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OFERTE SERVICIU
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 ani,
zona Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.
Universal Talent Solutions angajează în condiţii
excelente măcelari profesionişti în Irlanda şi
Anglia. În vedera ocupării acestor posturi organizăm o probă de lucru la Bucureşti, 1 august
2015, strada: Industriilor, nr.213, Chiajna, Podul
Dragomireşti. Pentru mai multe detalii sunaţi la
003.538.710.069.55, Daniela Ciurezu.
ANACONDA SECURITY FORCE angajează
URGENT personal pentru PAZĂ şi INTERVENŢIE pentru zona BUCUREŞTI,
OTOPENI, CORBEANCA, CHITILA. Relaţii
la tel. 0742.102.851 şi 021.352.02.46.

Companie din industria printului publicitar angajează operator print imprimante industriale şi
lucrător manual/finisor. Cerinţe: minim 1 an în
domeniul printului/producţiei publicitare, îndemânare, răbdare, atenţie la detalii, rapiditate,
seriozitate. Contact:0729.052.804.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr.
38-40, sector 6, organizează concurs pentru
posturi contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată în data de 19.08.2015 ora 10.00 proba
practică şi interviu pe 21.08.2015 ora 10.00 pentru
următoarele posturi vacante: 1. Centru Social
Multifuncţional “Neghiniţă”: -8 posturi de
muncitor calificat (infirmieră). Condiţii de
ocuparea postului: Studii generale/ medii;
Vechime/ experienţă minim 1 an; Certificat de
calificare infirmieră/ baby sitter/ îngrijitor copii;
-2 posturi muncitor calificat (bucătar). Condiţii
de ocuparea postului: Studii generale/ medii;
Curs de calificare bucătar; Vechimea constituie
avantaj; 2. Centru Social Multifuncţional
“Pinochio”: -1 post muncitor calificat (bucătar).
Condiţii de ocuparea postului: Studii generale/
medii; Curs de calificare bucătar; Vechimea
constituie avantaj; 3. Complex de Servicii Sociale
,,Istru” -Căsute de tip familial: -3 posturi de
muncitor calificat (infirmieră). Condiţii de
ocuparea postului: -Studii generale/ medii;
Vechime/ experienţă minim 1 an; Certificat de
calificare infirmieră/ baby sitter/ îngrijitor copii;
-1 post muncitor calificat (bucătar). Condiţii de
ocuparea postului: Studii generale/ medii; Curs de
calificare bucătar; Vechimea constituie avantaj; 4.
Centrul Pentru Copii cu Dizabilităţi „Domniţa
Bălaşa”: -1 post muncitor calificat (bucătar).
Condiţii de ocuparea postului: Studii generale/
medii; Curs de calificare bucătar; Vechimea
constituie avantaj; 5. Complex Servicii Sociale
Floare Roşie: -4 posturi muncitor calificat (infirmieră). Condiţii de ocuparea postului: Studii
generale/ medii; Vechime/ experienţă minim 1 an;
Certificat de calificare infirmieră/ îngrijitor
bătrâni; -2 posturi muncitor calificat (bucătar).
Condiţii de ocuparea postului: Studii generale/
medii; Curs de calificare bucătar; Vechimea
constituie avantaj; 6. Centrul de Primire şi
Evaluare în Regim de Urgenţă “Arlechino”: -1
post muncitor calificat (îngrijitor). Condiţii de
ocuparea postului: Studii generale/ medii;
Vechimea constituie avantaj; Dosarul de înscriere
la concurs se depune în perioada 29.07.201511.08.2015 ora 16,30 la sediul D.G.A.S.P.C. Sector
6, Bucureşti şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documente prevăzute la art.6, sect.2,
conform H.G. nr.286/2011 *actualizat. Concursul
se va desfăşura în str. Floare Roşie nr. 7A -Bucureşti- Sector 6. Condiţiile de desfăşurare a
concursului sunt afisate la sediul institutiei şi pe
pagina de internet www.asistentasociala6.ro.
Relaţii suplimentare la tel. 021/745.72.37 int.133.
Subscrisa Directia Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Olt, cu sediul in Mun.
Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 171-173, CIF
4286410, contul nr. RO95TREZ506502201X009372,
deschis la Trezoreria municipiului Slatina, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii

unor functii publice de executie vacante din
cadrul structurilor apartinand Directiei Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Olt,
dupa cum urmeaza: - 1 consilier, grad profesional
principal în cadrul Serviciului Laborator-Compartimentul Sanatate Animala; - 1 consilier, grad
profesional superior în cadrul Biroului Economic
si Administrativ; - 1 consilier, grad profesional
superior în cadrul Serviciului Control Oficial
Siguranta Alimentelor; - 1 referent de specialitate, grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Oficial Siguranta Alimentelor; - 1
referent, grad profesional superior în cadrul
CSVSA; - 1 referent, grad profesional superior în
cadrul Serviciului Laborator-Compartimentul
Sanatate Animala; - 1 referent, grad profesional
superior în cadrul Biroului Juridic si Resurse
Umane. Concursul va avea loc la sediul Direcţiei
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str. T. Vladimirescu,
nr. 171-173, jud. Olt, în data de 27 august 2015
ora 10,00 proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune în termen de 20 de zile de
la data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III–a, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Olt, din mun.
Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din HG 611/2008, modificată si completată de
HG 1171/2008. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici,
republicată r 2, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii de participare la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, în domeniul chimie, pentru pentru
functia publica de consilier, grad profesional
principal în cadrul Serviciului Laborator-Compartimentul Sanatate Animala; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă, sau echivalentă, în domeniul
economic, pentru functia publica de consilier,
grad profesional superior în cadrul Biroului
Economic si Administrativ; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă, sau echivalentă, in domeniul tehnologia produselor alimentare, pentru functia
publica de consilier, grad profesional superior în
cadrul Serviciului Control Oficial Siguranta
Alimentelor; - studii superioare de scurtă durată,
absolvite cu diplomă, în domeniul medicină veterinară, pentru referent de specialitate, grad
profesional superior în cadrul Serviciului Control
Oficial Siguranta Alimentelor; - studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar,
pentru referent, grad profesional superior în
cadrul CSVSA; - studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, pentru referent, grad
profesional superior în cadrul Serviciului Laborator-Compartimentul Sanatate Animala; - studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat, pentru referent, grad
profesional superior în cadrul Biroului Juridic si
Resurse Umane; - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice: minim 5 ani in specialitate pentru funcţia publică
de consilier , grad profesional principal în cadrul
Serviciului Laborator-Compartimentul Sanatate
Animala; - minim 9 ani in specialitate pentru
funcţia publică de consilier, grad profesional
superior în cadrul Biroului Economic si Administrativ; - minim 9 ani in specialitate pentru funcţia
publică de consilier, grad profesional superior în
cadrul Serviciului Control Oficial Siguranta
Alimentelor; - minim 9 ani in specialitate pentru
funcţia publică de referent de specialitate, grad
profesional superior în cadrul Serviciului Control
Oficial Siguranta Alimentelor; - minim 9 ani in
specialitate pentru funcţia publică de referent,
grad profesional superior în cadrul CSVSA; minim 9 ani in specialitate pentru funcţia publică
de referent, grad profesional superior în cadrul
Serviciului Laborator-Compartimentul Sanatate
Animala. - minim 9 ani in munca pentru funcţia

publică de referent, grad profesional superior în
cadrul Biroului Juridic si Resurse Umane.

CITAȚII
Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe
numitul Căldărar Eva, domiciliată în sat
Sâmbătă de Sus, nr. 643, județul Braşov, în calitate de intimat în dosarul civil nr. 2690/90/2015,
cu termen de judecată în data de 18.08.2015,
având ca obiect încetarea măsurii de protecție de
la DGASPC Vâlcea – Centrul de plasament
„Andreea” Rm. Vâlcea, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.

DIVERSE
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a debitorului SC Sebastian SRL,
C I F : 1 5 5 3 6 5 3 , J 4 0 / 7 7 5 / 1 9 9 1 , d o s a r n r.
26396/3/2015-Tribunalul Bucuresti. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă la
07.09.2015; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la 25.09.2015;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
22.10.2015. Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL

SOMAȚII
România Judecătoria Vaslui, judeţul Vaslui, Str.
ing. Badea Romeo nr.13 tel/fax: 0235. 311.356,
dosar nr. 3041/333/2015, emisă la 02.07.2015.
Având în vedere acţiunea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Vaslui sub numărul de dosar
3041/333/2015, prin care reclamanţii Bălan
Dorin, Bălan Culiţă, ambii cu domiciliul în
Vaslui, Strada Ştefan cel Mare nr.298, judeţul
Vaslui, solicită să se constate că au dobândit, prin
efectul uzucapiunii de lungă durată, dreptul de
proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă
de 771mp, situat în Municipiul Vaslui, Strada
Ştefan cel Mare nr.298, judeţul Vaslui, neidentificat cu număr cadastral şi carte funciară, având
ca vecinătăţi Gafton Narcis, Mihalache Cornel,
Răchită Ion şi Strada Ştefan cel Mare, adresăm,
în baza încheierii din data de 30.06.2015, pronunţată în dosarul numărul 3041/333/2015, tuturor
celor interesaţi, prezenta: SOMAŢIE de a formula
opoziţie la cererea reclamantului. În caz contrar,
în termen de 6 luni de la publicarea şi afişarea
somaţiei de faţă, se va trece la judecarea cererii.
Prezenta somaţie se va afişa la imobilul în litigiu,
la Judecătoria Vaslui, la sediul Biroului Teritorial
de Cadastri şi Publicitate Imobiliară Vaslui şi la
sediul Primăriei Vaslui şi va fi publicată în 2 ziare
de largă răspândire, dintre care cel puţin unul de
circulaţie naţională. Preşedinte, Iuliana Garabet

NOTIFICĂRI
Lichidator judiciar CII Bulearcă Camelia notifică
deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva
debitoarei SC Andro Trans 2011 SRL Galaţi (CUI
29106728, J17/1169/2011), dosar 2790/121/2015
Tribunalul Galaţi. Termen limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă 17.08.2015.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi, organizează
licitaţie publică deschisă, în data de 20.08.2015,
orele 10.00 pentru concesionare teren (108 loturi)
pentru construire locuinţe tineri din Comuna
Miroslava şi specialişti cu locul de muncă în
Comuna Miroslava situat în T72, T74, T75 sat
Corneşti, comuna Miroslava. Caietul de sarcini
poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data
limită pentru depunerea ofertelor: 19.08.2015,
orele 16.00.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare
incepand cu data de 31.07.2015 prin licitaţie
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publică in bloc bunurile mobile (obiecte de
inventar) la pretul de inventar si cu un discount
pentru vanzarea fortata de 30% (18.059,00 lei
fara TVA) apartinand SC Angy Cucinotto Food
SRL, ora 13.00; prin licitaţie publică autoturism
M1G Hummer H1 la pretul de evaluare redus cu
30% 34.508,60 lei fara TVA, apartinand SC Dog
Protection SRL, ora 14.00. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi
reluate în zilele de 05.08.2015, respectiv
10.08.2015 la aceleasi ore la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare
incepand cu data de 31.07.2015 prin licitaţie
publică: bunuri mobile (Mitsubishi Pajero Sport
2005 -12.907,2 lei, ATV Linhai 2008 -2.384,4 lei,
ATV Linhai 2007 -2.133,2 lei, Lincoln Limousine
1999-20.256,8 lei, Mercedes Benz CL500-12.190
lei) la pretul de evaluare redus cu 60% -preturile
nu includ TVA, apartinand SC Dog Protection
SRL, ora 14.00; proprietate imobiliară situată în
Câmpina, str. I.H. Rădulescu, nr. 39, judeţ
Prahova (Sp+P+E+M) + teren intravilan in
suprafata de 773 mp la preţul de evaluare redus
cu 80%, respectiv 308.546,80 lei lei fără TVA,
apartinand Apollo-Ela SRL, ora 14.30; autoutilitara N1 Fiat Doblo la pretul de evaluare redus cu
50% si obiecte de inventar la pretul de inventar si
cu un discount pentru vanzarea fortata de 30%
apartinand SC Angu Autoserv SRL, ora 15.00.
Persoanele interesate vor cumpăra caietele de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu
o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în zilele de
07.08.2015, 14.08.2015, 21.08.2015, respectiv
28.08.2015 la aceleasi ore la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare in
bloc prin licitaţie publică la pretul de evaluare
redus cu 30% activele punctului de lucru Boldesti
- Scaeni, judet Prahova cuprinse in anexa 7.1
(bunuri imobile -teren+cladiri, baraci metalice,
drumuri interioare, retea apa, retea electrica,
instalatii de canalizare, retea gaze, centrala
termica), prin licitaţie publică individuala la
pretul de evaluare redus cu 30% activele punctului de lucru Boldesti - Scaeni, judet Prahova
cuprinse in anexa 7.1.1 (teren-19523 mp), si prin
licitatie publica individuala la pretul de evaluare
redus cu 40% activele cuprinse in anexa
7.2.(instalatie de foraj WIRTH tip B3A),
7.3.(instalatie de foraj FA32), 7.4.(instalatie de
foraj T3W INGERSOLL RAND), 7.5.(instalatie
de foraj agbo 200 300), 7.6(instalatie de foraj
Aquadrill 1000-II) apartinand SC Foraj Bucuresti
SA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în data de 31.07.2015, ora 11/00. In cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
07.08.2015, 14.08.2015, 21.08.2015 respectiv
28.08.2015 la aceeasi ora la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al SC Sigma Invest
Estate SRL desemnat prin Sentinţa Civilă nr.
1908 din data de 21.02.2014, pronunţată în Dosar
nr. 24865/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea la
vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea
Sigma Invest Estate SRL constând în teren intravilan având suprafaţă de 802,43 mp, şi
construcţie edificată pe acesta compusă din 4
camere, bucararie şi baie, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, având suprafata
construită la sol de 103,575 mp şi o anexă gospodărească compusă din garaj, magazie, camera,
cămară şi bucătărie având suprafaţă construită la
sol de 17,398 mp situate în loc. Târgu Jiu, str.
Vasile Alecsandri, nr.70, jud. Gorj, în valoare
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totală de 110.000 euro exclusiv TVA, identificate şi
inventariate conform raportului de evaluare
aprobat în prezenţa cauza şi a publicaţiei de
vânzare întocmită cu această ocazie. Vânzare a
bunului imobil aparţinând societăţii falite se va
organiza în dată de 03.08.2015 ora 15,00 prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care bunul nu
se va vinde la termenul de licitaţie stabilit, se vor
organiza încă 4 (patru) licitaţii săptămânale, în
data de 10.08.2015, 17.08.2015, 24.08.2015 şi în
data de 31.08.2015 la aceeaşi oră şi în aceleaşi
condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de înscriere la
licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu
până în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de
înscriere la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA pentru fiecare
bun imobil. Achiziţionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.
021.227.28.81
Municipiul Ploieşti –S.P.F.L. Ploieşti- anunţă: În
temeiul art.162 din O.G. nr.92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că
în data de 12.08.2015, ora 11.00, în România,
judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Independenţei, nr.16, va vinde prin licitaţie următorul bun
imobil, proprietatea debitorului Institutul Naţional De Cercetare-Dezvoltare Pentru Utilaj
Petrolier-IPCUP Ploieşti cu domiciliul fiscal/
sediul în România, judeţul Prahova, municipiul/
oraşul/comuna Ploieşti, P-ta 1 Decembrie 1918,
nr.1, CUI-3193984, format din: teren intravilan, în
suprafaţă de 196 mp, situat în mun. Ploieşti, p-ta
1 Decembrie 1918, nr.1, deţinut în baza contractului de donaţie, nr.6573/06.07.1984, terenul nu

marți / 28 IULIE 2015
este înscris în evidenţele de carte funciară a localităţii Ploieşti, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 120600 lei diminuat cu 50% pentru a treia
licitaţie conform art.162, alin (8) din Ordonanţă
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată în 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, 60300 lei la care se
adaugă TVA 24%. Bunul imobil mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini: sechestrele pentru bunuri imobile nr.46775/15.05.2012
şi nr. 68863/27.06.2014 emise de SPFL Ploieşti.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să instiinteze despre această
organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Toţi cei interesaţi în cumparea
bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest
scop, iar până la acel termen să depună documentele de participare la licitaţie până la data
de 11.08.2015, ora 16.30 inclusiv. Caietul de
sarcini poate fi achiziţionat de la Serviciul
Urmărire Şi Încasare Creanţe Bugetare al creditorului cu sediul în localitatea Ploieşti, str. Şos.
Vestului,(fosta şcoală de şoferi), nr.19, et.2,
cam.1. Pentru informaţii suplimentare, va puteţi
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
tel: 0244-291049, int. 107, fax: 0244-582919.
Municipiul Ploieşti –S.P.F.L. Ploieşti- anunţă: În
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut
că în data de 12.08.2015, ora 12.00, în România,
judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Independenţei, nr.16, va vinde prin licitaţie următorul bun imobil, proprietatea debitorului SC
Tatusi Company SRL cu domiciliul fiscal/sediul
în România, judeţul Prahova, municipiul
Ploieşti, str. Pompelor, nr.2-4, CUI-18647086,
format din: apartament, compus din 2 camere
de locuit şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de
38.83 mp, împreună cu cota indiviză de 2,44%
din părţile şi dependinţele comune ale imobilului şi dreptul de folosinţă asupra terenului
aferent, în suprafaţă indiviză de 11.16 mp,
situat în Ploieşti, str. Sabinelor, nr.1, bl.18A,

Ministerul Finan elor Publice. Agen ia Na ională de Administrare Fiscală. Direc ia
Generală Regională a Finan elor Publice Ploie ti. Administra ia Jude eană a Finan elor
Publice Călăra i. Serviciul Colectare Venituri i Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 12986/2014. Nr. 12986 din 23.07.2015. Anun privind vânzare pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 11.08.2015, orele 11.00, în
Călăra i, str. Eroilor nr. 6-8 se va ine etapa 2 a licita iei publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate apar inând debitorului Bus Remus, cu sediul în loc.
Călăra i, str. Plevna nr. 103, jude ul Călăra i, cod ﬁscal, în dosar de executare nr.
12986/2014, pre ul de pornire al licita iei pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Imobil
construc ie C2 în regim de P+1 în suprafa ă de 126 mp, construc ie C3 – anexă - 54
mp, construc ie C4 – anexă - 15 mp i teren intravilan în suprafa ă de 500 mp, toate
situate în mun. Călăra i, str. Plevna nr. 103, CF 25094 – C1-UAT Călăra i - valoare
construc ii 309.047 lei i valoare teren 155.465 lei. Asupra bunului care face obiectul
publica iei de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori. Executor bancar Horatiu Margoi – Soma ie nr. 1/27.09.2010 (ipotecă Bancpost SA); Executor bancar Lumperdean Florin – Soma ie 207/14.02.2011 (ipotecă Bancpost
SA); - Tribunalul Bucure ti sec ia a-II-a penală – Hot. jud. 556/F/02.07.2013 sechestru asigurator conf. art. 249 - Cod de Procedură Penală. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să în tiin eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licita ie. Cei interesa i în cumpărarea
bunurilor sunt invita i să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licita ie
ofertele de cumpărare înso ite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local i la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, omaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate i bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a aconstituirii garan iei sub forma scrisorii de
garan ie bancară reprezentând 10% din pre ul de pornire al licita iei, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pa aport. Pe baza documentelor solicitate ofertan ii urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licita ie, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contesta ie la instan a competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno tiin ă, în conformitatecu
prevederile art. 172-173 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările i completările ulterioare. Potrivit dispozi iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările i completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publica ia de vânzare va ﬁ aﬁ ată în data de 27.07.2015.
Rela ii suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

sc.A, ap.1, deţinut în baza CVC
nr.5758/16.08.2007, emis de BNP Tudose Maria
ŞI Tudose Ioana-Adriana înscris în CF nr. 1611/I
(e:1611/I) având număr cadastral provizoriu
nr.2331/18A;A;1, preţ de evaluare/de pornire al
licitaţiei 101387 lei diminuat cu 50% pentru a
două licitaţie conform art.162, alin (8) din Ordonanţă Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 50694 lei la
care se adaugă TVA 24%. Bunul imobil mai sus
menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
- Contract de ipotecă nr. 5759/16.08.2007, emis
de BNP Tudose Maria şi Tudose Ioana-Adriana,
drept de ipotecă, rang I, în favoarea Bancpost
SA. - sechestrul pentru bunuri imobile
nr.29603/22.03.2011 emis SPFL Ploieşti; sechestrul pentru bunuri imobile
nr.104144/04.05.2012 emis AFP a Municipiului
Ploieşti; - sechestrul pentru bunuri imobile
nr.16378/16.02.2012 emis SPFL Ploieşti ; sechestrul pentru bunuri imobile
nr.73210/09.07.2014 emis SPFL Ploieşti. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să instiinteze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Toţi cei interesaţi în cumparea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop, iar
până la acel termen să depună documentele de
participare la licitaţie până la data de
11.08.2015, ora 16.30 inclusiv. Caietul de sarcini
poate fi achiziţionat de la Serviciul Urmărire Şi
Încasare Creanţe Bugetare al creditorului cu
sediul în localitatea Ploieşti, str. Şos. Vestului,(fosta şcoală de şoferi), nr.19, et.2, cam.1.
Pentru informaţii suplimentare, va puteţi adresa
la sediul nostru sau la telefon numărul tel: 0244291049, int. 107, fax: 0244-582919.
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru
concesionare bunuri. 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact:
Comuna Vorona, localitatea Vorona, judeţul
Botoşani, CIF 3672049, telefon / fax
0231588604, e-mail: primaria_vorona@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind obiectul

concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului în suprafaţă utila de 21,70 mp,situat la
parterul cladirii P+2E,edificata pe terenul in
suprafata de 1.300 mp,PC 45,avand numar
cadastral 50437,situat in satul Vorona,comuna
Vorona,judetul Botosani. Imobilul se concesionează pe durata existentei constructiei cu mentinerea obiectului de activitate, dar nu mai mult
de 15 ani. Redeventa în cuantum de 3 euro/luna/
mp, respectiv 65,10 euro / luna/ 21,70 mp. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire direct la sediul Primăriei
comunei Vorona,judetul Botosani. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul de achizitii publice. 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
Costul unui exemplar, este de 500 lei pe suport
de hârtie şi magnetic. Garanţia de participare la
licitaţie este de 100,00 lei si va fi plătită CASH
cu chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
13.08.2015, ora 15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon/fax 0231588604, mobil
0741/396745. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 18.08.2015,
orele 10 00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele vor fi depuse la Registratura
Primăriei comunei Vorona,loc. Vorona, jud.
Botoşani, cod poştal 717475. Ofertele (original +
copie) vor fi introduse într-un plic exterior.
Plicul exterior va purta menţiunea, numele,
adresa şi nr. de telefon al ofertantului. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original
+ 1 exemplar copie). 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.08.2015, ora 11 00, Primăria comunei
Vorona. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a

Ministerul Finan elor Publice. Agen ia Na ională de Administrare Fiscală. Direc ia
Generală Regională a Finan elor Publice Ploie ti. Administra ia Jude eană a Finan elor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare i Executare Silită – Persoane Juridice. Anun ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna August ziua 12. (Licita ia III –
a). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările i completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 12, luna August, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str.
Bucure ti nr. 12, se vor vinde prin licita ie publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC 1234 Panini SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu,
str. Gării nr. 90, cod de identiﬁcare ﬁscală 13689137: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale i privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Pre ul de evaluare sau de pornire al licita iei, exclusiv TVA, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): Skoda Fabia, s. . TMBPF46Y844084942, IF-01-HGP, 4.630 lei,
24%; Centrală termică Viessman, 2.350 lei, 24%. *) Regimul i cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările i completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să în tiin eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesa i în
cumpărarea bunurilor sunt invita i să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licita ie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licita ie, dovada plă ii taxei de participare,
r e p r e z e n t â n d 1 0 % d i n p r e u l d e p o r n i r e a l i c i t a i e i î n c o n t u l n r.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului
Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na ionalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comer ului; 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 obliga ii ﬁscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare i la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta ie la instan a
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno tin ă, în conformitate cu prevederile art. 172 i art. 173 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
i completările ulterioare. Potrivit dispozi iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
i completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de ex ecutare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa ii suplimentare vă pute i adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Ministerul Finan elor Publice. Agen ia Na ională de Administrare Fiscală. Direc ia
Generală Regională a Finan elor Publice Ploie ti. Administra ia Jude eană a Finan elor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare i Executare Silită – Persoane Juridice. Anun ul
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Moni Star SRL (licita ia II-a). În temeiul art.
162, alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările i completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 13, luna August 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucure ti nr. 12, se
vor vinde prin licita ie publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Moni Star SRL, CUI 16757287, cu sediul în jude ul Giurgiu, localitatea Călugareni.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Pre ul de evaluare sau de pornire a
licita iei (exclusiv TVA), Cota TVA: Râ ni ă cafea Dulprod, 285 lei, 24%; Frigider Arctic,
165 lei, 24%; Rafturi metalice, 75 lei, 24%; Casă de marcat, 285 lei, 24%. Total: 810
lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. *) Regimul i cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările i completările ulterioare. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să în tiin eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesa i în cumpărarea
bunurilor sunt invita i să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licita ie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licita ie, dovada plă ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre ul de pornire a licita iei în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de na ionalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comer ului; 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 obliga ii ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta ie la instan a judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno tin ă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modiﬁcările i completările
ulterioare. Potrivit dispozi iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003, republicată, cu modiﬁcările i completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informa ii suplimentare, vă pute i adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.

MFP - Agen ia Na ională de Administrare Fiscală. Direc ia Generala Regională a
Finan elor Publice Ploie ti. Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Arge .
Anun ă: valoriﬁcarea prin licita ie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal i ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
apar inând: SC Anaxagora SRL – Pite ti, după cum urmează: Denumire:
Autoutilitară camion Dacia 1304 Pick-Up, an fab. 1997, serie asiu
UU1D26119W2706209, AG-04-EKL. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.000 lei. Pre urile
men ionate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂa iei, ﬁind
prima licita ie. Pentru bunurile men ionate, ofertan ii vor trebui să depună cererea
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licita iei pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pite ti, dovada că nu au
obliga ii ﬁscale restante, precum i celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 10-08-2015, ora 14:00.
Licita ia v a avea loc în data de 11-08-2015, ora 11:00:00, la sediul Administra iei
Jude ene a Finan elor Publice Arge , mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe to i cei care pretind un drept asupra bunurilor să în tiin eze
despre aceasta organul de executare, sub sanc iunea decăderii, până în ziua
anterioară licita iei. Rela ii suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administra iei
Jude ene a Finan elor Publice Arge , mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agen ia Na ională de Administrare Fiscală. Direc ia Generala Regională a
Finan elor Publice Ploie ti. Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Arge .
Anun ă: valoriﬁcarea prin licita ie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal i ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
apar inând: SC Dragos Construct Grup SRL – Bascov, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Excavator pe enile tipul Liebherr, md. R 912 LC,
19.783 lei; Excavator pe enile tipul Caterpillar, md. 320 CL, 143.753 lei; Excavator
pe enile tipul Case Poclain, md. 1188, 71.536 lei; Motogenerator de curent Atlas
Copco, QAX 30, fabrica ie 2007, 30.193 lei; Motogenerator de curent Atlas Copco,
QAX 30, fabrica ie 2007, 30.000 lei; Motogenerator de curent Atlas Copco, QAX 30,
fabrica ie 2005, 29.447 lei. Pre urile men ionate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂa iei, ﬁind prima licita ie. Pentru bunurile
men ionate, ofertan ii vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licita iei pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pite ti, dovada că nu au obliga ii ﬁscale restante, precum i
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 11/08/2015. Licita ia va avea loc în data de 12/08/2015,
ora 13:00:00, la sediul AJFP Arge , Bdul. R epublicii nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7,
Pite ti. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe to i cei care pretind un drept
asupra bunurilor să în tiin eze despre aceasta organul de executare, sub sanc iunea
decăderii, până în ziua anterioară licita iei. Rela ii suplimentare se pot aﬂa de la
sediul AJFP Arge , tel. 0248.211511, interior 3340.

instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Solutionarea litigiilor apărute pe parcursul
procedurii de concesionare se face potrivit legislatiei în vigoare. Acţiunile în justiţie se introduc
la secţia de Contencios administrativ al Tribunalului Botosani, str. Maxim Gorki nr. 8, Botosani. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
28.07.2015.
Consiliul Local al Comunei Lumina, jud.
Constanţa, organizează în data de 18.08.2015,
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 600 mp fiecare, situat în Com.
Lumina, strada C. Porumbescu nr.27A cu destinaţia curţi construcţii. 2. teren extravilan neproductiv în suprafaţă de 2261 mp Com. Lumina,
strada parcela NP 107/7/2. 3. teren intravilan în
suprafaţă de 242 mp, situat în Com. Lumina str.
Iuliu Maniu nr.32 D lot1 cu destinaţia activităţi
economice. 4.teren intravilan în suprafaţă 801
mp situat în Com. Lumina str. Iuliu Maniu nr.32
D lot 2 cu destinaţia activităţi economice. 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, Lumina,
Jud.Constanţa, Strada Mare nr. 170, cod
907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744204177, cod fiscal 4671807, primarialumina@
yahoo.com. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 1. teren intravilan în suprafaţă
de 600 mp fiecare, situat în Com. Lumina,
strada C. Porumbescu nr. 27A cu destinaţia
curţi construcţii. 2. teren extravilan neproductiv în suprafaţă de 2261 mp Com. Lumina,
strada parcela NP 107/7/2. 3. teren intravilan
în suprafaţă de 242 mp, situat în Com.
Lumina str. Iuliu Maniu nr.32 D lot1 cu destinaţia activităţi economice. 4. teren intravilan
în suprafaţă 801 mp situat în Com. Lumina
str. Iuliu Maniu nr. 32 D lot 2 cu destinaţia
activităţi economice. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot
intră în posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Primăria Comunei Lumina jud.
Constanţa, Stradă Mare nr. 170-Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni. Documentaţia va putea fi achiziţionată începând cu

Ministerul Finan elor Publice. Agen ia
Na ională de Administrare Fiscală.
Direc ia Generală Regională a
Finan elor Publice Ploie ti.
Administra ia Jude eană a Finan elor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Oră enesc Văleni. Dosar de executare
nr. 15830/2015. Nr. 38500/24-072015. S.F.O. Văleni anun ă organizarea
licita iei privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile, la sediul din strada Popa
apcă, nr. 7, ora Vălenii de Munte, în
data de 17.08.2015, ora 10.00: Imobil
situat în intravilanul comunei Măgurele,
jude Prahova, tarla 59, parcela Cc
1075, înscris în Cartea funciară cu nr.
20165, compus din suprafa a de 6.808
mp teren cur i construc ii, precum i
din construc ie C1 - atelier extensa în
suprafa ă de 698 mp, intabulate în CF
nr.20165. Pre ul de pornire al licita iei
este de 496.103 lei (exclusiv TVA).
Anun ul nr. 38500/24.07.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
Primărie i pe site ANAF (licita ii).
Pentru date suplimentare privind
condi iile de participare i actele
necesare la depunerea ofertelor pute i
apela numarul 0244.283006, persoană
de contact Vîlsan Liliana. Data aﬁ ării:
28.07.2015.
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data publicării anunţului. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Primăria Comunei Lumina jud. Constanţa,
Strada Mare nr.170-Compartimentul Achiziţii
Publice şi Concesiuni. 3.3. Costul şi condiţiile de
plata. Documentaţia de atribuire va fi pusă la
dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 500lei
şi a taxei de participare la licitaţie de 250 de lei.
Garanţia de participare la licitaţie este în
cuantum de 100 lei şi se poate depune în
numerar la casieria concedentului sau în contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la
Trezoreria Constanţa. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: Termenul limită de depunere a ofertelor
este data de 17.08.2015 ora 1600. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun
în plic închis la Primăria Comunei Lumina,
Lumina, Jud. Constanţa, Strada Mare nr.170.
4.3. Prezentarea ofertelor: Ofertele se vor
prezenţa conform instrucţiunilor din documentaţia de atribuire. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura în data de: 18.08.2015 la Sala de
Consiliu a Comunei Lumina. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este
necesar că după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin trei oferte să fie valide. 6.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
SC SALVADOM MED SRL, cu sediul social in
Iasi, soseaua Pacurari, nr. 75, bloc 477, scara B,
etaj 1, apt. 3, numar de ordine in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi
J22/1550/2003, CUI 15683300, declar pierdute
si nule certificatele constatatoare nr. 29477 din
20.09.2004 si nr. 19522 din data de 19.08.2009
emise de Oficiul Registrului Comertului de pe
l a n g a Tr i b u n a l u l I a s i p e n u m e l e S C
SALVADOM MED SRL.
Pierdut atestat de pregătire profesională a
instructorilor de conducere auto, pe numele
Capusta Eugen, seria AIC, nr. 0037952, eliberat
la data de 03.10.2014, de către A.R.R. Tulcea. Se
declară nul.
Declar pierdute (nule) atestat transport marfă şi
Atestat A.D.R., emise de către A.R.R. Giurgiu
pe numele Niculae Marius.
Declar pierdute (nule) carnet de student, legitimaţie student pe numele Mărculescu GeluDaniel, emise de U.S.A.M.V. Bucureşti.
Declar pierdut (nul) contract vânzare- cumpărare Butucea Mariana- proprietar, încheiere
autentificare nr. 2383 emis de Biroul Notarial
Public Lidia Seceleanu.
Declar pierdut Ordinul privind constatarea
dreptului de proprietate privată asupra unui
teren în cond. Art. 23 Legea nr. 18/1991, eliberat
cu nr. 573 la data de 2 Nov. 2012 de Prefectura
Jud. Ilfov pe numele Vladu Stefania.

COMEMORĂRI
ZAMVILOVICI EDITH
MOISE; GOLDA
GRIMBERG
Iubiți, neuitați pentru
spiritul de sacrificiu de sine
spre binele celor din jur.
Dumnezeu să păstreze
sufletele lor alături de cei
sfinți. ZINA.

