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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu
de activitate fabricarea de prototipuri, ma-
chete [i matri]e, numai în lemn, argil`,
r`[ini sau materiale compozite, cu
prec`dere în industria auto. C`ut`m per-
soan`, femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e
în matri]are, machetare [i prototipare,
desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s`
ne scrie]i pe adresa contact@prototechnol-
ogy.ro. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.
611/2008 [i a O.U.G. nr.45/2008, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale
anun]` scoaterea la concurs a func]iei pub-
lice de execu]ie vacant` de consilier supe-
rior din cadrul Compartimentului Rela]ia
cu Serviciile Sanitare Veterinare, Amelio-
rarea [i Nutri]ia Animalelor în data de
08.12.2014, proba scris`, astfel: Direc]ia
General` Politici Agricole [i Strategii,
Direc]ia Organiz`ri de Pia]` în Sectorul
Zootehnic- Compartimentul Rela]ia cu Ser-
viciile Sanitare Veterinare, Ameliorarea [i
Nutri]ia Animalelor: 1 func]ie public` va-
cant` de consilier superior. Condi]ii speci-
fice:  -Studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`  în
domeniul/ specializarea zootehnie sau
medicin` veterinar`; Vechimea minim` în
specialitatea studiilor: 9 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la secre-
tariatul comisiei de concurs în termen de 8
zile, de la data public`rii. Bibliografia,
condi]iile specifice de participare precum
[i actele solicitate candida]ilor pentru
dosarul de înscriere vor fi afi[ate la sediul
institu]iei din B-dul. Carol I nr.24, sector 3,
Bucure[ti [i vor fi publicate pe pagina de
web www.madr.ro. Concursul va avea loc
la sediul M.A.D.R..

Anun] concurs ocupare func]ie publica
temporar vacanta. Prim`ria Ora[ului Dol-
hasca, Jude]ul Suceava  organizeaz` con-
curs de recrutare pentru ocuparea pe
perioad` determinat` a func]iilor publice
de execu]ie temporar vacante dup` cum
urmeaz`: 1. inspector, clasa I, grad profe-
sional principal - Compartimentul Achizi]ii,
contracte, administrarea domeniului pub-
lic [i privat; 2. referent, clasa III, grad profe-
sional principal – Compartimentul
Eviden]` financiar`, control urm`rire [i ex-
ecutare silit`; Candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` condi]iile generale prev`zute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul func]ionarilor publici, (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare;.
Condi]iile specifice necesare în vederea
particip`rii la concurs [i a ocup`rii func]iei
publice sunt: 1. inspector, clasa I, grad pro-
fesional principal - Compartimentul
Achizi]ii, contracte, administrarea domeni-
ului public [i privat: - studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; -
vechime în specialitatea studiilor: minim 5
ani. 2. referent, clasa III, grad profesional
principal - Compartimentul Eviden]` finan-
ciar`, control urm`rire [i executare silit`; -
studii liceale, respectiv studii medii liceale
finalizate cu diplom` de bacalaureat; -
vechime în specialitatea studiilor: minim 5
ani. Concursul se organizeaz` la sediul la
sediul Prim`riei Ora[ului Dolhasca în data
de 05.12.2014, ora 11:00, proba scris` iar in-
terviul se va stabili ulterior. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune la sediul
Prim`riei Ora[ului Dolhasca din ora[ul Dol-
hasca, jude]ul Suceava, Compartimentul
juridic [i resurse umane, pân` la împlinirea
termenului de 8  zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial al României Partea a – III-
a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie
s` con]in`, în mod obligatoriu, docu-
mentele prev`zute la art. 49 din Hot`rârea
Guvernului României nr. 611/2008, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Rela]ii suplimentare cu privire la con]inutul
dosarului, bibliografie, etc. se pot ob]ine la
telefon 0230546101 (Compartimentul ju-
ridic [i resurse umane al Prim`riei ora[ului
Dolhasca - persoana de contact Mihalache
Valentina).

Anun]. Prim`ria Ora[ului Dolhasca, Jude]ul
Suceava  organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioad` nedetermi-
nat` a func]iilor publice de execu]ie va-
cante dup` cum urmeaz`: 1. inspector,
clasa I, grad profesional principal - Compar-
timentul Buget Prognoze; 2. inspector,
clasa I, grad profesional principal - Compar-
timentul Camera Agricol`; 3. inspector,
clasa I, grad profesional asistent - Compar-
timentul Informare, rela]ii cu publicul [i
registratur`. Candida]ii trebuie s` îndeplin-
easc` condi]iile generale prev`zute de art.
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici, (r2), cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare;. Condi]iile speci-
fice necesare în vederea particip`rii la con-
curs [i a ocup`rii func]iei publice sunt: 1.
inspector, clasa I, grad profesional princi-
pal - Compartimentul Buget Prognoze: -
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor economice; - vechime în special-
itatea studiilor: minim 5 ani. 2. inspector,
clasa I, grad profesional principal - Compar-

timentul Camera Agricol`; - studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani. 3. inspector, clasa I, grad pro-
fesional asistent - Compartimentul Infor-
mare, rela]ii cu publicul [i registratur`.
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; vechime în special-
itatea studiilor: minim 1 an. Concursul se
organizeaz` la sediul la sediul Prim`riei
Ora[ului Dolhasca în data de 23.12.2014, ora
10:00, proba scris` iar interviul se va sta-
bili ulterior. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune la sediul Prim`riei Ora[ului
Dolhasca din ora[ul Dolhasca, jude]ul
Suceava, Compartimentul juridic [i resurse
umane, pân` la împlinirea termenului de
20 de zile de la data public`rii în Monitorul
Oficial al României Partea a – III-a. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie s` con]in`,
în mod obligatoriu, documentele
prev`zute la art. 49 din Hot`rârea Guver-
nului României nr. 611/2008, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Rela]ii suplimentare cu privire la con]inutul
dosarului, bibliografie, etc. se pot ob]ine la
telefon 0230546101 (Compartimentul ju-
ridic [i resurse umane al Prim`riei ora[ului
Dolhasca - persoana de contact  Mihalache
Valentina).

VÂNZåRI DIVERSE

Nemul tracilor era cel mai numeros dup`
inzi! 0761.674.276, 0733.940.772.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria
caut` colaboratori, firme transport autor-
izate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitar`
prelat` 3.5t, sarcin` util` de la 1.000kg, ca-
pacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t,
12t, pentru transport marf` în UE. Obliga-
toriu [oferul s` cunoasc` limba englez`
sau german`, nivel conversa]ional. Tel:
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de. 

CITA}II
Carp Annemarie Elena- cu domiciliu \n Ia[i,
str. Mihail Sevastos, nr. 19, jud. Ia[i, este
citat` \n calitate de p~r~t`, (ap`r`tor de-
semnat \n calitate de cur`tor special este
d-na Av. Bodia Diana) \n dosarul nr.
35492/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii,
\n data de 22.01.2015, ora 08:30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie
Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala
3, complet c10, reclamant` fiind SC Salubris
SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43,
jud. Ia[i.

Balteanu Viorica, cu ultimul domiciliu în
Iasi, Str. Decebal, nr. 1, ap. 3, jud. Ia[i, este
chemat` la Judec`toria Ia[i cu sediul Str.
Anastasie Panu, nr. 25, jud. Ia[i, camera Sala
6 – Camera de consiliu, în ziua de
15.12.2014, Completul C23f civil, ora 12:00,
\n dosar nr. 22894/245/2014, \n calitate de
pârât, în proces cu E.ON Energie Romania
SA în calitate de reclamant, av~nd ca
obiectcerere de valoare redus`.

Numita Petrea Tita domiciliat` legal \n sat
Contesti, com. Davidesti, 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 de-
schiderea procedurii de adop]ie intern`, cu
termen de judecat` \n data de 22.01.2015,
sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i \n vederea
exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.

Numita Gheorghe Ani]a domiciliat` \n sat
Recea, com Punghina, jud. Mehedin]i, este
citat` \n calitate de p~r~t`, \n contradicto-
riu cu DGASPC Gala]i, \n dosarul civil nr.
6769/121/2014, cu termen de judecat` la
data de 08.12.2014 sala 3 ora 9, la Tribunalul
Gala]i.  

Gheorghe Mihai, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun. Ro[iorii de Vede, jud.
Teleorman, este citat la Judec`toria Ro[iorii
de Vede în dosar nr. 3179/292/2014, având
ca obiect ac]iune în constatare pentru ter-
menul din 9.12.2014, în proces cu reclaman-
tul Stancu Minel Nelu.

SC Genco Investment SRL este citat` pen-
tru  data de 5.12.2014, ora 8.30 la Tribunalul
Constan]a \n calitate de debitor, procedura
insolven]ei societ`]ii cu r`spundere limi-
tat`, dosar nr. 4830/118/2014, la cererea
creditorului SC MSD Com SRL.

Schiopu Ernesta Nicoleta îl citeaz` pe pârâ-
tul Bahrin Cristinel, cu ultimul domiciliu

cunoscut în comuna Laza, jude]ul Vaslui, la
Tribunalul Vâlcea, în dosar nr
3059/90/2014, cu termen la 13 ianuarie
2015, pentru recunoa[tere hot`râre pro-
nun]at` în Torrijos – Spania. În caz de
neprezentare, judecata se face în lips`.

Judec`toria V`lenii de Munte, Jude]ul Pra-
hova, Dosar nr 2889/331/2014. 6.11.2014. |n
temeiul \ncheierii din data de 06.11.2014,
potrivit art. 1051 C. proc.civ., ca urmare  a
cererii \nregistrate pe rolul instan]ei sub nr.
2889/331/2014, prin care se invoc` de c`tre
Pan` Andrei domiciliat \n com. Aluni[, sat
Aluni[ nr 403, jud. Prahova, dob~ndirea
dreptului de proprietate ca urmare a uzu-
capiunii asupra imobilului teren \n
suprafa]` de 2110 mp, situat \n com. Aluni[,
sat Aluni[ nr 403, tarla 44, Cc 650 [i F406,
Jud. Prahova, av~nd urm`toarele
vecin`t`]i: la nord drumul [i Soare Liviu, la
sud Drum, la vest Pascu Constantin, la est
Soare Liviu, se emite prezenta soma]ie.
Pentru to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie \n
termen de 6 luni de la emiterea celei din
urma publica]ii. |n lipsa opozi]iei formulat`
\n termen procedural, se va trece la jude-
carea cererii. Men]ion`m c` imobilul este
de]inut de c`tre Pan` Andrei domiciliat \n
com. Aluni[, sat Aluni[ nr 403, jud. Prahova. 

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte,
Jude]ul Prahova, Dosar nr 2514/331/2014.
Data: 12.11.2014. |n temeiul \ncheierii din
data de 10.11.2014, potrivit art. 1051 C.
proc.civ., ca urmare  a cererii \nregistrate pe
rolul instan]ei sub nr. 2514/331/2014, prin
care se invoc` de c`tre reclamantul Ilie
Constantin, domiciliat \n V`lenii de Munte,
str Petru Rare[ nr 4A, jude]ul Prahova,
dob~ndirea dreptului de proprietate ca ur-
mare a uzucapiunii asupra imobilului teren
\n suprafa]` de cca. 189 mp, situat \n
V`lenii de Munte, str Petru Rare[ nr 4A,
jude]ul Prahova, av~nd ca vecini: drumul,
rest proprietate pe dou` laturi [i Pu[ca[u
Gheorghe-Alin, se emite prezenta soma]ie.
Pentru to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie \n
termen de 6 luni de la emiterea celei din
urma publica]ii. |n lipsa opozi]iei formulat`
\n termen procedural, se va trece la jude-
carea cererii. Men]ion`m c` imobilul este
de]inut de c`tre reclamantul Ilie Constan-
tin, domiciliat \n V`lenii de Munte, str
Petru Rare[ nr 4A, jude]ul Prahova.

DIVERSE
SC Conpet SA Ploie[ti, titular al proiectului
“Reabilitare rezervor R6 ]i]ei, sta]ia Barbat-
esti” anun]` publicul interesat asupra lu`rii
deciziei etapei de \ncadrare de c`tre APM
Gorj, \n cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului [i de evaluare
adecvat`, pentru proiectul “Reabilitare rez-
ervor R6 ]i]ei, sta]ia Barbatesti” propus a fi
amplsat \n sta]ia Barbatesti. Proiectul de-
ciziei de \ncadrare [i motivele care o fun-
damenteaz` pot fi consultate la sediul
APM Gorj din T~rgu-Jiu, strada Unirii nr. 76
\n zilele de luni-vineri \ntre orele 8-16. Pub-
licul interesat poate \nainta comentarii sau
observa]ii la proiectul deciziei de \ncadrare
\n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun].

OMV Petrom SA anun]` publicul intersat
asupra depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Ame-
najare platform` betonat` \mprejmuit` cu
gard de plas` bordurat`, [opron lateral,
punct de livrare [i cabin` poza la Depozi-
tul Moine[ti” propus a fi amplsat \n locali-
tatea Moine[ti, strada Schelei, jude]ul
Bac`u. Informatiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM Bac`u,
str. Oituz nr. 23 [i la sediul OMV petrom SA,
\n zilele de luni-joi orele 08:00-16:30 [i
vineri \ntre orele 08:00-14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Bac`u.

Dosar nr. 861/229/2014. Judec`toria Fete[ti.
Soma]ie. Peten]ii Mihai Neculae [i Necu-
lae Elisabeta domicilia]i în Fete[ti, str. 1
Iunie, nr. 6, jude]ul Ialomi]a, posesori ai
imobilelor constând în dou` construc]ii -
locuin]` parter, construit` din chirpici [i în-
velit` cu ]igl`, compus` din 5 camere, 2
holuri, 1 buc`t`rie, o baie, cu o suprafa]`
construit` de 133 mp [i anexa
gospod`reasc` construit` din chirpici,
acoperit` cu pl`ci de azbociment, cu o
suprafa]` construit` de 14 mp, [i ai
suprafe]ei de teren aferente în suprafa]`
de 620 mp, situate în Fete[ti, str. 1 Iunie, nr.
6, jude]ul Ialomi]a, având urm`toarele
vecin`t`]i: - la Nord - strada 1 Iunie, - la Sud
- Dinu Necsuta; - la Est - [tefan Titi, - la Vest
- imobil cu num`r cadastral 1391 Solicit`, în
temeiul uzucapiunii de lung` durat` prev.
de art.1846, 1860 C.civ. dobândirea dreptu-
lui de proprietatea asupra acestui imobil.
To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt
soma]i ca în termen de [ase luni de la
emiterea prezentei soma]ii s` formuleze
cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând a
se trece la judecarea cererii.

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul
în str. Dun`rii nr.139, cod fiscal 4652660, or-
ganizeazã procedura de de negociere di-
rect` în scopul concesion`rii unui  teren în
suprafa]` de 300,00 mp., apar]inând
domeniului privat de interes local al mu-
nicipiului Alexandria, situat în strada
Fabricii, nr. 2A în CV 101. Perioada de conce-
sionare este de 25 ani. Începerea negocierii
directe va avea loc la data de 10.12.2014,
orele 11:00, la sediul Prim`riei Municipiu-
lui Alexandria, iar ofertele se primesc la
registratura Prim`riei Municipiului Alexan-

dria, pânã în preziua datei de începere a ne-
gocierii directe, orele 16:00, într-un singur
exemplar în limba român`. Documenta]ia
de atribuire poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, Servi-
ciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732,
int.132, fax. 0247317728. Împotriva proce-
durii, pân` la momentul adjudec`rii, se va
putea face contesta]ie la Judec`toria
Alexandria (strada Independen]ei, nr. 22,
Alexandria). Solu]ionarea litigiilor se real-
izeaz` la Tribunalul Teleorman-Sec]ia Con-
tencios Administrativ (strada Ion Creang`,
nr. 53, Alexandria).  

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]. Invita]ie de participare. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul.
Traian nr. 19 bis, invit` practicienii în insol-
ven]` înscri[i pe Lista practicienilor în in-
solven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal` pentru zona III, s`
depun`, pân` cel târziu în data de
27.11.2014, ora 13.00, oferte în vederea de-
semn`rii practicienilor în insolven]` în
dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tri-
bunalului Comercial Arge[, privind deb-
itoarele: SC Biani Prod Com SRL, Piatra
Neam], CUI 9413779; SC Corporate Voyage
SRL, Cotu Vame[, Horia, CUI 24839841; SC
Ghemicon Top SRL, Dragova, Cânde[ti, CUI
16475839; SC Discoland SRL, Topoli]a,
Grum`ze[ti, CUI 16099238; SC Rada Invest
SRL, Vân`tori Neam], CUI 26466803; SC
Willara SRL, Piatra Neam], CUI 15845992.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care
vor fi men]ionate urm`toarele: Ofert` pen-
tru selectarea unui practician în dosarul de
insolven]` al SC .............., a nu se deschide
pân` la data de 27.11.2014, ora 14.0, nu-
mele/ denumirea, precum [i adresa/
sediul social [i vor fi întocmite conform
prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edin-
telui Agen]iei Na]ionale de Administrare
Fiscal` nr. 1.009/ 2007 privind procedurile
de selec]ie a practicienilor în insolven]`
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofer-
telor va avea loc în data de 27.11.2014, ora
14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de sedin]e
– parter, dat` pentru care invit`m practi-
cienii în insolven]` care depun oferte în
dosarele pentru care va fi organizat`
selec]ia, s` participe la deschiderea ofer-
telor.

SC GP S`geata Prod SRL anun]` publicul in-
teresat asupra lu`rii deciziei etapei de în-
cadrare de a nu solicita efectuarea
evalu`rii de impact asupra mediului pen-
tru proiectul “Amplasare Sta]ie de Asfalt
Semimobil`”, în Suplacu de Barcau, str.
Minerilor nr. 80, judetul Bihor. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediu-
lui Bihor din Oradea, bulevardul Dacia, nr.
25/A în zilele de luni-vineri orele 09.00-
14,00 , precum si la urm`toarea adres` de
internet: www.apmbh.ro [i la sediul SC GP
S`geata Prod SRL din Suplacu de Barc`u,
sat Suplacu de Barc`u, str. Minerilor nr. 40,
Jude]ul Bihor, Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul Agen]iei pentru Pro-
tec]ia Mediului Bihor, în termen de 8 zile
de la publicarea pe site.

LICITA}II
Anun] de Participare [1]: Fondul european
pentru Integrare a Resortisan]ilor }`rilor
Ter]e Programul anual 2013. Ref: IF/13.01.
Inspectoratul General pentru Imigr`ri so-
licit` propuneri de proiecte pentru imple-
mentarea unor ac]iuni în domeniul azilului
cu ajutorul unei asisten]e financiare prin
Programul general “Solidaritatea [i ges-
tionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii
Europene. Instruc]iunile pentru solicitan]i
în forma complet` se g`sesc pentru con-
sultare la Inspectoratul General pentru
Imigr`ri, str. Lt. col. Constantin Marinescu
nr. 15A, Sector 5, Bucure[ti [i pe pagina de
Internet www.ori.mai.gov.ro. Data limit`
pentru depunerea propunerilor este
08.01.2015, ora 09:00. Selec]ia propuner-
ilor se va efectua pe baza 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 ul-
terioare. [1] Anun] publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 216 din data de
20.11.2014, Partea a VI-a.

Direc]ia de Administrare a Domeniului
Public [i Privat al Jude]ului Suceava
(DADPPSV) cu sediul în mun. Suceava, str.
Ion Gr`mad`, nr.1-3, jud. Suceava, orga-
nizeaz` negociere direct` în data de 10 de-
cembrie 2014, ora 14:00 la sediul institu]iei,
pentru concesionarea imobilului, propri-
etate privat` a Jude]ului Suceava situat în
municipiul R`d`u]i, strada [tefan cel Mare,
jude]ul Suceava, în vederea desf`[ur`rii
unor activit`]i comerciale. Condi]iile de
participare la licita]ie sunt înscrise în doc-
umenta]ia de atribuire ce poate fi
achizi]ionat` direct de la sediul DADPPSV,
cam. 3. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la tel. 0230.211011, persoana de contact
Doina }ugui .

Direc]ia de Administrare a Domeniului
Public [i Privat al Jude]ului Suceava
(DADPPSV) cu sediul în mun. Suceava, str.

Ion Gr`mad`, nr.1-3, jud. Suceava, orga-
nizeaz` negociere direct` în data de 10 de-
cembrie 2014, ora 11:00 la sediul institu]iei,
pentru concesionarea imobilului, propri-
etate public` a Jude]ului Suceava, situat în
municipiul Suceava, strada Petru Rare[ nr.
54, jude]ul Suceava în vederea înfiin]`rii
unei gr`dini]e speciale pentru copiii cu de-
ficien]e de vedere [i a amenaj`rii unor
spa]ii pentru desf`[urarea de activit`]i
specifice destinate persoanelor cu difi-
cult`]i de vedere. Condi]iile de participare
la negociere sunt înscrise în documenta]ia
de atribuire ce poate fi achizi]ionat` direct
de la sediul DADPPSV, cam. 3. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la tel. 0230.211011,
persoana de contact Doina }ugui .

Compania Na]ional` “Imprimeria
Na]ional`”- SA cu sediul în Bucure[ti,
Bd.Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6, scoate la
vânzare prin licita]ie cu depunere de ofert`
în plic închis, urm`toarele utilaje–ma[ini
tipografice: - Hercules Elite, Stan]a Bacher
RIP Delta Tower HQS, Delta WS-2000, mul-
tilink – Hercules + accesorii, pre] pornire
5.453 euro f`r` TVA; - Imprimant` Creo Sci-
tex Iris 4 PRINT, pre] pornire 1.398 euro f`r`
TVA; - Ram` automat` de copiat pl`ci,
model Lastra EM II 110, pre] pornire 1.059
euro f`r` TVA. Oferta se va depune pân` la
data de 02.12.2014, orele 12.00 prin po[t`
sau direct la pct. lucru din Bd. Iuliu Maniu
nr.224 , sector 6, Bucure[ti. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 02.12.2014,
orele 12.30 la sediul C.N.“Imprimeria
Na]ional`-SA. Documenta]ia de atribuire
se poate ob]ine de la sediul C.N.IN- S.A. din
data de 20.11 – 28.11.2014, de luni pân`
joi(orele 08.00-16.00), vineri (orele 08.00-
13.00) sub condi]ia prezent`rii B.I./C.I. (orig-
inal [i copie) [i a unei împuterniciri
acordate de c`tre reprezentantul legal în
acest scop. Informa]ii suplimentare: Adrian
Achim/Adrian Vlad- tel. 021/434.88.05 – 09. 

Compania Na]ional` “Imprimeria
Na]ional`” - SA cu sediul în Bucure[ti,
Bd.Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6, scoate la
vânzare prin licita]ie cu depunere de oferta
în plic închis: - autovehicul Dacia 1310 L,
pre] pornire 100 euro f`r` TVA; - autove-
hicul Nubira II CDXM, pre] pornire 600
euro f`r` TVA. Oferta se va depune pân` la
data de 02.12.2014, orele 09.00 prin po[t`
sau direct la pct. lucru din Bd. Iuliu Maniu
nr.224 , sector 6, Bucure[ti. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 02.12.2014,
orele 09.30 la sediul C.N.“Imprimeria
Na]ional`-S.A. Documenta]ia de atribuire
se poate ob]ine de la sediul C.N.IN- S.A. din
data de 20.11 – 28.11.2014, de luni pân` joi
(orele 08.00-16.00), vineri (orele 08.00-
13.00), sub condi]ia prezent`rii B.I./C.I.
(original [i copie) [i a unei împuterniciri
acordate de c`tre reprezentantul legal în
acest scop. Informa]ii suplimentare: Adrian
Achim/Adrian Vlad- tel. 021/434.88.05 – 09.

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. 59275/ 20.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. În temeiul art. 162, alin. (2) din O.G.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
de ziua 04, luna decembrie, anul 2014, ora
10.00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se
vor vinde prin licita]ie public`, urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului: 1.
SC 23 RVA SRL, cu domiciliul fiscal în Ia[i,
[os. Bârnova, CUI 31544185: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Pre]ul
pornire a licita]iei a II a (f`r` TVA): Frigider
profesional inox 2 u[i. 1.911 lei; Autoturism
marca Renault Twingo 1.2i - AB berlin` cu
hayon, an fabrica]ie 2001, benzin`, culoare
albastru, nr. înmatriculare IS - 06 - TLT,
(stare satisf`c`toare). 2.096 lei. Cota TVA *:
24%. Dosar executare nr. 130. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 108 sau la
telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 –
cons. Palaloi E. 2. SC Habitat Bois SRL, cu
domiciliul fiscal în Ia[i, Com. Scânteia, Sat
Scânteia, CUI 25208067: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Autoutil-
itar` Iveco - Daily, an fabrica]ie 2006, mo-
torin`, culoare alb, nr. înmatriculare IS - 07
- YDO. Pre]ul pornire a licita]iei a II a (f`r`
TVA): 11.768 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar ex-
ecutare nr. 614. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Ia[i, mezanin, camera 105 sau la tele-
fon 0232/ 213332, int. 2105 – insp. Buimac
R. 3. SC Intermold International SRL, cu
domiciliul fiscal în Ia[i, str. N. Iorga nr. 12 A,
et. 2, CUI 31137491: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Autoutilitar`
Volkswagen LT28, an fabrica]ie 2001, cap.
cilindric` 2461 cmc, motorin`, culoare alb,
nr. înmatriculare IS - 20 - YNT (stare
satisf`c`toare). Pre]ul pornire a licita]iei a
II a (f`r` TVA): 15.560 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 2100. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Ia[i, mezanin, camera 107 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons.
Leonte L. 4. SC Restaurant Expo SRL, cu
domiciliul fiscal în Ia[i, B-dul. Carol I – Par-
cul Expozi]iei, CUI 17477048: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Pre]ul
pornire a licita]iei a II a (f`r` TVA): Autotur-

ism M1 marca Renault P/ JPOK/ Modus, an
fabrica]ie 2005, cap. cilindric` 1149 cmc,
benzin`, culoare verde, nr. înmatriculare IS
- 05 - TEG. 13.600 lei; Autoutilitar` Dacia
Logan, an fabrica]ie 2007, cap. cilindric`
1390 cmc, benzin`, culoare alb, nr. înma-
triculare IS - 27 - EXP. 11.000 lei. Cota TVA *:
24%. Dosar executare nr. 1597. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Judetene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 107 sau la
telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 –
cons. Maxim A. *) Regimul [i cotele de tax`
pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vân-
zare. 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` termenu-
lui 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
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la
Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar
D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele 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, pen-
tru aprobarea Normelor metodologice a
O.G. Nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat` în sensul c`: deb-
itorul nu va licita nici personal, nici prin
persoan` interpus`, urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, re-
publicat`, 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:
21.11.2014.

PIERDERI

Pierdut Legitima]ie student ATM, Seria B,
No 0534819. Contact: Oprisan Marius, Nr.
Tel: 0765.317.177.

Pierdut certificat constatator nr.29299 din
04.06.2010, apar]inând SC Fema Trans SRL
- Roman. Se declar` nul.

Subsemnatul Szekely Jozsef, cu
CNP:1840501313855, declar pierderea Ates-
tatului Profesional de Taxi, eliberat de ARR
Cluj.

Pierdut adeverin]` plat` integral` Contract
vânzare-cump`rare nr. 4870/17.10.2005,
Constantin Niculae. Declar nul`.

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.
422/5/1997 [i schi]a, pe numele Vischi
Ileana. Le declar nule. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare cu
plata în rate nr. 336/3/21.01.1997, pe numele
Cristea Petre [i Gherghina. Îl declar nul. 

Pierdut proces-verbal recep]ie locuin]`,
Thiel Elena. Îl declar nul.

Pierdut Atestat de liber` practic` nr.
1448/27.03.2006 emis de Colegiul Psi-
hologilor din România pe numele Neagu
Daniela, cod personal 00822. Declar nul.

Deaconu Oana Andreea Persoan` Fizic`
Autorizat` cu sediul în Constan]a, str. Brizei
nr. 18, bl. FD7, sc. D, et. 6, ap. 94, Jude] Con-
stan]a, num`r Registrul Comer]ului
F13/68/2013, C.U.I. 31114692 anun]`
pierderea Certificatului constatator nr.
4948/19.01.2013 emis pentru activit`]i ce
se desf`[oar` la beneficiar. Îl declar nul.

Pierdut [tampil` fotopolimer cu diametrul
de 30 mm, stema Rom~niei [i facsimilul
“ROMÂNIA - MINISTERUL AFACERILOR IN-
TERNE – SEC}IA REGIONALå DE POLI}IE
TRANSPORURI CONSTAN}A - SERVICIUL
JUDE}EAN DE POLI}IE TRANSPORTURI
IALOMI}A”, o declar nul`!


