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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Unitatea Militară 0131 Bucureşti scoate la
concurs 3 funcţii de îngrijitor prevăzute cu
studii liceale sau gimnaziale. Cererile de
înscriere se depun la sediul intituţiei până la
data de 09.09.2015. Relaţii la telefon:
0214081077; 0214081078.
SC High Definiton Software SRL, cu sediul în
Codlea- judeţul Braşov, angajează: suport
tehnic. Cerinţe: cunoscător limba turcă, limba
rusă, limba engleză. Relaţii la telefon:
0720/065264. CV-ul îl puteţi trimite la adresa de
mail: liasamoila@yahoo.com.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Teleorman cu sediul în Alexandria, str.
Dunării, nr. 1, scoate la concurs, în zilele de
28.09.2015 (proba scrisă) şi 30.09.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional asistent –
Punct de lucru Videle; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul
concursului: 28.09.2015 – ora 09:00; – proba
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scrisă 30.09.2015 – 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 Teleorman.
Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă
scoaterea la concurs a funcţiei publice de
execuţie, vacante, de consilier juridic, clasa I,
grad principal, Direcţia Credite şi Burse, ID
360945. Concursul va avea loc la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii din str.Caransebeş, nr.1, sector 1, Bucureşti, în data de
28.09.2015. Documentele necesare înscrierii la
concurs, condiţiile generale, condiţiile specifice, informaţiile referitoatre la orarul desfăşurării concursului, precum şi bibliografia sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe www.roburse.
ro. Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
Direcţia Financiar-Contabilitate şi Resurse
Umane. Informaţii suplimentare la
tel.021.310.19.05.
Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare
cu sediul în Ploieşti, str. Gh.Gr.Cantacuzino,
nr. 46, organizează concurs în data de
28.09.2015 (proba scrisă) şi în data de
30.09.2015 (interviul), pentru ocuparea pe
perioada nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie vacantă de „CONSILIER clasa I/
grad profesional superior” – 1 post. Concursul
se va desfăşura la sediul din strada Poştei,
nr.6. Dosarele de înscriere se depun la registratură instituţiei din str. Poştei, nr. 6, în termen
de 20 zile de la data publicării anunţului în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul colectare și executare silită persoane
juridice. Dosar de executare nr. 293. Nr. 103245 din 20.08.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile, 10.09.2015. În temeiul art. 162 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 10.09.2015,
ora 10.00, în localitatea Târgovişte, Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin
licitaţie publică (licitaţia a II-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
S.C. Crios Prod S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgovişte, cal. Bucuresti nr.
....., bl. O2, sc. B, etaj. V, ap. 23, cod de identiﬁcare ﬁscală 11151467. 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 *): Autoutilitară Fiat Doblo Cargo,
capacitate cilindrică 1248 cmc, sursa de energie: motorină, culoare: albastru, ITP
valabil 05.09.2015, 12645 lei, 24%. Bunuri mobile (reluare licitaţia a III-a):
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 *): 1. Mașină de
croit verticală JKT 103, 389 lei, 24%; 2. Presă industrială de lipit termocolant, 794
lei, 24%; 3. Mașină ușoară de cusut butoniere JK-T781, 2113 lei, 24%: 4. Sistem
proiectare optimizare cu soft croitorie complet gemini cad., 4504 lei, 24%. *) cota
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în
conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul ﬁscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (5) din Normele
metodologice de aplicare a 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 cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare ora 13.00: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare,
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 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, 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 judecătorească competentă în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi 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 0245612512; persoană de contact Gogu Ion. Data aﬁşării:
26.08.2015.

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.49 din H.G. nr. 611/2008,
actualizată. Condiţiile de participare sunt
afişate la sediul instituţiei din str. Poştei, nr.6 şi
pe site-ul www.asscploiesti.ro. Relaţii privind
condiţiile de participare se pot obţine la tel.
0244/511137 tasta 6.

VÂNZĂRI CASE/VILE
Vând gospodărie (două clădiri+livadă pomi),
com. Călineşti, jud. Argeş, la 12 km de Piteşti.
Suprafață: 1560 mp. Preț: 29.000 euro negociabil. Tel. 0722.651.895.

CITAȚII
Numita Hîrtie Andreea Cătălina este chemată
la Judecătoria Botoşani la data de 09.09.2015,
în dosarul 2545/193/2015, având ca obiect
divorţ de Hîrtie Ovidiu Gabriel.
Se citează numita Pîrvan Felicia Ligia în calitate de pârâtă în dosar nr. 3609/223/2011 la
Judecătoria Drăgăşani, în data de 25.09.2015
– anulare act.
Ismail Refiet cu ultimul domiciliu: Oraş Negru
Vodă, jud. Constanţa, este chemat în instanţă la
Judecătoria Constanţa, str. Traian, nr.33, secţia
Civilă, sala 3, C20-2014, dosar 2835/212/2013,
în ziua de 07.09.2015, ora 08.30 în calitate de
pârât în proces cu Abduraman Burhan, în calitate de reclamant pentru fond succesiune, ieşire
din indiviziune.
Citez pe Achim Florina la Judecătoria Turnu
Măgurele, pentru ziua de 28.08.2015, ora 8,30,
având proces de divorţ cu reclamantul Achim
Dănuţ, în dosar nr. 213/329/2015.

LICITAȚII
SC Oniro SRL, prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate în patrimoniul societăţii. Licitaţia are loc
în baza Adunării Creditorilor din data de
13.08.2015, preţul de pornire al licitaţiei fiind cel
stabilit în raportul de evaluare. Licitaţia va avea
loc pe data de 15.09.2015 şi 30.09.2015, orele
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.
7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare la
0344104525.
SC Oniro SRL, prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
imobile situate în Ploieşti, str. CD Gherea, nr.7,
bl. 1B, jud. Prahova, respectiv spaţiul comercial
în suprafaţă utilă de 147.40 mp prevăzut cu
tâmplărie exterioară PVC cu geam termopan şi
interioară din lemn, finisaje: gresie parţial,
marmură parţial, tencuieli obişnuite, zugrăveli
lavabile, instalaţii şi dotări electrice, instalaţii şi
dotări pentru încălzire: radiatoare din tablă,
termoficare şi instalaţii şi dotări alimentare cu
apă – canal la preţul de 1.083.300 lei şi terenul
intravilan în suprafaţă de 41,63 mp la preţul de
12.900 lei. Licitaţia are loc în baza Adunării
Creditorilor din data de 13.08.2015, preţul de
pornire al licitaţiei fiind cel stabilit în raportul de
evaluare. Licitaţia va avea loc pe data de
15.09.2015 şi 30.09.2015, orele 13.00 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
UM 0391, cu sediul în Braşov, str. Vasile Goldiş
nr. 1-3, Cod fiscal 4317533, tel. 0268/545898, fax.
0268/545894, organizează la sediul unității, în
data de 16.09.2015, ora 10.00 procedura de
vânzare prin licitație a următoarelor bunuri: 3
autoturisme Dacia 1310 Li, 2 autoturisme de
teren ARO 243 D, 2 autoturisme de teren ARO
246 TDX, 4 autocamioane AB 16230, 2 autoca-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC B & M First Construct SRL
(licitația I-a). 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 09, luna Septembrie 2015, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC B & M First Construct SRL,
CUI 28525973, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Malu, județul Giurgiu.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a
licitației (exclusiv TVA): Opel T98 DX11, serie motor 20MC5526, serie șasiu
W0L0TGF488G178120, GR-04-KZW, 13.700 lei; Renault M KMSF, serie motor
D124455, serie șasiu VF1KMSFB538602280, GR-04-KXA, 13.250 lei; Opel T98
DX11, serie motor 20NA0128, serie șasiu W0L0TGF489G043741, GR-04-JYY
13.000 lei; Volkswagen 3C AACBABX1, serie motor 035235, serie șasiu
WVWZZZ3CZ8P109921 31.900 lei; Ford DB 3 SHDA14. serie motor 7T63433, serie
șasiu VF04XXWPD47T63433, GR-04-LYU, 13.100 lei. Total: 84.950 lei. Cota TVA:
24%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile
art. 128, alin. (3), lit. b) din 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; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895 deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; 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 că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, 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, 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
0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.
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mioane DAC 10215. Caietul de sarcini se poate
obține de la sediul UM 0391Brașov, str. Vasile
Goldiș nr. 1-3, începând cu data de 01.09.2015,
ora 08.30, contra sumei de 10 lei. Programul
desfășurării licitațiilor, în cazul neadjudecării
bunurilor la prima licitație este următorul: a
doua licitație 06.10.2015; a treia licitație
13.10.2015. Relații suplimentare: tel.
0268/545898, int. 24517, fax. 0268/545894,
adresă e-mail - achizitii@jandarmeriabrasov.ro
Direcţia Silvică Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Mihăiţă Filipescu, nr. 3, Jud.
Teleorman, tel. 0247/312.333, fax: 0247/315.790,
e-mail: office@alexandria.rosilva.ro, organizează
la sediul sau în data de 17.09.2015, ora 10.00,
licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea
vânzării de mijloace fixe (autoturisme: Dacia
1300 Berlina și 1307 FRI, Tractor U650,
Remorcă agricolă, Troliu și Centrală Termică).
Lista completă poate fi consultată la sediul
Direcţiei Silvice Teleorman și la sediile ocoalelor
silvice din Alexandria, Roșiorii de Vede, Slăvești
și Turnu-Măgurele. La licitaţie poate participa
orice persoană fizică sau juridică interesată.
Cererea de înscriere la licitaţie (cu specificarea
activelor pentru care licitează) va fi însoţită- în
cazul persoanelor juridice: de Certificatul
constatator eliberat de ONRC, valabil la data
licitaţiei și a Certificatului Unic de Înregistrare
Fiscală- iar în cazul persoanelor fizice, de actul
de identitate. Toate documentele depuse de către
persoanele fizice sau juridice vor fi prezentate și
în original sau în copie legalizată. Taxa de participare este de 30 de Lei cu TVA. Înscrierea se
poate face până la data de 17.09.2015, ora 09.00.
În cazul neadjudecării mijloacelor fixe, licitaţia
se va repeta în zilele de: 24.09 ac, 01.10 ac,
înscrierea la licitaţie în aceeași zi până la ora
09.00. Relaţii suplimentare la: 0247/312.333;
0247/312.849.
Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă.
Organizarea licitatiei publice deschise in
vederea: Vânzării bunului imobil – teren intravilan, proprietatea privată a municipiului Piatra
Neamţ, în suprafaţă de 81 mp, situat în str.
Calistrat Hogaţ, nr.25. Preţul de pornire la licitaţie este 19.569 lei, conform HCL nr.92 din
31.03.2015. Licitaţia va avea loc pe data de
28.09.2015, ora 16,30, în sala de ședinţă a Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str.
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea
ofertelor se fac până la data de 25.09.2015, ora
14,00 inclusiv, la Primăria municipiului Piatra
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8 , Biroul
Relaţii cu Publicul, Ghișeul Serviciului Patrimoniu,Autorizări și Transport zilnic între orele 8,00
– 16,30, unde se poate achiziţiona și documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon
218991, interior 152, zilnic între orele 8,00 –
16,30.
Consiliul Local al Comunei Lumina, jud.
Constanţa, organizează în data de 15.09.2015
ora 11 la sediul din str. Mare nr.170 licitaţie
publică în vederea concesionării următoarelor
suprafeţe de teren, ce fac parte din domeniul

privat al comunei Lumina: 1- teren intravilan în
suprafaţă de 300 mp situat în Lumina, str.
Mircea Cel Bătrân, Com. Lumina, jud.
Constanţa cu destinaţia curţi construcţii. 2-teren
intravilan în suprafaţă de 905 mp situat în
Lumina, str. Crizantemelor, Com. Lumina, jud.
Constanţa cu destinaţia curţi construcţii. 3-teren
intravilan în suprafaţă de 814 mp situat în
Lumina, str. Crizantemelor, Com. Lumina , jud.
Constanţa cu destinaţia curţi construcţii. 4-teren
intravilan în suprafaţă de 800 mp situat în
Lumina, str. George Enescu, Com. Lumina, jud.
Constanţa cu destinaţia curţi construcţii. 5teren intravilan în suprafaţă de 450 mp situat în
Lumina, str. Iasomiei, Com. Lumina, jud.
Constanţa cu destinaţia curţi construcţii. 1.
Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, tel/fax , adresa de e-mail a persoanei
de contact: Primăria Comunei Lumina, Jud.
Constanţa, adresa Str. Mare nr.170, cod 907175,
tel/fax 0241-251828, 0241-251744, cod fiscal
4671807, primarialumina@yahoo.com. 2. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia va putea fi achiziţionată de la sediul
Comunei Lumina jud.Constanţa, Strada Mare
nr. 170-Compartimentul Achiziţii Publice și
Concesiuni. Documentaţia de atribuire va fi
pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei
de 500lei și a taxei de participare la licitaţie de
250 de lei. Garanţia de participare la licitaţie este
în cuantum de 100 lei și se poate depune în
numerar la casieria concedentului sau în contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la
Trezoreria Constanţa. 3. Informaţii privind
ofertele: 3.1 Data limită de depunere a ofertelor:Termenul limita de depunere a ofertelor este
dată de 14.09.2015 ora 16. 3.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun în plic
închis la Registratură Primăriei Lumina, localitatea Lumina, Jud. Constanţa, Strada Mare
nr.170. 3.3. Prezentarea ofertelor: Ofertele se vor
prezenţa conform instrucţiunilor din documentaţia de atribuire. 4. Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor
se va desfășura în data de: 15.09.2015 la Sala de
Şedinţe a Consiliului Comunei Lumina. 5. criteriul de atribuire: criteriul de atribuire ales de
către autoritatea contractantă este este “oferta
cu preţul cel mai mare” pentru plata redeventei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon 0241-251828.

PIERDERI
S.C. Colectia Primus SRL, declar pierderea
A.R.B. nr. 24/ 22 mai 2013 cu seria C nr.
0226011.
Pierdut card pentru tahograf digital pe numele
Tartareanu Adrian Nicolae dată naștere 07-061972 eliberat la data de16-10-2013, emis de
ARR Slobozia, jud Ialomiţa nr card
000000000482A000, pe care îl declar nul.
Pierdut certificat înmatriculare tractor MH-012
-Florești, pe numele Chircu Toma. Se declară nul.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Opricescu Gheorghe Antonio – Mioveni,
după cum urmează: Denumire: Apartament în suprafaţă de 51 mp, compus din 2
camere situat în Mioveni, Argeş. Valoare [Ron, fără TVA]: 121.000 lei. Preţurile
menţionate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂaţiei, ﬁind
prima licitaţie. Pentru bunurile menţionate, ofertanţii vor trebui să depună cererea
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licitaţiei pentru bunurile solicitate) în contul
RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au
obligaţii ﬁscale restante, precum şi celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 08/09/2015, ora 14:00.
Licitaţia va avea loc în data de 09/09/2015, ora 14:00:00, la Mioveni. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, sub sancţiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitaţiei. Relaţii suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal
Orăşenesc Mioveni.

SC Mari Instal Construct SRL, cu sediul în
strada Moise Nicoară nr. 41, bl. D3, sc.A, et.1,
ap. 11, Sector 3, București, J40/11780/2005,
C.U.I. 17752415, declar pierdut Certificat de
înregistrare seria B nr. 2005957.
Pierdut acte societate Sport Pub MVP S.R.L. cu
sediul în București, sector 2, Bd. Basarabia nr.
200, bl.B, sc.C, et.3, ap. 95, C.U.I. 31145842,
J40/935/28.01.2013, declar pierdute (nule)
Certificat înregistrare, Hotărâre judecătorească, Certificat constatator, Act constitutiv.
SC Kara Comprod Impex SRL, cu sediul în
București, Şos. Alexandriei nr.1, bl.3, sc.3, et.1,
apt. 144, sector 5, J40/1450/2010, RO 408272,
declarăm pierdut (nul) certificat constatator
terți- Activități desfășurate în afara sediului
social și a sediilor secundare (CAEN Rev.2)
4941- transporturi rutiere de mărfuri.
S.C. Master Cont & Audit S.R.L., cu sediul în
București, ale. Botorani nr.17, bl. V50, sc.1,
parter, ap.3, sector 5, înmatriculată la R.C. sub
nr. J40/12547/2006, C.U.I. 18905967, declară
pierdut certificat de înregistrare seria B
1325634 emis pe data de 17.03.2008. Se
declară nul.
Declar pierdut (nul) proces verbal de predareprimire a locuinței nr. 16998 din 04.06.92, pe
numele Prună Gheorghe și Teodora emis de
Primăria sector 5.
S.C. Adrian Bistro Cafe S.R.L., sediul București, Sector 2, C.U.I. RO 26735022,
J40/3469/01.04.2010, declar pierdut original
nr. ordine nr. fiscal de la casa de marcat
tipul DATECS model MP55 de la punctul de
lucru str. Drumul Dealul Bisericii nr. 67-109,
București.
Pierdut legitimație student numele Belu IulianFacultatea Utilaj Tehnologic. O declar nulă.
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Declar pierdute: contract de vânzare- cumpărare nr. 9776/3/1991 între S.C. Romconfort
S.A. și Anghel Maria, și procesul verbal
aferent contractului nr. 9776/3/1992 și schiță
aferentă; act de vânzare- cumpărare între
Paulian Marin- Paulian Ioan și Agrisan VasileAgrisan Maria și procesul verbal aferent
contractului nr. 2467/476; sentință civilă nr.
6725/27/11/1978.
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
n r. 1 7 0 5 1 3 / 2 0 0 6 . N r. 3 8 9 6 3 /
25.08.2015. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind vânzarea
următoarelor bunuri imobile: Teren
extravilan în suprafață de 1.129 mp,
situat în com. Măgurele, jud. Prahova.
Prețul de pornire al licitației este de
1 1 . 0 5 4 l e i e xc l u s i v T VA . Te r e n
extravilan în suprafață de 2.055 mp,
situat în com. Măgurele, jud. Prahova.
Prețul de pornire al licitației este de
15.475 lei exclusiv TVA, la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 14.09.2015, ora
10.00. Anunțul nr. 38963/25.08.2015
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:
26.08.2015.

publicitate
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n În dezbatere, HG pentru întreținerea azilanților n 10 lei/zi, hrană n 100 lei, haine de iarnă

România se pregăteşte pentru valul de imigranţi

foto: EPA / Georgi Licovski / Agerpres

Conform datelor Uniunii
Europene, de la începutul anului
au pătruns în Europa circa
100.000 de imigranți clandestini
proveniți din Africa și Orientul
Mijlociu. Deja situaţia a degenerat în ţări precum Grecia, Spania, Franţa sau Marea Britanie,
însă valul de imigranţi se apropie
şi de România. Vecini precum
Ungaria sau Bulgaria se confruntă cu sosiri masive ale imigranţilor care traversează ilegal
graniţele cu dorinţa de a ajunge
în Europa, scăpând astfel de
conflictele care le macină ţările,
de foamete şi de represiuni.

ROBERT KISS

Tensiune la graniţele țării

Uniunea Europeană a alocat României o cotă de 2.362 de imigranți,
Ungaria a ridicat deja un gard la
însă capacitatea de cazare a celor
frontiera cu Serbia, care ar trebui să
şase centre naționale de primire este
împiedice valul de imigranţi. Gardul,
de 950 de persoane
de patru metri înălţime şi cu o lungime
de 175 de kilometri, la frontiera dintre
Ungaria şi Serbia, are menirea să Legislaţie nouă pentru refugiați
împiedice imigranţii şi solicitanţii de
azil să intre în Ungaria, un stat
România se pregăteşte să întâmmembru UE, de unde încearcă, ulte- pine valul de imigranţi cu o legislaţie
rior, să ajungă în alte state membre ale nouă. Pe site-ul Ministerului de
Uniunii, prin Austria şi Germania. Interne a fost pusă în dezbatere
Măsura luată de autorităţile de la publică o Hotărâre de Guvern care
Budapesta a şocat Comisia Euro- măreşte sumele necesare pentru cei
peană, Ungaria numărându-se printre care solicită azil în România. Norma
statele cele mai reticente în problema pentru hrană creşte de la 3 lei pe zi la
imigranţilor.
10 lei pentru fiecare persoană care
Cu imigranţi se confruntă şi Bul- solicită azil. De asemenea, se mai
garia, care a primit aproape 10. 000 de acordă 67 de lei pentru îmbrăcăminte
refugiaţi numai în
pe timp de vară şi 100 de
primele şapte luni ale România are una dintre cele lei pentru îmbrăcăminte
anului 2015. Aceştia au mai mici rate de cereri de pe timp de iarnă. Autorifost cazaţi în centrele azil din Uniunea Europeană. tăţile alocă 6 lei pe zi, de
care sunt deja pline în Un document difuzat de persoană, pentru cheltuproporţie de 70%. Consiliul European arată că ieli cu transportul local,
Valul de imigranţi care în România au fost depuse servicii culturale, presă şi
a lovit Europa a dat 335 de cereri de azil în cheltuieli cu produsele de
naştere unor dezbateri
igienă personală. În cazul
primul trimestru din 2015.
aprinse la nivelul
în care azilantul practică
Uniunii Europene. Prin comparație, Germania muncă în folosul comuniDeşi problema tre- a avut înregistrate 73.120 tăţii, alocaţia de hrană
b u i a t r a n ş a t ă î n cereri, Ungaria 32.810, Italia creşte cu 5 lei pe zi. Chelaceastă vară, liderii 15.245, Suedia 11.415, tuielile pentru hrana şi
europeni au amânat Austria 9.705.
cazarea imigranţilor sunt
discuţiile pentru ficalculate la 7 milioane de
nele anului 2015. Totuşi, UE a lei pentru anul 2016.
aprobat un plan de acţiune şi a
Situaţia României nu este una
deblocat 10 miliarde de euro pentru foarte bună. Deşi ţara noastră este
problema imigranţilor.
protejată de Marea Neagră şi de

Dunăre care funcţionează ca bariere naturale împotriva
valului de imigranţi veniţi din Asia şi Africa, România
poate întâmpina probleme în gestionarea refugiaţilor. În
România există şase centre regionale de primire: la Bucureşti, Galaţi, Rădăuţi, Maramureş, Giurgiu şi Timişoara,
cu o capacitate de cazare de 950 de locuri, insuficiente
pentru a face faţă unor situaţii precum cele din Bulgaria
sau Ungaria. Locurile sunt puţine şi dacă luăm în calcul
cota pe care Uniunea Europeană a propus-o spre repartizare României. Este vorba de realocarea unui număr de
2.362 de persoane din Siria şi Eritreea. Conform autorităţilor de la Bucureşti, doar pentru realocarea a 600 de
persoane este nevoie de aproape 8 milioane de euro, la
care se adaugă alte 15 milioane de euro necesari pentru
suplimentarea locurilor în centre, crearea unor noi centre
de primire a refugiaţilor, dar şi suplimentarea personalului necesar.

n De patru ani, războiul civil generează refugiați

Milioane de sirieni, încă pe drumuri

De la începutul războiului
civil în martie 2011, 9 milioane de sirieni şi-au părăsit
casele, căutând adăpost în
alte regiuni ale țării lor sau în
afara Siriei. Dintre aceştia,
numai 3 milioane şi-au găsit
refugiu în țările vecine, adică
Turcia, Liban, Iordania şi
Irak. Peste 6 milioane au
rămas în Siria, fiind „persoane deplasate intern”.
Până acum, sub 150.000 de
sirieni au primit azil în țările
Uniunii Europene. Statele
membre au promis că vor

găzdui încă 33.000 de refugiați sirieni. Începând cu iunie
2013, Bulgaria a trebuit să se
confrunte cu un val de
imigranți sirieni. În scurt
timp, capacitatea de cazare
a centrelor bulgare pentru
refugiați a fost depăşită, iar
nou-veniții au trebuit să se
mulțumească să stea în
adăposturi improvizate în
şcoli şi barăci militare. Pe de
altă parte, Suedia a oferit
deja protecție temporară la
nu mai puțin de 30.000 de
refugiați.

