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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Timiş cu sediul în Timişoara, B-dul 
Republicii, nr.21, scoate la concurs, în zilele de 
05.05.2015 (proba scrisă) şi 07.05.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post vacant: consilier 
clasa I, grad profesional superior - Compartiment 
Achiziţii publice, administrativ, protecţia muncii 
şi PSI. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice : minim  9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; Abilităţi, 
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul concur-
sului: 05.05.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 
07.05.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Timiş.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G nr. 286/ 2011, Universi-
tatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi de muncitor 
calificat - instalator, vacante pe perioadă nedeter-
minată în cadrul Serviciului Reparaţii şi Întreţi-
nere. Condiţii de participare: - curs de calificare 
în meseria de instalator – instalator tehnico – 
sanitare şi de gaze autorizat de Ministerul Muncii; 
- experienţă în muncă, meseria de instalator de 
minim 2 ani. Concursul va consta într-o probă 
scrisă (în data de 27.04.2015, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 05.05.2015, ora 10.00). 
Dosarele de concurs se pot depune până la data 
de 17.04.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. 
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300 interior 5449. 
Director RU, Mircea Raţiu.

Comuna Lozna, judeţul Botoşani, identificată 
prin C.Î.F. 15676389, organizează la sediul 
Primăriei comunei Lozna în data de 18 Mai 2015, 
orele 10.00 -proba scrisă şi în data de 20 Mai 
2015, orele 10.00 -interviul concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 
referent, clasa III, grad profesional debutant, din 
cadrul Compartimentului agricol al Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Lozna, 
judeţul Botoşani. Condiţii de participare: 1. 
Condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/ 
1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată 2, cu modificările şi completările 
ulterioare; 2. Vechime în specialitate: nu; 3. Studii 
necesare: absolvent al învăţământului liceal 
respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; 4. Cunoştinţe operare pe calcu-
lator: Word, Excel, Internet. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul comunei Lozna, 
judeţul Botoşani, în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III a. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează 
la sediul Comunei Lozna, judeţul Botoşani şi se 
publică pe pagina de internet: www.loznaboto-
sani.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul comunei Lozna, judeţul Botoşani şi la 
telefon +40231626481.

Primăria comunei Victoria, judeţul Iaşi, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post de 
muncitor calificat, gradul profesional II şi a unui 
post de guard din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Victoria, judeţul Iaşi. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286 din 23 
martie 2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profe-

sionale imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri public. 
Concursul se organizează la sediul Comunei 
Victoria, în data de 11 mai 2015, ora 8.00, proba 
scrisă şi în data de 12 mai 2015, ora 10,00, proba 
practică. a. condiţii generale pentru ocuparea 
postului de muncitor calificat: - candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din 
H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri public. b.condiţii specifice 
pentru ocuparea postului de muncitor calificat: - 
studii generale; - experienţă de cel puţin 6 ani în 
domeniu, dovedită prin înscriere în carnetul de 
muncă sau oricare alt document; - posesor de 
permis categoria D; - să nu aibă abateri grave pe 
linie de circulaţie rutieră; - aptitudini de meca-
nică şi electricitate auto. a.condiţii generale 
pentru ocuparea postului de guard: - candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabil-
irea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri public. b.condiţii speci-
fice pentru ocuparea postului de guard: - studii 
generale. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
comunei Victoria, d-na Răileanu Domnica, secre-
tara comisiei, telefon - fax 0232/295120.

Titan -Trapezului, dezvoltator D+P+4E, 
G./2CAM./3CAM., predare Sept.2015, Sect.3, 
Bucureşti, 30-75mp, G+F+P+UM+CT+T, la 
cheie, acc.credit. Preţ 25.000-69.500EUR. 
Tel.: 0752.707.913.

Societatea ELANIA PRAC SRL, cu sediul 
cunoscut în Bucureşti Sectorul 6, Str. Alexandru 
Borneanu, nr. 24, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/12348/2011, CUI 
29233357 este citată la Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti, în calitate de debitor în dosarul 
61887/301/2013 având ca obiect ordonanţa de 
plată OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura 
Civilă, în contradictoriu cu creditoarea Metro 
Cash & Carry România SRL.

Se citează numiţii Popescu Cezar, Popescu Mădă-
lina şi Popescu Anişoara, în calitate de moşteni-
tori ai defunctului Popescu Mihai; Grigorescu 
Ghe. Ion (Panduru), Grigorescu Monica în cali-
tate de moştenitori ai lui Grigorescu Gheorghe şi 
Zamfirescu Dan, toţi intimaţi în dosarul nr. 
2737/90/2014, cu termen de judecată la data de 
23.04.2015, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, în 
contradictoriu cu Bortoş Anca Elisabeta – 
Doranda, având ca obiect revizuire.

DIVERSE
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING 
avertizează practicanţii sportului recreativ 
asupra riscurilor utilizării substanţelor 
dopante, cât şi a suplimentelor alimentare 
contaminate cu astfel de substanţe. Infor-
maţii suplimentare la: http://anad.gov.ro/
html/ro/proiect-unesco-1.php

Judecătoria Năsăud. Dosar nr.1311/265/2014. 
Somaţie de uzucapiune emisă la data de 
25.03.2015. Prin acţiunea civilă ce face obiectul 
dosarului nr.1311/265/2014 reclamanţii Pop 
Viorel şi Pop Floricica-Năsăud, strada Valea 
Caselor, nr.104 B, jud.Bistriţa-Năsăud, Pop 
Dănuţ şi Pop Ica-Năsăud, strada Valea Caselor, 
nr.104 C au solicitat dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune de către Chitul Leon 

asupra terenului înscris în CF 28456-Năsăud, 
nr.top.2645, CF 28458-Năsăud, nr.top.2647, CF 
28457-Năsăud, nr.top.2646. Aducem la cunoştinţă 
tuturor persoanelor interesate faptul că au 
posibilitatea de a formulă opoziţie în cauza, în 
termen de şase luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii.

Somaţie. Având în vedere că reclamantul Micula-
iciuc Ioan împotriva parartei Unitatea adminis-
trativ-teritorială a comunei Poienile de Sub 
Munte prin primar şi a pârâţilor cu domiciliu 
necunoscut Kucsicsa Ignacz şi Bendea Gyorgye a 
formulat o acţiune prin care solicită să se constate 
că a dobândit dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra terenului în natura curţi, construcţii 
şi arabil situat în intavilanul localităţii Poienile de 
Sub Munte, în suprafaţă de 900 mp, nr. 410, 
înscris în CF 50602 Poienile de Sub Munte (CF 
vechi 2456) nr. top 1808/1 după dezmembrare, şi 
înscrierea dreptului de proprietate astfel dobândit 
în evidenţele de carte funciară în favoarea recla-
mantului, în temeiul art. 1051 alin. 2 lit. e C pr. 
Civ., sunt somaţi toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii se va trece la judecarea cererii de 
uzucapiune. (Dosar nr. 1843/336/2014). 

Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 5 
martie 2015. Având în vedere cererea formulată 
de reclamanţii Bledea Gheorghe şi Bledea Maria, 
domiciliaţi în Sat Sugatag nr. 172, com. Ocna 
Sugatag, judeţ Maramureş, având ca obiect 
constatarea dobândirii dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra terenului de natură 
fânat, situat în loc. Sat Sugatag, com. Ocna 
Sugatag, la locul numit Acasă - Poiana Runcului, 
în suprafaţă de 18013 mp, din suprafaţă de 4.157 
mp înscris în CF 1293 Sat Sugatag, CF nou 51222 
top 820 - ce urmează a fi dezmembrat, şi supra-
faţa de 13.856 mp înscrisă în CF nr. 1293 Sat 
Sugatag, CF nou 51223 nr. top 839 - ce urmează a 
fi dezmembrat, a se dispune intabularea dreptului 
de proprietate asupra terenului de natură fânat, 
situat în loc. Sat Sugatag, com. Ocna Sugatag, la 
locul numit Acacsa - Poiana Runcului, în supra-
faţă de 18.013 mp din care suprafaţă de 4.157 mp 
înscris în CF 1293 Sat Sugatag, CF nou 51222 top 
820/2 după dezmembrare şi suprafaţă 13.856 mp 
înscrisă în CF nr. 1293 Sat Sugatag, CF nou 
51223 nr. top 839/1 - după dezmembrare, cu titlul 
de uzucapiune pe numele reclamanţilor. 
Persoanele interesate care pot dovedi un drept 
sau un interes legitim au dreptul de a formula 
opoziţie în termen de şase luni de la emiterea 
publicaţiei prezenţei somaţii. În cazul în care, în 
termen de şase luni de la emiterea publicaţiei 
prezenţei somaţii nu s-a formulat opoziţie, 
instanţa va proceda la judecarea cererii formulate 
de reclamanţi. (Dosar nr. 331/307/2015).

Erata la Hotărârea Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor SC Unirea SA Cluj Napoca, 
nr.1 din data de 28.02.2015. În data de 28.02.2015, 
ora 12.00, la sediul social al Societăţii Comerciale 
SC Unirea SA Cluj Napoca, cu sediul în Cluj-Na-
poca, Str.P-ţa 1 Mai, nr. 1-2, Judeţul Cluj, a avut 
loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţion-
arilor Societăţii Comerciale SC Unirea SA Cluj 
Napoca, convocată pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 16 
februarie 2015. Având în vedere că în cuprinsul 
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor din data de 28.02.2015 a intervenit o 
eroare, hotărârea se va completa cu următoarele: 
Punctul 3 se completează după cum urmează: 
Aprobă adoptarea unei hotărâri cu privire la 
efectuarea de către societate a demersurilor legale 
necesare în vederea tranzacţionării acţiunilor în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, 
respectiv pe piaţa AERO, în baza prevederilor 
Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a reglementărilor emise de Autori-
tatea de Supraveghere Financiară. Preşedinte 
CA, Pop Virgil Radu.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor SC Unirea SA Cluj Napoca, nr.1 din 
data de 28.02.2015. În data de 28.02.2015, ora 
12.00, la sediul social al Societăţii Comerciale SC 

Unirea SA Cluj Napoca, cu sediul în Cluj-Na-
poca, Str.P-ţa 1 Mai, nr.1-2, Judeţul Cluj, a avut 
loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţio- 
narilor Societăţii Comerciale SC Unirea SA Cluj 
Napoca, convocată pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 16 
februarie 2015. Convocarea a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, 
nr.503 din data de 27 ianuarie 2015 şi în ziarul 
Monitorul de Cluj.ro ediţia de 27 ianuarie 2015 
nr.15 (4470). Adunarea generală s-a desfăşurat la 
a doua convocare, fiind prezenţi acţionari care 
deţin un număr total de 1.800.000 acţiuni din care 
s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 
1.800.000 acţiuni, cvorumul fiind de 44,4986% din 
capitalul social. Acţionarii Hotărăsc: 1.Aprobă 
informarea acţionarilor cu privire la situaţia 
creată de lipsa cadrului legal de funcţionare a 
Pieţei RASDAQ şi a prevederilor Legii nr. 
151/22.10.2014. 2.Se respinge adoptarea unei 
hotărâri cu privire la efectuarea de către societate 
a demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
societate pe o piaţă reglementată în baza preve-
derilor Legii nr.297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a reglementărilor emise 
de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
3.Aprobă adoptarea unei hotărâri cu privire la 
efectuarea de către societate a demersurilor legale 
necesare în vederea tranzacţionării acţiunilor în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, 
în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, şi a regle-
mentărilor emise de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară: -în conformitate cu prevederile art.4 
alin.1 lit C -acţionarii au dreptul de a se retrage 
din societate întrucât adunarea generală nu s-a 
desfăşurat în interiorul celor 120 de zile stabilite 
de lege; -în conformitate cu art.4 alin.2 din legea 
151/2014, termenul de exercitare a dreptului de 
retragere din societate curge de la expirarea celor 
120 de zile prevăzute de lege, respectiv 90 de zile 
de la data de 04 martie 2015, toţi acţionarii având 
dreptul de a se retrage din societate; -în conformi-
tate cu prevederile art.4 alin.(1) lit. C din Legea 
151/2014, data de identificare a acţionarilor care 
au dreptul de a se retrage din societate este a 
cincea zi lucrătoare, ulterioară încheierii termen-
ului stabilit de art.2, alin.1 din legea 151/2014, 
respectiv 04 martie 2015. 4.Respinge adoptarea 
unei hotărâri cu privire la neefectuarea de către 
societate a demersurilor legale necesare în 
vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor 
emise de societate pe o piaţă reglementată sau a 
tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacţionare şi implicit resping-
erea opţiunilor de la 2 şi 3 de mai sus, cu respect-
area prevederilor art.3 din legea 151/2004 şi ale 
Regulamentului nr.17/2014 emis în aplicarea 
Legii 151/2014. 5. Aprobarea datei de 13.03.2015 
ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii adunării generale extraordinare a 
acţionarilor în conformitate cu dispoziţiile art.238 
din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a 
datei de 12.03.2015 ca ex date. 6. Împuternicirea 
Consiliului de Administraţie în vederea între-
prinderii tuturor demersurilor necesare şi 
semnării tuturor documentelor necesare în 
relaţiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară şi Bursa de Valori 
Bucureşti şi alte instituţii, dacă este cazul, pentru 
ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 
inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii 
acţionarilor din societate conform Legii nr. 
151/20.10.2014. 7.Împuternicirea dl.Galea 
Marinel să efectueze toate operaţiunile necesare 
pentru înregistrarea şi perfectarea documentelor 
la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj-Napoca. Preşedinte CA, 
Pop Virgil Radu.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor FIRM RECOM S.A. din 19.12.2014: 
Subsemnaţii Dobre Sima Radu Nicolae, domi-
ciliat în Bucureşti, Spl. Independenţei nr.2J, et.5, 
ap.32, sector 3, identificat cu C.I. seria RX nr. 
295284, eliberat la data de 19.04.2005 de Secţia 10 
Poliţie, CNP 1400307400612, deţinătorul unui 
număr de 69.026 acţiuni (0,1 lei/acţiune), reprez-
entând 3,06% din capitalul social, şi Tornado 
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Sergent Nuţu 
Ion nr.2, sector 5, C.U.I. 427479, J40/2703/1991, 
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deţinătorul unui număr de 1.332.012 acţiuni (0,1 
lei/acţiune), reprezentând 59,09% din capitalul 
social, în calitate de acţionari ai FIRM RECOM 
S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Sergent Nuţu Ion 
nr.2, sector 5, C.U.I. 404262, J40/3566/1991, faţă 
de ordinea de zi: 1. Având în vedere intrarea în 
vigoare a Legii nr.151/2014 privind calificarea 
statutului juridic al acţiunilor care se tran-
zacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa 
valorilor mobiliare necotate, prezentarea rapor-
tului Consiliului de administraţie cu privire la 
cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor 
pe o piaţă reglementată, respectiv a tran-
zacţionării în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare; 2. luarea unei hotărâri pentru 
efectuarea demersurilor necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de 
societate pe o piaţă reglementată sau a tran-
zacţionării acestora în cadrul unui sistem alter-
nativ de tranzacţionare; 3. aprobarea modului de 
retragere a acţionarilor, dacă nu se aprobă nicio 
propunere de la pct. 2; 4. alegerea unui auditor şi 
revocarea din funcţie a domnului Buzatu Ion, 
auditor intern; 5. 15 ianuarie 2015, propusă ca 
dată de înregistrare şi 6. 14 ianuarie, ex date, am 
hotărât următoarele: 1. la primul punct pe 
ordinea de zi, am luat act de raportul consiliului 
de administraţie cu privire la cadrul juridic apli-
cabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă regle-
mentată, respectiv a tranzacţionării  în cadrul 
unui sistem alternativ de tranzacţionare; 2. la al 
doilea punct pe ordinea de zi, am votat pentru 
efectuarea demersurilor necesare în vederea tran-
zacţionării acţiunilor emise de societate în cadrul 
unui sistem alternativ de tranzacţionare- 
ATS-CAN administrat de Bursa de Valori 
Bucureşti; 3. la al treilea punct pe ordinea de zi, 
urmare a votului exprimat la punctul anterior, am 
votat împotriva stabilirii modului de retragere a 
acţionarilor; 4. la al patrulea punct pe ordinea de 
zi, am ales auditor financiar extern, pe o perioadă 
de3 (trei) ani- societatea „Auditor Financiar 
SARRA” S.R.L. cu sediul în Hunedoara, Str. 
George Enescu nr.16, parter, ap.3, Jud. Huned-
oara, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J20/326/2002, C.U.I. 14576047, prin Şendroni 
Aurel, cetăţean român, născut la data de 
02.03.1961 în Comuna Topliţa, Jud. Hunedoara, 
cu domiciliul în Mun. Hunedoara, Str. Elisabeta 
Mărgineanu nr.4, bl.46, sc.A, et.4, ap.8, Jud. 
Hunedoara, posesor al CI seria HD nr. 327564, 
emis de S.P.C.L.E.P. Hunedoara la data de 
15.06.2006, CNP: 1610302203157. Totodată, l-am 
revocat din funcţie pe domnul Buzatu Ion, 
auditor intern; 5. la al cincilea punct pe ordinea 
de zi, am votat ca dată de înregistrare, 15.01.2015, 
şi 6. la al şaselea punct pe ordinea de zi, am votat 
ca ex date, 14.01.2015. Sima Radu Nicolae, acesta 
urmând a semna şi actul constitutiv actualizat al 
societăţii. Prezenta hotărâre are trei pagini şi a 
fost semnată azi, 19.12.2014, în patru exemplare.

Primăria Municipiului Câmpina anunţă organi-
zarea următoarelor licitaţii: - licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 
1797 m.p. situat în municipiul Câmpina, str. 
Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 689, Nr. 
cadastral 25262, CF 25262 - preţ de pornire: 27 
euro/m.p.(fără TVA); - licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 60 m.p. 
situat în municipiul Câmpina, str.Carol I, f.nr., 
T83, Parcela Cc 725/1, Nr. cadastral 26289, CF 
nr.26289 – preţ de pornire: 33,30 euro/m.p.(fără 
TVA); - licitaţie publică cu strigare pentru închir-
ierea imobilului-teren şi construcţie, în suprafaţă 
utilă de 50,96 m.p., situat în municipiul Câmpina, 
str.Petrolistului, nr.11, cu destinaţia de birouri – 
preţ de pornire:1 euro/m.p./luna(fără TVA). Lici-
taţia va avea loc joi, 30.04.2015, ora 9:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Câmpina, bd-ul Culturii, 
nr.18. Informaţii suplimentare la telefon: 0244-
336134, Oficiul Transport, Avize.

Noi, Sersea Adrian-Eugen, executor judecătoresc 
numit în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, 
văzând titlul executoriu- contract de împrumut, 
cu garanţie imobiliară autentificat sub nr. 
1440/18.11.2014 de S.P.N Alexandru &Voicu, prin 
c a r e  d e b i t o r i i  C o a r n a  F l o r i c a  ( C N P : 
2730826293173)  ş i  Coarna  Ion  (CNP: 
1700630293101) cu domiciliul în Pantelimon, 
Bdul Biruinţei nr. 3B, jud.Ilfov, au fost obligaţi la 

plata sumei de 30.000 Euro şi 8647 lei, către cred-
itorul Chirivila Ion, cu domiciliul în Pantelimon, 
str. Livezilor nr. 45, jud. Ilfov, cerere în urma 
căreia s-a format dosarul nr. 10/2015. Aducem la 
cunoştinţă publică că la data de 06.04.2015, ora 
10.00, va avea loc la sediul biroului Executorului 
judecătoresc Sersea Adrian-Eugen, din Bucureşti, 
str. Dristorului nr. 97-119, bl.63, sc.1, parter, 
ap.21, sect.3, vânzarea la licitaţie publică a imobi-
lului teren situat în oraş Pantelimon, tarlaua 76, 
parcelă 777/10, compus din patru parcele al căror 
preţ de plecare este: 87.000 lei, 48.000 lei, 46.000 
lei, 2.100 lei, în total suma de 183.100 lei, propri-
etatea debitorilor.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. 
Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg. 
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare nr. 
19130940/2014/2015. Nr. 153513 din 25.03.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Anul 2015 luna aprilie ziua 16. În temeiul art. 162 
alin. (2) din Ordonanţă Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 16, luna aprilie, anul 2015, 
ora 10.00, în localitatea Suceava, str. Vasile 
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licitaţie 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitor-
ului S.C. Maxy Măr Design S.R.L. cu domiciliul 
fiscal în localitatea Rădăuţi, str. Putnei nr. 215 C, 
sc. B, ap. 3, judeţul Suceava, cod de identificare 
fiscală 19130940. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indică drepturile reale şi 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al lici-
taţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpoz-
abil/ scutit*): Autoturism M1, marca Audi, nr. 
înmatriculare SV-77-MKM, nr. identificare 
WAUZZZ4F65N053891 serie motor 030123, an 
fabricaţie 2005, 58.300 lei, 24%; Circular de 
formatizat cu incizor Boom 3200 CE Sicar, 19.900 
lei, 24%; Maşină de aplicat cant, 29.000 lei, 24%; 
Maşină de găurit multiplus DBM 21, 10.800 lei, 
24%; Aspirator 2 tip ABS 3880 - Holzmann, 2.300 
lei, 24%. Bunurile mobile mai sus menţionate 
sunt grevate de următoarele: Creditor, Sarcini: 
DGRFP Iaşi - AJFP Suceava, Proces - verbal de 
sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844 / 
21.08.2013, Proces - verbal de sechestru pentru 
bunuri mobile nr. 152764 / 06.03.2015. *) Regimul 
şi cotele de taxa pe valoarea adăugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să instiinteze despre această 
organul de executare, înainte de dată stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitaţie, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitaţie, dovadă plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a lici-
taţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţion-
alitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul 
de identitate; dovadă emisă de creditorii fiscali că 
nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se 
prezinte la dată stabilită pentru vânzare şi la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competenţă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, 
în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 
din Ordonanţă Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţă 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dura fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, va puteţi adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0230/521.358, int. 717. 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. 
Serviciul Fiscal Municipal Rădăuţi. Dosar de 
executare silită 686013. Nr. 8339 din 25.03.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile. 
Anul 2015, luna aprilie, ziua 17. În temeiul art. 
162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 17, luna aprilie, orele 12.00, anul 2015, în 
localitatea Rădăuţi, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde 
prin licitaţie următoarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorilor Bimbasa Mirela şi Bimbasa 
Octavian Daniel, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Rădăuţi, str. M. Viteazu, nr. 22, sc. B, ap. 22, jud. 
Suceava: - Construcţii: apartament nr. 22 situat în 
loc. Rădăuţi, str. M. Viteazu, nr. 22, sc. B, etaj 3, 
jud. Suceava, nr. cadastral 35420-C1-U1 nr. top: 
4696/XXII; înscris în cartea funciară nr. 35420-
C1-U1 (cf vechi 15727) a municipiului Rădăuţi, 
preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 131.800 
lei (exclusiv TVA); - Bunul imobil mai sus 
menţionat este grevat de următoarele: Creditori, 
Sarcini: BCR Rădăuţi, Act de garanţie 4780/ 
23.08.2011; S.F.M. Rădăuţi, Act de garanţie 4780/ 
23.08.2011. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să instiinteze despre 
această organul de executare, înainte de dată 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, 
până la termenul de vânzare prin licitaţie, 
respectiv, până în ultima zi lucrătoare precedentă 
termenului de vânzare orele 12.00 la sediul Servi-
ciului Fiscal Municipal Rădăuţi – str. 1 Mai, nr. 3, 
documentaţia prevăzută de art. 162 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu toate modificările şi completările 
ulterioare, respectiv: oferte de cumpărare, dovadă 
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
oficiul registrul comerţului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; dovadă emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante 
faţă de aceştia (respectiv obligaţii faţă de bugetul 
general consolidat al statului şi faţă de bugetele 
locale), urmând să se prezinte la dată stabilită 
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competenţă, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din O.G. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabi-
lului. Pentru informaţii suplimentare va puteţi 
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0230/561067.

         

SC ROM-ITALIA IMPEX SRL din localitatea 
Panic nr. 1/y, jud. Sălaj, pierdut ştampilă nr. 2. O 
declar nulă.

Pierdut certificat constatator nr. 4320/17.03.2008 
al firmei SC Nelexpeditii SRL RO 9713075, 
J06/399/1997, domicicliu în Ciceu Mihăieşti nr. 93 
jud Bistriţa-Năsăud. Îl declar nul.

Pierdut card tahograf, atestat marfă şi atestat 
ADR eliberate pe numele Pinko Eduard. Se 
declară nule.

SC Perfetti Com SRL Bucureşti, Sector 1, str. 
F l o r i l o r  n r. 1 6 ,  e t a j  1 ,  R O  8 1 3 9 6 3 3 , 
J40/936/12.02.1996, declară pierdut (nul) Regis-
trul unic de control.

SC Bianca Instal SRL cu sediul în Bucureşti, 
Sector 6, Drumul Taberei nr.134, bl.713, sc.A, et.5, 
ap.17, având certificat de înregistrare nr. 
J40/491/2001, C.U.I. 13648625, declară pierdut 
Certificatul de Înregistrare. Îl declarăm nul.

SC TEST Expres SRL 29570450, declar nule 
toate trei exemplarele ale facturii cu seria TEST 
nr. 176 din carnetul 2 din 2 fără TVA.

Subscrisa, SC Calldirect SRL cu sediul în 
Bucureşti, Sector 2, Str. Tutunari, nr.2, Bl. 90, 
Sc.1, Et.3, ap.17, având J40/16916/2006 şi CUI 
RO19131520 declar pierdut Cerificatul Constator 
pentru sediul social.

Subsemnatul Olah Tiberiu domiciliat în locali-
tatea Braşov, str. Mărgăritarelor nr. 34, bl. 125, sc. 
E, ap. 16, am pierdut certificat de pregătire profe-
sională cu seria CPIM nr. 0262317000 şi ADR 
CB+CI nr. 026299, în data de 25.03.2015, în 
Hamburg, Germania. Îl declar nul.

Subsemnatul Ciobotaru Adrian domiciliat în 
localitatea Braşov, str. Timiş Triaj nr. 18, bl. 18, 
ap. 7, am pierdut Certificat de pregătire profe-
sională cu seria CPCM şi Card tahograf, în data 
de 29.03.2015, în Braşov, jud. Braşov. Le declar 
nule.

Familia Cruceru şi colaboratorii profesionali 
anunţă cu profundă durere încetarea din viaţă 
a celui care a fost inginer MIREL CRUCERU, 
preşedinte şi director general al firmei 
CRUMAN PLOIEŞTI. Corpul neînsufleţit este 
depus la capela bisericii Sf. Vasile, slujba de 
înmormântare va fi oficiată vineri, 3 aprilie, 
ora 12:00 la biserica Sf. Vasile iar înmormân-
tarea la cimintirul Mihai Bravu Ploieşti.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, prin Compartimentul Insolvență invită 

practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția 

Națională de Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel târziu în data de 

08.04.2015, ora 16.30 oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență în 

dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Vector Spedition S.R.L. (dosar nr. 

843/98/2014), cu sediul în Gh. Lazăr, județul Ialomița; - S.C. Zorro Advertising S.R.L. 

(dosar nr. 24873/3/2014), cu sediul în Ograda, județul Ialomița; - S.C. Codruta Serv 

S.R.L. (dosar nr. 517/98/2015), cu sediul în Căzănești, județul Ialomița; - S.C. TDM 25 

S.R.L. (dosar nr. 550/98/2015), cu sediul în Ciulnița, județul Ialomița; - S.C. Eldan 

Prod Com S.R.L. (dosar nr. 582/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - 

S.C. Ynador S.R.L. (dosar nr. 601/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - 

S.C. Rox Mar Fier S.R.L. (dosar nr. 2614/98/2014), cu sediul în Căzănești, județul 

Ialomița; - S.C. Oana Tur S.R.L. (dosar nr. 315/98/2015), cu sediul în Fetești, județul 

Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, respectiv Tribunalul București, întocmite 

conform prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în 

insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor 

va avea loc în data de 09.04.2015, ora 10.00, la sediul D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. 

Ialomița din Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 14, județul Ialomița. Pe plic se va face 

mențiunea “A nu se deschide oferta înaintea datei de 09.04.2015, ora 10.00”. Relații la 

telefon 0243.237140, interior 171.

LICITAȚII

PIERDERI

DECESE


