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OFERTE SERVICIU
Recrut`m, f`r` taxe sau comisioane, [oferi pro-
fesioni[ti, Cat.CE [i D, se cer cuno[tin]e bune de
german` [i experien]a în domeniu, sunt oferite
contracte de munc` în Germania [i salarii atrac-
tive. CV-uri în german`, cu poz`, la: arad.per-
sonal@gmail.com.

Muzeul Na]ional Cotroceni organizeaz` concurs
pentru ocuparea posturilor de contabil [ef [i ref-
erent de specialitate achizi]ii publice. Rela]ii la
nr.de telefon 021.317.31.02, 021.410.05.81 int. 502
sau e-mail secretariat@muzeulcotroceni.ro.

La data de 3 decembrie 2014 (proba scris`),
Curtea de Apel Bucure[ti organizeaz` concurs,
în condi]iile legii, pentru ocuparea func]iilor
publice de execu]ie vacante, dup` cum
urmeaz`: Curtea de Apel Bucure[ti: -2 posturi
consilier (economist), grad asistent: studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`, profil economic,
vechime în specialitate minim 1 an; Cererile [i
dosarele profesionale vor fi depuse la sediul
Cur]ii de Apel Bucure[ti- Splaiul Independen]ei
nr. 5, sector 4, mezanin, camera M01, în termen
de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Mon-
itorul Oficial al României, Partea a III-a. Concur-
sul se va desf`[ura la sediul Cur]ii de Apel
Bucure[ti, dup` cum urmeaz`: -03.12.2014, orele
12,00 proba scris`; -05.12.2014, orele 16,00 inter-
viul. Condi]iile de participare, bibliografia [i
actele necesare înscrierii la concurs, vor fi afi[ate
la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti [i pe pagina
web: http://www.cab1864.eu, sec]iunea Per-
sonal- Concursuri/ Examene. Rela]ii supli-
mentare la telefon 021.319.82.45.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.
20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
12.11.2014 (proba scris`) [i 14.11.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Consilier clasa I, grad profesional asistent–
Direc]ia gestiune buget asigur`ri pentru [omaj;
Condi]ii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate –
studii univeristare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate – minimum
1 an; Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, ca-
pacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
12.11.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 14.11.2014 –
ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Mon-
itorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Tulcea cu sediul în Tulcea, Str. Grigore An-
tipa, nr. 10, scoate la concurs, în zilele de
12.11.2014 (proba scris`) [i 14.11.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Consilier clasa I, grad profesional superior– Com-
partimentul Juridic [i rela]ii cu publicul, comuni-
care [i secretariatul consiliului consultativ;
Condi]ii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate –
studii univeristare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate – minimum
9 ani; Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, ca-
pacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
12.11.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 14.11.2014 –
ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Mon-
itorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Tulcea

Institutul Na]ional de Cercetare- Dezvoltare pen-
tru Optoelectronic` INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomi[tilor nr. 409, Ora[ M`gurele, Jud. Ilfov
scoate la concurs urm`toarele posturi: -1 post va-
cant de asistent cercetare [tiin]ific` cu contract
individual de munc` pe durat` determinat`, cu
urm`toarele cerin]e: absolvent studii supe-
rioare; master în specializare: electrotehnist,
electronic`, fizician; cunoa[terea limbii engleze
este obligatorie, iar cunoa[terea unei alte limbi
str`ine este un avantaj; este obligatorie oper-
area PC, cuno[tin]e de utilizare Microsoft Office,
AutoCad, Comsol, Multiphysics, RadExploree,
Labview. -1 post vacant de cercet`tor [tiin]ific cu
urm`toarele cerin]e: studii superioare de lung`
durat`; diplom` de master, specializarea Fizica
Atmosferei; doctor sau doctorand, specializarea
Fizica Atmosferei; cuno[tin]e despre structura
[i dinamica stratului limita planetar, a aerosolu-
lui atmosferic, difuzia [i transportul poluan]ilor
în atmosfer`; cuno[tin]e detaliate despre pro-
priet`]ile [i aplica]iile laserilor în investigarea
mediului; cuno[tin]e de optica atmosferei, pro-
cese la interac]ia radia]iei luminoase cu con-
stituen]ii; cuno[tin]e de baz` privind
teledetec]ia activ` [i pasiv`; cuno[tin]e de op-
erare PC (platforma Windows, Linux); cuno[tin]e
de editare texte [i grafic` computerizat` (Office,
Corel, Front Page, Origin); cuno[tin]e de baz` de
marketing [i publicitate, rela]ii interna]ionale;
solide cuno[tin]e de limba englez`; experien]`
în activitatea de cercetare în domeniul fizic`/
meteorologie/ inginerie sau în înv`]`mântul su-
perior- 2 ani sau vechime minim` în alte ac-
tivit`]i- 4 ani. -1 post vacant de cercet`tor
[tiin]ific gradul III cu urm`toarele cerin]e:
licen]iat în biologie/ fizic`/ ecologie/ [i protec]ia
mediului; diplom` de master în [tiin]ele mediu-
lui; doctor sau doctorand cu toate examenele [i
referatele sus]inute în [tiin]ele mediului; expe-
rien]` de minim 4 ani în domeniul investig`rii
mediului (aer- ap`- sol) prin metode de telede-
tec]ie activ` [i pasiv` pentru candida]ii care au
doctoratul [i minim 6 ani pentru cei care înc` nu
au ob]inut titlul de doctor; experien]` în anal-
iza aerosolului atmosferic prin spectrometrie de
mas`; cuno[tin]e de baz` despre dinamica at-
mosferei; cuno[tin]e de baz` privind
teledetec]ia activ` [i pasiv`, imagini satelitare;
experien]` în rularea modelelor HYSPLIT [i
DREAM; cuno[tin]e privind legisla]ia european`
[i na]ional` în domeniul protec]iei mediului;
cuno[tin]e PC (Windows, Linux, MS Office, Corel
Draw, Internet Explorer, Origin, IGOR PRO);
solide cuno[tin]e de limba englez`. Locul
desf`[ur̀ rii concursului: la sediul INOE 2000 din
str. Atomi[tilor nr.409, Ora[ul M`gurele, Jud.
Ilfov. Data depunerii dosarului de concurs:
02.12.2014- 05.12.2014. Dosarul de concurs se

depune la Secretariatul INOE 2000 din str.
Atomi[tilor nr.409, Ora[ul M`gurele, Jud. Ilfov.
Rela]ii la telefor: 021.457.45.22.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Anun]. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i, or-
ganizeaz` concurs în data de 02 decembrie 2014
- proba scris` [i 05 decembrie 2014 - interviul,
pentru ocuparea pe perioad` nedeterminata a
unui num`r de 2 func]ii publice de execu]ie va-
cante, dup` cum urmeaz`: Nr. Crt. Structura or-
ganizatoric`: Denumire func]ie public` de
execu]ie vacant`: Nr. posturi vacante: 1. Compar-
timentul casierie – tezaur, vânzare [i gestiune a
titlurilor de stat [i certificatelor de trezorerie -
Serviciul decont`ri, opera]iuni cu numerar [i pro-
duse electronice din cadrul D.G.R.F.P. Ia[i. Refer-
ent clasa III, grad profesional superior - 1; 2.
Compartimentul casierie – tezaur, vânzare [i
gestiune a titlurilor de stat [i certificatelor de tre-
zorerie - Serviciul decont`ri, opera]iuni cu nu-
merar [i produse electronice din cadrul D.G.R.F.P.
Ia[i. Referent casier clasa III, grad profesional su-
perior - 1. Condi]ii de desf`[urare a concursului:
- data pân` la care se pot depune dosarele de în-
scriere: în termen de 20 de zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a; - institu]ia public` la care se pot depune
dosarele de înscriere: la sediul Direc]iei Generale
Regionale a Finan]elor Publice Ia[i – secre-
tariatul comisiei de concurs; - data sus]inerii
probei scrise a concursului 02.12.2014 ora 10.00
la sediul Direc]iei Generale Regionale a
Finan]elor Publice Ia[i; - data sus]inerii interviu-
lui 05.12.2014 ora 10.00 la sediul Direc]iei Gen-
erale Regionale a Finan]elor Publice Ia[i. Dosarul
va con]ine în mod obligatoriu documentele
prev`zute la art. 49, alin. (1) din H.G. nr. 611/
2008: - copia actului de identitate; - formularul
de înscriere tip se pune la dispozi]ia candida]ilor
prin secretariatul comisiei de concurs sau se
poate desc`rca de pe site-ul Agen]iei Na]ionale
a Func]ionarilor Publici – www.anfp.gov.ro – ma-
teriale utile – formulare tip; - copiile diplomelor
de studii [i ale altor acte care atest` efectuarea
unor specializ`ri; - copia carnetului de munc`
sau, dup` caz, o adeverin]` care s` ateste
vechimea în munc` [i, dup` caz, în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice; -
cazier judiciar; - adeverin]a care s` ateste starea
de s`n`tate corespunz`toare, eliberat` cu cel
mult 6 luni anterior derul`rii concursului, de
c`tre medicul de familie al candidatului sau de
c`tre unit`]i sanitare abilitate; - declara]ia pe
propria r`spundere sau adeverin]a care s` at-
este c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`. Copiile de pe actele prev`zute mai sus
se prezint` în copii legalizate sau înso]ite de doc-
umentele originale, care se certific` pentru con-
formitatea cu originalul de c`tre secretariatul
comisiei de concurs. Condi]ii pentru func]ia pub-
lic` de execu]ie vacant`: • referent clasa III, grad
profesional superior: - condi]iile de participare
la concurs sunt cele prev`zute de art. 54 din
Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul func]ionar-
ilor publici, republicat` (r2) cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; - condi]ii de studii: -
studii liceale, respectiv studii medii liceale, final-
izate cu diplom` de bacalaureat; - condi]ii min-
ime de vechime în specialitate: 9 ani; - alte
condi]ii specifice: cunostin]e de operare pe cal-
culator – nivel mediu. • referent casier clasa III,
grad profesional superior: - condi]iile de partici-
pare la concurs sunt cele prev`zute de art. 54 din
Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul func]ionar-
ilor publici, republicat` (r2) cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; - condi]ii de studii: studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplom` de bacalaureat; - condi]ii minime de
vechime în specialitate: 9 ani; - alte condi]ii
specifice: cunostin]e de operare pe calculator –
nivel mediu. Rela]ii suplimentare cu privire la
bibliografia [i con]inutul dosarului de concurs
se pot ob]ine la sediul Direc]iei Generale Re-
gionale a Finan]elor Publice Ia[i, Serviciul
Resurse Umane [i Salarizare, precum [i la tele-
fon 0232/ 213332, interioare 2224 [i 2226.

PRESTåRI SERVICII
Construc]ii civile, mansard`ri, dulgherie,
repara]ii acoperi[uri, orice tip ]igl` metalic`,
tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, termoizola]ii.
Tel. 0745.812.723. 0721.124.281.

VÂNZåRI AFACERI
Centrul istoric - predau magazin alimentar,
loca]ie bun`, vad format. 0722.142.001

CITA}II
Numita Stanciu Mariana, cu ultimul domiciliu
în Buz`u, str. M-[al Averescu, bl.313, ap.28 [i cu
re[edin]a necunoscut` în Germania, este citat`
în calitate de pârât` la Judec`toria Buz`u, dosar
6133/200/2014 în data de 04.11.2014, ora 9.00, în
proces cu Stanciu Daniel Georgian pentru pensie
major.

Numi]ii Olariu R`zvan Dan [i Olariu Alexandrina
Silvia sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n dosar nr.
2325/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud cu termen
de judecat` la 28.11.2014 \n proces cu Nati Mihail.

Numitul Markus Hersch este citat \n calitate de
p~r~t \n dosar nr.2433/265//2012 al Judec`toriei
N`s`ud cu termen de judecat` la data de
27.11.2014.

Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani, în data de
26.11.2014, ora 8:30, în dosar nr. 7547/278/2008 –
partaj judiciar, urm`torii: David Ioan, Ramboi
Petronela, Stoltz Tiberiu, Meri[orean Gheorghe,
Meri[orean Maria, Colcer Elena c. Nari]a, Dr`goi
Mariana, Eleke[ Francisc, Eleke[ Iuliana, Costru]
Petru, Costru] Maria sau mo[tenitorii acestora.

Pârâtul C`ru]` Ninel, cu domiciliul în comuna
Poroschia, jude]ul Teleorman, este citat pentru
interogatorii în dosarul cu num`rul 1780/2014,
în data de 21.11.2014, la Judec`toria Alexandria.

Munteanu Maria Alina, cu domiciliul în Italia,
este citat` la Judec`toria Dr`g`[ani, jud. Vâlcea,
în 13.11.2014, în dosar nr. 848/223/2014, de c`tre
Dragomirescu Florica, pentru anulare titlu
proprietate.

P~r~ta Zaharia Doinita, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n sat Draxeni, comuna Rebricea,
jude]ul Vaslui, este chemat` la Judec`toria
Vaslui, pentru termenul din data 25.11.2014, ora
08:00, \n proces cu Zaharia Costache, dosar nr.
6185/333/2014, av~nd ca obiect divor].

Po[taliu Ion este chemat la Judec`toria Ro[iorii
de Vede pentru termenul de 21.11.2014, ora 9,00
în calitate de pârât în dosarul 2711/292/2014 pen-
tru divor].

Societatea Urban Consulting SRL este citat` s`
se prezinte la Tribunalul Boto[ani, Sec]ia a-II-a
Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal, sala
P02, în data de 20.11.2014 ora-09.00, având cali-
tatea de debitoare, în dosarul nr.3584/40/2014
având ca obiect deschiderea procedurii insol-
ven]ei.

Numita Cobzaru Veronica, cu domiciliul \n ora[
T\rgu Frumos, {os. Buznea, nr. 6, jud. Ia[i, este
citat` la Tribunalul Gala]i la data de 20.11.2014,
\n dosarul civil nr. 3761/121/2014, sala 3, ora 12,00
\n proces cu DGASPC Gala]i, pentru exprimarea
consim]`m~ntului la plasament.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice – Ia[i. Cita]ie. Fiordi
Luciano, cu domiciliul cunoscut în Poggio A Ca-
iano, Via Mazzini Giuseppe, nr. 5, Italia este
chemat la Curtea de Apel Ia[i, str. Elena Doamna,
nr. 1A, jud. Ia[i, Sec]ia Civil`, în ziua de 18.11.2014,
Sala de [edin]` nr. VI, etaj II, civil recurs 01, ora
11:00, în dosarul nr. 10315/99/2011/a1, în calitate
de intimat pentru angajarea r`spunderii con-
form art. 138 din Legea nr. 85/2006 în proces cu
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de recurent-
creditor.

SC Miseot SRL - cu sediul în Ia[i, Calea Chi[in`ului
nr. 17, camera 409, et.4, jud. Ia[i [i punct de lucru
în Ia[i, str. Han Tatar nr.10, bl.362, reprezentat`
prin dl. Scutelnicu Petric` în calitate de adminis-
trator, este citat în calitate de pârât, (ap`r`tor
desemnat în calitate de curator special este d-
na av. Ciobanu Monica Sînziana) în dosarul nr.
8043/245/2013, având ca obiect preten]ii, în
data de 09.12.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i,
cu sediul în str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, Camera Sala 7, Complet c30, reclamanta
fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i, [os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i. 

SC Luka Plant SRL - cu sediul în Ia[i, Bd.Carol I, nr.
48, spa]iul nr. 19, jud. Ia[i [i punct de lucru în Bd.
Carol I, nr. 48, spa]iul nr.18, reprezentat` prin d-
na Nour Leontina în calitate de administrator, cu
domiciliul în str. P`curari nr. 24, bl.1, sc.D, et.3,
ap.16, jud. Ia[i, este citat` în calitate de pârât`,
în dosarul nr. 29297/245/2014, având ca obiect
preten]ii, în data de 19.11.2014, ora 08:30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul în str. Anastasie Panu
nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 6, complet
c04, reclamant` fiind SC Salubris SA, cu sediul
în Ia[i, [os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Mo[oiu Iosif cer uzucapiune în dosar
446/338/2013 în CF 2722 cu top 861 la
Judec`toria Z`rne[ti în data de 26 noiembrie
2014 ora 9:00.

Reclamanta Tipa Maria cheam` în instan]` la
judec`toria Dorohoi în 13.11.2014, în dosar nr.
3601/222/2012, având ca obiect revendicare imo-
biliar`, pe pârâ]ii: Potâng Ileana, Anton Ileana,
Bota Maria, Apopei Aurelia, Potâng Ioan,
G`inariu Neculai, G`inariu Doru [i Potâng
Daniel.

IETCU {TEFANIA DOMICILIATå ÎN COM. POIENI,
JUD. SUCEAVA ESTE CITATå |N CALITATE DE
PÂRÂT ÎN PROCESUL CU RECLAMANTA COSTIN
GABRIELA ÎN DATA DE 17.11.2014, LA JUDECåTO-
RIA GALA}I |N DOSARUL NR. 9765/233/2013.

SPAC ILIE DORINEL, DOMICILIAT ÎN JUD.
SUCEAVA, ORA{ SUCEAVA, STR. TINERETULUI, BL.
86, AP.19, ESTE CITAT ÎN CALITATE DE PÂRÂT ÎN
PROCESUL CU RECLAMANTA COSTIN GABRIELA
|N DATA DE 17.11.2014 LA JUDECåTORIA GALA}I ÎN
DOSARUL NR. 9765/233/2013.

DIVERSE
SC Perfect Luk Auto Service SRL cu sediul \n Bu-
cure[ti, sector 6, Str. Vintil` Mih`ilescu, nr.19, in-
formeaz` pe cei interesa]i c` s-a depus
solicitarea autoriza]iei de mediu pentru activi-
tatea „|ntre]inerea [i repararea autovehiculelor”
cod CAEN 4520, desf`[urat` \n Bucure[ti, Str.
Drumul Intre Tarlale nr. 47G (fost 41-45), con-
struc]ia C1, sector 3. Informa]ii se pot solicita la
sediul Agen]iei de Protec]ia Mediului Bucure[ti
din sector 6, Aleea Lacul Morii \n spatele ben-
zin`riei Lukoil \ntre orele 9-11 de luni p~n` joi.
Propuneri sau contesta]ii se pot depune la sediul
APM Bucure[ti \n termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

Dosar nr. 22062/245/2013, Judec`toria Ia[i-
Sec]ia Civil`, {edin]` public` din 28.03.2014,
Sentin]a civil` nr. 4642. Pe rol se afl`
solu]ionarea cauzei civile privind pe reclamant`
Universitatea Tehnic` „Gh. Asachi” în contradic-
toriu cu pârâta Fodoreanu fost` Chirica Ana
Maria având ca obiect ac]iune în r`spundere
contractual`. Pentru aceste motive în numele
Legii Hot`r`[te: Admite cererea de chemare în
judecat` formulat` de c`tre reclamanta Univer-
sitatea Tehnic` „Gh. Asachi” din Ia[i, cu sediul în
Ia[i, str. Pr. Dr. Dc. Mangeron  nr.67 în contradic-
toriu cu pârâta Fodoreanu Ana Maria cu ultimul
domiciliu cunoscut în Ia[i, str. Sf. Atanase nr.14C,
et.1, ap.4 [i în Ia[i {os. Neculai nr.48A. Oblig`
pârâta s` achite reclamantei suma de 50.600 lei
cu titlu de daune materiale. Oblig` pârâta s`
achite reclamantei suma de 2.622 lei reprezen-
tând cheltuieli de judecat`. Cu drept de a for-
mula apel în termen de 30 de zile de la
comunicare, ce se depune la Judec`toria Ia[i sub
sanc]iunea nulit`]ii. Pronun]at` în [edin]` pub-
lic`, azi 28.03.2014.

SOMA}II
Reclaman]ii Wagner Gabriela Raveca [i Wagner
Linus Bruno Leo, domicilia]i \n ora[ul S\ngeorz
B`i, cartier Valea Borcutului nr 96, Jud. Bistri]a-
N`s`ud, a solicitat s` se constate c` a dob~ndit
dreptul de proprietate, prin uzucapiune asupra
unei suprafe]e de aproximativ 1028 mp din imo-
bilul-teren \nscrise \n CF 27531 S\ngeorz B`i cu nr
top 6005 [i CF 27532 S\ngeorz B`i cu nr top
6006, suprafa]` ce i-a fost transmis` de ante-
cesorii s`i, Niculai Ilie [i Niculai Ioana, ambii cu
ultimul domiciliu \n ora[ul S\ngeorz B`i, jud.
Bistri]a-N`s`ud. Prin prezenta se aduce la
cuno[tin]` tuturor persoanelor interesate drep-
tul de a face opozi]ie [i de a o \nainta Judec`to-
riei N`s`ud, \n caz contrar, \n termen de 6 luni
de la publicarea prezentei, instan]a urm~nd a
trece la judecarea cauzei. Emis` \n baza
\ncheierii din data 18.09.2014.

ADUNåRI GENERALE
Completare la Convocacatorul Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionrilor SC Intrarom SA nr.
2/03.10.2014. Consiliul de administratie al SC In-
trarom SA, av~nd J40/25071/1993, cod fiscal RO
4879159 telefon /fax
021.20.40.906/021.20.40.916, [i Cont:
RO70BRDE450SV67039244500 deschis la Banca
BRD GSG SA (“Societatea”) public` completarea
ordinii de zi pentru Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor SC Intrarom SA care va avea loc \n
data de 11.11.2014 ora 14.00 a.m., la sediul social
din Bucure[ti, Sector 2, {os. Fabrica de Glucoz`,
nr. 17, cu urm`toarele puncte: 6) Anularea ac]iu-
nilor proprii de]inute de Intrarom SA [i reduc-
erea corespunz`toare a capitalului social. 7)
Prezentarea de c`tre dl. Nikolaos Doukakis a
unei inform`ri asupra motivului demisiei din
pozi]ia de director general [i membru \n consil-
iul de administra]ie al Intrarom SA. |n cazul \n
care nu se vor \ndeplini cerin]ele legale de cvo-
rum [i vot, cea de-a doua [edin]` pentru
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se
convoac`, cu aceea[i ordine de zi, pentru data
de 12.11.2014, \n acela[i loc [i la aceea[i or`.

LICITA}II
{coala Gimnazial` Nr. 37 Constan]a, Str.Arcului,
nr.8, tel./fax 0341.427.405, organizeaz` în data
de 14 nov. 2014 licita]ie public` pentru închiri-
erea unei suprafe]e de 1.000mp în curtea [colii,
pentru amplasarea unui balon presostatic.
Rela]ii la telefon 0771.548.398.

Municipiul Baia Mare organizeaz` în data de
25.11.2014, ora 12.00, licita]ie public` pentru con-
cesionarea unui teren apar]inând domeniului
public al Municipiului Baia Mare, în suprafa]`
de 798 mp, situat în cartierul Alecsandri, str.
Melodiei, identificat prin C.F. nr. 109825 Baia
Mare, nr. cadastral 109825, în vederea constru-
irii unui spa]iu comercial de tip  supermarket.
Pre]ul de pornire al licitatiei este de 2202,48
Euro. Licita]ia va fi organizat` în conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 288/2014. Ridicarea cai-
etelor de sarcini se va face de la Serviciul Patri-
moniu, str. V. Lucaciu, nr. 2, începând cu data de
03.11.2014, iar termenul limit` de depunere a
ofertelor este de 24.11.2014, ora 12.00. Pre[edinte
Comisie: Viceprimar, Istvan Ludescher

Publica]ie vânzare: Lichid`ri Info Consult SPRL,
lichidator al SC Proiect Arhi Struct SRL cu sediul
în Priboieni, sat Valea Popii, nr. 49, jud. Arge[, CUI
16393593, Dosar 240/1259/2009 pe rolul Tri-
bunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data
de 14.11.2014, ora 12,00, la sediul lichidatorului
din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35, et.2, jud.
Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea imobilu-
lui “Teren arabil intravilan” în suprafa]` de 6420
mp, situat în comuna Mo[oaia, sat Hin]e[ti,
punct Acas`, jud. Arge[. Pre]ul de pornire este
de 57.600 Euro f`r` TVA. Ofertan]ii trebuie s`
depun` pân` la începerea licita]iei o garan]ie de
10% din valoarea imobilului în contul RO48BI-
TRAG1RON032083CC01 deschis la Veneto Banca
Pite[ti. Rela]ii la telefon 0744.780648.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP
Bac`u. Comp. Valorificare Bunuri Confiscate. Str.
Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3, localitatea Bac`u. Nr.
17476/ 27.10.2014. Anun]. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i, Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, cu sediul
în str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 - 3, în temeiul art. 20,
22 din H.G. 731/ 2007 privind Normele
metodologice de aplicare a O.G. 14/ 2007, orga-
nizeaz`: I. Licita]ie public` în data de 13 noiem-
brie 2014, orele 12.00, pentru vânzarea
urm`toarelor mijloace de transport: Moped,
marca Kymco Heroism, f`r` nr. înmatriculare,
cheie contact, pre] de pornire 347 lei; Autotur-
ism marca VW Kombi 1,9 D, an fabrica]ie 1991,
pre] de pornire 2780,50 lei; Autoturism marca
Opel Vectra, an fabrica]ie 1994, pre] de pornire
1947 lei; Autoutilitar` marca Aro 320, f`r` date
de identificare, pre] de pornire 1240 lei. Pasul de
licitare este 5% din pre]ul de pornire a licita]iei.
II. Vânzare direct`: Autoturism marca Daewoo
Cielo – util pentru piese de schimb, culoare
neagr`, serie sa[iu KLATFI9Y1SB593521, nr. înma-
triculare B 24 GRS, an fabrica]ie 1995, pre] de
vânzare 1138 lei. Obiecte din metale pre]ioase ,
dup` cum urmeaz`: Gropurile nr. 64, 84, 85, 86
– 68,86 gr. aur (14 K) în valoare de 5559,50 lei [i
95,25 gr. aur (18 K) în valoare de 9906 lei, com-
pus din 4 lan]uri [i o br`]ar`. Aceste obiecte pot
fi valorificate numai persoanelor fizice sau ju-
ridice autorizate de c`tre Autoritatea Na]ional`
pentru Protec]ia Consumatorilor. Rela]ii supli-
mentare la sediul A.J.F.P. Bac`u - Compartimen-
tul Valorificare Bunuri, camera 310 telefon 0234/
510015, interior 134. Pre]urile includ TVA.

Private Liquidation Group IPURL numit lichida-
tor în dosarul nr. 5588/111/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Bonfruct SRL, J05/2189/2005, CUI: RO18073552
scoate la vânzare prin licitatie public` urm`torul
imobil: Cas` De Locuit [i Teren Aferent, situat în
sat Bucium nr. 10, com. Ceica, jud. Bihor la un
pre] de pornire de 66.500,00 Lei. Licita]ia va
avea loc în 13.11.2014 ora 11:00 la sediul lichida-
torului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11.
Regulamentul de vânzare se poate obtine de la
lichidator. Participan]ii vor depune 10% garan]ie
din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se pot
depune prin fax: 0359463662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia la data
de 27.11.2014.

Prim`ria ora[ului Tg. Frumos cu sediul \n ora[ Tg-
Frumos, strada Cuza-Vod` nr 67, C.I.F.-4541068,
telefon 0232-710330, 0232-710906, E-mail: pri-
mariatgfrumos@adslexpress.ro, scoate la
licita]ie public`, pentru concesionare Baz`
Sportiv`, situat` \n strada Buznei nr 34 A, zona
laz Paharnic, aflat` \n proprietate public` a
ora[ului Tg-Frumos. Documenta]ia privind
atribuirea poate fi procurat` contra cost (con-
travaloare caiet de sarcini-20,00 lei), \ncep~nd
cu data 27.10.2014 de la Serviciul Urbanism,
Cadastru, Agricol, Amenajarea Teritoriului [i Pro-
tec]ia Mediului din cadrul Prim`riei ora[ului Tg.
Frumos. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
15.870,74 lei/an; Garan]ia de participare este \n
cuantum-317,00 lei; Data limit` pentru clarific`ri
este 14.11.2014, ora 12:00. Data limit` de
depunere a ofertelor privind participarea la
licita]ie este 17.11.2014, ora 10:00, la secretariatul
Prim`riei, ora[ Tg-Frumos. Ofertele se vor
depune \n trei exemplare (un exemplar original
[i dou` copii). Licita]ia va avea loc \n data de

17.11.2014 ora 13:00, \n Sala Mare a Prim`riei
ora[ului Tg-Frumos. Solu]ionarea litigiilor
ap`rute \n cadrul procedurii este de competen]a
instan]ei de contencios administrativ [i fiscal al
Tribunalului Ia[i, str. Anastasie Panu nr 25, \n ter-
men de 3 zile de la data stabilirii c~[tig`torului
licita]iei.

Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” -
SA cu sediul social în Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu
nr.244 D, sector 6, scoate la v~nzare prin licita]ie
cu depunere de ofert` în plic \nchis, urm`toarele
utilaje–ma[ini tipografice:- Hercules Elite,
Stanta Bacher RIP Delta Tower HQS, Delta WS-
2000,multilink – Hercules + accesorii pre]
pornire 5.453 euro f`r` TVA; - Imprimant` Creo
Scitex Iris 4 Print pre] pornire 600 euro f`r` TVA;
- Rama automat` de copiat placi, model Lastra
Em II 110 pre] pornire 800 euro f`r` TVA. Oferta
se va depune p~n` la data de 10.11.2014, orele
12.00 prin po[t` sau direct la punctul de lucru al
companiei situat \n Bd. Iuliu Maniu nr.224, sector
6, Bucure[ti. Deschiderea ofertelor va avea loc
în data de 10.11.2014, orele 12.30 la sediul social al
C.N.“Imprimeria -SA din Bd. Iuliu Maniu, nr.244D,
sector 6, Bucure[ti. Documenta]ia de atribuire
se poate ob]ine de la sediul C.N. “Imprimeria
Nationala”- SA, \ncep~nd cu data de 29.10 –
07.11.2014, de luni p~n` joi (orele 08.00-16.00),
vineri (orele 08.00-13.00) sub condi]ia
prezent`rii B.I./C.I. (original [i copie) [i a unei
\mputerniciri acordate de c`tre reprezentantul
legal \n acest scop. Informa]ii suplimentare:
Adrian Achim/Adrian Vlad- telefon
021/434.88.05 – 09.

Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” -
SA cu sediul social în Bucure[ti, Bd. Iuliu Maniu
nr. 244 D, sector 6, scoate la v~nzare prin licita]ie
cu depunere de oferta în plic \nchis: - Autove-
hicul Dacia 1310 L, pre] pornire 100 euro f`r`
TVA; - Autovehicul Nubira II CDXM, pre] pornire
600 euro f`r` TVA; - Autovehicul Cielo Executive
+ alarm`, pre] pornire 400 euro f`r` TVA; - Aut-
ofurgoneta Renault Messenger + alarm`
(\nchidere centralizat`) dotat` cu ascensor 1000
KG, pre] pornire 800 euro f`r` TVA. Oferta se va
depune p~n` la data de 10.11.2014, orele 09.00
prin po[t` sau direct la punctul de lucru al com-
paniei situat în Bd. Iuliu Maniu nr.224 , sector 6,
Bucuresti. Deschiderea ofertelor va avea loc în
data de 10.11.2014, orele 09.30 la sediul social al
C.N. “Imprimeria -SA din Bd.Iuliu Maniu, nr.244D,
sector 6, Bucure[ti. Documentatia de atribuire
se poate obtine de la sediul C.N. “Imprimeria Na-
tionala”- SA, începand cu data de 29.10 –
07.11.2014, de luni pana joi (orele 08.00-16.00),
vineri (orele 08.00-13.00), sub condi]ia
prezent`rii B.I./C.I. (original [i copie) [i a unei
împuterniciri acordate de c`tre reprezentantul
legal \n acest scop. Informa]ii suplimentare:
Adrian Achim/Adrian Vlad- telefon
021/434.88.05 – 09.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP
Bac`u. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3, localitatea
Bac`u. Num`r de înregistrare ca operator de
date cu caracter personal - 759. Nr. 304682 din
27.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu rn-
odific`rile [i complet`rile ulterioare, Adminis-
tra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u face
cunoscut c` în ziua de 11, luna noiembrie, anul
2014, orele 12:00, în localitatea Bac`u, str. Dum-
brava Ro[ie nr. 1 - 3, camera nr. 23 se va vinde prin
licita]ie (termen I) urm`torul bun imobil, propri-
etate a debitorului SC Egreta SRL, cu domiciliul
fiscal în localitatea Bac`u, strada Mihai Viteazu,
nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 1, cod de identificare fiscal`
R09229610: - spa]iu comercial în suprafa]`
total` de 100 mp compus din parter [i etaj:
parter compus din 4 birouri [i secretariat în
suprafa]` construit` de 50 mp [i etaj compus
din 3 birouri [i secretariat în suprafa]` construit`
de 50 mp, situat în localitatea Bac`u str. 9 Mai,
parcare Pia]a Central`, pre] de evaluare/ de
pornire al licita]iei 307.640 lei (exclusiv TVA *); -
terenul aferent construc]iei este concesionat de
la Consiliul Local al municipiului Bac`u. * cota de
tax` pe valoare adaugat` pentru vânzarea
bunurilor imobile este 24% în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea nr.
571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile
ulterioare [i pct. 4, alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul
Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr.
44/ 2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori: Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Bac`u, strada Dumbrava
Ro[ie nr. 1 - 3, Bac`u. Sarcini: Proces - verbal de
sechestru asiguratoriu nr. 166240/ 12.11.2012 -
încheiere O.C.P.I. nr. 46293/ 21.11.2012. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de

executare, înainte de data stabilit` pentru vân-
zare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea 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 Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` 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-
dur` 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 0234/ 51.00.15/ 255. Data
afi[`rii: 27.10.2014.

PIERDERI
Pierdut certificate trezorerie seria D3300438 val-
oare nominal` 100; seria D11101659 valoare
nominal` 500; seria D 2861672 valoare nomi-
nal` 1000, pe numele Dumitru Radu. Le declar
nule.

Pierdut contract construc]ie nr.80/1968 [i pro-
ces verbal eliberat în 11.11.1974, pe numele P`cu-
raru Nicolae [i Elena. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` plat` integral` locuin]`, pe
numele Bariz Lenu]a. O declar nul`. 

Pierdut proces verbal predare-primire
4943/5410, pe numele Corbeanu Marin. Îl declar
nul. 

Pierdut contract construire nr. 1047/7/24.12.1977,
pe numele S`ndulescu Narcisa. Îl declar nul.

Pierdut Certificat de membru Colegiul medicilor
denti[ti Ia[i cu seria AHO nr.12.

Pierdut Atestat taxi eliberat pe numele Du]`
Teodor Marius. Se declar` nul. 

SC Eurotonex SRL, J40/3238/2007, CIF 21112198,
Bucure[ti, Sector 1, str. Aleea Scrovi[tea 19-21, de-
clar nul certificat înregistrare seria B nr. 0913899
eliberat de O.N.R.C.B.

Societatea Comercial` Cassano Trade Interna-
tional S.R.L. Reg. Com. J40/9239/2008, C.U.I.
23954028, sediul social: Str. Avrig nr.64, bl.O20,
sc.1, ap.2, Sector 2, declar pierdut [i nul Certifi-
catul de înregistrare serie B nr. 2623646 emis de
O.N.R.C.T.B.

Declar pierdut [i nul card de identitate RATB pen-
sionar pe numele Vl`doiu Ion.

SC R.S. Trust Impex SRL cu sediul în Bucure[ti,
Sector 6, str. Topolov`] nr.12, bl. TD22, sc.1, et.7,
ap.48, având C.U.I. 3398378 [i J40/11091/1992 de-
clar` pierdute urm`toarele: Certificat de înregis-
trare seria A nr. 219317, Certificat constatator la
ter]i nr. 109105 din 10.04.2002, Certificat con-
statator la sediul social din 02.07.2002, Certificat
constatator la punctul de lucru din 14.01.2003,
le declar nule.

SC Abyss Product SRL cu sediul în Bucure[ti, Sec-
tor 1, Calea Grivi]ei nr.232, bl.2, sc.D, et.4, ap.112,
având C.U.I. 18867677 [i J40/11799/2006, declar`
pierdut Certificat de înregistrare seria B nr.
1321551. Îl declar` nul.

Pierdut contract v~nzare – cump`rare pe nu-
mele Grecu Elena [i Grecu Constantin, emis de
SC Herastrau SA, fosta ICRAL Herastrau, pentru
imobilul situat \n Bucure[ti, sector 1, strada Gri-
gore Alexandrescu, nr. 84, ap.2. Declar nul. 

Se declare` pierdut Certificatul de |nregistrare
\n Oficiul Registrului Comer]ului emis de c`tre
Oficiul Registrului Comer]ului Bihor pentru SC
Byutzu SRL, cu sediul \n localitatea Hidiselul de
Sus, nr. 149, jud. Bihor J05/389/22.03.2010, C.U.I.
RO 26684964, eliberat la SC Byutzu SRL, de c`tre
O.R.C. Bihor la data de 23.10.2012.

Publicitate


