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OFERTE SERVICIU
 

Angajez şofer profesionist cu experienţă 
comunitate. Tel. 0034.603.345.369.

Euroforce (Anglia) angajează Prepara-
tori vopsit şi Vopsitori auto, limba 
engleză obligatorie. 0040362630106, 
munca@euroforceltd.com.

Primăria comunei Măgura, jud.
Teleorman organizează concurs 
pentru ocuparea postului de execuţie 
vacant de “sofer”. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei comunei 
Măgura în data de 21 mai 2015 
ora-10.00 proba scrisă respectiv 25 
mai 2015 ora-14.00 proba interviu. 
Condiţiile specifice: studii generale,; 
permis de conducere categoria B. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 19 mai 2015, 
ora-15.00 la registratura instituţiei. 
Persoană de contact: Ionescu Lăcră-
mioara, telefon 0247.320.689.

Academia Română – Filiala Iaşi, Insti-
tutul de Arheologie, organizează, în ziua 
de 28 mai 2015, ora 11.00, concurs 
pentru ocuparea postului de asistent de 
cercetare, în domeniul Arheologia mile-
niului I, specializarea Culturi arheo-
logice în Evul Mediu timpuriu la est de 
Carpați. Concursul se va desfăşura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în termen 
de 30 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul Institutului. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul institutului şi/sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
telefon: 0332106173/ 0332101115.

Primăria Comunei Bala organizează 
concurs pentru ocuparea a doua funcţii 
publice de execuţie, vacante de: 1. 
Consilier clasa I, grad debutant din 
cadrul Compartimentului taxe și 
impozite. Condiţii specifice: -studii supe-
rioare de lungă durată în specialitatea 
administrație publică sau economice cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 2. 
Inspector clasa I grad debutant din 
cadrul compartimentului agricol. 
Condiţii specifice: -studii superioare. 
Concursul se organizează la sediul 
primăriei Bala în data de 20 mai 2015, 
ora 10.00 -proba scrisă şi în data de 22 

mai 2015, ora 14.00 -interviul. Dosarele 
de înscriere se depun  la sediul primăriei 
în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a şi vor conţine în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, actualizată. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul primăriei 
Bala. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul primăriei şi la telefon nr. 
0252386001. Primar, Ohima Mandrut 
Valentin.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie 
organizează concurs de recrutare în data 
de 11 mai 2015, ora 11,00 (proba scrisă), 
la sediul instituției din Str. Smârdan nr. 
3, sector 3, Bucureşti, pentru ocuparea a 
5 funcții publice vacante de execuție: un 
post de consilier clasa I gradul profe-
sional superior și 4 posturi de consilier 
clasa I gradul profesional principal. 
Dosarele de înscriere se depun în 
perioada 23.04.2015– 30.04.2015. 
Condiţiile de desfășurare a concursului, 
condițiile de participare la concurs, bibli-
ografia, precum și actele necesare 
candidaților pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate pe web site-ul http://cetat-
enie.just.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la tel. 021/2019380. 

Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în 
localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4,  
județul Timiș organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale  
vacante , de: -Infirmieră debutantă 
gradația 3- un post la secția medicină 
internă, școală generală; -Infirmieră 
debutantă gradatia 2 -un post la secția 
pediatrie, școală generală, conform HG 
286/23.03.2011.  Concursul  se  va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
19 mai 2015, ora 10.00;  -Proba practică 
în data de 19 mai 2015, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 19 mai 2015, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -îndeplinește 
condițiile de studii; -nu a fost condamnat 
definit iv  pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autotității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Candidații vor 

depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 12 mai 2015, 
ora 12.00 la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Lera Virgi-
nica, telefon: 0256/320.860 int.19, fax: 
0256/320.039.

Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva, 
cu sediul în Strada Petricani, nr. 9A, 
sector.2, Bucureşti cod poştal 023841, 
t e l e f o n  0 0 4 0 / 2 1 3 1 7 1 0 0 5 ;  f a x 
0040/213168428, e-mail: office@rnp.
rosilva.ro pagina web:www.rosilva.ro, 
organizează în data de 07.05.2015, ora 
10.00, la sediul său, concurs pentru 
ocuparea unui post de analist program-
ator, în cadrul Serviciului Informatică, 
din aparatul central al regiei. În situaţia 
înscrierii unui singur candidat, pentru 
concursul anunţat, modalitatea de verifi-
care a cunoştinţelor şi aptitudinilor 
profesionale va fi examenul. Vor putea 
participa la concurs, candidaţii care 
îndeplinesc următoarele condiţii:-studii 
superioare de lungă durată de speciali-
tate, în domeniul informatică, absolvite 
cu diploma de licenţă;-vechime minimă 
în specialitate 5 ani. Concursul se va 
desfăşura potrivit prevederilor Anexei 
nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al 
regiei, în vigoare şi va consta în probă 
scrisă şi interviu/probă practică. Candi-
datului care promovează examenul i se 
va stabili, la încadrare, o perioadă de 
probă, conform prevederilor legale. 
Înscrierile se pot face la secretariatul 
Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, 
până la data de 05.05.2015, ora 15.00, 
depunând următoarele documente: 
-cerere de înscriere; -curriculum vitae; 
-copie a diplomei de licenţă legalizată; 
-adeverinţă privind vechimea in muncă; 
-adeverinţă privind vechimea în special-
itate; -adeverinţă de sănătate pentru 
încadrare în muncă, eliberată de medicul 
de familie; -copie a actului de identitate; 
-certificat de cazier judiciar; -recoman-
dare de la ultimul loc de muncă din care 
să rezulte profilul profesional şi moral al 
candidatului. Tematica şi bibliografia 
pentru concurs şi alte informaţii supli-
mentare se pot obţine de la Serviciul 
Organizare, Resurse Umane, Cercetare 
Ştiinţifică, Relaţii cu Publicul şi cu Mass 
Media, din cadrul aparatului central al 
Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, 
str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la 
concurs, în zilele de 26.05.2015 (proba 
scrisă) şi 28.05.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei  următorul post  vacant: 
inspector clasa I, grad profesional asis-
tent,  Serviciul Planificare, Monitorizare 
Activitate EURES. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini 
speciale: Iniţiativă şi creativitate, capac-
itate de adaptare la muncă în echipă, 

efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 26.05.2015 – ora 09:00 – 
proba scrisă; 28.05.2015 – ora 12:00 – 
interviul. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul ANOFM.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, 
str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la 
concurs, în zilele de 06.05.2015 (proba 
scrisă) şi 08.05.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post temporar 
vacant: inspector clasa I, grad profe-
sional principal, ID post – 414362, Servi-
ciul  Comunicare si  Secretariatul 
Consiliului de Administraţie. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice : minim 5 
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet; Abilităţi, 
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seri-
oz i tate .  Programul  concursului : 
06.05.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 
08.05.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscri-
erile se fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Vrancea cu sediul în 
Focşani, B-dul Unirii, nr.53A, scoate la 
concurs, în zilele de 26.05.2015 (proba 
scrisă) şi 28.05.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post vacant: Referent 
clasa III, grad profesional superior, ID 
416502 – Compartiment Execuţie Buge-
tară, Financiar, Contabilitate şi Adminis-
trare Fond Garantare pentru Plata 
Creanţelor Salariale. Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalureat; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice : minim 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, 
navigare internet, poştă electronică; 
A b i l i t ă ţ i ,  c a l i t ă ţ i ,  a p t i t u d i n i 
speciale:Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 26.05.2015 – ora 10.00 – 
proba scrisă; 28.05.2015 – ora 12.00 – 
interviul. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Vrancea.

CITAȚII
Citez pe Ciocoi Adrian să se prezinte pe 
data  de  05 .05.2015,  ora  8 .30  la 
Judecătoria Turnu Măgurele ca pârât în 
dosar 244/329/2015 având ca obiect 
Acţiune de Divorţ.

Chio jdo iu  Adr ian  se  c i t ează  la 
Judecătoria Ploieşti în cadrul dosarului 
13688/281/2014* pentru data 08 mai 

ANUNŢURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Dâmbovița. Târgoviște, Calea Domnească nr. 166, Fax: 0245.615916; 

Telefon: 0245.616779. Invitație de participare. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Dâmbovița invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în 

insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona XIV să 

depună, până cel târziu în data de 04.05.2015, ora 13.00, ofertă în vederea 

desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență nr. 1062/120/2015 

privind S.C. Adsym Trans SRL - Moreni, nr. 1440/120/2015 privind S.C. Popasul 

Caragiale SRL - I.L. Caragiale, nr. 1397/120/2015 privind S.C. Neli Trans SRL - 

Petrești, nr. 692/120/2015 privind S.C. Nicolae și Nicoleta Construcții SRL - Cojasca, 

nr. 4875/120/2014 privind S.C. Dabob Impex SRL - Aninoasa, nr. 2634/120/2014 

privind S.C. Euromod Team 2011 SRL - Târgoviște, nr. 1583/120/2015 privind S.C. 

Flora Import Export SRL - Târgoviște, nr. 1569/120/2015 privind S.C. Tonico General 

Com SRL - Târgoviște, nr. 1094/120/2015 privind S.C. Solius Moreni SRL - Ocnița, nr. 

1610/120/2015 privind S.C. Comsim Prest SRL - Moțăieni, nr. 7498/120/2011 privind 

S.C. Bedys Design SRL - Titu, aflate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită 

conform prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în 

insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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2015 în calitate de pârât în proces cu 
reclamanta  SGS Alert Systems SRL 
Ploieşti.
      
Godja Ioan, Godja Victoria, Godja Pavel 
Gabriel, Godja Emanuel sunt chemaţi în 
judecată, în calitate de pârâţi, în proces 
având ca obiect pretenţii civile, fiind citaţi 
pentru data de 19 iunie 2015 la 
Judecătoria Braşov, sala J3, ora 9.00, în 
Dosar nr. 12549/197/2013, în litigiul în 
care calitate de reclamanţi au Zsold 
Hermine Rosine, Tartler Heinrich, Zsold 
Alfred Alexander şi Balaşiu Dan Michael.

Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Iași, prin Primar, este citată 
la Tribunalul Iași (cu sediul în Iași, str. 
Elena Doamna nr.1 A), în ziua de 
11.05.2015, ora 11.00, etaj 2, complet D 
5, în proces cu Parohia ”Adormirea 
Maicii Domnului– Vulpe Iași, în Dosar 
nr. 5121/99/2014  al Tribunalului Iași, 
având ca obiect ”uzucapiune”.

Diţoiu Aurel este chemat în instanţă în 
data  de  13 .05.2015,  ora  8 ,30  la 
Judecătoria Roşiorii de Vede în calitate 
de pârât în dosar nr. 93/292/2015 având 
ca obiect stabilire locuinţă minor, exer-
citare autoritate părintească, dosar aflat 
pe rolul Judecătoriei Roşiorii de Vede.

Piţigoi Elena Viorica (fostă Ioniţă), 
r e c l a m a n t ă  î n  d o s a r u l  n r . 
36199/245/2012, al Judecătoriei Iaşi, 
chem în judecată pe pârâtele Ioniţă 
Alina Luciana şi Ioniţă Lucreţia cu 
domciliul în Iaşi, str. Anton Crihan nr. 6, 
bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pentru 
termenul din  20 mai 2015, ora 8.30, la 
Judecătoria Iaşi, Secţia civilă, sala 7, C 
25, în calitate de pârâte pentru Fond – 
succesiune, ieşire din indiviziune, adresa 
Str. Anastasie Panu nr. 25.

Rusu Ioana din comuna Saelele, judeţul 
Teleorman,  sat  Pleaşov,  judeţul 
Teleorman, cheamă în Judecată pe Rusu 
Constantin cu domiciliul în Turnu 
Măgurele, bl. F3, et.4, ap. 38, judeţul 
Teleorman, pentru proces de divorţ, în 
dosarul civil  nr. 262/329/2015, al 
Judecătoriei Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman, cu termen de judecată la 
data de 13.05.2015.

Dosar nr. 3157/229/2014. Judecătoria 
Feteşti. Somaţie. Reclamanta Dinu 
Anica, domiciliată în Ţăndărei, str. 
Bucegi, nr. 17, jud. Ialomiţa, posesor al 
imobilului reprezentat de teren intra-
vilan în suprafaţă de 581 mp, situat în 
Ţăndărei, str. Bucegi, nr. 17, jud. Ialo-
miţa, solicită în temeiul uzucapiunii de 
lungă durată prev. de art. 1846, 1860 
C.civ. dobândirea dreptului de propri-
etatea asupra acestui imobil. Toţi cei 
interesaţi să facă opoziţie sunt somaţi ca 
în termen de şase luni de la emiterea 
prezentei somaţii să formuleze cereri de 
opoziţie, în caz contrar urmând a se trece 
la judecarea cererii.

SOMAȚII
Somaţie emisă în temeiul dispoziţiiilor 
încheierii din 11.12.2014, pronunţate în 
dosarul nr. 1217/740/2014. Prin prezenta 
se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că 
în baza dispoziţiilor art. 1050-1051 Noul 

Cod de procedură civilă, reclamantul 
Petrică Florea domiciliat în comuna 
Poroschia, sat Calomfireşti, judeţul 
Teleorman, a introdus la Judecătoria 
Alexandria, judeţul Teleorman, acţiune 
care  face  obiectul  dosarului  nr. 
1217/740/2014, prin care a solicitat ca 
instanţa să constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului - teren în suprafaţă de 
1469 mp, parte din suprafaţa totală de 
2181 mp, categoria arabil, situat în 
comuna Poroschia, sat Calomfireşti, 
judeţul Teleorman, amplasat în tarlaua 
1 1 ,  p a r c e l e l e  4 1 4 ,  4 1 5 ,  a v â n d 
următoarele vecinătăţi: N - Guţă Petre, 
E. Petcu Gheorghe, S - Popa Marin, 
Toncu Dumitru, Nicula Gheorghe, V - 
drum. Orice persoană interesată este 
somată ca în termen de 6 luni de la 
afişarea şi publicare prezentei somaţii, să 
formuleze opoziţie la cererea de uzuca-
piune a reclamantului Petrică Florea, la 
Judecătoria Alexandria. În caz contrar 
se va proceda la judecarea cererii. 
Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată de Judecătoria 
Alexandria la data de 11.12.2014 în 
dosarul 1217/740/2014.

Somaţie emisă în baza art.1051 alin.1 
NCPCiv, prin Încheierea de şedinţă din 
data de 26.03.2015. Reclamanţii- posesori 
Firu Silvica, Firoiu Marius, ambii cu 
domiciliul în Craiova, Str. Aleea 4 Bîlteni, 
nr.40, Jud.Dolj, invocă în dosarul 
36035/215/2014 al Judecătoriei Craiova, 
dobândirea proprietăţii prin uzucapiune 
asupra imobilului teren intravilan în 
suprafaţă de 130mp, situat în Craiova, 
Aleea 4 Bîlteni, nr.40, Jud.Dolj. Se 
somează orice persoană interesată să facă 
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la emiterea şi publicarea prezentei 
somaţii se va trece la judecarea cererii.      

România. Judecătoria Galaţi. Dosar nr. 
24437/233/2014. Secţia civilă. Operator 
de date cu caracter personal nr. 8637. 
Somaţie emisă în temeiul încheierii de 
şedinţă din data de 27.03.2015. se aduce 
la cunoştinţă celor intersaţi că recla-
manta Hoştuc Georgeta, cu domiciliul în 
Sector 3, Bucureşti, Str. Aleea Feteşti nr. 
3, bl. F3, sc. C, ap. 39, a introdus la 
Judecătoria Galaţi în dosar civil nr. 
24437/233/2014, acţiune prin care 
solicită să se constate, în contradictoriu 
cu pârâtul Municipiul Galaţi reprezentat 
prin primar, că a dobândit prin uzuca-
pune terenul în suprafaţă de 81,64 mp 
situat în Galaţi, Str. Nicolae Alexan-
drescu (fosta stradă Dumitru Chicoş) nr. 
144, cu numărul cadastral 7494, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
dispoziţiile art. 1051 Noul cod procedură 
civilă. Persoanele interesate pot să facă 
opoziţie la Judecătoria Galaţi, potrivit 
dispoziţiilor art. 1051 Noul cod proce-
dura civilă, în caz contrar în termen de 6 
luni de la emiterea celei din urmă publi-
caţii se va trece la judecarea cererii. 
Preşedinte Eliza Loredana David. 
Grefier Lenuţa Căpăţînă.

DIVERSE
Subscrisa CII Chitu Adina Elena în cali-
tate de lichidator judiciar numit în 
dosarul nr. 1043/105/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, notifică deschi-

derea procedurii simplificate a insol-
venţei faţă de debitoarea Eurotrans 
Turism SRL, cu sediul în Ploieşti, str. 
Lalelelor nr.  8,  judeţul Prahova, 
J 2 9 / 8 7 7 / 1 9 9 1 ,  C U I  1 3 4 3 5 8 9  c u 
următoarele termene: 21.05.2015 înregis-
trarea cererilor de creanţe; 01.06.2015 
tabelul  prel iminar al  creanţelor; 
26.06.2015 tabelul definitiv de creanţe; 
05.06.2015 prima adunare a creditorilor, 
va avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploieşti, str. Cezar Bolliac nr.16, 
jud. Prahova, ora 14:00; 05.05.2015 
adunarea generală a asociaţilor va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, str. Cezar Bolliac nr.16, jud. 
Prahova, ora 15:00 cu unic punct pe 
ordinea de zi “Desemnarea administra-
torului special”.

SC Smilessence SRL, titular al activității 
8623-Activități de asistență stomato-
logică ce se desfășoară în București, str. 
Constantin Aricescu nr. 36, sector 1, 
anunță publ icul  interest  asupra 
depunerii solicitării de obținere a autor-
izației de mediu pentru activitatea sus 
menționată.  Informații le privind 
potențialul impact asupra mediului al 
activității desfășurate pot fi consultate la 
sediul I.P.M. București, Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni-joi 
între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 
8:00-14:00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul I.P.M. București, 
după același program, în zece zile de la 
data efectuării anunțului public.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie 
al S.C. FI-BA Balotesti S.A., cu sediul în 
comuna Baloteşti, Şoseaua Unirii nr.145, 
judeţul Ilfov, înmatriculată sub nr. 
J23/920/2003, în conformitate cu Legea 
nr. 31/1990, modificată şi republicată, 
precum şi cu actul său constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 27 mai 
2015, orele 10,00, la sediul societăţii. 
Adunarea Generală va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de 
gestiune al Consiliului de administraţie, 
a Raportului comisiei de cenzori şi a 
situaţiilor financiare anuale, inclusiv a 
contului  de profit  ş i  pierdere la 
31.12.2014. 2. Aprobarea proiectului de 
buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2015. 3. Diverse. Vor avea dreptul de 
participare la Adunarea Generală acţion-
arii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 20.05.2015. Dacă la 
prima convocare Adunarea Generală nu 
se va putea ţine, aceasta, va avea loc la 
data de 28.05.2015, la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
C.N. Administraţia Porturilor Dunării 
Fluviale S.A. Giurgiu organizează, în 
data de 11.05.2015, ora 11:00, la sediul 
companiei din Giurgiu, şos.Portului nr.1, 
licitaţie publică deschisă cu strigare 
pentru închirierea suprafeţei de 350 mp 
teritoriu portuar, din Portul Giurgiu. 
Închirierea teritoriului portuar se va face 
pentru desfăşurarea de activităţi 
portuare, prin licitaţie publică deschisă 
cu strigare în conformitate cu preve-
derile: -H.G. nr. 520/1998 privind înfi-

inţarea C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, 
modificată şi completată cu H.G nr. 596 / 
13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republicată, 
privind administrarea porturilor şi căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului 
public al statului, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi 
şi pe căile navigabile interioare; -Ordinul 
M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea 
Regulamentului privind închirierea 
infrastructurii de transport naval care 
aparţine domeniului public al statului şi 
este concesionată administraţiilor 
portuare şi/sau de căi navigabile inte-
rioare. Documentaţia de licitaţie, în 
valoare de 100 lei, la care se adaugă 
T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul 
C.N. A.P.D.F.  S.A. GIURGIU, şos.
Portului, nr.1, începând cu data de 
23.04.2015, iar ofertele pot fi depuse la 
sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din 
Municipiul  GIURGIU, şos.Portului nr.1, 
până la data de 08.05.2015, ora 13:00. 
Precizăm că nu se percepe taxă de 
participare la licitaţie. In situaţia în care 
la data de 11.05.2015 procedura nu va fi 
finalizată, licitaţia publică deschisă cu 
strigare se va relua în fiecare zi de luni, 
ora 11:00, până la atribuirea contractului 
de închiriere a suprafeţei de 350 mp 
teritoriu portuar, din Portul Giurgiu. 
Ofertele pot fi depuse în zilele de marti 
până vineri ora 13:00, iar în ziua de luni 
( ziua licitaţiei) până la ora 10:30. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute la 
telefon nr. 0246/213003, fax 021/3110521, 
e-mail patrimoniu @apdf.ro.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
D i rec ţ ia  Genera lă  Reg iona lă  a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău. 
Activitatea de Colectare Contribuabili 
Mijlocii. Nr. 2551/ CM/ 16.04.2015. 
Anunţ privind vânzarea pentru bunuri 
imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În 
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 06, luna mai, orele 
12.00, anul 2015, în localitatea Bacău, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 

Națională de Administrare Fiscală. 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești. Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de 

executare nr. 2570517297291. Nr. 

20408/21-04-2015. Anunț privind 

vânzarea pentru bunuri imobile. S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației 

privind vânzarea următoarelor bunuri 

imobile: Spațiu comercial în suprafață 

de 15,5 mp, situat în Vălenii de Munte, 

Bld. Nicolae Iorga, nr. 57, bl. B15, parter 

- Prețul de pornire al licitației este de 

22.820 lei, exclusiv TVA, la sediul din 

strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de 

Munte, în data de 18.05.2015, ora 10. 

Anunțul nr. 20408/21.04.2015 poate fi 

consultat la sediul organului fiscal, la 

primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru 

date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela 

numărul 0244.283006, persoană de 

contact Ariciu Nicolae. Data afișării: 

23.04.2015.
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str. Dumbrava Roşie, nr. 1-3, se vor vinde 
prin licitaţie publică următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului S.C. 
Artera Blue S.R.L., cu domiciliul fiscal în 
localitatea Oneşti, str. Redului, nr. 101, 
judeţul Bacău, cod de identificare fiscală 
15878574: a) teren intravilan în supra-
faţă de 7.153 m.p. situat în localitatea 
Bacău, str. Pictor Theodor Aman FN, nr., 
judeţul Bacău – preţ evaluare/ de pornire 
al licitaţiei lei (exclusiv TVA) - 2.075.620 
lei. Bunurile imobile mai sus menţionate 
sunt grevate de următoarele: Creditori, 
Sarcini: Administraţia Judeţeană a  
Finanţelor Publice Bacău - pv sechestru 
nr. 59215/ 20.05.2013. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi  
în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să 
prezinte, până la termenul de vânzare 
sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până 
în ziua precedentă termenului de 
vânzare - 05.05.2015, respectiv: oferta de 
cumpărare, în cazul vânzării la licitaţie; 
dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire 
a licitaţiei în contul deschis la Trezoreria 
operativă a Municipiului Bacău, benefi-
c iar  Adminis traţ ia  Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bacău, CUI 4278523, 
cont - RO65TREZ0615067XXX013202; 
împuternicirea persoanei care îl reprez-
intă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naţionalitate română, copie 
de pe certificatul unic de înregistrare 

e l i be ra t  de  Of i c iu l  Reg i s t ru lu i 
Comerţului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; 
pentru persoanele fizice străine, copie de 
pe paşaport; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzarea şi la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate  cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) litera d) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, când urmează să se ia  
măsuri de executare silită, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa 
la sediul nostru sau la telefon numărul 
0234/510015 interior 105 sau 149.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
D i rec ţ ia  Genera lă  Reg iona lă  a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău. 
Activitatea de Colectare Contribuabili 
Mijlocii. Nr.  2552 /CM, Data 16.04.2015. 

Anunţul privind vânzare bunuri mobile. 
În temeiul art .  162 alin.  (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, 
r epub l i ca tă ,  cu  mod i f i căr i l e  ş i 
completările ulterioare, se face cunoscut 
că în ziua de 06 luna mai, anul 2015, ora 
12.00,  în  local i tatea Bacău,  s tr. 
Dumbrava Roşie, nr. 1-3, se vor vinde 
prin licitaţie publică următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Artera Blue S.R.L., cu domiciliul fiscal în 
localitatea Onești, str. Redului, nr. 101, 
cod de identificare fiscală 15878574: 
Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale şi 
privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Preţul de evaluare sau de 
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), 
Cota TVA/ neimpozabil/  scutit *): 1. 
Autoutilitară Volkswagen LT 28, 2,5 TDI 
FL nr. înmatriculare BC 48 ART, alb, an 
f a b r i c a ț i e  1 9 9 7 ,  s e r i e  ș a s i u 
W1ZZZ2DZVH011313, serie motor 
011042, 3.940 lei; 2. Iveco 29L9, nr. 
înmatriculare BC 46 ART, an fabricație 
2002, serie șasiu ZCFC2960105385160, 
serie motor 3888389, 6.950 lei; 3. Iveco 
ES1 29L12, nr. înmatriculare BC 44 
ART, culoare alb, an fabricație 2003, 
serie șasiu ZCFC2980005467677, serie 
motor 0040839, 4.370 lei; 4. Iveco 29L10, 
nr. înmatriculare BC 45 ART, culoare 
alb, an fabricație 2003, serie șasiu 
ZCF2971005423622,  ser ie  motor 
0040839, 6.975 lei; 5. Mercedez Benz 
2038 SSP, nr. înmatriculare BC 41 ART, 

an  fabr i ca ț i e  1995 ,  s e r i e  șa s iu 
WDB6555831K139284, serie motor 
10832845, 28.645 lei. Total: 50.880 lei. *) 
Regimul şi cotele de taxă pe valoare 
adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitaţie, până în ziua prec-
edentă termenului de vânzare, respectiv 
05 mai 2015: oferta de cumpărare, în 
cazul vânzării la licitaţie; dovada plăţii 
taxei de participare, reprezentând 10% 
din preţul de pornire a licitaţiei; în 
contul  deschis la Trezoreria operativă a 
Municipiului Bacău, beneficiar Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
B a c ă u ,  C U I  4 2 7 8 5 2 3 ,  c o n t  - 
RO65TREZ0615067XXX013202; împut-
ernicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoanele fizice române, copie 
de pe actul de identitate; dovada emisă 
de creditorii fiscali că nu au obligaţii 
fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare şi la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecatorească 
competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate  cu prevederile art. 172 - 
173 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completări le  ul ter ioare .  Potr ivi t 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) litera d) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, 
r epub l i ca tă ,  cu  mod i f i căr i l e  ş i 
completările ulterioare, când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0234/510008.

PIERDERI
SC Medimert SRL, cu sediul în Suceava, 
Str.Mitropoliei, nr.32, sc.B, et.3, ap. 10, 
având CUI 31698583, declară pierdut 
chitanţier având seria MER şi număr 
între 801-850. Le declaram nule.

Pierdut Foaie de parcurs seria STPT nr. 
89.462/02.04.2015, eliberată de Transe-
lectrica –S.T. Piteşti, pe numele Neacşu 
Gabriel. Se declară nulă.

Pierdut atestat seria 0000000005X2900 și 
cardul tahograf seria 0281992000 elib-
erate de A.R.R. Vrancea în anul 2014 pe 
numele: Radu Ion, CNP 1571025393706. 
Se declară nule.

Declar (nulă) pierdută legitimaţia de 
serviciu emisă de Primăria Sector 5 pe 
numele Matei Mariana.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 

licitația a-II-a. Anul 2015, luna Mai, ziua 26, ora 12. 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 ziua de 26, luna Mai, anul 2015, ora 

12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul fiscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr. 18, județul Giurgiu, cod de 

identificare fiscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor indica drepturi reale și sarcini care grevează 

bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA 24%: 1) Autoutilitară Man, GR-

5-CIP - marca Man, nr. de identificare - WMAE520089L017824, anul fabricației - 1998, grad de exploatare mediu, stare generală de 

întreținere - satisfăcătoare  49.800 lei, 11.952 lei; 2) Semiremorcă Meiller, GR-39-CIP - marca Meiller Kipper, nr. de identificare – 

W09SHL3358SM08978, anul fabricației - 2008, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, în stare de funcționare, 

53.925 lei, 12.942 lei; 3) Semiremorcă Smitch Ski B.43.UEW - marca – Schmitz, nr. de identificare – WSK00000001226606, stare 

generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, în stare de funcționare, 34.725 lei, 8.334 lei; 4) Semiremorcă Meiller MHKS B-

135-CIP, marca Meiller Kipper, nr. de identificare W09SSHL335BSM08178, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, 

în stare de funcționare, 62.700 lei, 15.048 lei; 5) Calculator Server Dell Power Edge T20 - bunul mobil este în stare de funcționare, nu 

prezintă deficiențe, 761 lei, 183 lei; 6) Unitate calculator CPU Intel G860, HDD WD2500, DVD RWLG, DDR III 2GB, tastatură și maus – 

bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 360 lei, 86 lei; 7) HDD Dell Server 500 GB – bunul mobil este în stare 

de funcționare, nu prezintă deficiențe, 239 lei, 57 lei; 8) Monitor Led 21.5”-22M35A-B - bunul mobil este în stare de funcționare, nu 

prezintă deficiențe, 257 lei, 62 lei; 9) Mouse HP optic – bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 17 lei, 4 lei; 

10) Tastatura Canyon - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 16 lei, 4 lei; 11) Router 300MBPS NBG-418N - 

bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 47 lei, 11 lei; 12) Multifuncțional Inkjet Pixma - bunul mobil este în 

stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 116 lei, 28 lei. Total: 202.962 lei, 48711 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunurilor 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 sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 

întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la 

Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, 

răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 

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. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația 

Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate 

documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte 

telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să 

își justifice calitatea prin procură specială autentică. 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 0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.


