vechime în specialitate: minim 1 an;
cuno[tin]e operare calculator: MS Office, Internet,
nivel bine. -referent de specialitate gradul II -Direc]ia
Licen]iere [i Autorizare- Serviciul Programe de
Preg`tire [i Formare în Transporturi- (1 post). Con -
di]iile de participare: preg`tire de baz`: studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`: [tiin]e inginere[ti/ econom-
ice/ juridice; vechime în specialitate: minim 6 luni;
cuno[tin]e operare calculator: MS Office, Internet,
nivel bine. -referent de specialitate gradul II -Direc]ia
Licen]iere [i Autorizare- Serviciul Registrul Electronic
European [i Restituire Acciz`- Biroul Restituire
Acciz`- (1 post). Condi]iile de participare: preg`tire
de baz`: studii superioare de lung` durat`, absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`: [tiin]e in-
ginere[ti/ economice; vechime în specialitate: mi -
nim 6 luni; cuno[tin]e operare calculator: MS Office,
Internet, nivel bine. -referent de specialitate gradul
II -Serviciul Resurse Umane- (1 post). Condi]iile de
participare: -preg`tire de baz`: studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`: [tiin]e economice/ juridice; vechime în

specialitate: minim 6 luni; cuno[tin]e operare cal-
culator: MS Office, Internet, nivel bine. Dosarele de
concurs se depun la sediul Autorit`]ii Rutiere
Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucure[ti, pân` la data de 08.04.2015 ora 14.00. Con-
cursul va consta în 3 etape succesive: a) selec]ia
dosarelor de înscriere. b) proba scris` -proba scris`
va avea loc la sediul central al Autorit`]ii Rutiere
Române - A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector
1, Bucure[ti, în data de 17.04.2015 ora 10.00; c) inter-
viul -interviul se va sus]ine la sediul central al Au-
torit`]ii Rutiere Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu
nr. 38, sector 1 Bucure[ti, în data de 23.04.2015 ora
10.00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
0213134853 Serviciul Resurse Umane. Bibliografia [i
alte informa]ii necesare desf`[ur`rii concursului
sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul
www.arr.ro. Dosarele de concurs se depun în termen
de 10 zile lucr`toare de la data public`rii prezentului
anun], la sediul autorit`]ii.

PROPUNERI AFACERI
V~nd amenajare piscicol` 736 HA, poten]ial turistic
1000 locuri. 0733000033 www.ecoturism-delta-
dunarii.ro.

CITA}II
Doamna Dumitrescu D. Daniela este chemat` pen-
tru data de 21.04.2015 la Judec`toria Horezu, în pro-
ces cu Spitalul Or`[enesc Horezu, (dosarul
nr.1540/241/2014) în calitate de pârât. În caz de
neprezentare, judecata urmeaz` a se face în lips`.

Se citeaz` pârâtul Bernic Slavi[a, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Drzava (Serbija) – Rep. Serbia, Ugica
(Str.) Crveni Breg, Selo (Sat) Dupljana, Casa nr. 9,
Grad (Jude]) Negotin, în proces cu Bernic Mariana, la
Tribunalul Vâlcea, pentru data de 16.04.2015, în
dosar nr. 4949/90/2013.

Godja Ioan, Godja Victoria, Godja Pavel Gabriel,
Godja Emanuel sunt chema]i în judecat`, în calitate
de pârâ]i, în proces având ca obiect preten]ii civile,
fiind cita]i pentru data de 10.04.2015 la Judec`toria
Bra[ov, sala J3, ora 9.00, în Dosar nr. 12549/197/2013,
în litigiul în care au calitate de reclaman]i Zsold Her-
mine Rosine, Tartler Heinrich, Zsold Al. Alfred [i
Bala[u Dan Mihail.

DIVERSE
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar, anun]`
inchirierea unei hale \n suprafa]` de 735,22 mp,
reprezent~nd spa]ii de depozitare situat` \n com
Bucov, sat Bucov, {oseaua D.N. 1B, Parcela 2249/7; 8;
9; 10; 11; Tarla: 56, jud. Prahova, la pre]ul de 2206
euro/lun` + TVA, respectiv 3 euro/mp + TVA. Chi -
ria[ul urmeaz` s` suporte paza [i utilit`]ile pentru
conservarea imobilului. Rela]ii suplimentare la tel:
0344-104.525.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL
notific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii
generale a insolven]ei prev`zut` de Legea
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nr.85/2014, împotriva debitoarei SC Nei Guard SRL
cu sediul în Voluntari, {os. Erou Iancu Nicolae nr. 69-
71, Vila 27, jude]ul Ilfov, J23/2519/2006, CUI 19501312,
în dosarul 376/93/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Ilfov, Sec]ia Civil`. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii
debitorului – 18.04.2015, termenul de verificare a
crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a
tabelului preliminar de creante –09.05.2015, ter-
menul de definitivare a tabelului creantelor
–04.06.2015. Urm`torul termen de judecat` a fost
fixat pentru data de 19.05.2015. Pentru rela[ii:
021.318.74.25

SC OMV Petrom SA, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Lucr`ri de amenajare
platforma, drum acces [i foraj sondele H2, H6, H7 In-
dependenta”, \n comuna Independenta, jude]ul
Gala]i, propus a fi realizat \n extravilanul comunei
Independenta, T16, jud. Gala]i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consulate la sediul APM
Gala]i, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 [i la sediul SC OMV
Petrom SA, cu sediul \n Bucure[ti, str. Coralilor, nr. 22,
\n zilele de luni-joi, \ntre orele 8:30-16:00 [i vineri
\ntre orele 8:30-13:30. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Gala]i, din Gala]i, str.
Regiment 11 Siret, nr. 2.

SC OMV Petrom SA, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Lucr`ri de amenajare
platform`, drum acces [i foraj sond` H 10 Indepen-
denta”, \n comuna Independenta, jude]ul Gala]i,
propus a fi realizat \n extravilanul comunei Indepen-
denta, T14, jud. Gala]i. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consulate la sediul APM Gala]i, str. Reg-
iment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV Petrom SA, cu
sediul \n Bucure[ti, str. Coralilor, nr. 22, \n zilele de
luni-joi, \ntre orele 8:30-16:00 [i vineri \ntre orele
8:30-13:30. Observa]iile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Gala]i, din Gala]i, str. Regiment 11 Siret,
nr. 2.

Anun] public privind decizia etapei de \ncadrare (tit-
ularul proiectului) SC Bucur SA, titular al proectului
amenajare spa]iu comercial, anun]` publicul intere-
sat asupra lu`rii deciziei de \ncadrare de c`tre APM
Bucure[ti – nu se supune evalu`rii impactului asup -
ra mediului [i nu se supune evalu`rii adecvate, \n
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul spa]iu comercial, propus
a fi amplsat \n Bucure[ti, Bd Timi[oara nr. 56, Sector
6. Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la sediul APM Bu-
cure[ti din Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, \n zilele
de luni p~n` vineri, \ntre orele 09:00 – 12:00, pre-
cum [i la urm`toarea adres` de internet www.apm-
buc.anpm.ro. 

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 Vaslui. Nr. 7534 / 19.03.2015.
Anun]. Având în vedere prevederile art. 13 alin nr. 2
[i art. nr. 16 din Ordinul Ministerului Finan]elor Pub-
lice nr. 1009/ 2007 privind procedurile de selec]ie a
practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na-
tional` de Administrare Fiscal`, al`turat v` trans-
mitem: Invita]ie participare. Administra]ia Ju de-
 ]ean` a Finan]elor Publice Vaslui, invit` practicienii
în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insol-
ven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal` pentru Zona XII s` depun`, pân` cel târziu la
data de 02.04.2015 ora 12.00 oferte în vederea de-
semn`rii unui practician în insolven]` privind
urm`torii debitori afla]i pe rolul Tribunalului Vaslui:
1. SC Interfarm Boto[ani SRL Vaslui; 2. SC SEB – ALE
MOL SRL Hu[i; 3. SC Foredan Construct SRL Vaslui;
4. SC Stefialex Design SRL Hu[i; 5. SC Crismodens SRL
Vaslui; 6. SC Nektar SRL Vaslui; 7. SC Camuflaj SRL
Vaslui; 8. SC Homini SRL Vaslui; 9. SC Tilum Prod -
Prest SRL Hu[i. Ofertele vor fi întocmite în conformi-
tate cu prevederile art. 2 alin. 4, art. 14, art. 16 din
Ordinul ANAF nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa
prin care î[i manifest` interesul de a fi numi]i în cal-
itate de administrator judiciar /lichidator; - onorar-
iul lunar solicitat de practician; - onorariul de succes
solicitat de practician; - declara]ia pe propria r`spun-
dere din care s` rezulte c` ofertantul nu se afl` în

situa]ia de incompatibilitate sau conflict de interese
cu debitorul care urmeaz` s` fie numit; - declara]ia
pe propria r`spundere privind num`rul de personal
care va fi alocat pentru realizarea activit`]ilor legate
de procedura insolven]ei la respectiva societate (la
aceasta declara]ie va fi ata[at` câte o prezentare a
fiec`rei persoane [i dovada c` are încheiat un con-
tract de munc`, de colaborare, c` exist` un raport
juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoan` în
parte); - strategia de reorganizare [i / sau lichidare,
cu program în timp, a c`rei aplicare va fi urm`rit`
de c`tre organele fiscale; - colaborarea cu organele
fiscale pe raza c`rora se afl` sediul debitoarei, care
va cuprinde o situa]ie cu privire la gradul de
acoperire a crean]elor fiscale cuprinse în masa
credal` pentru toate cazurile din portofoliu solu]ion-
ate, pentru ca în baza acesteia s` putem efectua de-
partajarea ofertan]ilor în cazul în care ace[tia ar
cumula acela[i punctaj, conform art. 15, alin 2 din
OMFP nr. 1009 / 2007; conform art. 15 comisia se va
întruni în ziua de 03 aprilie 2015 ora 10.00 [i va
puncta ofertele, declarând c`[tig`toare oferta care
ob]ine cel mai mare punctaj. Documenta]ia va fi
depus` în original la sediul AJFP Vaslui, strada ?tefan
cel Mare, nr. 56, et. 2, Secretariat, în plic închis, toate
paginile fiind numerotate, ini]ializate [i [tampilate.

SOMA}II
Soma]ie emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii din
15.01.2015, proun]ate în dosarul nr. 3420/740/2014.
Prin prezenta se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i
c` în baza dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de
procedur` civil`, reclaman]ii Mitrea Ioana, Mitrea
Florian [i Mitrea Viorel, domicilia]i în comuna
Vit`ne[ti, sat Purani, în calitate de mo[tenitori ai de-
functului Mitrea Alexandru, au introdus la
Judec`toria Alexandria, jude]ul Teleorman, ac]iune
care face obiectul dosarului nr. 3420/740/2014 prin
care au solicitat instan]a s` constate c` a dobândit
prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unei
suprafe]e de teren de 1134 mp, situate în intravilanul
comunei Vit`ne[ti, în tarlaua 45, parcelele 1951 [i
1952 precum [i asupra casei de locuit situat` pe
aceast` suprafa]`. Orice person` interesat` este
somat` ca, în termen de 6 luni de la afi[area [i pub-
licarea prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie la
cererea de uzucapiune a reclaman]ilor reclaman]ii
Mitrea Ioana, Mitrea Florian [i Mitrea Viorel la
Judec`toria Alexandria. În caz contrar se va proceda
la judecarea cererii. Soma]ia face parte integrat` din
încheierea pronun]at` de Judec`toria Alexandria la
data de 15.01.2014 în dosarul 3420/740/2014.

SELEC}IE OFERTE
Anun] de Participare: Fondul european pentru refu-
gia]i– Programul anual 2013. Ref:  ERF/13.05. Inspec-
toratul General pentru Imigr`ri solicit` propuneri de
proiecte pentru implementarea unor ac]iuni în
domeniul azilului cu ajutorul unei asisten]e finan-
ciare prin Programul general “Solidaritatea [i ges-
tionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene.
Instruc]iunile pentru solicitan]i în forma complet`
se g`sesc pentru consultare la Inspectoratul Gen-
eral pentru Imigr`ri, str. Lt. col. Constantin Mari-
nescu nr.15A, Sector 5, Bucure[ti [i pe pagina de
Internet www.ori.mai.gov.ro. Data limit` pentru
depunerea propunerilor este 02.04.2015, ora 09:00.
Perioada de selec]ie [i evaluare a proiectelor este
02.04.2015– 17.04.2015. Selec]ia propunerilor se va
efectua pe baza procedurii accelerate, conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finan]`rilor nerambursabile din fonduri publice alo-
cate pentru activit`]i nonprofit de interes general,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Anun]
publicat în Monitorul Oficial al României nr.53 din
data de 19.03.2015, Partea a VI-a

ADUNåRI GENERALE
Convocare: I. Administratorul Unic al Conef S.A. (de-
numit` în continuare “Societatea”), cu sediul în Bu-
cure[ti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4, România,
înmatriculat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/377/1991, C.U.I. RO 1555107 convoac` în temeiul
art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile com-

erciale, republicat`, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor înscri[i în Registrul Ac]ionarilor
Societ`]ii la sfâr[itul zilei de 08 aprilie 2015, consid-
erat` data de referin]`, pentru data de 23 aprilie
2015, la orele 11:00, la sediul Societatii din Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4, România. În cazul
în care la data men]ionat` nu se întrune[te cvoru-
mul de prezen]` prev`zut de Actul constitutiv al So-
ciet`]ii, se convoac` [i se fixeaz` în temeiul art. 118
din Legea 31/1990, republicat`, cea de-a doua
Adunare General` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru
data de 24 aprilie 2015, la orele 11:00 la sediul So-
ciet`]ii din Bucure[ti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, Sec-
tor 4, România. II. Ordinea de zi a Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Apro-
barea raportului Administratorului Unic pentru anul
2014 [i desc`rcarea lui de gestiune. 2. Aprobarea
situa]iilor financiare pentru anul 2014 pe baza Ra-
portului Auditorului Financiar pentru anul 2014. 3.
Aprobarea Programului de Activitate pentru anul
2015. 4. Aprobarea Bugetului de venituri [i cheltu-
ieli pentru anul 2015. 5. Aprobarea remunera]iei Ad-
ministratorului Unic pentru anul 2015. 6. Aprobarea
limitei generale a remunera]iilor suplimentare acor-
date directorilor pentru anul 2015. 7. Aprobarea îm-
puternicirii domnului Ivan Constantin Emil pentru

efectuarea tuturor formalit`]ilor necesare în ved-
erea înregistr`rii hot`rârilor Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor. III. Documentele [i materialele
informative referitoare la problemele incluse pe or-
dinea de zi se pot consulta [i procura, de la data con-
voc`rii Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, de la sediul
Societ`]ii din Bucure[ti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1,
Sector 4, România. Formularele de procuri speciale
pentru reprezentarea actionarilor în Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor se pot ob]ine de la
adresa de mai sus. Dup` completarea [i semnarea
procurii speciale, un exemplar se va transmite la
sediul Societ`]ii pân` la data de 21 aprilie 2015, ora
9:00, cel de-al doilea urmând a fi înmânat reprezen-
tantului pentru a-l avea asupra sa în adunare. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
021-408.35.00.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al S.C. AEDIFI-
CIA CARPATI S.A. cu sediul social în Bucure[ti, [os.
Panduri nr.94, sector 5, în temeiul art.117 din Legea
nr.31/1990 republicat`, cu complet`rile [i mo -
dific`rile ulterioare, precum [i a actului constitutiv
al societ`]ii, convoac` Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor, pentru data de 23 Aprilie 2015, ora 16,
la sediul social al societ`]ii, cu urm`toarea ordine
de zi: 1. Prezentarea [i aprobarea raportului de activ-



anun}uri

itate al Consiliului de Administra]ie privind activi-
tatea exercitat` în 2014. 2. Discutarea [i aprobarea
bilan]ului [i a situa]iilor financiare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie
si de auditorul financiar “Elite Consulting SRL”, pt.ex-
erci]iul 2014. 3. Aprobarea repartiz`rii profitului net
[i stabilirea dividendelor pt. anul 2014. 4. Aprobarea
stabilirii ca dividende a unor sume din profitul
nerepartizat al anilor anteriori. 5. Mandatarea Con-
siliului de Administra]ie cu stabilirea condi]iilor [i
datelor repartiz`rii ca dividende  din profitul ne -
repartizat al anilor anteriori în func]ie de lichidit`]ile
curente ale societ`]ii. 6. Aprobarea activit`]ii Con-
siliului de Administra]ie [i desc`rcarea de gestiunea
anului 2014. 7. Prezentarea, discutarea [i aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli, precum [i a pro-
gramului de activitate pentru anul 2015. 8. Apro-
barea indemniza]iei Consiliului de Administra]ie
pentru anul 2015. 9. Diverse. Dac` nu vor fi îndepli-
nite condi]iile de validitate la prima convocare, a
doua convocare va fi stabilit` pentru data de 30.
Aprilie. 2015, ora 16, cu aceea[i ordine de zi [i în
aceea[i loca]ie. Pre[edinte Consiliu Administra]ie,
Ing. Petre Badea.

LICITA}II
Prim`ria Comunei M`gureni, jude]ul Prahova, orga-
nizeaz` licita]ie public` în data de 07.04.2015, ora
11.00 pentru concesionarea spa]iului în suprafa]` de
45mp situat în imobilul “Camin Cultural satul
Cocor`[tii Caplii” în vederea înfiin]`rii unui punct
sanitar (cabinet medical). Licita]ia se va desf`[ura
la sediul Prim`riei M`gureni, situat în satul M` -
gureni, nr.980, jude]ul Prahova, în data de

07.04.2015. Rela]ii suplimentare la tel. 0244/384.760,
int.21. 

SC Muntenia SA, societate aflat` în faliment, dosar
nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator,
anun]` vânzarea la licita]ie public`, a urm`torului
ansamblu de bunuri imobile [i anume: Cl`direa
Travee V situat` în Filipe[tii de P`dure, la pre]ul de
599.919 lei, pre]ul de pornire al licita]iei fiind cel sta-
bilit în rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea loc
pe data de: 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015,
01.04.2015, 02.04.2015, 07.04.2015, 08.04.2015,
09.04.2015, 15.04.2015, [i 16.04.2015, ora 12.00. Cai-
etul de sarcini se achizi]ioneaz` de la sediul lichida-
torului, la pre]ul de 1.500 lei (f`r` TVA). Rela]ii
suplimentare la tel. 0740226446, 0244386601,
0344104525 fax. 0244386618. 

SC Muntenia SA, societate aflat` în faliment, dosar
nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator,
anun]` vânzarea la licita]ie public`, a bunurilor
aflate în patrimoniul debitoarei, conform raportu-
lui de evaluare încuviin]at în Adunarea Creditorilor
din 29.05.2014, [i anume: instala]ie de decolmatat la
pre]ul de 2.400 lei (f`r` TVA), dispozitiv sertizare la
pre]ul de 2.205 lei (f`r̀  TVA), mas` trasat 1600-2500,
la pre]ul de 110 lei (f`r` TVA), ma[in` debitat cu gaz
la pre]ul de 3970 lei (f`r` TVA), echipament sudur`
la pre]ul de 155 lei (f`r̀  TVA), compresor scule Kaeser
la pre]ul de 5.185 lei (f`r` TVA), mas` de trasat la
pre]ul de 55 lei (f`r` TVA), aparat Rockwel la pre]ul
de 985 lei (f`r` TVA). Pre]ul de pornire al licita]iei
este redus cu 50% din cel stabilit în raportul de eval-
uare. Zile de licita]ie sunt: 25.03.2015, 26.03.2015,
31.03.2015, 01.04.2015, 02.04.2015, 07.04.2015,
08.04.2015, 09.04.2015, 15.04.2015, [i 16.04.2015, ora

12.00 orele 12.00. Rela]ii suplimentare la tel.
0344104525, 0244386618 [i 0740226446. 

SC Muntenia SA, societate aflat` în faliment, dosar
nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator,
anun]` vânzarea la licita]ie public`, a bunurilor
aflate în patrimoniul debitoarei, conform raportu-
lui de evaluare încuviin]at în Adunarea Creditorilor
din 12.03.2015, [i anume: ma[in` g`urit la pre]ul de
2.300 lei (f`r` TVA), ma[in` g`urit la pre]ul de 2.300
lei (f`r` TVA), ma[in` g`urit la pre]ul de 225 lei (f`r`
TVA), strung la pre]ul de 5.300 lei (f`r` TVA), strung
la pre]ul de 7.900 lei (f`r` TVA), strung la pre]ul de
5.300 lei (f`r` TVA), ma[in` de danturat la pre]ul de
7.900 lei (f`r` TVA), strung la pre]ul de 7.900 lei (f`r`
TVA), ma[in` frezat la pre]ul de 4.400 lei (f`r` TVA),
ma[in` g`urit la pre]ul de 8.700 lei (f`r` TVA),
ma[in` g`urit la pre]ul de 225 lei (f`r` TVA), ma[in`
frezat la pre]ul de 1.700 lei (f`r` TVA). Pre]ul de
pornire al licita]iei este cel stabilit în raportul de eval-
uare. Zilele de licita]ie sunt: 25.03.2015, 26.03.2015,
31.03.2015, 01.04.2015, 02.04.2015, 07.04.2015,
08.04.2015, 09.04.2015, 15.04.2015, [i 16.04.2015, ora
12.00. Rela]ii suplimentare la tel. 0344104525,
0244386618 [i 0740226446.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 5588/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Bonfruct SRL,
J05/2189/2005, CUI: RO18073552 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`torul imobil: Cas` De
Locuit [i Teren Aferent, situat în sat Bucium nr. 10,
com. Ceica, jud. Bihor la un pre] de pornire de
52.500,00 Lei. Licita]ia va avea loc în 02.04.2015 ora
11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se poate
obtine de la lichidator. Participan]ii vor depune 10%
garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se
pot depune prin fax: 0359463662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia la data de
16.04.2015

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu,
nr. 32C, cod 700310, organizeaz` la sediul sau proce-
dura de „Licita]ie deschis`”, cu oferte de pre] \n plic
\nchis, \n vederea atribuirii contractului „MOTORINA
EURO 5”. Pentru participarea la procedura de achi -
zi]ie, ofertantul trebuie s` \ndeplineasc` condi]iile
cerute \n „Documenta]ia de achizi]ie” care se poate
ridica de la sediul SC Citadin SA, serviciul achizi]ii,
contra sumei de 100 lei p~n` pe data de 02.04.2015.
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor:
pre]ul cel mai sc`zut. Documenta]ia de ofertare va
fi depus` la registratura unit`]ii, p~n` la data de
03.04.2015, orele 10:00. Procedura se va desf`[ura
la sediul SC Citadin SA \n ziua de 03.04.2015, cu
\ncepere de la orele 12:00. Rela]ii suplimentare
privind procurarea documenta]iei [i condi]iile de
participare se pot ob]ine la tel.: 0232-240.887.

Municipiul Ploie[ti –S.P.F.L. Ploie[ti-anun]`: În
temeiul art. 162 din O.G. nr.92/2003, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
data de 06.04.2015, ora 11.00, în România, jude]ul
Prahova, municipiul Ploie[ti, str. Independen]ei, nr.
16, va vinde prin licita]ie urm`torul bun imobil, pro-
prietate a debitorului SC Tera SA cu domiciliul fiscal
/sediul în România, jud. Prahova, loc. Ploie[ti, str. Re-
publicii, nr.13, bl. B1-B2,parter, camera 1 CUI-1328759,
dosar de executare 20871/29.06.2012,
33725/21.11.2012, 112298/05.02.2014; teren intravilan
în suprafa]` indiviz` de 106 mp din suprafa]` total`
de 651 mp, aferent imobilului atribuit în folosin]` pe
durata existen]ei [i spa]iu comercial /birouri aflat
pe acest teren, format din: parter cu suprafa]` con-
struit` de 217.30 mp [i etaj în suprafa]` construit`
de 363.66, situat în intravilanul mun. Ploie[ti, str. Re-
publicii, nr.12,bl 33 B1-B2 de]inut în baza contractu-
lui de vânzare cump`rare nr. 4722/02.012.2008,
construc]ia fiind identificat` cu num`r cadastral
226/33B1-B2;C, înscris` în cartea funciar` nr.1656/C2
a localit`]ii Ploie[ti, pre] de evaluare /de pornire al
licita]iei 1546117 lei la care se adaug` TVA 24%. În
func]ie de ofertele transmise creditorul fiscal poate
dispune valorificarea spa]iu comercial/birouri în
regim de parter [i/sau etaj dup` cum urmeaz`:
Parter în suprafa]` constuit` de 217.30 mp, pre] de
evaluare/de pornire al licita]iei 578304 lei la care se
adaug` TVA 24%. Etaj în suprafa]` construit` de
363.66 mp, pre] de evaluare/de pornire al licita]iei

967813 lei la care se adaug` TVA 24%.  }inând seama
c` cele dou` spa]ii comerciale/birouri sunt constru-
ite în regim p+1 [i se afl` înscrise în acea[i carte fun-
ciar` [i acela[i num`r cadastral p`r]ile de folosin]`
comun` inclusiv cele dou` cai de aces vor fi de]inute
în cote indivize, precum [i terenul indiviz în
suprafa]` de 106 mp din suprafa]` total` de 651 mp.
Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate
de urm`toarele sarcini: contract de ipotec`
nr.4722/02.12.2008 emis de NP Luca Marius în
favoarea BRD GSG SA, contract de ipotec` nr.
896/06.04.2009 emis de NP Luca Marius în
favoarea BRD GSG SA, act administrativ
FN/05.01.2011 emis de SC Tera SA în favoarea SC Tedy-
malcot SRL, sechestrul pentru bunuri imobile nr.
80851/24.09.2012 emis SPFL Ploie[ti, soma]ia
nr.2012-187/I/15.02.2013 emis` DE BEJ Paraipan Sorin
în favoarea BRD-GSG SA, sechestrul pentru bunuri
imobile nr. 94552/10.10.2013 emis SPFL Ploie[ti,
sechestrul pentru bunuri imobile nr.
97191/19.02.2014 emis D.G.R.F.P.-Ploie[ti Serviciul
Colectare Executare Silit` Persoane Juridice,
sechestrul pentru bunuri imobile
nr.39405/08.04.2014 emis SPFL Ploie[ti. 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. To]i cei in-
teresa]i în cumparea bunurilor sunt invita]i s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop, iar pân` la acel termen s` depun`
documentele de participare la licita]ie pân` la data
de 03.04.2015, ora 14.00 inclusiv. Caietul de sarcini
poate fi achizi]ionat de la Serviciul Urm`rire [i În-
casare Crean]e Bugetare al creditorului cu sediul în
localitatea Ploie[ti, str. [os. Vestului,(fost` [coal` de
[oferii), nr.19, et.2, cam.1. Pentru informa]ii supli-
mentare, va pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul tel: 0344- 860107, int. 107, fax: 0244-
582919.

Direc]ia Silvic` Vâlcea, organizeaz` în data de
06.04.2015, ora 11.00, la sediul s`u din Str. Carol I, nr.
37, Rm. Vâlcea, licita]ie/negociere pentru valorifi-
carea plantelor medicinale, ce se vor recolta în anul
2015, în urm`toarea sortimenta]ie, în stare
proasp`t`. 1. Flori de tei - verzi – 3 tone – 3,5 lei/kg.
2. Flori de soc – verzi – 16 tone – 1,6 lei/kg. 3. Iarb` de
sun`toare – uscat` – 1,1 tone – 4 lei/kg; 4. Iarb` de
urzic` – verde – 6 tone – 0,6 lei/kg. 5. Frunz` de
mesteac`n – verde – 1 tone 1,2 lei/kg. 6. Frunz` de
mesteac`n – urcat` – 0,25 tone – 2,2 lei/kg. 7. Iarb`
[i flori de coada [oricelului – uscat` – 0,65 tone – 2,5
lei/kg. 8. Iarb` [i flori de coada [oricelului – verde –
0,5 tone – 0,8 lei/kg. 9. Frunze [i lujeri de afin negru
– verde – 1 tone – 1 lei/kg. 10. Frunze [i flori de
p`ducel – uscate – 0,5 tone – 4 lei/kg. Pre]urile nu
con]in TVA. Ofertele se vor depune la secretariatul
DS Vâlcea, pân` în ziua de 06.04.2015, ora 10.30. Cai-
etul de sarcini se va putea ridica contracost de la
sediul DS Vâlcea începând cu data de 25.03.2015.
Pentru detalii sau l`muriri suplimentare v` pute]i
adresa DS Vâlcea – 0250/735840 sau ing. Adam Ji-
naru (0732/652580)

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 Ia[i. Nr. înreg. 15793/ 19.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162 alin. (2)  din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în ziua 02 de luna aprilie anul 2015, ora 10.00,
în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin
licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, propri-
etate a debitorului: 1. SC “Mobile Telecom Consult-
ing” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i: {os. Nicolina nr.
30; bl. 961; sc. B; et. 6; ap. 22; CUI 28912376. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul de
pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA*: Autoturism
berlin` cu hayon 4+1 u[i; marca Toyota Yaris an fab-
rica]ie 2005; cilindree 1364 cmc; motorin`; culoare
gri; nr. înmatriculare IS-10-VDF, 8.777 lei, 24%. Dosar
executare nr. 4068. Pentru informa]ii suplimentare
v` pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 108, tele-
fon 213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Banarescu G. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
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abile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis-
cal cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor 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 precedent`
termenului de vânzare:  oferte de cump`rare; în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (în contul RO54TREZ4065067XXX019752,
deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar
D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împut-
ernicirea 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;
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin
notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004,
pentru aprobarea normelor metodologice a O.G. Nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat` în sensul c` “debitorul nu va licita nici per-
sonal, nici prin persoana interpus`” urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Ofertan]ii au dreptul de a-[i re-
trage oferta scris` numai înainte de data limit` sta-
bilit` pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua
precedent` licita]iei, în intervalul orar 8.00 – 16.00
în baza unei solicitari scrise. 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 Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Data afi[`rii: 20.03.2015.

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]. Cod operator de date cu
caracter personal 20152. Nr. 6350 / 12.03.2015. Dosar
de executare nr. 21363742. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna martie, ziua
12. În temeiul art. 162, alin. (2), din Ordonan]a Gu-
vernului nr.  92 / 2003, privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 07.04.2015,
ora 10.30, în localitatea Piatra Neam], B-dul. Traian,
nr. 19 Bis, se vor vinde prin licita]ie public` ur -
m`toarele bunuri, proprietatea debitorului Rosu
Ionut – Florin Persoan` Fizic` Autorizat`, c.u.i.
21363742, cu domiciliul fiscal în comuna Borle[ti,
judetul Neam]: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile
care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de
pornire a licita]iei a II-a, f`r` TVA, T.V.A. 24%: 1.
Înc`rc`tor frontal Eurokipp Visio 2200, fabrica]ie
2006, 18.590 lei, 4.461,60 lei; 2. Plug LM 950 Vogel &
Noot, 3 brazde, fabrica]ie 2006, 15.764 lei, 3.783,36
lei; 3. Cositoare Pottinger Novadisc 225, fabrica]ie
2006, 17.041 lei, 4.089,84 lei; Total: 51.395 lei. Not`:
niciun bun mobil din list` nu este grevat de alte
sarcini. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare, respectiv data de  06.04.2015,
ora 16.00, urm`toarele documente: - oferta de
cump`rare transmis` direct sau prin po[t` (nu se
admit cele transmise prin telefon, telex, telegraf, fax,
e- mail); - dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei, în lei, care
se achit` prin mandat po[tal sau virament în contul
IBAN nr. RO53TREZ4915067XXX014015 deschis la Tre-
zoreria Piatra Neam], sau a constituirii garan]iei sub

forma scrisorii de garan]ie bancar`; - împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant, dac` este
cazul; - 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; - pentru per-
soanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport; - dovada
emis` de creditorii fiscali (certificat atestare fiscal`
de la Prim`rie [i organul fiscal de domiciliu) c` nu
au obliga]ii fiscale restante. 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 – 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92 / 2003, republicat`. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92 / 2003, republicat`, când urmeaz` s`
se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0233/ 207602 interior 2006. Data
afi[`rii: 17.03.2015.

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 Ia[i. Nr. înreg. 15794/ 19.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna aprilie,
ziua 02, ora 10.00. În temeiul art. 162 alin. (2) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 02, luna aprilie, anul 2015,
ora 10.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26
se vor vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC ”TAR”
SRL cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, str. Calea
Chi[in`ului nr. 6; CUI  3634223, Dosar executare T- 1:
Proprietate imobiliar` situat` în com. Tome[ti, com-
pus` din: - Cl`dire C1 – Abator cu suprafa]a con-
struit` de 2.792 mp; - Cl`dire C2 – Copertin` cu
suprafa]a desf`[urat` de 283 mp; - Cl`dire C3 - Mag-
azie cu suprafa]a construit` de 587 mp; - Cl`dire C4
– Magazie cu suprafa]a de 68 mp; - Cl`dire C5 –
Cabin` poart` cu suprafa]a construit` de 17 mp; -
Teren intravilan – categoria Cc în suprafa]` de 9.897
mp. Pre] de pornire a licita]iei: 701.101 lei (exclusiv
TVA). Creditori: ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i; Sarcini: 1. Ipotec` rang I –
ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i înscris` sub nr. 65332/ 08.10.2009 [i nr.
108689/ 10.10.2013. Pentru informa]ii suplimentare
v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin; cam.
107; sau la telefon 213332, int. 2110 sau  2236 – cons.
Maxim A. 2. SC “Mario Instal” SRL cu domiciliul fiscal
în jud. Ia[i, loc. Holboca; com. Holboca; CUI
20548114; Dosar executare 99: I. Proprietate imobil-
iar`: Teren intravilan (liber) în suprafa]` total` de
1.694,07 mp situat în municipiul Ia[i; zona Bucium,
categorie de folosin]` livad` (3 parcele 705,60 mp;
705,60 mp; 282,87 mp) Carte Funciar` nr. 39621. Pre]
de pornire a licita]iei: 86.700 lei (exclusiv TVA). Cred-
itori: ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i; D.E.F.P. Locale Ia[i; Sarcini: 1. Ipotec` rang
I – ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i înscris` sub nr. 83202/ 83205/ 83207/
14.09.2011; 2. Ipotec` rang II – D.E.F.P. Locale Ia[i în-
scris` sub nr. 102345/ 102348/ 102350/ 25.09.2013; II.
Proprietate imobiliar`: Teren extravilan (liber) în
suprafa]` total` de 1.000 mp situat în municipiul
Ia[i; zona Bucium, categorie de folosin]` p`dure.
Carte Funciar` nr. 62497. Pre] de pornire a licita]iei:
85.950 lei (exclusiv TVA). Creditori: ANAF – Adminis-
tra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i; Sarcini: 1.
Ipotec` rang I – ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 83209/
14.09.2011. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin; cam. 105; sau la
telefon  213332, int. 2105– insp. Buimac Razvan. 3. SC
” Popasul Paun“ SRL cu domiciliul fiscal în Jud. Ia[i,
sat Paun, com. Bârnova; CUI  17628558. Dosar exe-
cutare: 9393. Proprietate imobiliar` - Pensiune agro-
turistic` cu suprafa]a construit` de 453,84 mp (Carte
Funciar` nr. 60517 - C1) situat` în sat P`un, com.

Bârnova, jud. Ia[i, format` din: - C1/ p – cu suprafa]a
util` de 361,84 mp + 21,46 mp teras` + 9,62 mp
teras` + 11,46 mp depozit; - C1/ E – cu suprafa]a util`
de 257,76 mp + 91,96 mp teras`; - C1/ M – cu
suprafa]a util` de 147,44 mp + 13,99 mp + 16,47 mp
teras`; Terenul pe care se afl` construc]ia nu este
proprietatea societ`]ii. Pre] de pornire a licita]iei:
1.239.750 lei (exclusiv TVA). Bunul  imobil  mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Cred-
itori: Garanti Bank SA, ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i; Sarcini: 1. Ipotec`
rang I - Garanti Bank SA înscris` sub nr. 75182/
13.11.2009; nr. 93254/ 11.11.2010; nr. 111943/ 25.11.2011;
2. Ipotec` rang IV – ANAF – A.J.F. P. Ia[i înscris` sub
nr. 70305/ 02.07.2013. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i,
mezanin; cam.107; sau la telefon 213332, int. 2110 sau
2236 – cons. Birliba Gh. *) Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor imo-
bile taxabil` în conformitate cu prevederile  Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare este 24% scutit de TVA con-
form art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` 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 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 (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); 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 str̀ ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin notariat, din care s`
rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct.
3 din H.G. 1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. 92/2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat` în sensul c` “debitorul
nu va licita nici personal, nici prin persoan` inter-
pus`” urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Ofertan]ii
au dreptul de a-[i retrage oferta scris` numai înainte
de data limit` stabilit` pentru depunerea ofertelor,
respectiv ziua precedent` licita]iei, în intervalul orar

8.00 – 16.00 în baza unei solicitari scrise. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]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, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Data afi[`rii:
20.03.2015.

PIERDERI
Fox Com Serv Distribution declar` nul` chitan]a cu
seria BFOXB num`rul: 2033006 în valoare de
93.41Lei.

SC Centro Trans Corporation SRL declar` pierdut
avizierul de înso]ire a m`rfii cu seria DJ VAS, de la
nr.0920701 la 0920750. 

Subsemnatul Reit Drago[ Florin, domiciliat în
Bra[ov, str. Sitarului nr. 6, bl. B12, sc. B, ap. 41, mi s-a
furat ATESTAT TAXI cu seria CPPX nr. 0017289, în data
de 04.04.2014, în Bra[ov. Îl declar nul.

S.C. Procema Institut de Cercetare, Proiectare [i Pro-
duc]ie Experimental` în domeniul Construc]iilor [i
al Materialelor de Construc]ii S.A., persoan` juridic`
român`, cu sediul social în Mun. Bucure[ti, Calea
Grivi]ei nr. 136, sector 1, înregistrat` la Oficiul Reg-
istrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti
sub num`rul J40/171/1991, având Cod Unic de Înreg-
istrare 1556536 reprezentat` prin Director General
Dl. Sterie Tivichi, declar` pierdut certificatul con-
statator din data de 16.03.2012, de înfiin]are a punc-
tului de lucru din satul Jilava, comuna Jilava, str. Ana
Ip`tescu, nr. 35 B, jud. Ilfov. Declar actul men]ionat va
fi nul.

Columban Lucian Doru persoan` fizic` autorizat`,
sediul sat Dragomire[ti Deal, comuna Dragomire[ti
Vale, str. Republicii, nr. 5A, jude]ul Ilfov, C.U.I.
19451389, F23/122/2004, declar nul certificat con-
statator emis în baza declara]iei nr. 69806 din
05.12/2008.

Asocia]ia pentru Ap`rarea Libert`]ilor publice cu
sediul în Bucure[ti, str. Lev`n]ica, nr. 46, sector 3,
C.U.I. 18569379, dosar 256/PJ/2005, declar` pierdut
(nul) certificatul de înregistrare în Registrul
Asocia]iilor [i Funda]iilor.

Declar pierdut` (nul`) legitima]ie revolu]ionar lup -
t`tor cu merite deosebite, seria L341, nr. 2133, pe
nume le Zgabercea Cristian Bogdan, eliberat` de
S.S.P.R.
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