
anun}uri

OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de
activitate fabricarea de prototipuri, machete [i
matri]e, numai în lemn, argil`, r̀ [ini sau mate-
riale compozite, cu prec`dere în industria auto.
C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototi-
pare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Sc Christian 76 Tour Srl angajeaz`: manager în
activitate de turism. Cerin]e: minim 9 ani expe-
rien]` în domeniu, cunosc`tor limba arab`. Se
ofer`: contract pe perioad` nedeterminat`;
salariu fix lunar 2.000 Lei. Observa]ii: oferta de
angajare se adreseaz  ̀cet`]enilor UE [i Non-UE.
Oferta este valabil` pân` la 06.01.2015. Selec]ia
se face pe baz` de interviu care se va sus]ine la
06.01.2015, ora 15.00 în Str. Smardan, nr.7, Sector
3, Bucure[ti. Tel.+4021.270.00.81.

Direc]ia pentru Cultur̀  a Municipiului Bucure[ti
organizeaz` în data de 04.02.2015 concurs pen-
tru ocuparea func]iei publice vacante de con-
silier superior- studii superioare: arhitectur`,
urbanism, construc]ii, vechime cel pu]in 9 ani.
Concursul se va desf`[ura la sediul din Str. Sf.
{tefan, nr.3, Sector 2, Bucure[ti. Dosarul trebuie
s  ̀con]in  ̀documentele prev`zute la art.49 din
HG 611/2008 [i vor fi depuse în maxim 20 zile de
la data public`rii anun]ului. Formularul de în-
scriere, bibliografia de concurs, precum [i alte
rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
direc]iei, tel.021.323.26.11 [i pe site-ul: www.bu-
curesti.djc.ro

Ora[ul S`li[te, în calitate de autoritate tutelar̀
a Regia Public  ̀Local̀  Ocolul Silvic Valea Frumoa-
sei S l̀i[te prin Comisia de selec]ie a candida]ilor
în consiliile de administra]ie ale regiilor au-
tonome [i societ`]ilor comerciale aflate în coor-
donarea, subordonarea sau sub autoritatea
Ora[ului S`li[te, anun]` organizarea selec]iei/
evalu`rii membrilor Consiliului de Administra]ie
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
109/2011. Candidaturile [i documentele solicitate
prin prezentul anun] se depun pân` la data
22.01.2015, ora 09, la registratura Ora[ului S l̀i[te.
În perioada 22.01.2015, orele 09-10, se va realiza
selec]ia dosarelor de candidatur̀ , iar candida]ii
selecta]i vor sus]ine interviul în data de
22.01.2015, ora 11. Persoana de contact: Secretar
al Comisiei de selec]ie- Maria Prie- 0269/553512.

Ora[ul S`li[te, în calitate de ac]ionar majoritar
la SC Eco Marginime SA cu sediul în localitatea
S`li[te, str. B`ii nr.6, jude]ul Sibiu, înmatriculat`
la registrul comer]ului cu nr. J32/18/2010, CIF
26403996, prin Comisia de selec]ie a
candida]ilor în consiliile de administra]ie ale
regiilor autonome [i societ`]ilor comerciale
aflate în coordonarea, subordonarea sau sub
autoritatea Ora[ului S l̀i[te, anun]  ̀organizarea
selec]iei/ evalu`rii membrilor Consiliului de Ad-
ministra]ie în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 109/2011. Candidaturile [i docu-
mentele solicitate prin prezentul anun] se
depun pân` la data 22.01.2015, ora 09, la regis-
tratura Ora[ului S`li[te. În perioada 22.01.2015,
orele 09-10, se va realiza selec]ia dosarelor de
candidatur̀ , iar candida]ii selecta]i vor sus]ine
interviul în data de 22.01.2015, ora 11. Persoana
de contact: Secretar al Comisiei de selec]ie-
Maria Prie- 0269/553512.

Prim`ria Ora[ului S`li[te, jud. Sibiu  organizeaz`
concurs în data de 23 ianuarie 2015 ora 10.00
proba scris` [i în data de 26 ianuarie 2015 ora
12.00 interviul în vederea ocup`rii func]iei con-
tractuale vacante de Inspector de specialitate,
clasa I, grad Debutant, în cadrul Compartimen-
tului cadastru, fond funciar, consultan]` agri-
col`. Condi]iile de participare sunt: -s`
îndeplineasc` prevederile art.3 din H.G.
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant corespunz`tor
func]iilor contractuale, actualizat .̀ -studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul inginerie
geodezic`; -vechime în specialitatea studiilor-
debutant. Dosarele de concurs se depun la
sediul institu]iei, Prim`ria Ora[ului S`li[te, str.
Steaza, nr.9, jud. Sibiu pân` în data de 15 ian-
uarie 2015, ora 16.00.  Rela]ii suplimentare la
telefon 0269553512 -Compartiment Resurse
Umane.

CITA}II
Societatea SKY MMA SRL este citat` s` se prez-
inte la Tribunalul Hunedoara, Sec]ia a-II-a Civil`
de Contencios Administrativ [i Fiscal, în data de
15.01.2015, ora-9.00, având calitatea de debitoare
în dosarul nr. 5570/97/2014, având ca obiect de-
schiderea procedurii insolven]ei.

Numita Buinovschi Liliana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun. Boto[ani, Aleea Parcul Tinere-
tului, nr. 5, ap. 64, jud. Boto[ani, este citat` la
Judec`toria Boto[ani, luni, pe data de 12.01.2015,
în calitate de pârât în dosarul civil nr. 21259/ 193/
2013, în contradictoriu cu SC Nova Apaserv SA.

Pârâtul Mititelu Romic`, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Podul Iloaiei, str. Decebal, nr. 21, jud.
Ia[i, este citat la data de 21.01.2015, la sala 27,
orele 8:30, C II civil la Judec`toria Petro[ani, în
proces cu Dimieru Rodica Floarea [i Dimieru
Hora]iu-Mihai, în dosarul 9130/278/2012, pen-
tru fond partaj bunuri comune/ lichidarea
regimului matrimonial. 

Numitul Irimiea D`nu] domiciliat în satul
Popeni, comuna George Enescu, jude]ul

Boto[ani, este citat pentru data de 26 ianuarie
2015, în calitate de pârât în dosar nr.
872/222/2014, la Judec`toria Dorohoi, obiect
,,anulare contract între]inere”, reclamant`
Gr̀ dinariu Veronica”.

Cocioruei (fost  ̀Ilie) Doina, cu ultimul domiciliu
în Bucure[ti, este citat` la Judec`toria Ia[i, cam-
era Sala 6, în data de 20.01.2015, Complet 6F, ora
08:30, în calitate de pârât`, în proces cu recla-
mantele Trofin Viorica, Trofin Petrina, Gabralî
Irina Vasilica, Trofin Gu]u Valentina, în dosar nr.
38721/245/2012, obiect fond funciar – constatare
nulitate absolut` par]ial` titlu de proprietate,
obliga]ia de a face.

VÅNZåRI DIVERSE

Cartea este puntea de suflet cu românii de pre-
tutindeni. Tel. 0733.940.772, 0761.974.276.

DIVERSE
Judec t̀oria Sighetu Marma]iei. Tribunalul Mara-
mure[. Dosar nr.2471/307/2014. Soma]ie emis`
în temeiul încheierii civile din 18 noiembrie 2014.
Având în vedere cererea formulat` de Verdes
Maria cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, Str. Calea
lui Traian, nr.184, Bl.35, sc.C, ap.14, Jud.Vâlcea,
având ca obiect constatarea dobândirii dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra imobilu-
lui reprezentând teren [i cas  ̀situate în Comuna
Desesti, Judetul Maramure[, înscris în cartea fun-
ciar` nr. 50123, nr. top.59 pe numele Roman
Vasile- decedat la data de 31.12.1941- [i s  ̀se dis-
pun  ̀înscrierea dreptului de proprietate în CF pe
numele reclamantei, persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un interes legitim au
dreptul de a formula opozi]ie în termen de [ase
luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii.
În cazul în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu s-a for-
mulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea
cererii formulate de reclaman]i.

LICITA}II
RPL Ocolul Silvic Valea Mure[uluI RA, cu sediul
în Localitatea Bârzava, nr. 85, telefon/fax:
0257.433.181, organizeaz  ̀în data de 08.01.2015 la
ora 10.00 licita]ie de mas` lemnoas` pe picior
produc]ia anului 2015, volum brut 2.640mc.
Felul licita]iei: deschis`. Locul de desf`[urare a
licita]iei: RPL Ocolul Silvic Valea Mure[ului RA.
Preselec]ia pentru admiterea la licita]ie se orga-
nizeaz` în data de 05.01.2015, la sediul ocolului,
conform HG 85/29.01.2004 [i HG
1174/06.09.2006. Masa lemnoas` neadjude-
cat  ̀va face obiectul unei noi licita]ii organizat`
în data de 15.01.2015 cu preselec]ie în data de
12.01.2015 în acelea[i condi]ii.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional̀
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava.
Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silit` nr.
21396847/ 2014. Nr. 165118 din 19.12.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-
bile. Anul 2014 luna Decembrie ziua 19. În
temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur̀  Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 15, luna ianuarie orele
10.00, anul 2015 în localitatea Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a deb-
itorului S.C. M. G. Construct & Pomigarom SRL,
cu domiciliul fiscal în R`d`u]i, str. Volov`]ului,
nr. 83, ap. 16, jud. Suceava, cod de identificare
fiscal̀  RO 21396847: - teren ?n suprafa]  ̀de 1.643
mp cu depozit materiale de 182 mp din comuna
Marginea, Carte funciar̀  3000-C1/ R`d`u]i, nr.
cadastral top 2831/7, pre] de pornire al licita]iei:
222.343 lei (exclusiv TVA)*. *) cota de tax  ̀pe val-
oarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vân-
zarea bunurilor imobile taxabil̀  în conformitate
cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul
Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
este 24%. Bunurile imobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini:
BCR S.A. – Ipotec`; AJFP Suceava – Colectare
Contribuabili Mijlocii Suceava – Proces - verbal
sechestru bunuri imobile nr. 152566/
04.03.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare prin licita]ie, re-
spectiv, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare; oferte de cump`rare; dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint  ̀pe ofertant; pentru per-

soanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrul Comer]ului; pentru persoanele
juridice str̀ ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii
fa]` de bugetul general consolidat al statului [i
fa]` de bugetele locale), urmând s` se prezinte
la data stabilit  ̀pentru vânzare [i la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec t̀oreasc  ̀competent ,̀ în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin] ,̀ în con-
formitate cu prevederile art. 172 – 173  din O.G.
92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Potrivit dispozi]iilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur̀  Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de exe-
cutare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v  ̀pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/ 521358, int. 717.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional̀
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava.
Colectare Contribuabili Mijlocii. Dosar de exe-
cutare silit` nr. 21396847/ 2014. Nr. 165117 din
19.12.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2014 luna Decembrie ziua
19. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur̀  Fiscal`, repub-
licat ,̀ cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 14, luna ianuarie,
orele 10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debi -
torului S.C. M. G. Construct & Pomigarom SRL,
cu domiciliul fiscal în R`d`uti, str. Volov`]ului,
nr. 83, ap. 16, jud. Suceava, cod de identificare
fiscal  ̀RO 21396847: Denumirea bunului mobil,
descriere sumar̀ : (se vor indica drepturile reale
[i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este
cazul): Pre]ul de evaluare sau de pornire al
licita]iei, exclusiv TVA, (lei): Cota TVA/ neimpo -

zabil/ scutit*): Mercedes Benz Sprinter – 2001,
WDB9056231R247316, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014,
emis de AJFP Suceava. 15.574 lei. 24%; Volkswa-
gen Polo – 2002, WVWZZZ9NZ2DO45499, Pro-
ces - verbal de sechestru bunuri mobile nr.
152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava. 8.638
lei. 24%; Mercedes Benz Atego – 2006,
WDB9700781L149338, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014,
emis de AJFP Suceava. 65.906 lei. 24%; Mit-
subishi Canter – 2007, TYBFE85BH6DU13504,
Proces - verbal de sechestru bunuri mobile nr.
152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava. 
30.618 lei. 24%; Renault Megane 1.5 DCI / 2008,
VF1LMSFB539483707, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014,
emis de AJFP Suceava. 16.419 lei. 24%; Renault
Megane 1.5 DCI / 2007, VF1LMSFB538662185,
Proces - verbal de sechestru bunuri mobile nr.
152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava.
13.676 lei. 24%; Daewoo Matiz 2007,
UU6MF48417D107563, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014,
emis de AJFP Suceava. 4.253 lei. 24%. *) Regimul
[i cotele de tax` pe valoarea adaugat` aplica-
bile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul
Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la ter-
menul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân  ̀în ziua precedent  ̀termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii
la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentînd 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele ju-
ridice de na]ionalitate român`, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de inmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat

poate introduce contesta]ie la instan]a
judec t̀oreasc  ̀competent ,̀ în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin] ,̀ în con-
formitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-
dur̀  Fiscal ,̀ republicat ,̀ cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii su-
plimentare, v  ̀pute]i adresa la sediul nostru sau
la num`rul de telefon 0230/ 521.358, int. 717.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport m`rfuri,
emis de ARR Rm. Vâlcea, pe numele Vasilescu
Cristian Vasile, din localitatea Horezu, str. N
B`lcescu, nr 55, jude]ul Vâlcea. Se declar̀  nul.

Pierdut Registru Jurnal de încas`ri [i pl`]i pe nu-
mele PFA Radan Niculae. Îl declar nul.

Grosu Eugenia prin tutore Grosu [tefan- Daniel,
proprietara a teren din str. C-tin Bosianu nr.30,
Sector 4, Bucure[ti, declar c` am pierdut Certifi-
catul de atestare a dreptului de proprietate pri-
vat` nr. 13193/4/1997 [i Ordinul nr. 222/1997
emise de Prefectura Bucure[ti, le declar nule.

Declar pierdute (nule) Acte de concesiune elib-
erate de Parohia Cimitirului Buna- Vestire Bellu
la data 20.02.1977 [i nr.688/555 din 30.03.1962 -
Parohia Bellu, pe numele Nedea Constanta [i
Nedea Laura Maria (c`s`torit` Pop), loc de veci
nr.33, 2x3=6mp, Fig.II.

Declar nul Atestat profesional taxi seria CPTx nr.
111724 emis A.R.R. pe numele Dumitrascu Emil
Romeo.

Declar nul Atestat profesional seria AIC nr.
0030034 de preg`tire profesional` a instructo-
rilor de conducere auto cat. B emis de A.R.R. Bu-
cure[ti pe numele Brotac Constantin.

Pierdut Atestat de transport marf` [i persoane,
nr. 0166159000, pe numele }urlea Gheorghe-
Liviu, din comuna Hîrtie[ti – Arge[, eliberat de
A.R.R. Arge[. Se declar̀  nul.

DECESE

Membrii Consiliului Uniunii Na]ionale a
Notarilor Publici din România sunt al`turi
de domnul pre[edinte Dumitru Viorel
M`nescu [i de familia acestuia în mo-
mentele de grea încercare, pricinuite de
decesul surorii CELA (ANGELA) BåLAN.
Dumnezeu s` o odihneasc`! Transmitem
pe aceast` cale sincere condolean]e [i în-
treaga compasiune familiei îndurerate.

Un gând de mângâiere [i sincere con-
dolean]e familiei Viorel, Rodica [i Irina
M`nescu la trecerea in nefiin]` a surorii,
cumnatei [i m`tu[ii CELA BåLAN. Dum-
nezeu s` îi odihneasc` în pace sufletul
nobil! Familia Vasile Varga

Viorel M`nescu, frate, Irina, nepoat`,
Rodica, cumnat`, anun]` cu adânc`
durere decesul iubitei lor CELA (ANGELA)
BåLAN. A fost o persoan` generoas`, un
suflet cald [i bun, care acum s-a în`l]at la
cer ca s`-i vegheze de acolo pe cei dragi.
Amintirea ei ne va înso]i întreaga via]`.
Trupul neînsufle]it este depus la capela
cimitirului Iancu Nou – B`l`neanu. În-
mormântarea va avea loc în ziua de 30
decembrie, ora 10.00. Dumnezeu s` o
ierte [i s` o odihneasc` în pace!

Familia Rotaru este al`turi de Viorel [i
Irina M`nescu în pierderea suferit` prin
decesul surorii [i m`tu[ii CELA BåLAN.
Figura ei blând`, modest` [i frumoas` va
r`mâne ve[nic în amintirea noastr`!
Dumnezeu s` o odihneasc` în lumea
celor drep]i!

Colegii din Biroul Notarial MENTOR sunt
al̀ turi de Viorel [i Irina M`nescu în greaua
pierdere suferit` ca urmare a decesului
surorii [i m`tu[ii CELA BåLAN. Sincere con-
dolean]e!
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