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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu experien]`:
{EF de SALå, OSPåTAR, 0722.268.866.

Oradea - angaj`m 4 cus`toare industria înc`l]`mintei
sau muncitori care doresc calificare de cus`tor, în somaj
/ f`r` loc de munca de cel pu]in 3 luni, 0728.237.852.

SC Flextronics Romania SRL angajeaz` Specialist strategie
industial` – cod COR 242103 pentru sediul din Timi[oara.
Cerin]e minime: - Cuno[tinte avansate de limba englez`;
- Studii superioare \n domeniul tehnic; - Cuno[tinte Auto-
CAD, PC (MS Office); Persoan` foarte organizat`, flexibil`,
dedicate, cu o mare aten]ie la detalii, abilit`]i de comu-
nicare excelente. Cei intersa]i pot trimite CV [i scisoare
de inten]ie la num`rul de fax 0256-303.555 p~n` la data
de 2.03.2015. Doar candida]ii selecta]i vor fi contacta]i. 

Prim`ria comunei Dornesti, Judetul Suceava, organizeaz`
concurs pentru ocuparea func]iei de execu]ie vacante
de: - Muncitor calificat – [ofer pe perioad` nedetermi-
nat`. Nivelul studiilor: - Liceul sau [coala Profesional` în
specialitatea de: conduc`tor auto - absolvite cu diplom`
- având permis conducere categ.B,C,D. - vechime în
munca de conduc`tor auto de minim 5 ani. - s` aib` efec-
tuate cursuri de instruire ca pompier - pe ma[in` de in-
terven]ie la incendiu. Concursul - se va desf`[ura la sediul
Prim`riei Dorne[ti Jude]ul Suceava astfel: - proba scrisa
[i proba practic` în data de 25.03.2015 orele 10.00 -15:00.
- interviul \n data de 26.03.2015 ora 10:00. Dosarul de con-
curs se depune la secretarul comunei Dorne[ti-data
limit` - 17 martie 2015, orele 15,00. Rela]ii suplimentare-
la sediul institu]iei sau la Tel- 0230-568.217.

Curtea de Apel Bucure[ti organizeaz` concurs, în
condi]iile legii, la data de 24 martie 2015, pentru ocu-
parea pe durat` determinat` a 3 posturi de agent proce-
dural la Curtea de Apel Bucure[ti, Tribunalul Bucure[ti [i
Judec`toria Sectorului 6 Bucure[ti. Condi]iile de partici-
pare, bibliografia, tematica, actele necesare înscrierii [i
regulamentul de concurs vor fi afi[ate la sediul Cur]ii de
Apel Bucure[ti [i pe pagina de Internet la adresa:
http://www.cab1864.eu, la rubrica Personal– Concursuri
/Examene. Cuantumul taxei de concurs, stabilit prin
Hot`rârea Colegiului de Conducere al Cur]ii de Apel Bu-
cure[ti nr. 8 din 08.01.2015, este de 150 lei [i se achit` la
casieria Cur]ii de Apel Bucure[ti. Cererile [i dosarele pro-
fesionale vor fi depuse la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti–
Splaiul Independen]ei nr. 5, sector 4, Mezanin, cam. M01,
pân` la data de 13 martie 2015 (inclusiv).

Prim`ria Comunei Berceni, cu sediul în localitatea
Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr. 233, jude]ul Ilfov orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice va-
cante, de: Inspector, clasa I, grad profesional principal–
Compartimentul de Stare Civil`, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Berceni, Jude]ul Ilfov–
1 post. Concursul se va desf`[ura astfel:  -Proba scris` în
data de 31.03.2015, ora 10:00; -Proba interviu în data de
03 aprilie 2015, ora 10:00. Pentru participarea la concurs
candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele condi]ii:
-condi]iile prev`zute la art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, R(2), cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; Condi]ii specifice:
-Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diploma de licen]` sau echivalent`, în domeniul
[tiin]elor juridice sau administrative; -Vechime în special-
itatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice de
minim 5 ani; -Cuno[tin]e operare PC –nivel mediu; -ab-

solvirea de cursuri de  perfec]ionare în domeniul evi-
den]ei persoanelor [i st`rii civile; Candida]ii vor depune
dosarele de participare la concurs pân` la data de:
18.03.2015, ora 14:00 la sediul Prim`riei Comunei Berceni.
Rela]ii suplimentare la sediul: Prim`riei comunei Berceni,
persoana de contact: Haiducu Gheorghe telefon:
021/365.19.68, fax; 021/361.27.03, E-mail:
primaria_berceni@yahoo.com.

Municipiul Sighi[oara organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea func]iilor publice de conducere vacante
de [ef birou – Biroul Ordine public` [i [ef birou – Biroul
Poli]ie rutier` din cadrul Serviciului Public Poli]ia Local`.
Concursul se organizeaz` la sediul Municipiului
Sighi[oara, Str. Muzeului nr. 7, jude] Mure[, astfel: - proba
suplimentar`: 31.03.2015, ora 9,00; - proba scris`:
31.03.2015, ora 11:00; - interviul: 02.04.2015, ora 15,00.
Data pân` la care se pot depune dosarele de înscriere:
în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial al României–partea a III-a: 19.03.2015.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie s` cuprind` în
mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificat` [i completat` prin H.G. nr.
1173/2008. Condi]ii specifice de participare la concurs: -
Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul ad-
ministra]iei publice, management ori în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice; - Vechime
cel pu]in 2 ani în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice; - Cuno[tin]e operare PC (nivel
mediu). Bibliografia se afi[eaz` la sediul Municipiului
Sighi[oara [i pe site-ul Municipiului Sighi[oara
www.sighisoara.org.ro. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Municipiului Sighi[oara sau la telefon:
0265-771280.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Dâmbovi]a cu sediul în Târgovi[te, str. Tudor
Vladimirescu, nr.1A, scoate la concurs, în zilele de
01.04.2015 (proba scris`) [i 03.04.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I, grad
profesional superior, Serviciul Agen]ia local` Târgovi[te.
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de
specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` in dome-
niul [tiin]elor economice; Vechime minim` în
specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei pub-
lice: 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu; Cuno[tin]e în domeniul proiectelor
FSE, ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate; Progra-
mul concursului: 01.04.2015 – ora 09:00 – proba scris`;
03.04.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în ter-
men de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Dâmbovi]a.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu
sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.20-22, scoate la con-
curs, în zilele de 10.03.2015 (proba scris`) [i 12.03.2015 (in-
terviul), la sediul agen]iei urm`torul post temporar
vacant: consilier clasa I, grad profesional superior, Com-
partiment Achizi]ii Publice [i Investi]ii. Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie temporar vacant`: Preg`tire de speciali-
tate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în speciali-
tate: minimum 9 ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, serioz-

itate. Programul concursului: 10.03.2015 – ora 09:00 –
proba scris`; 12.03.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Cluj cu
sediul în Cluj, Str. George Co[buc, nr.2, scoate la concurs,
în zilele de 10.03.2015 (proba scris`) [i 12.03.2015 (inter-
viul), la sediul agen]iei urm`toarele posturi temporar va-
cante: 1. Consilier juridic clasa I, grad profesional superior
–Compartiment Juridic [i Rela]ii cu Publicul, Comunicare,
[i Secretariatul Consiliului Consultativ. Candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` 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]ii specifice de participare la concursul pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie temporar vacante:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent` în domeniul juridic; Vechime în specialitate: mini-
mum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capaci-
tate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,
seriozitate. 2. Consilier clasa I, grad profesional superior
– Compartiment Monitorizare Proiecte Finan]ate din FSE.
Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile generale 
prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statu-
tul Func]ionarilor Publici (r2), cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; Condi]ii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: mini-
mum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozi-
tate. 3. Consilier clasa I, grad profesional principal - Birou
Rela]ii cu Angajatorii.. Candida]ii trebuie s` îndeplineasc`
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]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de speciali-
tate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în speciali-
tate: minimum 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word,

Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, ca-
pacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. 4. Referent de specialitate clasa II, grad
profesional superior – Compartiment Control, În-
deplinirea m`surilor asiguratorii [i executare silit` a deb-
itelor .Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` 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]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de speciali-
tate – studii universitare de scurt` durat` absolvite cu
diplom`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 10.03.2015 – ora 09:00 – proba scris`;
12.03.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în ter-
men de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Cluj.

Anun] Public de scoatere la concurs a postului vacant de
Expert Consultant: Institutul Na]ional pentru Cercetare [i
Formare Cultural` organizeaz`, în temeiul Legii nr.
53/200-Codul Muncii, republicat`, a Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post temporar vacant corespunz`tor func]iilor
contractuale [i a criteriilor de promovare în trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice, aprobat
prin HG nr. 286/2011 [i a Legii-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitar` a personalului pl`tit din fonduri pub-
lice, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucure[ti,
în perioada 23.03.2015- 02.04.2015, concursul pentru ocu-
parea postului vacant contractual de Expert Consultant,
gradul IA, în domeniul artelor spectacolului [i/sau [tiin-
telor sociale, în cadrul Serviciului Formare profesional`.
Pentru participarea la concurs candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` urm`toarele condi]ii: 1. Studii de speciali-
tate: studii superioare de lung` durat` în domeniul
artelor spectacolului [i/sau [tiintelor sociologice; 2. Per-
fec]ion`ri, specializ`ri: cursuri de perfec]ionare în
domeniile studiilor de specialitate, diplom` în manage-
ment cultural, certificat de formator [i certificat de man-
agement de proiect; 3. Vechimea în munc`/ specialitate
necesar`: minim 3 ani vechime; 4. Cuno[tin]e de oper-
are/ programare pe calculator: Microsoft Office; 5. Limbi
str`ine: cunoa[terea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a
cel pu]in o limb` str`in` de circula]ie interna]ional`; 6.
Abilit`]i, calit`]i [i aptitudini necesare: capacitate de co-
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municare, rela]ionare [i cooperare în echip`, capacitate
de analiz` [i sintez`, adaptabilitate la situa]ii noi, putere
de concentrare în condi]ii de stres, capacitate de organi-
zare, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect fa]`
de ceilal]i angaja]i [i fa]` de partenerii [i colaboratorii
I.N.C.F.C., spirit de ini]iativ`, operativitate, perspicacitate,
responsabilitate personal`; Concursul se va desf`[ura la
sediul Institutului Na]ional pentru Cercetare [i Formare
Cultural` din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti
(în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Vod`- etaj 2, camera 219), dup` cum urmeaz`: -Proba
scris` în data de 23.03.2015, începând cu ora 12.00. -Inter-
viul în data de 27.03.2015, începând cu ora 12.00. Rezul-
tatele finale ale concursului se afi[eaz` la sediu [i pe
pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), pân`
la data de 02.04.2015. Depunerea dosarelor în vederea
înscrierii la concurs se realizeaz` pân` la data de
13.03.2015, ora 14.00, la sediul Institutului Na]ional pen-
tru Cercetare [i Formare Cultural`: Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- in-
trarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera 229), com-
partimentul Resurse Umane. Persoana de contact este
dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Anun] public de scoatere la concurs a postului vacant de
Expert Consultant: Institutul Na]ional pentru Cercetare [i
Formare Cultural` organizeaz`, în temeiul Legii nr.
53/200- Codul Muncii, republicat`, a Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post temporar vacant corespunz`tor func]iilor
contractuale [i a criteriilor de promovare în trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice, aprobat
prin HG nr. 286/2011 [i a Legii- cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitar` a personalului pl`tit din fonduri pub-
lice, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucure[ti,
în perioada 23.03.2015- 02.04.2015, concursul pentru ocu-
parea postului vacant contractual de Expert Consultant,
gradul IA în  domeniul [tiin]elor umaniste [i/sau sau
management cultural, în cadrul Serviciului Formare pro-
fesional`. Pentru participarea la concurs candida]ii tre-
buie s` îndeplineasc` urm`toarele condi]ii: 1. Studii de
specialitate: studii superioare de lung` durat` în  dome-
niul [tiin]elor umaniste [i/sau sau management cultural;
2. Perfec]ion`ri, specializ`ri: cursuri de perfec]ionare în
domeniile studiilor de specialitate, diplom` în manage-
ment cultural, certificat de formator [i certificat de man-

agement de proiect; 3. Vechimea în munc`/ specialitate
necesar`: experien]` ca muzeograf de minim 3 ani; 4.
Cuno[tin]e de operare/ programare pe calculator: Mi-
crosoft Office; 5. Limbi str`ine: cunoa[terea la nivel
avansat (vorbit, citit, scris) a cel pu]in o limb` str`in` de
circula]ie interna]ional`; 6. Abilit`]i, calit`]i [i aptitudini
necesare: capacitate de comunicare, rela]ionare [i coop-
erare în echip`, capacitate de analiz` [i sintez`, adapt-
abilitate la situa]ii noi, putere de concentrare în condi]ii
de stres, capacitate de organizare, corectitudine, moral-
itate, amabilitate, respect fa]` de ceilal]i angaja]i [i fa]`
de partenerii [i colaboratorii I.N.C.F.C., spirit de ini]iativ`,
operativitate, perspicacitate, responsabilitate personal`;
Concursul se va desf`[ura la sediul Institutului Na]ional
pentru Cercetare [i Formare Cultural` din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera
219), dup` cum urmeaz`: -Proba scris` în data de
23.03.2015, începând cu ora 12.00. -Interviul în data de
27.03.2015, începând cu ora 12.00. Rezultatele finale ale
concursului se afi[eaz` la sediu [i pe pagina de internet
a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), pân` la data de
02.04.2015. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la
concurs se realizeaz` pân` la data de 13.03.2015, ora
14.00, la sediul Institutului Na]ional pentru Cercetare [i
Formare Cultural`: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bu-
cure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vod`- etaj 2, camera 229), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa
Elena, tel.: 0721.286.410.

VÅNZåRI TERENURI
Fobchim Color SRL prin lichidator vinde teren intravilan
Ploie[ti, 500mp, Str.Gageni (vis-a-vis de Spital Jude]ean).
Negociabil. Tel. 0735.793.783.

CITA}II
Ro[u Ana Petronela este citat` la Judec`toria Moine[ti
dosar 3181/260/2014 la 27.02.2015 pentru stabilire
locuin]a minor [i suplinire consim]`m~nt.

Numitul Stroe Stelian este chemat la Judec`toria Ro[iori
pentru data de 25.03.2015 în proces cu Bu[e Aurel, pentru
hot`râre care s` ]in` loc de act de vânzare-cump`rare în

dosarul civil nr. 2933/292/2014.

Numita Calot` (fost` Martac) Florina este chemat` la
Judec`toria Ro[iori de Vede pentru data de 25.03.2015 în
proces cu Costea Marin pentru încredin]are minori în
dosarul nr. 4074/292/2013.

Petreac` Gabriel [i Petreac` Rodica sunt chema]i pentru
data de 21.04.2015 la Judec`toria Alexandria în dosarul
nr. 2094/740/2014 în proces cu Nedelcu Stelian privind
hot`râre care s` ]in` loc de act autentic.

Se citeaz` pârâtul Meclezan Ioan, ultimul domiciliu
cunoscut în com. Salcia, jude]ul Teleorman, la
Judec`toria Turnu M`gurele în dosar nr. 2176/392/2014-
pronun]are hot`râre act autentic de vânzare, reclaman-
tul Maringic` Fane.

Numitul Fi]a Florin Silviu este chemat în ziua de 31 Mar-
tie 2015 în calitate de pârât la Judec`toria Filia[i, dosar
nr.1460/230/2014, C1, ora 09:00, având ca obiect ex-
ercitarea autorit`]ii p`rinte[ti în proces cu T`n`soiu Is-
abelle.

Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei Gurahon],
sub nr.585, posesorul Caba Aurel, cu domiciliul în Arad,
Str. Nikolai Gogol, bl.8, sc. A, ap.4, jud. Arad, a invocat
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului identificat prin nr.top. 40-b, T`lagiu,
proprietatea numi]ilor Caba Ioan, Cozma Floare, Victo-
ria Ionu]a[ [i Caba Floare, înscris în CF 300291 Ple[cu]a.
To]i cei interesa]i pot s` formuleze opozi]ie la Judec`toria
Gurahon], jud. Arad.

DIVERSE
Unitatea Militar` 0412 având sediul în jude]ul Ialomi]a,
localitatea Slobozia, strada Aleea Jandarmeriei, cedeaz`
cu titlu gratuit c`tre institu]ii publice sau unit`]i de cult
apar]inând cultelor religioase recunoscute în România,
un câine de serviciu rasa rottweiler neintrat in dresaj. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
0243.231.057, fax 0243.230.704.

În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea proce-

durii generale de insolven]` a debitorului SC Lin Trans
SRL, CIF: 22298510, J25/511/2007 de c`tre Tribunalul
Mehedin]i în dosar nr. 977/101/2015. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]e 08.04.2015; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i afi[area
tabelului preliminar al crean]elor este la 22.04.2015, Ter-
men pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii îm-
potriva tabelului preliminar este de 7 zile de la data
public`rii în BPI; Termen pentru întocmire [i afi[are
tabelului definitiv al crean]elor 20.05.2015. Administra-
tor judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Emil
Popescu

Societatea Feper SA, cu adresa în Bucure[ti, B-dul. Prof.
Dimitrie Pompei, nr.8, Sector 2, tel.021.242.01.70, profil ac-
tivitate: produc]ie de dulapuri metalice [i rack-uri, forma
de proprietate capital mixt. Scopul ac]iunii de informare
este înregistrarea unor propuneri care pot conduce la
îmbun`t`]irea proiectului sau a activit`]ii cu efecte fa-
vorabile asupra mediului [i la fundamentarea deciziei ce
se va lua de c`tre Autoritatea pentru protec]ia mediului
privind reglementarea. Activitatea se desf`[oar` în cele
dou` sectoare de baz`: Sec]ia Prelucr`ri Mecanice [i Ate-
lierul Mecano-Energetic. În Sec]ia Prelucr`ri Mecanice se
execut` confec]ii metalice din table care apoi se asam-
bleaz` prin sudur` în mediu de argon. Piesele astfel con-
fec]ionate se ajusteaz` [i se vopsesc în incinte izolate.
Atelierul Mecano-Energetic asigur` între]inerea [i
repararea utilajelor folosite în produc]ie. Preocuparea
pentru m`surile de protec]ia mediului ocup` un loc im-
portant în strategia de dezvoltare a acestei activit`]i. Ast-
fel, pe fluxul de produc]ie în cadrul atelierului de
vopsitorie exist` o sta]ie de tratare a apelor uzate, nece-
sar` în urma sp`l`rii pieselor înainte de vopsire (fosfato-
degresare). De asemenea, procedeul de vopsire are loc
în incinte izolate, prev`zute cu sisteme de ventilare [i fil-
trare (GEMA-Elve]ia). De asemenea, în cursul anului 2013
în incinta parc`rii unit`]ii s-a creat un spa]iu verde de
circa 300mp. Adresa Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Bucure[ti este: Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, Bucure[ti,
cod po[tal 060841, 021.430.66.77; 021.430.12.37 [i fax:
021.430.66.75. Data limit` pân` la care se primesc prop-
uneri [i contesta]ii este: 29.05.2015.



anun}uri

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator ju-
diciar al Hapaduba SRL desemnat prin hot`rârea din data
de 23.02.2015, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti -  Sec]ia
a VII a Civil`,  în dosar nr. 37714/3/2014, notificã de-
schiderea falimentului prin procedur` simplificat` pre-
vazut` de Legea nr. 85/2014  împotriva Hapaduba SRL,
cu sediul în Bucure[ti, Strada Liviu Rebreanu, nr. 20, bl.
A6, sc. 6, et. 4, ap. 70, Sectorul 3, CUI 21713694,
J40/3047/2013.  Persoanele fizice [i juridice care înreg-
istreaz` un drept de crean]` împotriva Hapaduba SRL
vor formula declara]ie de crean]` care va fi inregistrat` la
grefa Tribunalul Bucure[ti - Sec]ia a VII a Civil`, cu referire
la dosarul nr. 37714/3/2014, în urmatoarele condi]ii : a)
termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]elor în tabelul crean]elor  10.04.2015; b) termenul
limita pentru verificarea crean]elor, \ntocmirea, afi[area
[i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor
21.04.2015; c) termenul limita pentru definitivarea
tabelului crean]elor la 18.05.2015; d) data primei [edin]e
a adun`rii generale a creditorilor 27.04.2015, ora 14.00;
e) adunarea general` a asocia]ilor Hapaduba SRL la data
de 13.03.2015, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar.

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII Moldova Nord, titular al
proiectelor “Reamenajare careu sond` 646 Foale, Reame-
najare careu exploatare sond` 191 Pietrosu, Reabilitare
beci sonda 1109 Pietrosu, Reamenajare careu exploatare
sond` 669 Cilioaia Vest, Reamenajare drum acces [i careu
exploatare sond` 590 Moine[ti Vest, Reamenajare drum
acces [i careu exploatare sond` 668 Cilioaia Vest, Reame-
najare drum acces [i careu exploatare sond` 983 Zeme[”
anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de
\ncadrare de c`tre APM Bac`u, c` nu este necesar` evalu-
area impactului asupra mediului [i nu necesit` evaluare
adecvat`, pentru proiectele propuse a se realiza \n co-
muna Zeme[, extravilan, jude]ul Bac`u. Proiectele deciziei
de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi con-
sultate la sediul APM Bac`u, str. Oituz, nr. 23, \n zilele de
luni – joi, \ntre orele 8.00 – 16.30 [i vineri \ntre orele 8.00
– 14.00, precum [i la urm`toarea adresa de internet:
http://apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de \ncadrare \n
termen de 5 zile de la data public`rii prezentului anun]
p~n` la data de 05.03.2015.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate
a insolven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014, împotriva
debitoarei SC Axa Concept Residential SRL cu sediul în
Bucure[ti, Intr. Catedrei nr. 27, parter, ap. 2, sector 1,
J40/10205/2009, CUI 19737292, în dosarul 3540/3/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a-VII-a Civil`.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]elor asupra averii debitorului 03.04.2015, ter-
menul de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar de crean]e -14.04.2015,
termenul de definitivare a tabelului crean]elor -
11.05.2015. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pen-
tru data de 18.05.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

NOTIFICåRI
Tempo Insolv SPRL anunta deschiderea procedurii gen-
erale de insolven]` privind pe Gordo SRL, Comuna

Valea Doftanei, Sat Tesila, str. Rusu, jud. Prahova,
J29/1912/2004, CUI RO 16756150, dosar nr.
9032/105/2014 la Tribunalul Prahova. Termenul limit`
pentru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor
02.04.2015, termenul tabel preliminar 22.04.2015, ter-
men tabel definitiv 18.05.2015, adunarea creditorilor
va avea loc la 27.04.2015 ora 12 la sediul administra-
torului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` privind pe Viamal Prodpan SRL,
cu sediul \n Ploie[ti, str. T~rgovi[tei, nr.2, cl`direa C29,
jude]ul Prahova, J29/171/2012, CUI 29681750, dosar
nr.271/105/2014 la Tribunalul Prahova. Termenul limit`
pentru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor
01/04/2015, termenul tabel preliminar 10.04.2015, ter-
men tabel definitiv 24.04.2015, adunarea creditorilor va
avea loc la 15.04.2015 ora 12 la sediul lichidatorului judi-
ciar

Lichidator Judiciar C.I.I. Pala[-Alexandru Alina notific` de-
schiderea procedurii insolven]ei \mpotriva SC In Nomine
Bufonis SRL din Ploie[ti, Prahova, CUI 27398308,
J29/1164/2010, la tribunalul Prahova – Dosar
472/105/2015, termen \nregistrare Crean]e 13 Martie 2015,
termen tabel preliminar 23 martie 2015, termen tabel de-
finitiv 17 aprilie 2015, [edin]a adun`rii creditorilor 27 mar-
tie 2015 ora 14:00.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de administra]ie al AEROQ SA cu sediul în Bu-
cure[ti, str. Feleacu, nr. 14 B, sector 1, înmatriculat` la Ofi-
ciul Registrul Comer]ului sub nr. J40/2904/1991, având
Codul de Înregistrare Fiscal` RO 2785546, în conformi-
tate cu prevederile Legii 31/1990 [i ale Actului Constitu-
tiv convoac` pentru data de 31.03.2015, Adunarea
General` a Ac]ionarilor Ordinar` la ora 12:00 la sediul so-
ciet`]ii. Sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la data de
referint` 31.01.2015. I. Adunarea General` a Ac]ionarilor
Ordinar` va avea urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
Situa]iilor financiare ale societ`]ii pentru anul financiar
2014, în baza raportului Consiliului de Administra]ie [i a
raportului cenzorilor. 2. Aprobarea repartiz`rii profitului
net pe anul 2014, fixarea dividendului pe ac]iune [i repar-
tizarea dividendelor. 3. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune
a  Consiliului de Administratie pe anul financiar 2014.
4. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pentru
anul 2015. 5. Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului
statutar pentru validarea deliber`rilor, Adunarea Gen-
eral` se reprogrameaz` pentru 01.04.2015, ora 10.00, în
acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi.

Convocator a SC IFMA SA, cu sediul în Com. Mogo[oaia,
{os. Bucure[ti– Târgovi[te nr.12A, corp B, jud. Ilfov, nr. Reg.
Com. J23/626/2011, C.U.I. 448269: Consiliul de Adminis-
tra]ie al SC IFMA  SA, în conformitate cu prevederile
art.117(1) din Legea nr.31/1990, modificat`  convoac` în
data de 01.04.2015 ora 13.00, la sediul societ`]ii din Com.
Mogo[oaia, [os. Bucure[ti– Târgovi[te nr.12A, corp B, jud.
Ilfov, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor la 24.03.2015 Adunare General` Ordinar`, Or-
dinea de zi: 1. Prezentarea Raportului Consiliului de ad-
ministra]ie pentru exerci]iul financiar al anului 2014. 2.
Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2014.
3. Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare pentru
exerci]iul 2014. 4. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a
membrilor consiliului de administra]ie pe anul 2014. 5.
Aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul
2015. 6. Aprobarea datei de înregistrare pentru identifi-
carea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârii. Data de referin]` este 24.03.2015. În cazul în
care la convocarea din data de 01.04.2015 ora 13.00, nu
se vor întruni condi]iile de cvorum prev`zute de actul
constitutiv, se stabile[te data de 02.04.2015 ora 13.00,
pentru cea de-a doua adunare general`, cu ordinea de zi
mai sus men]ionat`. Data de referin]`– 24.03.2015-
r`mâne valabil` [i în cazul în care adunarea general` va
avea loc la data de 02.04.2015 ora 13.00. Materialele in-
cluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul so-
ciet`]ii începând cu data de 16.03.2015. Procurile vor fi
depuse la sediul societ`]ii în termenul prev`zut de
art.125(3) din Legea nr.31/1990. Ac]ionarii înscri[i în reg-
istrul ac]ionarilor la data de referin]` pot exercita drep-
tul de vot direct, prin reprezentant  sau prin
coresponden]`. În temeiul prevederilor legale, ac]ionarii
pot fi reprezenta]i de al]i ac]ionari, în baza unei procuri
speciale, înscris sub semn`tur` privat`, pus la dispozi]ie
de c`tre Consiliul de Administra]ie. Formularele
procurilor speciale se pun la dispozi]ia ac]ionarilor la
sediul societ`]ii [i pot fi consultate începând cu data de
16.03.2015. Pre[edinte Consiliu de Administra]ie, Boniu
Adrian Virgiliu. 

Hot`rârea nr.1 a adun`rii generale extraordinare a
ac]ionarilor SC COMNORD SA din data de 19.02.2015:

Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC COM-
NORD SA, legal constituit` [i convocat`, ast`zi,
19.02.2015, la prima convocare, în prezen]a ac]ionarilor:
1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Tivichi Sterie,
cet`]ean român, CNP 1500517400558, identificat cu CI
seria RT nr.418506 eliberat de c`tre SPCEP S1 biroul nr.2,
la data de 07.07.2006, domiciliat în Bucure[ti, Str. Girlei
nr.86, sector 1, conform procurii nr. 83/16.02.2015, ce a
fost re]inut` de secretariatul [edin]ei, în calitate de
ac]ionar, de]in`tor al unui num`r de 21.475.869 ac]iuni,
reprezentând un procent de 53,6755% din num`rul total
de ac]iuni; 2) Dl. Mateescu Marius- Gheorghe, personal,
cet`]ean român, CNP 1521120400389, domiciliat în Bu-
cure[ti, str. Constantin Radulescu- Motru nr.6, bl.35, sc.3,
et.4, ap.112, sector 4, identificat cu CI seria RT nr.402697
eliberat` de SPCEP S4 biroul nr.1 la data de 24.03.2006,
în calitate de ac]ionar, de]in`tor al unui num`r de 72.900
ac]iuni, reprezentând un procent de 0,1822% din
num`rul total de ac]iuni. Ca urmare a situa]iei create de
lipsa cadrului legal de func]ionare a Pie]ei RASDAQ, se
impune efectuarea de c`tre societate a demersurilor
legale necesare, în vederea admiterii la tranzac]ionare a
ac]iunilor emise de c`tre societate pe o pia]` regemen-
tat` sau tranzac]ionarea acestora în cadrul unui sistem
alternativ de tranzac]ionare, sau retragerea de la tran-
zac]ionare conform Legii nr. 29/2004, Legii nr. 151/2014
si Regulamentului ASF nr.17/2014; În conformitate cu dis-
pozi]iile Legii nr.31/1990 republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, în prezen]a ac]ionarilor reprezen-
tând 53,8577% din capitalul social subscris [i v`rsat
Hot`r`[te: 1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliu-
lui de Administra]ie al societ`]ii prin care se recomand`
luarea m`surilor în vederea admiterii la tranzac]ionare a
ac]iunilor, în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare, respectiv, pia]a AeRO administrat` de
BVB; 2. Aprobarea ini]ierii demersurilor de admitere la
tranzac]ionare a ac]iunilor societ`]ii în cadrul sistemu-
lui alternativ de tranzac]ionare administrat de BVB
–pia]a AeRO; 3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de

Administra]ie pentru demararea procedurilor legale în
vederea tranzac]ion`rii ac]iunilor societ`]ii emise pe o
pia]` alternativ`– respectiv pia]a AeRO administrat de
BVB [i angajarea unui Consultat Autorizat de specialitate
în vederea realiz`rii opera]iunilor necesare admiterii la
tranzac]ionare; 4. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data
de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
Hot`rârile de la punctele 1-4 au fost adoptate cu unanim-
itate de voturi ale ac]ionarilor prezen]i, reprezentând
53,8577% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese [i
din Procesul- verbal al [edin]ei Adun`rii Generale Extra-
ordinare a Ac]ionarilor SC Comnord SA din data de
19.02.2015. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie,
Negoi]` Oleana. Secretarul [edin]ei, Sterie Tivichi.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis` în data 19.03.2015, ora 10.00 pentru conce-
sionare teren ptr construire locuin]e tineri situat în T 72,
sat. Ciurbe[ti (104 loturi). Caietul de sarcini poate fi
ob]inut de la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul Prim`riei
comunei Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de sarcini:
50 lei. Data limit` pentru depunerea ofertelor: 18.03.2015,
ora 14.00.

Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis` în data: 20.03.2015, ora 10.00 pentru conce-
sionare teren pentru locuin]e tineri situat în T 74, sat.
Corne[ti (10 loturi); T 75, sat. Corne[ti (46 loturi). Caietul
de sarcini poate fi ob]inut de la Biroul Achizi]ii Publice
din cadrul Prim`riei comunei Miroslava, jud. Ia[i. Costul
caietului de sarcini: 50 lei. Data limit` pentru depunerea
ofertelor: 18.03.2015, ora 14.00.

U.M. 0681 Pite[ti, cu sediul în municipiul Pite[ti, jud.
Arge[, str. Aleea Negoiul nr. 2 organizeaz` o procedur`
de licita]ie public` deschis` cu strigare pentru vânzarea
unor autovehicule. Caietul de sarcini se poate ob]ine de
la sediul din str. Smeurei nr. 21, începând cu data de

SC CONPET SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri/ ser-
vicii/ lucr`ri confom Normelor procedurale in-
terne de achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii nr. 4 din 29.04.2014, publicat` \n Monitorul
Oficial al Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a. |n perioada 20.02.-26.02.2015 au fost postate
pe site-ul CONPET urm`toarele achizi]ii: - Mente-
nan]` copiatoare la punctele de lucru ale SC CON-
PET SA Ploie[ti. - Repara]ie de tip "RR" pentru
locomotiv` LDH 86-0093-4 proprietatea SC CON-
PET SA Ploie[ti. - Servicii de asigurare facultative`
a mijloacelor auto \mpotriva avariilor accidentale
[i a furtului (tip CASCO), pentru mijloacele auto
apar]in~nd SC CONPET SA Ploie[ti. - Proiectare [i
execu]ie de lucr`ri de \nlocuire a conductei de
etan Ø5 9/16” Turburea- Arpechim Pite[ti, pe o
lungime de cca. 350 m \n zona mal st~ng Amara-
dia, loc. Br`te[ti, jud. Gorj. - Expertizarea recipien-
telor care echipeaz` vagoanele de transport
gazolin` proprietatea SC CONPET SA Ploie[ti. In-
vita]iile /anun]urile de participare, \nso]ite de
documentele care stau la baza \ntocmirii ofer-
telor, se g`sesc pe pagina proprie de internet
(www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice.
Director Departament Managementul Achizi]iilor
[i Investi]iilor Ing. Radu Albu. {EF SERVICIU
ACHIZI}II Jr. Agripina Tircavu. SERVICIU ACHIZI}II.
Exp. Achizi]ii Corina Iosif
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02.03.2015. Licita]ia se va desf`[ura la sediul unit`]ii or-
ganizatoare din str. Smeurei nr. 21, în data de 16.03.2015,
ora 12,00, iar în caz de neadjudecare licita]ia va fi repetat`
în data de 01.04.2015, ora 12:00, respectiv în data de
08.04.2015, ora 12,00.Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la num`rul de telefon 0248/211505, int. 24777 sau
la c`[u]a de e-mail contact@jandarmeriaarge[.ro, per-
soan` de contact Bahrim Sandu- 0741.074.539.

Prim`ria ora[ului Cernavod`, str. Ovidiu nr. 11, jud. Con-
stan]a, telefon /fax 0241-487.121, 0241-239.578, pri-
maria@cernavoda.ro, organizeaz` \n data de 19.03.2015,
ora 10:00, licita]ie public` pentru  vânzarea terenurilor:
- teren în str. Preot D. Chirescu, nr.FN, în suprafa]` de 379
mp, - teren în str.Dacia, Lot2, nr.FN, în suprafa]` de 399
mp, - teren în str. Salciei, lot1, nr.Fn, lâng` bloc E4, în
suprafa]` de 107 mp, - teren în str.Canalului, nr.FN, Lot B,
în suprafa]` de 420 mp. Persoanele interesate pot so-
licita documenta]ia de atribuire, contracost, de la Com-
partimentul Patrimoniu [i Cadastru din cadrul Prim`riei,
p~n` la data de 11.03.2015. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 11.03.2015. Data pentru depunerea ofer-
telor, la Centrul de Informare pentru Cet`]eni din cadrul
Prim`riei, este de 18.03.2015, ora 15:00. Plicurile cu oferte
se vor deschide \n data de 19.03.2015, ora 10:00, \n sala 10
din cadrul Prim`riei Cernavod`. Persoana de contact –
Cioar` Mirela.

Societatea Electrica Furnizare SA organizeaz` vânzarea
prin licita]ie public` cu strigare a imobilului teren con-
struit [i neconstruit de 5.669mp, cl`dire c`min munci-
toresc CFR –cl`dire corp A având regim de în`l]ime P+2E,
cl`dire nou` compus` din D+P+5E –cl`dire corp B [i club
sportiv –cl`dire corp C, amplasat în Bra[ov, Str. Iuliu
Maniu nr. 45A, jude] Bra[ov. Licita]ia va avea loc în data
de 18.03.2015, ora-12.00, la sediul Societ`]ii Electrica
Furnizare SA, {os. {tefan cel Mare, nr.1A, Sector 1, Bu-
cure[ti. Termenul de depunere a ofertelor este: 17.03.2015,
ora-15.00. Caietul de sarcini se poate ob]ine de la sediul

Societ`]ii Electrica Furnizare SA –{os. {tefan cel Mare,
nr.1A, Sector 1, Bucure[ti, persoan` contact –Cristian
Ionescu, telefon: 0723.221.187. Contravaloarea caietului
de sarcini este în sum` de 500 lei [i se achit` cu OP în
contul Societ`]ii Electrica Furnizare SA:
RO64INGB0001008197998910, deschis la Banca ING–Su-
cursala Bucure[ti.

Consiliul Local Motru organizeaz` licita]ie public` pen-
tru concesionarea unui teren în suprafa]` de 24mp -
parcela 32 -situat în Municipiul Motru, -Zona Str.Macului
-Stadion pentru construirea unui garaj. Pot participa la
licita]ie persoane fizice sau juridice, române sau str`ine,
care fac dovada achit`rii, prin chitan]` sau ordin de plata
pentru: documenta]ia de atribuire -10 lei; garan]ia de par-
ticipare la licita]ie -100 lei. Persoanele interesate pot
procura documenta]ia de atribuire de la sediul Prim`riei
Municipiului Motru, B-duI G`rii, nr.1 -Serviciul CSPLPPM,
etajul II. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor refer-
itoare la documenta]ia de atribuire este 20.03.2015. Ofer-
tele vor fi depuse Ia Secretariatul Prim`riei Municipiului
Motru, pân` cel târziu în data de 23 martie 2015, orele
10.00. Plicul exterior al ofertei va purta men]iunea nu-
melui [i adresa ofertantului. Licita]ia se va desf`[ura în
data de 23 martie 2015, ora 11.00 la sediul Consiliului Local
Motru din B-dul G`rii, nr.1 -sala de [edin]` -etaj 2. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei Municipi-
ului Motru, Serviciul C.S.P.L.P.P.M., etajul II [i la telefon:
0253-410.560, interior 112.

ERATA. Suspendare licita]ie autovehicule, mijloace fixe,
obiecte de inventar [i stoc de marf` –SC Nouvelle Con-
struct SRL Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, desemnat lichida-
tor judiciar pentru SC Nouvelle Construct SRL, cu sediul
social în Ploie[ti, Str. Traian nr. 79, jude]ul Prahova, înma-
triculat` la O.R.C. sub nr. J29/2657/2006, CUI 19284876,
prin Hot`rârea intermediar` din data de 27.10.2014, dat`
de Tribunalul Prahova, Sec]ia  a-II-a Civil`, de Contencios
Administrativ [i Fiscal s-a deschis procedura general` a

falimentului prev`zut` de Legea 85/2006, în Dosarul
1182/105/2014. Anun]` suspendarea licita]iilor publice
deschise cu strigare, organizate pentru autovehicule, mi-
jloace fixe, obiecte de inventar [i stocul de marf` din pat-
rimoniul debitorului, din datele de 20.02.2015, 27.02.2015,
06.03.2015, 13.03.2015, 20.03.2015, 27.03.2015, 03.04.2015,
10.04.2015, 17.04.2015, 24.04.2015, ora 12.00, organizate la
sediul din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jude]
Prahova, urmând ca acestea s` fie reluate la o data ulte-
rioara. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal – 20.010. Nr. înreg. ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare nr. 19130940/2014/2015. Nr.152157
din 23.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna martie ziua 12. În temeiul art.
162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în ziua de 12, luna martie, anul 2015, ora 12.00, în
localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile, propri-
etate a debitorului SC Maxy Mar Design SRL cu domicil-
iul fiscal în localitatea R`d`u]i, str. Putnei nr. 215 C, sc. B,
ap. 3, jude]ul Suceava, cod de identificare fiscal`
19130940. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
(se vor indica drepturile reale [i privilegiile care gre-
veaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evaluare sau
de pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA /

neimpozabil / scutit *): Autoturism M1, Audi nr. înma-
triculare SV-77-MKM, nr. de identificare
WAUZZZ4F65N053891 serie motor 030123, an fabrica]ie
2005 – proces - verbal de sechestru pentru bunuri mo-
bile nr. 157844 / 21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 29.150
lei, 24%; Circular de formatizat cu incizor Boom 3200
CE SICAR 030123 – proces - verbal de sechestru pentru
bunuri mobile nr. 157844 / 21.08.2013 emis de AJFP
Suceava, 9.950 lei, 24%; Ma[in` de aplicat cant 030123
– proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
157844 / 21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 14.500 lei,
24%; Ma[in` de g`urit multiplus DBM21030123 – pro-
ces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
157844 / 21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 5.400 lei,
24%; Aspirator 2 TIP ABS 3880 - HOLZMANN030123 –
proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
157844 / 21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 1.150 lei, 24%.
*) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abile 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 executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la
termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de



anun}uri

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatricu-
lare 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,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
[i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la num`rul de telefon  0230/521.358, int. 717.

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 Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 6727076/ 2015. Nr. 152138 din 23.02.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015 luna Martie ziua 11. În temeiul art. 162, alin. (1) din
O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 11, luna martie, orele
10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str. Vasile Bum-
bac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Trust Orizont SA,
cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr.
37, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 6727076:
Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`,
Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv
TVA, Cot` TVA, Drepturile reale [i privilegiile care gre-
veaz` bunurile: 1. Autoutilitar` furgon marca Iveco
model 35S9 Daily, an fabrica]ie 2004, culoare alb, serie
[asiu ZCFC3562105483767, nr. înmatriculare SV 09 RRI,
15.450 lei, 24%, Liber de sarcini; 2. Autoutilitar` BB fur-
gon marca Iveco 35S9V, an fabrica]ie 2006, culoare alb,
serie [asiu R01S46L3310001, nr. înmatriculare SV 09
RRJ, 14.100 lei, 24%, Liber de sarcini; 3. Autoturism
marca Berlin`, an fabrica]ie 2004, culoare negru, serie
[asiu WBANC71070B656962, nr. înmatriculare SV 11
CIA, 25.650 lei, 24%, Liber de sarcini; 4. Autoturism cu
utilizare multipl`, marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fab-
rica]ie 2004, culoare ro[ie, serie [asiu
ZFA16900000109985, nr. înmatriculare SV 08 WSN,
4.050 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 5. Autoturism cu utilizare multipl`, marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare ro[ie,
serie [asiu ZFA16900000122756, nr. înmatriculare SV
08 WSM, 750 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank
SA Bucure[ti; 6. Autoturism cu utilizare multipl`,
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie  2004, cu-
loare albastru, serie [asiu ZFA16900000096946, nr.
înmatriculare SV 08 WTB, 7.425 lei, 24%, Gajat în
favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 7. Autoturism cu
utilizare multipl`, marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fab-
rica]ie 2004, culoare albastru, serie [asiu
ZFA16900000113455, nr. înmatriculare SV 08 WTA,
9.450 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 8. Remorc` DB transport containere marca
Krone AZW18, an fabrica]ie 1996, culoare negru, serie
[asiu WKEAZW18000T71172, nr. înmatriculare SV 80
KYA, 19.575 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 9. Automobil mixt marca Dacia D 1307 PU
SFSB-4 1.9D-4WD, an fabrica]ie 2003, culoare gri, serie
[asiu UU1D4F76X33359341, nr. înmatriculare SV 08
ACV, 3.150 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 10. Autoutilitar` furgon  marca Mercedes
Benz 904.6KA/ Sprinter 416CDI, an fabrica]ie 2004, cu-
loare alb, serie [asiu WDB9046631R699864, nr. înma-
triculare SV 07 ESW, 18.600 lei, 24%, Gajat în favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 11. Autoturism AB Berlin`
cu hayon marca Honda GD1 1, an fabrica]ie 2008, cu-
loare ro[ie, serie [asiu JHMGD18508S219305, nr. înma-
triculare SV 93 HUP, 23.325 lei, 24%, Liber de sarcini; 12.
Autoutilitar` BA suprastructur` deschis`, marca Iveco
ML120E18 RMSCY0, an fabrica]ie 2007, culoare alb,
serie [asiu ZCFA1ED0202506991, nr. înmatriculare SV
10 ZKB, 93.825 lei, 24%, Gajat în favoarea Banca Com-
ercial` Român` SA; 13. Autoutilitar` BA suprastructur`
deschis` marca Iveco MLC120E18 RMSCW0, an fab-
rica]ie 2007, culoare alb (albastru), serie [asiu
ZCFA1ED0202510061, nr. înmatriculare SV 10 ZJD, 87.150
lei, 24%, Gajat în favoarea Banca Comercial` Român`
SA; 14. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca
Iveco ML180E24 RMSCF6, an fabrica]ie 2007, culoare
alb (gri), serie [asiu ZCFA1TJ0202512943, nr. înmatricu-

lare SV 10 XWU, 100.575 lei, 24%, Liber de sarcini; 15.
Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca Iveco
ML180E24 RMSCF5, an fabrica]ie 2007, culoare alb,
serie [asiu ZCFA1TJ0202510059, nr. înmatriculare SV 10
XWR, 63.750 lei, 24%, Liber de sarcini; 16. Autoutilitar`
BA suprastructur` deschis` marca Daf LF55.250
KONAF2, an fabrica]ie 2006, culoare galben, serie [asiu
XLRAE55CF0L327370, nr. înmatriculare SV 10 RAK,
102.225 lei, 24%, Liber de sarcini; 17. Autoturism AF ve-
hicul cu utilizare multipl` marca Hyundai CM F7D14,
an fabrica]ie 2007, culoare albastru, serie [asiu
KMHSH81WP7U109985, nr. înmatriculare SV 10 MKE,
30.825 lei, 24%, Liber de sarcini; 18. Autoturism cu uti-
lizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fab-
rica]ie 2006, culoare albastru, serie [asiu
ZFA16900000693257, nr. înmatriculare SV 10 MKF,
9.450 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 19. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie,
serie [asiu ZFA16900000693169, nr. înmatriculare SV
10 HVE, 9.450 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank
SA Bucure[ti; 20. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, cu-
loare ro[ie, serie [asiu ZFA16900000694083, nr. înma-
triculare SV 10 HVD, 7.425 lei, 24%, Gajat în favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 21. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie
2006, culoare albastru, serie [asiu
ZFA16900000693263, nr. înmatriculare SV 10 HUZ,
9.750 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 22. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda. an fabrica]ie 2006, culoare albas-

tru, serie [asiu ZFA16900000689885, nr. înmatricu-
lare SV 10 GZO, 9.750 lei, 24%, Gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 23. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, cu-
loare albastru, serie [asiu ZFA16900000694155, nr. în-
matriculare SV 10 GBN, 8.775 lei, 24%, Gajat în favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 24. Autoutilitar` furgon
marca Ford Fady/ Transit, an fabrica]ie 2006, culoare
alb, serie [asiu WF0LXXTTFL6S29526, nr. înmatriculare
SV 10 FNX, 17.925 lei, 24%. Liber de sarcini. Total:
692.400 lei. Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditor, Sarcini: DGRFP Ia[i -
AJFP Suceava – Proces - verbal de sechestru pentru
bunuri mobile nr. 161971/ 08.10.2014; Piraeus Bank SA
Bucure[ti – Gaj; Banca Comercial` Român` SA – Gaj.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare prin licita]ie, re-
spectiv, pân` în ultima zi lucr`toare precedent` ter-
menului de vânzare orele 10.00 la sediul AJFP Suceava
– str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia
prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu toate
modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv:
oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionali-
tate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrul 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
fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul gen-
eral consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale),
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
[i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-
mitate cu prevederile art. 172 - 173 din O.G. 92/ 2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la telefon num`rul 0230/ 521.358, int. 417.

PIERDERI
SC Pajura SRL cu sediul în Tulcea Str. 1848 nr.2, bl.3, sc.C,
ap.10, având C.F. 4508029, J36/719/1993, declar pierdute
urm`toarele: certificat constatator nr. 508326 înmatricu-
lat la O.R.C. Tulcea în data de 21.05.2012 pentru punctul de
lucru din Tulcea, str. Mic` nr.1, bl.M1, parter [i anex` la cer-
tificatul de înregistrare pentru punctul de lucru din Tul-
cea, str. Mic`, nr.1, Stand 36 [i 36B, bl.M1, etaj parter. Le
declar nule.

SC BIRSA & OZ SRL cu sediul în Afuma]i, str. Negropontes
nr. 79, jud. Ilfov, C.I.F. 31352880, J23/799/2013, declar` nul
certificatul de înregistrare.
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