ANUNŢURI
OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu
experienţă: personal întreţinere - electrician,
zugrav, magazioner. 0722.268.866.
Firmă de construcţii angajează buldoexcavatorist
cu experienţă şi instalatori apă-canal. Tel.:
0733.973.007.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi, cu
sediul în Drobeta Turnu Severin, Bdul Carol I,
nr.3, organizează concurs în data de 29.06.2015,
ora-10.00 (proba scrisa) şi 02.07.2015, ora-10.00
(interviul), pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacantă de inspector de muncă, clasa I,
grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în
Muncă. Alte relaţii privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia pot fi solicitate la
tel. 0252.314.907, 0252.313.772” sau la Comp.
Resurse Umane. Persoana de contact -Tănăsescu
Constantin, tel. 0252.314.907 int.30.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea postului de analist, vacant pe
perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de
Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii. Condiţii de participare: - studii superioare
în specializarea: Informatică; - vechime în
muncă minim 10 ani; - experienţă pe un post în
domeniu, în învăţământul superior de minim 5
ani; - limba engleză nivel mediu; - cunoştinţe
avansate de baze de date şi web design.
Concursul va consta într-o probă practică (în
data de 17.06.2015, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 24.06.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la data de
09.06.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str.
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Primăria comunei Bogaţi, judeţul Argeş organizează în data de 17.06.2015 concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminată a 9 funcţii
contractuale de execuţie vacante în cadrul
,,Centrului de zi pentru copii comuna Bogaţi” şi
în cadrul ,,Centrului de zi pentru copii – Fiii
satului”, după cum urmează: În data de
17.06.2015, ora 10.00 – proba scrisă, concurs
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante în cadrul ,,Centrului de
zi pentru copii comuna Bogaţi”: Coordonator
centru – 1 post (normă întreagă); Educator – 1
post (normă întreagă); Psiholog – 1 post (cu 1/2
normă); Muncitor calificat – 1 post (cu 1/4
normă); Paznic – 1 post (cu 1/4 normă). Data şi
ora interviului se vor afişa odată cu rezultatele la
proba scrisă. În data de 17.06.2015, ora 15.00 –
proba scrisă, concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale de execuţie
vacante în cadrul ,,Centrului de zi pentru copii –
Fiii satului”: Educator: – 1 post (normă întreagă);
Psiholog – 1 post (cu 1/2 normă); Muncitor calificat – 1 post (cu 1/4 normă); Paznic – 1 post (cu

1/4 normă). Data şi ora interviului se vor afişa
odată cu rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de
participare la concurs sunt următoarele: Condiţii
generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului
cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţii specifice:
Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă
de Coordonator centru (cu normă întreagă):
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
experienţă cel puţin 1 an în servicii pentru copil şi
familie. Pentru funcţia contractuală de execuţie
vacantă de educator (normă întreagă): studii
medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
în domeniul socio-uman. Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog (normă
1/2): studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specializarea psihologie. Pentru
funcţia contractuală de execuţie vacantă de
muncitor calificat (normă 1/4): studii medii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat. Pentru
funcţia contractuală de execuţie vacantă de
paznic (normă 1/4): studii medii liceale absolvite
cu diplomă de bacalaureat. Dosarul de înscriere
la concurs se depune până la data de 09.06.2015,
la sediul Primăriei comunei Bogaţi, judeţul Argeş.
Condiţiile de desfăşurare a concursului şi de
participare la concurs, precum şi bibliografia sunt
afişate la sediul Primăriei Bogaţi, anexa la anunţ.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei
Bogaţi, telefon: 0248-655003.
Primăria Comunei Berlişte, cu sediul în localitatea Berlişte, str.Principală, nr.99A, Judeţul
Caraş-Severin, tel.(fax): 0255.576.101, E-mail:
comunaberliste@yahoo.ro, organizează la data de
17.06.2015, ora 10.00, şi la data de 18.06.2015, ora
10.00, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie “Şef Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă” în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Berlişte,
obligatoriu studii liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat. Concursul are următoarea structură:
-12.06.2015 -verificarea dosarelor de concurs, ora
10.00; -17.06.2015 -proba scrisă, ora 10.00;
-18.06.2015 -proba de interviu, ora 10.00.
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei
Comunei Berliște. Data limită pentru depunerea
actelor pentru dosarele de concurs: 09.06.2015,
ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Berlişte,
din localitatea Berlişte, str.Principală, nr.99,
Judeţul Caraş-Severin, la secretarul comunei
Berlişte. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei din localitatea Berlişte, zilnic
luni-joi între orele 08.30-16.00 şi vineri 08.3012.00, persoană de contact secretarul comisiei de
concurs care poate fi contactat la telefon:
0255.576.101 și e-mail: www.primariaberliste.ro.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi
actele necesare înscrierii sunt afişate la sediul
primăriei Berlişte şi pe pagina de internet: www.
primariaberliste.ro
Anunț privind ocuparea prin examen/concurs pe
perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante de șofer 1 la Compartimentul Autorizare, monitorizare, transport local
din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului. În temeiul prevederilor art. 7 din

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Dunărea SA – București, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren extravilan, în suprafață de
5362 mp, situat în extravilanul comunei Rucăr, sat Sătic, județul Argeș, 71.100 lei;
Teren extravilan, în suprafață de 3000 mp, situat în comuna Rucăr, sat Sătic, judetul
Argeș, 39.700 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233 deschis la Trezoreria
Câmpulung Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în
ziua de 04/06/2015. Licitația va avea loc în data de 05/06/2015, ora 11:00:00, la
Sediul SFM - Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere
de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Campulung,
tel. 0248.510098.

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, Primăria orașului
Horezu, cu sediul în oraşul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7 organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a douăfuncţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Autorizare, monitorizare, transport
local al Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Horezu, respectiv ȘOFER I astfel: Data
desfăşurării concursului: -selecția dosarelor
09.06.2015; -proba scrisă în data de 15.06.2015,
ora 10 :00 sediul instituţiei, compartimentul
resurse umane, juridic în perioada 25.05.2015 –
05.06.2015 ora 16:00. Rezultatele selecției
dosarelor se vor afișa la avizierul din cadrul
Primăriei orașului Horezu în data de 09.06.2015.
Condiţii de participare la concurs ; -Șofer I ; -Nr.
posturi: 2 ; -Nivel studii: Liceale sau profesionale;
-Vechime: minim 5 ani în munca; -Să dețină
permis de conducere categoria:B, C, D, calendarul concursului: Depunerea dosarelor: termen
25.05.2015 - 05.06.2015. Selecţia dosarelor:
termen 09.06.2015. Proba scrisă: 15.06.2015, ora
10:00 – în cadrul instituției organizatoare.
Contestaţii proba scrisă: 16.06.2015, între orele
12:00 – 14:00. Afişarea rezultatelor după
contestaţii: termen 17.06.2015, ora 14:00.
Interviu: termen 18.06.2015, ora 09:00 – în cadrul
instituției organizatoare. Rezultatul final al
concursului: termen 22.06.2015, ora 14:00. Bibliografia de concurs și actele necesare înscrierii la
concurs se afișează la sediul instituției. Date de
contact ale secretarului comisiei Cîrstea Elena
Cristina– birou resurse umane juridic –
0250860190, int.112.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţii de depozitare şi producţie între 500 şi 3.500
mp sunt oferite spre închiriere de către S.C.
Ţesătoriile Reunite S.A. în zona Şos. Viilor Sector
5, Bucureşti. Relaţii la telefon 0722654095 şi
0724426617.

CITAȚII
Amet Geilan este chemat în data de 10 iunie
2015, ora 8,30 la Judecătoria Roşiorii de Vede în
calitate de pârât în dosar nr. 707/292/2015.
SC Ted’s Style International SRL, cu sediul în
Bucureşti, Sector 6, Str.Drumul Taberei, nr. 92,
bl.C7, sc.D, et.2, ap.127, este citată în Judecătoria
Iaşi, Secţia civilă, sala 6, complet c04, în data de
17 iunie 2015, ora 13.00, în calitate de pârât, în
proces cu SC Cosmopolitan Trading SRL, în
calitate de reclamant, dosar nr.7967/245/2015
cerere cu valoare redusă.
Se citează numita Budeanu Lidia, domiciliată în
Petrila, Str. Tudor Vladimirescu, Bl. 39/B, Sc. 1,
Ap. 2, judeţ Hunedoara, pentru data de
29.06.2015, ora 9:00, în faţa Tribunalului Hunedoara, în dosar de recurs nr. 4270/278/2011*.
Reclamanţii: Pişleag Anca – Laura şi Pişleag
Costinel-Ciceroni solicită chemarea în judecată a
pârâţilor: Oarga Simona şi Mazza Cristian,
pentru soluţionarea Dosarului nr. 11122/278/2013
la Judecătoria Petroşani având ca obiect ieşire
din indiviziune, pentru data de 04.06.2015, ora
10:30.
Se citează Herescu Aurel cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str. Cpt. Juverdeanu nr. 90A,
sector 2, la Judecătoria Câmpulung în data de
03.06.2015, cam. Sala 1, C8, ora 8,30, în calitate
de pârât, în proces cu Anghel Cristina, în calitate
de reclamant, pentru exercitarea autorităţii
părinteşti exclusive. În caz de neprezentare a
părţilor judecata se va face în lipsă, dacă se
solicită acest lucru.
Numitul Azoiţei Constantin, având ultimul
domiciliu cunoscut în Municipiul Dorohoi, Str.
C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 130, Jud. Botoşani, este citat la Judecătoria Dorohoi, camera
Sala Mare, pe data de 10 Iunie 2015, în calitate
de pârât, în dosarul civil nr. 3761/222/2014, ce
are ca obiect pretenţii, în proces cu Direcţia de
Asistenţă Socială Dorohoi, în calitate de reclamantă.

Numitul Tamaş Dorel Cristian, cu ultimul domiciliu cunoscut în Localitatea Alba Iulia, Str. Aurel
Vlaicu, nr.22, Judeţ Alba, este citat în faţa Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru data de Marţi,
13.10.2015, ora 09.00, Secţia a II-a Civilă,
completul 1, în calitate de intimat-pârât în
dosarul civ. nr.8903/176/2011, având ca obiect
acţiune pauliana în contradictoriu cu recurentul-pârât Mateiu Dorin Mirel şi intimata-pârâtă
SC Spaxia Development SRL Cluj Napoca.
Ţurcanu Dragoş cu domiciliul în sat Sauceniţa,
com. Văculeşti, jud. Botoşani, în calitate de reclamant în dosar 558/222/2015, având ca obiect
,,divorţ”, citează la Judecătoria Dorohoi în data
de 11 iunie 2015 pe Ţurcanu Andreea Mihaela, în
calitate de pârât, cu domiciliul necunoscut.

DIVERSE
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu
achiziţioneză căţei din rasele Ciobănesc German,
Ciobănesc Belgian Malinois, Rottweiler, Labrador
Retriever, cu vârsta între 2 şi 6 luni. Cerinţe:
pedigree, linii pretabile de muncă, sociabili,
mobili, curajoşi şi aportori. Ofertele se pot depune
până pe data de 15.06.2015, la adresa Centrului
Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, strada
Calea Dumbrăvii, nr. 157, Sibiu, telefon
0269/235181, 0744/703969, fax. 0269/240090,
precum şi pe adresele de e-mail horiamesteru@
yahoo.com, florentina.pavel09@gmail.com.

SOMAȚII
Judecătoria Craiova. Dosar nr.29899/215/2014,
complet C17, termen 01.10.2015. SOMAŢIE
emisă în baza art.1051 alin.1 NCPCiv prin
încheierea de şedinţă din data de 02.04.2015.
Reclamantul-posesor Mihalache Nicolae, cu
domiciliul în Com.Işalniţa, Str.Nicolae Bălcescu,
nr.27, Jud.Dolj, invocă în dosarul 29899/215/2014
al Judecătoriei Craiova, dobândirea proprietăţii
prin uzucapiune asupra imobilului teren arabil
intravilan, în suprafaţă de 235mp, situat la
aceeaşi adresă. 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.
Dosar nr. 233/248/2015. Prin prezenta aducem la
cunoștința tututror celor interesați a face opoziție
la constatarea dreptului de proprietate prin
uzucapiune, în favoarea petenților Hoza Viorica
și Hoza Ioan, domiciliați în com. Dobârlău, sat
Mărcuș, nr. 91, județul Covasna și Banciu Margareta, domiciliată în com. Dobârlău, sat Mărcuș,
nr. 89, județul Covasna, asupra imobilului în
suprafață totală de 3280 m.p situat în satul
Mărcuș, județul Covasna identificat ca fiind
înscris în CF nr. 23076 Dobârlău, nr. top. 283 (CF
vechi nr. 782 Mărcuș a+15) înscris pe numele
proprietarilor tabulari Șerban Moise, Șerban
Alexe, Șerban Reveica, având ca vecinătăți la
Nord drum, la Est Taraș Victoria, la Sud drum, la
Vest Popia Gheorghe și Faluvegi Maria, urmând
ca în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urmă publicații să se treacă la
judecarea cererii.

LICITAȚII
SC Codacons SRL, prin administrator judiciar,
având în vedere Programul de Reorganizare
judiciară prin continuarea activităţii şi lichidarea
parţială a averii debitoarei, anunţă, conform
hotărârii Adunării Creditorilor din 10.07.2014 şi
a regulamentului de licitaţie publică, vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate în
patrimoniul acesteia, respectiv: autoturism Volvo,
an fabricaţie 2005, culoare neagră, Break 4+1 uşi,
capacitate cilindrică 2401 cm3, motorină, la
preţul de 24.931 lei (fără TVA) şi buldoexcavatorul JCB la preţul de 19.760 lei (fără TVA).
Preţul de pornire al licitaţie este cel stabilit în
rapoartele de evaluare şi nu conţine timbrul de
mediu. Licitaţiile vor avea loc pe data de:
27.05.2015, 28.05.2015, 29.05.2015, 03.06.2015,
04.06.2015, 05.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015,
11.06.2015 şi 12.06.2015, orele 13.00 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare 0722243673,
0244390887, 0720202946 şi 0344104525.
SC Costrade Impex SRL, societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la
licitaţie publică a terenului intravilan situat în
Ploieşti, str. Elena Doamna, nr. 22, jud. Prahova

ANUNŢURI
în suprafaţă de 740 mp din acte, 726 mp suprafaţă măsurată, la preţul 316.200 lei nepurtător de
TVA, înscris în CF nr. 120589 a Mun. Ploieşti;
conform Certificatului de urbanism 49/2014 emis
de Primăria Mun. Ploieşti, terenul este neconstruibil; accesul la teren este posibil printr-o aleea
către strada Lăpuşna. Licitaţia publică are loc în
baza hotărârii Adunării Creditorilor din
22.05.2015, a regulamentului de participare la
licitaţie şi a raportului de evaluare întocmit de
Constantin Valerică. Preţul de pornire al licitaţie
este cel stabilit în raportul de evaluare. Şedinţele
de licitaţii vor avea loc pe data de: 28.05.2015,
04.06.2015, 18.06.2015, 07.07.2015, 22.07.2015,
03.08.2015, 25.08.2015, 02.09.2015, 23.09.2015,
01.10.2015 orele 12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare: tel
0344104525.
Comuna Cordăreni, Judeţul Botoşani, cod fiscal
8613981, tel./fax: 0231.624.120, e-mail: primaria_
cordareni@yahoo.com și cristinal67@yahoo.com,
anunţă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a pășunii comunale, în suprafaţă totală
de 192,5ha, situat în extravilanul Comunei
Cordăreni, în parcelele cadastrale nr.167, 172,
174, 176, 179, 348, 295, 297, 345, 359 şi 361, cu
respectarea dreptului de preferință al asociațiilor
patrimoniale ale membrilor colectivității locale,
proprietari de animale înscrise în RNE. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de la
secretariatul Primăriei Cordăreni, contra sumei
de 10Lei, achitată la casieria unităţii. Ofertele pot
fi depuse până la data de 10.06.2015, ora 16.00, la
sediul Primăriei Cordăreni, din Comuna
Cordăreni, Judeţul Botoşani, conform caietului
de sarcini. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.06.2015, ora 12.00. Licitaţia va
avea loc în data de 11.06.2015, ora 11.00, la sediul
Primăriei Cordăreni. Soluţionarea litigiilor
apărute se face potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare de către Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Botoşani. Data
transmiterii anunţului privind licitatia, spre
publicare: 20.05.2015.
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru
concesiune bunuri. 1. Informaţii generale
privind concedentul: Primăria Comunei Buneşti,
CF 2541819, Adresa: com. Buneşti, jud. Vâlcea,
C.P:247075, telefon: 0250774490, fax:
0250774434,
e-mail: primăria_buneşti@yahoo.com, persoană
de contact: Secretar Geană Elena Adriana. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
teren şi construcţii privind punct POD
UNGUREANU” ,în suprafaţă de 1588 mp,situat
în domeniul privat al Comunei Buneşti,”jud.
Vâlcea; 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire:
3.1 Modalitatea sau modalitatiile prin care
persoanele interesate pot intră în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: de la
sediul primăriei Buneşti; 3.2 Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului,de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: secretariat; 3.3 Costul şi condiţiile de plata pentru
obţinerea acestui exemplar,unde este cazul,potrivit prevederilor O.U.G nr. 54/2006: 15 lei la
casieria comunei Buneşti; 3.4 Dată limita pentru
solicitarea clarificărilor: 08.06.2015,orele 10:00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1 Dată limita de
depunere a ofertelor:16.06.2015,orele 10:00. 4.2
Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: secretariat, primăria com. Buneşti, Judeţul Vâlcea,
CP: 247075; 4.3 Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare oferta: 2 exemplare; 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 16.06.2015,
orele 11:00, Primăria Buneşti. 6.Instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor: Tribunalul
Vâlcea, Instanţa de contencios Administrativ,
adresa: Rm. Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei, nr.1,
tel: 0250739120.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași. Nr.
înreg. 29858/ 21.05.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 04, luna iunie, anul 2015, ora 10.00, în

localitatea Iaşi, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde
prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului: 1. SC Grupul de Firme
Frezia SRL cu domiciliul fiscal în Iaşi, B-dul.
Alexandru cel Bun nr. 34, bl. H1-2, sc. Tr.2, parter,
CUI 17663962. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: Autoturism Dacia Logan, tipul
1.5 Dci, an fabricaţie 2006, cap. cilindrică 1461
cmc, motorină, culoare galben, nr. înmatriculare
IS- 45- BRD (stare satisfăcătoare). Preţul pornire
a licitaţiei (fără TVA): 2.296 lei. Cota TVA *:
24%. Dosar executare nr. 1152. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi,
mezanin, camera 107 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2110 sau 2236 – cons. Bolohan D. 2. SC
Devon Energy SRL cu domiciliul fiscal în Iaşi, str.
Măgurei nr. 3, bl. 621, sc. A, et. 3, ap. 15, CUI
26822358. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: Autoutilitară N1 – Volkswagen Caddy,
an fabricaţie 1996, cap. cilindrică 1896 cmc,
motorină, culoare alb, nr. înmatriculare IS- 10DVN (stare degradată). Preţul pornire a licitaţiei
(fără TVA): 2.587 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar
executare nr. 2290. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, mezanin,
camera 107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110
sau 2236 – cons. Protaila E. 3. SC Mega Ro-Pol
SRL cu domiciliul fiscal în Iaşi, str. Grădinari nr.
2, bl. D1, sc. E, et. 3, ap. 1, CUI 33444212. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Maşină
de cusut cheiţă electronică Glogal PL4020, an
fabricaţie 2004 (stare bună de funcţionare).
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA): 2.027 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 4456.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Iaşi, mezanin, camera 107 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Mironescu F. 4. SC Arheus SRL cu domiciliul fiscal în
Iaşi, şos. Nicolina nr. 47, bl. 971B, sc. B, et. 7,
CUI 8013995. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: Autoturism M1 berlină cu
hayon, marca Opel Corsa, an fabricaţie 2003,
cap. cilindrică 973 cmc, benzină, culoare gri, nr.
înmatriculare IS- 06- TYD (stare satisfăcătoare).
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA): 3.307 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 1205.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Iaşi, mezanin, camera 108 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian
C. 5. Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi cu
domiciliul fiscal în localitatea Iaşi, str. Gavril
Muzicescu nr. 6, bl. 7, sc. A, CUI 26596943:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
Autoturism de teren cu utilizare multiplă 4+1 uşi,
marca Toyota - Land Cruiser, an fabricaţie 2005,
cilindree 2982 cmc, motorină, tracţiune integrală,
culoare negru, nr. înmatriculare IS- 20- UPA.
Defecte – Scaun şofer uzat, volan foarte uzat,
diverse zgârieturi pe mai multe din panourile
caroseriei, hayon portbagaj dereglat, baterii
descărcate, roată stânga spate pană. Preţul
pornire a licitaţiei (fără TVA): 23.982 lei. Cota
TVA *: 24%. Dosar executare nr. 334. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Iaşi, mezanin, camera 108, sau la telefon 0232/
213332, int. 2111 sau 2113 – insp. Roman. 6. SC
Open Press SRL cu domiciliul fiscal în Iaşi, str. N.
Bălcescu nr. 11, CUI 27963657. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară, Preţul pornire a
licitaţiei (fără TVA): Maşină tiparit offeset Ryobi
512, 15.239 lei; Laminator Deli 650, 428 lei. Cota
TVA *: 24%. Dosar executare nr. 833. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Iaşi, mezanin, camera 108 sau la telefon 0232/
213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Smera M. 7.
SC Amateos SRL cu domiciliul fiscal în Iaşi,
B-dul. T. Vladimirescu nr. 101, sc. B, et. 1, ap. 7,
CUI 5387596. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, Preţul pornire a licitaţiei (fără
TVA): Autoturism berlină cu hayon 4+1 uşi,
Daewoo – Matiz, an fabricaţie 2006, benzină,
cilindree 796 cmc, culoare roşu super, nr. înmatriculare IS- 23- KID, 3.387 lei; Cazan lemne
Viadrus U22, 1.362 lei; Hidrofor 24L –
Aquasystem VA024, 653 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 1257. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi,
mezanin, camera 108 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. *) Cota de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% în confor-

mitate cu prevederile art. 128, alin. (3); lit. b din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi pct. 4,
alin. (3) din Normele de aplicarea Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/ 2004 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
cumpărea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzarii prin licitaţie, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de
participare, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar
D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal 4540909);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul 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; declaraţie pe
proprie răspundere autentificată prin notariat,
din care să rezulte că 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 Procedură Fiscală,
republicată în sensul că: debitorul nu va licita nici
personal, nici prin persoană interpusă, urmând să
se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la
locul fixat în acest scop. Ofertanţii au dreptul de
a-şi retrage oferta scrisă numai înainte de data
limită stabilită pentru depunerea ofertelor,
respectiv ziua precedentă licitaţiei, în intervalul

orar 8.00 – 16.00, în baza unei solicitări scrise.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţa judecatorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinţă, în conformitate cu
prevederile art. 172 si art.173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/ 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/ 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Data afişării:
22.05.2015.

PIERDERI
Pierdut atestat marfă şi persoane nr. 0295171000
pe numele Puclumandea Florin-Ionuţ. Îl declar
nul.
Am pierdut certificat de ambarcaţiune cu
nr.18796 emis de Căpitănia Giurgiu pentru barca
de agrement SN 02114, înregistrat pe firma Precision Media S.R.L., C.U.I. RO14834936.
Carpatia Tour 50 S.R.L. având J40/1021/2000,
C.U.I. 12662982, declară pierdut (nul) Certificatul constatator de la sediul din Str. Baiculeşti,
nr.25, sector 1, Bucureşti şi Certificatul
constatator de la punctul de lucru din B-dul
Magheru Ghe., nr.2-4, sector 1, Bucureşti.
Visan Daniela- Luana P.F.A., C.U.I. 29136230,
F40/3588/22.09.2011, pierdut ştampilă rotundă. O
declar nulă.
Moraru Andrei, pierdut certificat de competenţă
profesională manager transport marfă, seria
AMM, nr. 23098, eliberat la data de 25.09.2010, de
A.R.R. Agenţia Iaşi. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Administrația
Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii. Nr. 66045/18.05.2015. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna iunie ziua 9 ora 12.00. Licitația a IV
a. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 09, luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în Municipiul Târgoviște,
str. Calea București, bl. N1, tronson B, et. parter, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 10 Q Tel SRL, cu
domiciliul ﬁscal în mun. Târgoviște, str. Calea București, bl. N1, tronson B, et. parter,
județul Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 17892583: Nr. crt. Denumirea bunului
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA
(Ron), Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): 1. Autoturism Chevrolet Kalos, SH3, nr.
înmatriculare DB 94 FON, an fabricație 2006, serie șasiu KL1SF487J6B550905, serie
motor 391518K, carte de identitate E958168, culoare roșu, greutate 1162 kg,
sarcina utilă 375 kg, nr. locuri 5, dimensiuni 3880 x 1670 x 1495 mm, cilindree 1399
cmc, putere 69 kw/ 6200 rot/ min, carburant benzină, viteza maximă176 km/h,
5.692 lei; 2. Autoturism Chevrolet Klas, SH3, nr. înmatriculare DB 95 FON, an
fabricație 2006,serie șasiu KL1SF487J6B551954, serie motor 391856K, carte de
identitate E958167, culoare roșu, greutate 1162 kg, sarcina utilă 375 kg, nr. locuri
5, dimensiuni 3880 x 1670 x 1495 mm, cilindree 1399 cmc, putere 69 kw/ 6200 rot/
min, carburant benzină, viteza maximă176 km/h, 6.499 lei. * Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului și 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 că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la dată stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. 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, privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de Procedură Fiscală,
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 0245.616779, interior 508. Data
aﬁșării: 25.05.2015.

