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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: personal întreţinere - electrician, 
zugrav, magazioner. 0722.268.866.

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, cu 
sediul în Slobozia, Str. Matei Basarab nr. 175, 
organizează concurs la data de 16.06.2015 proba 
scrisă pentru ocuparea postului temporar 
vacant de: 1. Consilier, grad profesional supe-
rior- Compartiment Control. Studii superioare 
de lungă durată, în domeniul ştiinţelor econo-
mice, medicale, farmaceutice. Vechime minimă 
în specialitatea studiilor exercitării funcţiei 
publice – 9 ani. Cunoştinţe operare PC. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0243-
231.665, sau la sediul CAS ialoomita din Muni-
cipiul Slobozia, Str Matei Basarab nr. 175.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Univer-
sitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de secretar, vacant pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de 
Dezvoltare Universitară şi Management al Cali-
tăţii. Condiţii de participare: - studii superioare 
în domeniul ştiinţe sociale; - vechime în muncă, 
în învăţământul superior, minim 5 ani; - limba 
engleză nivel mediu; - operare PC: Windows, 
Word, Excel, Power Point, navigare pe internet. 
Concursul va consta într-o probă scrisă (în data 
de 24.06.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data 
de 01.07.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se 
pot depune până la data de 16.06.2015, ora 
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 
14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau 
telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director 
RU, Mircea Raţiu.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în 
temeiul H.G. nr.611/2008 organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie 
temporar vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, din cadrul Compartimen-
tului Laborator Deşeuri- Direcţia Laboratoare 
Naţionale de Referinţă- Direcţia Generală 
Monitorizare, din cadrul aparatului propriu, în 
perioada 15-18 iunie 2015. Concursul se organi-
zează în data de 15.06.2015- proba scrisă, ora 
10,00 şi în data de 18.06.2015- interviul, ora 
10,00. Dosarele de înscriere la concurs se depun 
în perioada 02.06- 09.06.2015 la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul 
Independenţei, corp clădire B, nr. 294, sector 6, 
Bucureşti, de luni- joi, între orele 09:00-16:00 şi 
vineri 09:00-13:30. Condiţii specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: chimie (toate specializările), ingi-
nerie chimică (toate specializările), fizică (toate 
specializările), biochimie, biologie, biotehnologii; 
-vechimea minimă în specialitatea studiilor– 1 
an. Condiţiile de desfăşurare, de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită sunt afişate la 
sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi pe site-ul www.anpm.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la nume-
rele de telefon (021)207.11.01, (021)207.11.53.

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a următoarelor posturi contractuale de 
conducere vacante: -1 post de director al 
Clubului Sportiv Botoşani; -1 post de director al 
Clubului Sportiv „Teleorman” Alexandria; -1 
post de director al Clubului Sportiv Municipal 
Piteşti. Pentru ocuparea posturilor vacante 
pentru care se organizează concursul sunt nece-
sare: Studii superioare de lungă durată absolvite 

cu diplomă de licenţă  sau echivalentă; 
Vechimea în specialitatea studiilor: minimum 3 
ani. Concursul va avea loc în perioada 
29.06.2015– 02.07.2015, la sediul Ministerului 
Tineretului şi Sportului din Bucureşti, str. Vasile 
Conta nr.16, sector 2, după cum urmează: -în 
data de 29.06.2015, ora 10.00– proba scrisă; -în 
data de 02.07.2015, ora 10.00– proba interviu. În 
vederea participării la concurs, candidaţii depun 
dosarul de concurs în perioada 02.06.2015– 
15.06.2015, inclusiv, între orele 08.30–17.00 
(luni- joi), 08.30–14.30 (vineri), la sediul Minis-
terului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, 
str.Vasile Conta nr.16, sector 2, et.4, camera 421. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucu-
reşti, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, etaj 4, 
camera 421 şi la nr. de telefon: 021/307.64.38. 
Persoană de contact: Mihaela Diaconu. Adresă 
de contact: mihaela.diaconu@mts.ro.

Administraţia Domeniului Public Sector 1, 
Bucureşti anunţă: Concurs de recrutare orga-
nizat în data de 17.06.2015, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 22.06.2015, ora 13.00, proba 
interviului pentru ocuparea următoarei funcții 
contractuale de execuție temporar vacante: 
-inspector de specialitate, gradul profesional I în 
cadrul Serviciului Drumuri: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 3 ani şi 6 luni. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul instituţiei, 
din Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 1, în perioada 
02.06.2015- 09.06.2015. Condiţiile de participare 
şi bibliografia se afişează la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de 
concurs, doamna Dumitru Livia Gabriela, 
telefon 021.319 32 61.

Administraţia Domeniului Public Sector 1, 
Bucureşti anunţă: Concurs de recrutare orga-
nizat în data de 24.06.2015, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 29.06.2015, ora 13.00, proba 
interviului pentru ocuparea următoarei funcții 
contractuale de execuție vacante: -Referent, 
treapta profesională IA în cadrul Serviciului 
Mecanizare: studii medii liceale, finalizate cu 
diploma de bacalaureat; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 
6 ani şi 6 luni. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 
1, în perioada 02.06.2015- 16.06.2015. Condiţiile 
de participare şi bibliografia se afişează la sediul 
instituției. Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei de concurs, doamna Ion Constanta, 
telefon 021.319 32 61.

Direcţia Asistenţă Socială, din subordinea 
Consiliului Local Buftea, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie, vacantă, referent, clasa III, gradul 
profesional debutant  în cadrul Compartimen-
tului Integrare Romi. Condiţii de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
referent,  clasa III, gradul profesional debutant 
în cadrul Compartimentului Integrare Romi, 
sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
(r2), cu modificările şi completările ulterioare, la 
care se adaugă: -studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul Direcţiei Asistenţă Socială 
a oraşului Buftea, în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a şi trebuie să conţină, în mod oblig-
atoriu, documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G.  nr.  611/2008,  cu modif icăr i le  ş i 
completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc 
în data de 03.07.2015 ora 10,00, iar interviul va 
avea loc în data de 07.07.2015 ora 10,00  la 
sediul Direcţiei Asistenţă Socială a orasului 
Buftea. Relaţii suplimentare şi bibliografia se 
pot obţine de la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială, telefon nr. 031/824.12.31, int. 140 sau pe 
site-ul Primăriei oraşului Buftea.

Comisariatul Regional pentru Protecția Consu-
matorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi) anunţă 
organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar 
vacantă, comisar, clasa l, grad asistent din 
cadrul Comisariatului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Galați. Concursul se 
va desfăşura în data de 18.06.2015, ora 9.00 
(proba scrisă) la sediul: Comisariatul Regional 
pentru Protecția Consumatorilor Regiunea 
Sud-Est (Galaţi), str.Egalității, nr.2, Galaţi, 

potrivit procedurii stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008. Condiţiile generale de 
ocupare a funcţiilor publice de execuţie sunt cele 
prevăzute de art.54 şi art.57 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Dosarele de concurs se pot 
depune în termen de 10 de zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, Partea a 
lll-a, la sediul Comisariatului Județean pentru 
Protecția Consumatorilor Constanța. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să conţină, în 
mod obigatoriu, documentele prevăzute la art.49 
din H.G.nr. 611/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile specifice de partici-
pare la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul CRPC Regiunea Sud-Est (Galaţi) -CJPC 
Galați. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul CRPC Regiunea Sud-Est (Galaţi) şi la 
numărul de telefon 0336.802.016.

PRESTĂRI SERVICII
Certificat energetic de la 120RON în max. 24h! 
Echipa de doctori ingineri- auditori energetici 
grad 1- autorizaţi MDRAP eliberează certificate 
energetice, audituri energetice sau rapoarte de 
termografie. Documentele sunt valabile 10 ani şi 
pot fi folosite la recepţie clădire, vânzare, închi-
riere, cadastru, reabilitare termică, etc. Pentru 
c o n t a c t  p r i n  t e l e f o n :  0 7 6 3 . 9 1 . 5 4 . 6 1 ; 
0732.97.12.97 şi fix 021.212.09.36, dar şi online 
la http://www.certificatenergeticbucuresti.eu/ 
sau http://www.certificatenergeticbucuresti.com

CITAȚII
Se citează pârâtul Buţincu Viorel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Dumbrăviţa, com. 
Ibăneşti,  jud. Botoşani, pentru data de 
08.06.2015, la Judecătoria Dorohoi, jud. Boto-
şani, în dosarul nr. 1021/222/2015, având ca 
obiect fond funciar, reclamant Aghiorghiesei 
Victor.

Se citează numiţii Taf lan Sterea şi Taf lan 
Dumitra cu domiciliul necunoscut, să se prez-
inte la SPN Borcutean Mihai şi Borcutean 
Ştefania – Oana din Municipiul Brăila, Bld. 
Independenţei nr. 124, bl. Expres, parter, judeţul 
Brăila, la data de 17.06.2015 ora 12 în vederea 
rectificării contractului de vânzare – cumpărare 
autentificat sub nr. 1253/20.08.1998 de către 
notarul public Borcutean Liliana, act în care 
persoanele citate au calitatea de vânzători.

ANAF - Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iaşi .  Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Botoşani. 
Citaţie. S.C. Comcarn S.R.L., cu sediul în loc. 
Botoşani, Calea Naţională nr. 57, sc. C, et. 7, ap. 
19, jud. Botoşani, este chemată la Tribunalul 
Botoşani, în ziua de 11.06.2015, ora 9, în calitate 
de debitor în dosarul nr. 758/40/2015 – proce-
dura insolvenţei, în proces cu Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Admin-
istraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Boto-
şani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, în calitate de 
creditor pentru Legea 85/2006.

Numiţii Spigler Moise, Spigler Estera (Astra) şi 
Spigler (Harabagiu) Iosub Moise cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Iaşi, str. Mioriţei nr. 
10, jud. Iaşi; numiţii Ştrul Avram, Ştrul Etla 
Târla cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Iaşi, str. Ciurchi nr. 29, jud. Iaşi, sunt chemaţi la 
Judecătoria Civilă Iaşi în data de 10.09.2015, 
o r a  8 . 3 0 ,  c o m p l e t  C 0 2 ,  d o s a r 
nr.18735/245/2011*, în proces cu H~rtopeanu 
Pavel, uzucapiune.

Doamna Catali A. Irina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Satul Miroslovesti, Comuna Miro-
slovesti, jud. Iaşi, este chemată la Judecătoria 
PAŞCANI, cu sediul în PaşcanI, strada Grădi-
niţei, nr. 8, jud. Iaşi, Complet: C 9 MF, în ziua de 
19.06.2015, ora 09.00 a.m., în calitate de pârât, 
în dosarul 295/866/2015, în proces cu E.ON 
Energie Romania SA în calitate de reclamant, 
cu sediul procesual ales la cabinet av. Anca 
Popa, având ca obiect cerere de valoare redusă.

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate de adminis-
trator judiciar vă informează că împotriva S. 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 330014.  
71127 din 26.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 
luna iunie ziua 12. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna iunie, orele 11.00, 
anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, județ Dâmbovița, 
se vor vinde prin licitație publică (licitația a-I-a) următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorilor Soreata Magdalena cu domiciliul în sat Petrești, com. 
Corbeanca, județul Ilfov și Mitalac (Barbu) Adina cu domiciliul în București, Calea 
Rahovei, nr. 322, garantate în favoarea Societății Comerciale CRS Construcții și 
Amenajări SRL, CUI 24139767 la AJFP Ilfov, SFO Buftea: - teren arabil în suprafață 
6461 m.p. situat în extravilanul comunei Butimanu, județul Dâmbovița, tarla 67, 
parcela 422/3/8; - teren arabil în suprafață 6695 m.p. situat în extravilanul comunei 
Butimanu, județul Dâmbovița, tarla 67, parcela 422/3/9. Prețul de evaluare/ pornire 
al licitației este de 437582 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% neimpozabil în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori, Sarcini: DGRFP București, AJFP Ilfov, SFO Buftea - P.V. 
sechestru asigurator nr. 330014/09.01.2013. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0245.616779, int. 322, persoană de contact Tudorache Ion. Data afișării: 
02.06.2015.

ANUNȚURI
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Agat Logistic SRL având CUI 23321328, 
J06/188/2008, a fost deschisă procedura insol-
venţei prin Sentinţa civilă nr. 455/19.05.2015 din 
dosar nr. 845/112/2015 al Tribunalului Bistriţa-
Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-şi depună 
cererile de creanţe la grefa instanţei în temeiul 
Legii 85/2014.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în 
calitate de lichidator judiciar al Mezana 
Construct SRL desemnat prin sentinţa civilă din 
data de 22.05.2015, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar 
nr.22067/3/2013, notificã deschiderea falimen-
tului prin procedura generală prevăzută de 
Legea nr.85/2006 împotriva Mezana Construct 
SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 5, str. Ana 
Davila, nr. 5, parter, camera nr. 6, ap. 1, CUI 
26233670, număr de ordine în registrul 
comerţului J23/2558/2009. Persoanele fizice şi 
juridice care înregistrează un drept de creanţă 
născut după data deschiderii procedurii insol-
venţei împotriva Mezana Construct SRL vor 
formula declaraţie de creanţă care va fi înregis-
trată la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a civi lă,  cu referire la dosarul nr. 
220687/3/2013, în următoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al 
creanţelor 07.07.2015; b) termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
07.08.2015; c) termenul pentru depunerea 
contestaţiilor la tabelul suplimentar 07.09.2015; 
d) termen pentru întocmirea şi afişarea tabelului 
definitiv consolidat 28.09.2015.

SC OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: “Demolare 
structuri existente – Modernizare Staţie compre-
soare Merisani” propus a fi amplsat în com. 
Merisani, sat Merisani, jud. Argeş. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Argeş din Piteşti, Str. Egalităţii nr. 
50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, 
în zilele de L-V, orele 10-14. Observaţiile public-
ului se primesc la sediul APM Argeş.

SC OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: “Demolare 
structuri existente – Modernizare Staţie compre-
soare Valcele” propus a fi amplsat în com. Meri-
sani, sat Valcele, jud. Argeş. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
Argeş din Piteşti, Str. Egalităţii nr. 50 A, jud. 
Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele 
de L-V, orele 10-14. Observaţiile publicului se 
primesc la sediul APM Argeş.

Oberhauser Invest SRL, cu sediul în Municipiul 
Baia Mare, Str. Dealul Florilor nr. 14B, jud. 
Maramureş, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acrodului de 
mediu, pentru proiectul “Locuinţe Colective cu 
garaj subteran, amenjare incinta, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente utilităţi, propus a fi 
amplsat în Municipiul Baia Mare, Str. Victor 
Babeş, nr. fn, jud. Maramureş. Informaţii 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Maramureş, din localitatea Baia 
Mare, Str. Iza nr. 1A, în zilele de luni-joi orele 
08:00-16:30 şi vineri între orele 08:00-14:00, şi la 
sediul beneficiarului. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Maramureş.

S.C. OMV PETROM SA – ASSET 2 OLTENIA, 
titular al proiectului „REPROIECTARE 
CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 24 
VALENI” propus a fi realizat in extravilanul 
comunei Livezi, judetul Valcea anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare: proiectul se supune evaluarii impactului 
asupra mediului si nu se supune avaluarii adec-
vate fara necesitatea evaluarii adecvate, fara 
necesitatea parcurgerii celorlalte etape ale proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului, 
de catre APM Valcea, in cadrul procedurile de 
evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Valcea, str. Remus Bellu, nr.6, Rm Valcea, în 
zilele de luni - vineri între orele 9 – 14.00 precum 
şi la următoarea adresă de internet: office@
apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 

încadrare în termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

SOMAȚII
Judecătoria Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, 
dosar 823/331/2015, În temeiul încheierii din 
data de 14.05.2015 potrivit art. 1051 C.proc.civ., 
ca urmare a cererii înregistrate pe rolul 
instanţei sub nr. 823/331/2015, prin care se 
invocă de către Constantinescu Petre domiciliat 
în Ploieşti, str. Lupeni,nr. 37, Prahova, dobân-
direa DREPTULUI DE PROPRIETATE CA 
URMARE A UZUCAPIUNII asupra imobi-
lului teren în suprafaţă de 3330 mp, situat în 
comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, nr. 
31, Prahova, având următoarele vecinătăţi: la 
vest- rest proprietate Constantinescu Petre, la 
sud- Ursache Maria, la est- Ocolul Silvic Vălenii 
de Munte şi la nord- Dima Vasilica, se emite 
prezenta SOMAŢIE Pentru toţi cei interesaţi să 
facă opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urma publicaţii. În lipsa opoziţiei 
formulată în termen procedural, se va trece la 
judecarea cererii . Menţionăm că imobilul este 
deţinut de către reclamantul Constantinescu 
Petre domiciliat în Ploieşti, str. Lupeni, nr. 37, 
Prahova. 

Dosar nr. 22444/300/2014, Judecătoria Sectorului 
2 Bucureşti– Secţia Civilă Sentinţa Civilă nr. 
1605, Şedinţa publică din data de 11.02.2015 
Hotarăşte: Admite cererea precizată formulată 
de creditoarea S.C. PROCEMA S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136, sector 1 în 
contradictoriu cu debitoarea S.C. NKO Jobs 
International S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 
Popa Lazăr nr. 5-25, bl. C14, et.2, sector 2, citată 

şi prin afişare la uşa instanţei şi prin mica publi-
citate. Ordonă debitoarei ca în termen de 10 zile 
de la comunicarea prezentei ordonanţe să achite 
creditoarei: -suma de 20.832 lei, reprezentând 
contravaloare servicii; -suma reprezentând 
dobândă legală penalizatoare aferentă debitului 
principal, calculată cu începere de la 11.08.2014 
şi până la data plăţii efective; -suma de 200 de 
lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de 
a formula cerere în anulare în termen de 10 zile 
de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii 
de atac urmând a se depune la prezenta instanţă. 
Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.02.2015.

LICITAȚII
Consiliul Local Breaza organizează: referitor 
anunţ publicitar publicat în data de vineri, 
22.05.2015, în cotidianul Prahova şi Jurnalul 
Naţional privind închirierea prin licitaţie a spaţi-
ului de 412,06 mp din incinta sediului Primăriei, 
precizăm că dintr-o eroare data depunerii docu-
mentelor de calificare precum şi a desfăşurării 
licitaţiei a fost precizată în 07.06.2015. Data 
corectă a depunerii documentelor de calificare şi 
a desfăşurării licitaţiei este 08.06.2015, ora de 
depunere documentel calificare, respectiv 
desfăşurare licitaţie rămâne ca în anunţul din 
22.05.2015.

Se organizează licitaţie publică cu strigare în 
vederea vânzării în conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006 a următoarelor active: 1. Sediu 
administrativ central – clădire birouri, situat în 
Brăila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la preţul de 
1.258.000 lei. 2. Teren Şos. Viziru, km. 10, în 
suprafaţă totală de 112.611,59 mp, cu active 
viabile (Atelier reparaţii, clădire protocol, 

drumuri şi platforme, etc.), la preţul de 1.294.030 
lei. 3. Activul Cazan de Apă Fierbinte, situat în 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, la preţul de 
1.110.630 lei. 4. Mijloace de transport: Autoutili-
tară 10215 FA 31 la preţul de 10.300 lei; Autotu-
rism Daewoo Nubira la preţul de 3.000 lei; 
Autoutilitară Dacia 1307 la preţul de 2.200 lei, 
Buldoexcavator Komatsu WB93R-2 la preţul de 
57.800 lei. 5. Mijloace fixe şi obiecte inventor 
compus din: Aparate de măsură, electrice şi 
electronice, la preţul de 8.428 lei; Birotică şi 
calculatoare la preţul de 11.810 lei; Mobilier la 
preţul de 16.063 lei; Aparate aer condiţionat, la 
preţul de 3.270 lei; Diverse bunuri la preţul de 
658 lei; 6. Stoc de magazie, la preţul de 221.727 
lei; Preţurile nu conţin TVA. Date organizare 
licitaţie: 04.06.2015, 11.06.2015, 18.06.2015 şi 
25.06.2015, orele 11.00. Caietele de sarcini se pot 
ridică de la sediul lichidatorului din Brăila, Sos. 
Focşani, km. 5, contra sumelor cuprinse între 50 
lei şi 2.500 lei. Garanţia de participare la licitaţie 
de 10% din valoarea de pornire trebuie achitată 
cu cel puţin 2 zile anterior datei licitaţiei. Nr. tel. 
0241/542942, 0720/300.464.

PIERDERI
PFA Hăngănuţ Dorel Nicolae pierdut certificate 
de inregistrare nr. B 2765702/07.06.2013 şi certif-
icate constator pt sediul social din Rusu 
Bargaului nr. 232A BN. Le declar nul.

Pierdut Certificat constatator nr. 39904 din 
1.06.2010 pentru punctul de lucru al firmei din 
Măgurele, str. Călugăreni nr.37, Ilfov pe numele 
Nină Gh. Constantin P.F.A. cu sediul Str. Călu-
găreni nr.80, nr. ordine Registrul Comerţului 
F23/524/2010, cod unic 27056771. Îl declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. 
Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. În temeiul art 162 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează licitație deschisă în vederea vânzării 
bunurilor sechestrate, după cum urmează: 1. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 18, luna iunie, anul 2015, 
ora 12.00, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului S.C. Clarex Impex S.R.L. cu domiciliul fiscal în Mun. Ploiești, str. Elena Doamna nr. 44, clădirea C1, et. P, judet Prahova, 
cod de identificare fiscală 16898529: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de  pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): 1. Autoutilitară camion 
2 uși, marca Dacia, TIP D17117/Drop Side 1.9 D, nr. identificare UU1D171176A492546, an fabricație 2006, serie motor UA82912, 
tracțiune față, cilindree 1870 cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 1, serie carte E 520494, nr. înmatriculare PH-12-CLR, 
6.210 lei, 24%; 2. Autoutilitară N1, BB furgon, marca Volkswagen, tip 2EKE2/LM5B1320N/Crafter, nr. identificare 
WV1ZZZ2EZ86022994, an fabricație 2008, serie motor 031381, tracțiune spate, cilindree 2461 cm3, motorină, culoarea alb, nr. 
inventar 23, serie carte J 960380, nr. înmatriculare PH-11-CLR, 26.400 lei, 24%; 3. Autoutilitară Furgon 3+1 uși, marca Iveco, tip 
Daily 35C11V, nr. identificare ZCFC3572005320290, an fabricație 2001, serie motor 3329705, tracțiune spate, cilindree 2800 
cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 13, serie carte D 369340, nr. înmatriculare PH-14-CLR, 10.845 lei, 24%. Total: 43.455 
lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 2. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 
de 16, luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Robinia Forest S.R.L. cu domiciliul fiscal în Comuna Filipeștii de Pădure, nr. 657C, cod 
de identificare fiscală 12139097: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare, exclusiv TVA, Cota TVA *): Despicator circular Posch Leibnitz, model 
cutmaster 700, tip ZE7.5F35, Art. M1570F35, seria 0943044D, dotat cu panza ferastrau Widia Art. Z1300103 și mufă alimentare, 
37.885 lei, 24%; Adaptare pod bascula auto 15 X 3 m – 60 t, compus din echipament electronic (doze tensometrice – capacitate 
30 t – 6 buc., cutie conexiuni doze, cablu transmisie date – cântar indicator – 15 m, indicator electronic Rhewa 82 Comfort), 
proiectare și punere în funcțiune (proiect fundație, proiect structură metalică, asistență tehnică la montaj și punere în funcțiune, 
etalonare, verificare metrologică inițiala), soft specializat cântărire (instruire operator), 56.893 lei, 24%; Linie completă de 
aburire, compusă din 1 aburitor DE 20-25 mc/ciclu 1 VPL. 45.75i și centrală termică DE 400.000 Kcal/h pentru producerea apei 
supraîncălzite, 96.095 lei, 24%; Dispozitiv hidraulic bușteni, 28.158 lei, 24%; Gater vertical cu panglică UHM120 1200 mm, 
14.506 lei, 24%; Instalație de uscare a lemnului, 276.339 lei, 24%; Instalație încălzire, 44.123 lei, 24%; Despicator orizontal 
marca Posch Leibnitz, model split master 30, tip E15D, Art. M8460H, seria 1234327U, dotat cu mufă alimentare, cuțit de 
despicare în 4 – Art. F0003075, 46.792 lei, 24%; Cazan F1 1000R + stocator 1500L, 81.589 lei, 24%; Forwarder Ahlmann, tip AS-
7C, 64.840 lei, 24%. Total: 747.220 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la dată stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 
și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Prahova – Ploiesti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, 
camera 11 sau la telefon: 0244.407710, int. 168. Data afișării: 02.06.2015.


