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OFERTE SERVICII

CITAȚII

DIVERSE

VÂNZĂRI DIVERSE

Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: receptioner, animator (fire socia-
bilă şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, 
bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser. 
0722.268.866.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Mehedinţi cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, B-dul Carol I nr. 3, scoate la concurs în 
data de 04.05.2015 ora 10:00 - proba scrisă, 
următorul post vacant: Consilier, clasa I, grad 
profesional superior – Compartimentul 
Economic, financiar şi contabilitate, resurse 
umane, administrativ şi achiziţii publice. 
Dosarele se depun până în data de 20.04.2015, 
inclusiv. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul instituţiei sau la tel. 0252/313860. 
Persoană de contact: Strinoiu Dragoş.

Primăria Comunei Dragomireşti– Vale din 
Judeţul Ilfov, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice 
vacante, de execuţie: -1 funcţie de referent, 
clasa III, grad profesional asistent din cadrul 
Compartimentului agricol şi cadastru; -1 
funcţie de referent, clasa III, grad profesional 
asistent din cadrul Compartimentului achiziţii 
publice, proiecte cu finanţare externă şi tehnic. 
Probele stabilite pentru concurs vor consta în 
proba scrisă şi interviul. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei Dragomireşti– Vale 
din Strada Micşunelelor, nr. 165A, Comuna 
Dragomireşti- Vale, Judeţul Ilfov, în data de 
06.05.2015, ora 10:00 -proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Dragomireşti – Vale din Strada Micşunelelor, 
nr.165A, Comuna Dragomireşti - Vale, Judeţul 
Ilfov, respectiv până la data de 22.04.2015, ora 
16:00, ultima zi de selecţie a dosarelor fiind în 
data de 29.04.2015. Dosarele de concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs şi bibli-
ografia vor fi afişate la sediul instituţiei. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
021.436.71.32.

Şcoala Gimnazială Ostroveni, cu sediul în 
localitatea Ostroveni, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea postului didactic 
auxiliar (1/2 normă) de mediator şcolar, studii 
medii, treapta profesională II, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.04.2015, ora 
09.00; -Proba interviu în data de 30.04.2015, 
ora 12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -absolvent de liceu, filiera vocaţională 
specializarea mediator şcolar sau absolvent al 
oricărui alt profil, urmat de curs de formare 
profesională cu specializarea mediator şcolar, 
recunoscut de MECTS, sau -absolvent al 
învăţământului obligatoriu cu durată de cel 
puţin 8 clase, care se află în curs de completare 
a studiilor liceale, şi care a urmat cursuri de 
formare profesională cu specializarea mediator 
şcolar, recunoscute de MECTS. Candidatii vor 
depune dosarele de participare la concurs până 
la data de: 22.04.2015, ora 14.00 la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala 
Gimnazială Ostroveni, persoană de contact: 
Grigore Ioan, telefon: 0251.337.663. 

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, 
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului de 
administrator patrimoniu, vacant pe perioadă 
nedeterminată în cadrul Serviciului Social. 
Condiţii de participare: - studii superioare de 
scurtă durată; - vechime pe un post cu studii 
superioare de scurtă durată minim 5 ani; - 
experienţă în domeniul activităţii de admininis-
trare a a căminelor studenţeşti minim 3 ani; 
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) şi 
utilizare internet. Concursul va consta într-o 
probă scrisă (în data de 28.04.2015, ora 10.00), 
o probă practică (în data de 06.05.2015, ora 

10.00) şi un interviu (în data de 13.05.2015, ora 
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până 
la data de 20.04.2015, 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.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 59, sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante de consilier clasa I, 
grad profesional superior, din cadrul Direcţiei 
Generale Gestionare Evaluare şi Concesionare 
Resurse/ Rezerve, Minerale. Integrare Euro-
peană. Proba scrisă a concursului va avea loc în 
data de 14.aprilie.2015, ora-10.00, iar interviul 
în data de 17.aprilie.2015, ora-10.00, la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 
Dosarele de înscriere se vor depune la secretar-
iatul Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale din Bdul Dacia, nr. 59, sector 1, 
Bucureşti, până la data de 6.aprilie.2015, 
ora-16.00 şi vor trebui să conţină în mod oblig-
atoriu documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr.611/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul 
agenţiei şi pe site-ul Agenţiei: www.namr.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
021.317.00.96, interior 206-Compartimentul 
Resurse Umane.

I. Primăria comunei Boldu, judeţul Buzău, 
având sediul în comuna Boldu, sat Boldu, 
nr.119, tel/fax 0238/576.505, organizează la 
data de 17.04.2015, ora 10.00 proba scrisă/
proba practică şi la data de 17.04.2015, ora 
15.00 interviul, concurs pentru ocuparea pe 
durata nedeterminată, a următoarelor posturi  
contractual  vacante, din cadrul aparatului de 
specialitate a primarului: 1.Şofer II –microbuz 
şcolar; 2. Administrator piaţă agro alimentară; 
II. Condiţii de participare la concurs: a) Are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d) Are 
capacitate deplină de exerciţiu; e) Are o stare 
de sănătate corspunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f) Indeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; g) Nu a fost condamnată defin-
itiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii ,  contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării funcţiei 
contractuale pentru  şofer II microbuz şcolar, 
sunt: -Studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -Posesor permis de conducere 
categoriile: B, D; -Atestat profesional transport 
public de persoane, în termen de valabilitate; 
-Vechime minimă în funcţia de şofer minimum 
2 ani. Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării funcţiei 
contractuale pentru administrator piaţă agro 
alimentară, sunt: -Liceul agricol (constituie un 
avantaj în domeniul  agricol- horticultură). 
-Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, 
Excel, inclusiv de utilizare a internetului). 
-Vechime în specialitatea studiilor 2 ani. III.
Candidaţii  pot depune dosarele de concurs 
până la data de 10.04.2015, ora 13.00 la sediul 
Primăriei Boldu- birou secretar. Selecţia 
dosarelor –12.04.2015, ora 10.00. IV.Concursul 
se organizează la sediul Primăriei comunei 
Boldu astfel: 1.Proba practică 17.04.2015, ora 
10.00; 2.Proba scrisă 17.04.2015, ora 12.00. 
3.Interviu 17.04.2015, ora 15.00. V.Acte nece-
sare pentru incrierea la concurs: a) cererea de 
înscriere la concurs adresată conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului  de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; c) copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea  unor  specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de  
autoritatea sau instituţia publică; d) carnetul de 
muncă sau, după caz adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau speciali-
tatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau 
o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care sa-l facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează; f) adever-
inţă medicală care să ateste starea de sănătate 
corspunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare  abilitate; g) curriculum  vitae; h) alte 
documente relevante pentru desfăşurarea 
concursului. Adeverinţă care  atestă  starea  de 
sănătate conţine în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În 
cazul în care candidatul  depune o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la 
selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. Copia 
actului de identitate, copiile  documentelor de 
studii şi carnetul de muncă sau după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezen-
tate şi în original în vederea verificării confor-
mităţii copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare 
se obţin la sediul Primăriei Comunei Boldu, 
judeţul Buzău, telefon 0238/576.505.

 

Carte pentru românii 
de pretutindeni. 
Tel. 0761.674.276, 0733.940.772.

Se citează SC Ticu Măcelarul SRL, în calitate 
de debitor, cu ultimul sediul social cunoscut în 
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, Şos. Unirii nr. 
20, judeţul Ilfov, CUI: 139475210, pentru data 
de 07.04.2015 în Dosar 2671/93/2014, Complet 
F18, ora-09.00, Tribunalul Ilfov, pentru jude-
carea cererii de deschidere a procedurii insol-
venţei prev. de Legea 85/2014, formulata de 
creditor SC Paypoint Services SRL.

Se citează numitul Roşca Liviu Constantin, în 
calitate pârât, cu ultimul domiciliu în Rm. 
Vâlcea,  judeţul  Vâlcea,  în  dosar  nr. 
11330/288//2014, al Judecătoriei Rm Vâlcea, cu 
obiect  divorţ, în contradictoriu cu reclamanta 
Roşca Iuliana Elena, cu termen la 17.04.2015.

În atenţia furnizorilor de servicii medicale, 
dispozitive medicale, medicamente şi materiale 
sanitare şi servicii medicale acordate în cadrul 
programelor naţionale de sănătate. Având în 
vedere adresa C.N.A.S. P 2914/31.03.2015, 
Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov vă 
informează că procesul de contractare a servici-
ilor medicale se va desfăşura în perioada: 1-27 
aprilie 2015.

Aducem la cunoştinţa publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei  Horezu se  af lă  dosarul 
324/241/2015, având ca obiect deschiderea 
procedurii de declarare a morţii numitei 
Cristea Valeria, CNP 2391102386341, cu 
ultimul domiciliu în comuna Alunu, sat Roşia, 
judeţul Vâlcea şi invităm orice persoană care 
cunoaşte date în privinţa dispărutei, să le 
comunice instanţei de judecată.

SC OMV Petrom SA Bucureşti, titular al 
proiectului „Lucrări de amenajare platformă, 
drum acces şi foraj sonda H 10 Independenţa, 
în comuna Independenţa, judeţul Galaţi”, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi cu 
evaluarea impactului asupra mediului în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Lucrări de amena-

jare platformă, drum acces şi foraj sonda H 10 
Independenţa, în comuna Independenţa, 
judeţul Galaţi”, propus a fi realizat în extra-
vilan com. Independenţa, T14, jud. Galaţi.  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în 
zilele de luni - joi între orele 8.30 – 16.00 şi 
vineri între orele 08.30 – 13.30 precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmgl.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 
09.04.2015. Publicul interesat poate depune 
propuneri în ceea ce priveşte conţinutul rapor-
tului privind impactul asupra mediului la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 
2, precum şi la următoarea adresă de e-mail: 
office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunţ, până la 
data de 06.04.2015.

SC OMV Petrom SA Bucureşti, titular al 
proiectului „Lucrări de amenajare platformă, 
drum acces şi foraj sondele H2, H6, H7 Inde-
pendenţa, în comuna Independenţa, judeţul 
Galaţi”, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. 
Galaţi cu evaluarea impactului asupra medi-
ului în cadrul procedurii de evaluare a impact-
ului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări 
de amenajare platformă, drum acces şi foraj 
sondele H2, H6, H7 Independenţa, în comuna 
Independenţa, judeţul Galaţi”, propus a fi 
realizat în extravilan com. Independenţa, T16, 
jud. Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 
Siret, nr.2, în zilele de luni - joi între orele 8.30 
– 16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.30 
precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmgl.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 
09.04.2015. Publicul interesat poate depune 
propuneri în ceea ce priveşte conţinutul rapor-
tului privind impactul asupra mediului la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.2, 
precum şi la următoarea adresă de e-mail: 
office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunţ, până la 
data de 16.04.2015.

S.C. CONPET S.A. Ploieşti achiziţionează 
bunuri/servicii/lucrări confom Normelor proce-
durale interne de achiziţii, aprobate prin 
Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acţion-
arilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în 
Moni torul  Of ic ia l  a l  Romanie i ,  nr. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada 
27.03.-02.04.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: Invitaţiile/
anunţurile de participare, însoţite de documen-
tele care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc 
pe pagina proprie de internet (www.conpet.ro), la 
secţiunea Achiziţii  publice. 1. Servicii privind 
elaborarea bilanţului electroenegetic din Staţia 
Băicoi”. 2. Servicii privind elaborarea bilanţului 
electroenegetic din Staţia automatizată de ţiţei 
Lucacesti”. 3. Servicii privind elaborarea 
bilanţului enegetic din Staţia ţiţei şi Rampa de 
incărcare Berca”. 4. Servicii de proiectare şi 
execuţie lucrări de modernizare a instalaţiei de 
utilizare gaze naturale din Staţia automatizată 
ţiţei Calareti. Director Departament Manage-
mentul Achiziţiilor şi Investiţiilor - Ing. Radu 
Albu; Şef Serviciu Achiziţii - Jr. Agripina Tircavu; 
Serviciu Achiziţii Exp. Achiziţii Corina Iosif. 

ANAF - Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a F inanțe lor  Pub l i ce 

Dâmbov i ța .  C i ta ț i e .  SC  L i tmar 

Deve lopment  SRL  cu  sed iu l  î n 

Târgoviște, B-dul. I. C. Brătianu nr. 15, 

etaj 1, jud. Dâmbovița, CUI 26839279, 

este chemat în judecată în dosar nr. 

6259/120/2013 ,  afla t  pe  r o l u l 

Tribunalului Dâmbovița, având ca obiect 

opoziție, în calitate de pârât. Cauza are 

termen la 06.04.2015.
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Prin prezenta vă informăm că reclamantul 
Craia Chiriţa domiciliat în comuna Dracea, jud 
Teleorman, solicită în dosarul nr. 7466/740/2014 
al Judecătoriei Alexandria, jud. Teleorman, ca 
instanţa să constate că a deţinut dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra terenului în 
suprafaţă de 1461 m p şi asupra locuinţei în 
suprafaţă de 119 mp, imobile situate în sat 
Dracea, comuna Dracea, jud. Teleorman, cvar-
talul 64, parcelele 1180/2 şi 1180/3, având ca 
vecini: E - DC, V - B Bobonete Ioana şi Mocanu 
Gheorghe, S - Constantin Valentina şi N - Craia 
Chiriţa. Orice persoană interesată este somată 
ca, în termen de 6 luni de la afişarea prezentei 
somaţii să formuleze opoziţii. În caz contrar se 
va proceda la judecarea cererii. 

Dosar nr.120/307/2015 Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, Somaţie. Având în vedere acţiunea 
formulată de către reclamantul Turda Gheo-
rghe, domiciliat în Sighetu Marmaţiei, Str. N.
Titulescu, nr.3, având ca obiect uzucapiune 
asupra terenului în suprafaţă de 503 mp, situat 
în Sighetu Marmaţiei, Str. N. Titulescu, nr. 3, 
înscris în C.F. Sighet nr. 4172, nr. top.1665, C.F. 
Sighet nr. 1188, nr. top.1664/2 şi C.F. Sighet nr. 
8745, nr. top. 1664/1, somează persoanele inte-
resate să formuleze opoziţie în termen de 6 luni 
de la publicarea somaţiei, în caz contrar se va 
proceda la judecarea cererii reclamantului. 
Preşedinte, grefier.

Dosar nr. 487/307/2015 Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, Somaţie. Având în vedere acţiunea 
reclamanţilor Borodi Vasile, Borodi Aliona în 
contradictoriu cu pârâţii Kupcsa Todor, 
Kupcsa Doka, Kupcsa Nesztafa, Kupcsa 
Maria, Tamas Ilona, Tamas Mihaly, Tamas 
Nesztafa, Kupcsa Mihaly, având ca obiect 
uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 
629 mp, situat în Budeşti, nr. 519, jud. Mara-
mureş, înscris în C.F. Budeşti 50418, nr.top.298, 
persoanele interesate au dreptul să facă 
opoziţie în termen de 6 luni de la publicarea 
somaţiei, în caz contrar se va trece la judecarea 
cererii.

Judecătoria Chişineu Criş, Sediu: Chisineu 
Criş, str. Gării, nr. 24, judeţul Arad. Somaţie 
emisă în temeiul încheierii din 23.03.2015, 
pronunţată în dosar nr.40/210/2015. Prin prez-
enta vă informăm ca reclamanta Somosan 
Elena, domiciliată în comuna Zărand , sat.
Cintei, nr.231, jud.Arad, solicită în dosarul 
nr.40/210/2015 al Judecătoriei Chişineu Criş, ca 
instanţa să constate că aceasta a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra cotei 
de 1/2 din înscris în CF nr.301807 provenită din 
conversia de pe hârtie a CF vechi 478 Cintei, cu 
nr. top 27.28/a, compus din casă şi teren intra-
vilan în suprafaţă de 1.440 mp situat în sat 
Cintei, la nr.231, proprietar tabular  fiind Sârbu 
Dumitru decedat în 25 iunie 1970. Orice 
persoană interesată este somată ca în termen de 
6 luni de la afişarea prezentei somaţii, să 
formuleze opoziţie. În caz contrar se va 
proceda la judecarea cererii. 

România. Judecătoria Vălenii de Munte. 
Judeţul Prahova. Dosar nr. 417/331/2015. Data: 
13.03.2015. În temeiul încheierii din data de 
13.03.2015, potrivit art. 1051 C.proc.civ., ca 
urmare a cererii înregistrare pe rolul instanţei 
sub nr. 417/331/2015, prin care se invocă de 
către reclamantul Purcărea Dumitru domiciliat 
în Comuna Izvoarele sat Malu Vînat, Jud. 
Prahova, dobândirea dreptului de proprietate 
ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului 
teren în suprafaţă de 323 mp, situat în Comuna 
Măneciu sat Cheia, Judeţul Prahova, între 
vecinii: Voinea Ion pe două laturi; DN 1 A, 
Braşov – Ploieşti, se emire prezenta SOMATIE 
Pentru toţi cei interesaţi să facă opoziţie în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă 
publicitaţii. În lipsa opoziţiei formulată în 
termen procedural, se va trece la judecarea 
cerereii. Menţionăm că imobilul este deţinut de 
către reclamantul Purcărea Dumitru domiciliat 
în Comuna Izvoarele sat Malu Vinat, judeţul 
Prahova. Prezenta somaţie a fost emisă în 7 
exemplare, din care: 1. unul pentru afişare la 
imobilul în litigiu; 2. unul pentru afişare la uşa 
instanţei; 3. unul pentu afişare la biroul terito-

rial de carte funciară; 4. unul pentru afişare la 
sediul primăriei în raza căreia este situat 
imobilul; 5. două exemplare pentru a fi publi-
cate în ziare de largă răspândire, dintre care cel 
puţin unul de circulaţie naţională. 

Preşedintele Obştii Moşnenilor Muntele Stârmi-
noasa şi Budislavu, cu sediul în sat Brad – 
Clocotici, com. Racoviţa, jud. Vâlcea, în baza 
statutului obştii şi a legii 246/2005 convoacă 
adunarea generală a acţionarilor obştii cu 
următoarea ordine de zi: I. Darea de seamă a 
consiliului director pentru anul 2014; II. 
Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2014; 
III. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2015 şi descărcarea de gestiune 
pentru anul 2014; IV. Lucrări ce urmează să fie 
desfăşurate în cei doi munţi; V. Modificări ale 
statutului obştii; VI. Obţinerea aprobării 
Adunării Generale în vederea asocierii sub 
diverse forme, cu persoane fizice sau juridice, 
proprietari de animale, pentru a putea depune 
cererea de sprijin la APIA, asocierea făcân-
du-se pentru o perioadă nedeterminată; VII. 
Probleme organizatorice; VIII. Diverse. 
Adunarea generală a obştii se va ţine la data de 
19.04.2015, între orele 11.00 - 15.00, în sala de 
şedinţe a Consiliului Local Racoviţa, din satul 
Copăceni, com. Racoviţa, jud. Vâlcea. Dacă nu 
se întruneşte 50%+1 din numărul acţionarilor 
obştii, adunarea generală se ţine în duminica 
următoare, 26.04.2015, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi (cap. IV, art. 20, 
alin. 2 din statutul obştii). Accesul în sală este 
permis numai acţionarilor obştii ,  sau 
peroanelor care reprezintă acţionarii, cu 
procură notarială. Preşedinte Obşte, Jr. Ion 
Frîntu.

Decizia nr. 626 /02.04.2015: Având în vedere 
următoarele: prevederile art.2 alin.(1) lit.a) şi 
d), art.3 alin.(1) lit.a), art.6 alin.(1) şi (3), art.7 
alin.(2) şi art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu 
modificările şi completările ulterioare, preve-
derile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea 
statutului juridic al acţiunilor care se tran-
zacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa 
valorilor mobiliare necotate, hotărârea 
A.G.E.A. din data de 19.02.2015 a societăţii 
SERICO S.A. Bucureşti privind ”efectuarea 
demersurilor legale necesare admiterii la tran-
zacţionare a acţiunilor emise de societate în 
cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacţionare 
(A.T.S.), administrat de Bursa de Valori 
Bucureşti (BVB), în conformitate cu Legea nr. 
151/2014”, prevederile art.4 din Regulamentul 
A.S.F. nr. 17/2014 privind statutul juridic al 
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa 
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare 
necotate, prevederile Deciziei nr. 165/12.03.2015 
a Bursei de Valori Bucureşti S.A. privind 
acordul de principiu cu privire la tranzacţion-
area acţiunilor emise de societatea SERICO 
S.A. Bucureşti în cadrul sistemului alternativ 
administrat, solicitarea formulată de societatea 
SERICO S.A. Bucureşti privind emiterea Deci-
ziei ASF de admitere la tranzacţionare pe 
sistemul alternativ de tranzacţionare adminis-
trat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., în baza 
analizei direcţiei de specialitate şi a hotărârii 
adoptate în şedinţa din data de 01.04.2015, 
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Finan-
ciară a decis emiterea următorului act indi-
vidual :  Decizie :  Art .  1 .  Se admit  la 
tranzacţionare pe sistemul alternativ  de tran-
zacţionare administrat de Bursa de Valori 
Bucureşti S.A., acţiunile emise de societatea 
SERICO S.A. Bucureşti (C.U.I.: 906). Art. 2. 
Societatea SERICO S.A. Bucureşti şi Bursa de 
Valori Bucureşti au obligaţia să întreprindă 
demersurile necesare în vederea punerii în 
aplicare a prevederilor prezentei Decizii, ale 
Legii nr.. 151/2014 şi ale Regulamentului A.S.F. 
nr. 17/2014. Art. 3. Prezenta Decizie se comu-
nică SERICO S.A. Bucureşti, Bursei de Valori 
Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina de web şi 
în Buletinul electronic al A.S.F. Preşedinte, 
Mişu Negritoiu.

Unitatea Administrativ Teritorială comuna 
Săcălaz, jud. Timiş, anunţă concesionarea prin 
licitaţie publică cu strigare, teren pentru 
construcţia de locuinţa proprietate personală, 
aflat în intravilanul localităţii Beregsau-Mare. 
Licitaţia va avea loc în data de 23.04.2015, ora 
10 la sediul Primăriei Săcălaz. În cazul în care 
terenurile nu vor fi adjudecate la prima lici-
taţie, aceasta se vor relua în fiecare zi de joi pe 
o perioadă de 90 de zile, după care se va 
publica un alt anunţ în presă. Preţul de pornire 
la licitaţie este de 1 euro/mp/an. Caietul de 
sarcini poate fi obţinut contracost de la caseria 
Primăriei Săcălaz. Odată cu înscrierea la lici-
taţie solicitantul trebuie să achite în numerar la 
caseria instituţiei noastre: taxa de participare la 
licitaţie în valoare de 300 lei, caiet de sarcini în 
valoare de 30 lei şi garanţia de participare la 
licitaţie în cuantum de 2% din preţul de 
pornire. Informaţii la tel 0256 367 101.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale 
SA Giurgiu organizează, în data de 17.04.2015, 
ora 10:00, la sediul companiei din Giurgiu, şoş. 
Portului, nr.1, licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru închirierea suprafeţei de 30.000 mp 
teritoriu portuar, din portul Giurgiu. Închir-
ierea teritoriului portuar se va face pentru 
desfăşurarea de activităţi comerciale şi pentru 
realizarea de investiţii, prin licitaţie publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile: H.G. 
nr. 520/1998 privind înfiinţarea C.N. APDF 
S.A. Giurgiu, modificată şi completată de H.G. 
nr. 596/13.05.2009; O.G. nr. 22/1999 republi-
cată, privind administrarea porturilor şi căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de trans-
port naval aparţinând domeniului public al 
statului, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare; Ordinul M.T.I. nr. 1286/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind închirierea 
infrastructurii de transport naval care aparţine 
domeniului public al statului şi este conce-
sionată administraţiilor portuare şi/sau de căi 
navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, 
în valoare de 100 lei, la care se adaugă T.V.A., 
poate fi achiziţionată de la sediul C.N. APDF 
SA. Giurgiu din Municipiul Giurgiu, şos. 

Portului nr. 1, începând cu data de 06.04.2015, 
iar ofertele pot fi depuse la sediul C.N. APDF 
S.A. Giurgiu, şos. Portului, nr. 1 până la data de 
13.04.2015 ora 14:30. Precizăm că nu se percepe 
taxă de participare la licitaţie. Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute la telefon nr. 
0246/213003, fax 021/3110521, e-mail: patri-
moniu@apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale 
SA Giurgiu organizează, în data de 17.04.2015, 
ora 11:45, la sediul companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru închirierea suprafeţei de 2.800 mp 
teritoriu portuar, din Portul Calafat. Închir-
ierea teritoriului portuar se va face pentru 
desfăşurarea de activităţi portuare, prin lici-
taţie publică deschisă cu strigare în conformi-
tate cu prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind 
înfiinţarea C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modifi-
cată şi completată cu H.G nr. 596 / 13.05.2009; 
-O.G.nr. 22/1999 republicată, privind adminis-
trarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparţinând 
domeniului public al statului, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căile navigabile interioare; 
-Ordinul M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea 
Regulamentului privind închirierea infrastruc-
turii de transport naval care aparţine domeni-
ului public al statului şi este concesionată 
administraţiilor portuare şi/sau de căi naviga-
bile interioare. Documentaţia de licitaţie, în 
valoare de 100 lei, la care se adaugă T.VA, 
poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.  
SA. Giurgiu, şos. Portului, nr.1, începând cu 
data de 06.04.2015 iar ofertele pot fi depuse la 
sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Munic-
ipiul  GIURGIU, şos.Portului nr.1, până la data 
de 13.04.2015, ora 14:30. Precizăm că nu se 
percepe taxă de participare la licitaţie. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute la telefon nr. 
0246/213003, fax 021/3110521, e-mail patri-
moniu@apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale 
S.A. Giurgiu organizează, în data de 
17.04.2015, ora 11:00, la sediul companiei din 
Giurgiu, şos.Portului nr. 1, licitaţie publică 
deschisă cu strigare pentru închirierea 
suprafeţei de 1.500 mp teritoriu portuar, din 

LICITAȚIISOMAȚII

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 

privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Vas Remat SRL (Licitația - II-a). 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 22, luna aprilie, anul 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, 

județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Vas Remat SRL, CUI 18401714, cu sediul în localitatea 

Vărăști, județul Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoutilitară 

Ford Transit, serie motor 6S32300, serie șasiu WOFVXXTTFV6S32300, GR-29-VAS. 

Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 15.945 lei. Cota TVA: 24%. 

Total: 15.945 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. *) 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. 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, în contul nr. 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului 

Giurgiu; 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, 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. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor 

art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 

modificările și completările 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 0246.212.830, interior 415, la 

domnul Caimacanu Dan.

ADUNĂRI GENERALE
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Portul Calafat. Închirierea teritoriului portuar 
se va face pentru desfăşurarea de activităţi 
portuare, prin licitaţie publică deschisă cu stri-
gare în conformitate cu prevederile: -H.G. 
nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. 
S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G 
nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republi-
cată, privind administrarea porturilor şi căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de trans-
port naval aparţinând domeniului public al 
statului, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare; -Ordinul M.T.I nr.1286/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind închirierea 
infrastructurii de transport naval care aparţine 
domeniului public al statului şi este conce-
sionată administraţiilor portuare şi/sau de căi 
navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, 
în valoare de 100 lei, la care se adaugă T.VA, 
poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F. 
SA. GIURGIU, şos.Portului, nr.1, începând cu 
data de 06.04.2015, iar ofertele pot fi depuse la 
sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Munic-
ipiul  GIURGIU, şos.Portului nr.1, până la data 
de 13.04.2015, ora 14:30. Precizăm că nu se 
percepe taxă de participare la licitaţie. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute la telefon nr. 
0246/213003, fax 021/3110521, e-mail patri-
moniu@apdf.ro.

SC Credit Consulting SRL prin lichidator judi-
ciar ARGO IPURL în dosar nr. 8646/99/2013 
(552/2013) – Tribunalul Iaşi, organizează lici-
taţie publică de vânzare, cu strigare pentru bun 
Imobil « casă de locuit » situat în localitatea 
Barnova, Jud. Iaşi compus din: teren 
„curţi-construcţii” în suprafaţă de 549 mp; 
casă de locuit cu suprafaţa construită la sol de 

100,4 mp, alcătuită din: parter cu suprafaţă 
utilă de 55.78 mp format din living, bucătărie, 
baie, căsa scării şi 29,17 mp terasă; etaj cu 
suprafaţa utilă de 5,71 mp format din două 
camere, baie, casa scării şi 2,54 mp terasă. 
Proprietatea este amplasată în intravilanul 
localităţii Barnova, cu deschidere la şoseaua 
principală, într-o zona în pantă. Preţul de 
pornire a licitaţiei publice cu strigare este de 
55.700 euro fără T.V.A., respectiv 246.834,55 
lei. Licitaţiile vor avea loc în datele de 
10.04.2015, 17.04.2015, 24.04.2015 ora 14.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Şos. 
Nicolina, Nr. 5, Bl. 928 B, Sc. D, Et. 2, Ap. 6, 
Jud. Iaşi. Caietul de sarcini, în valoare de 100 
lei trebuie achiziţionat până în preziua licitaţiei, 
orele 14.00, iar garanţia în cuantum de 10% din 
valoarea bunurilor licitate, trebuie depusă în 
contul de lichidare tot până în preziua licitaţiei, 
ora 12.00. Orice persoană care emite pretenţii 
asupra bunurilor aflate în patrimoniul societăţii 
debitoare, este rugată să îşi manifeste poziţia cu 
5 zile înainte de data licitaţiei, aducând la 
cunoştinţă lichidatorului judiciar orice 
pretenţie. Orice informaţie suplimentară se 
poate obţine de la lichidatorul judiciar la 
telefon 0744/787274. Lichidator judiciar, 
ARGO IPURL, prin asociat Nechifor Oana 
Maria.

SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, vinde prin licitaţie publică, stoc 
marfă (camera stingere, transformatoare, 
motoare electrice, ampermetre, kilovoltmetru, 
contactori, izolatori, doze, releu termic, reduc-
toare, perii colectoare, rulmenţi, semeringuri, 
preşe ,  aparat  sudură ,  compresoare , 

micrometru, voltmetru, aparat măsurat prize, 
cuptor electric, tuburi PVC, trusa reglat 
tensiune, inductor tensiune, trusă Pram, 
megaohmetru digital, unitate centrală calcu-
lator, cronometru electric, osciloscop, balanţă 
semiautomată, detector tensiune, etc.) la preţul 
total de 18.575,12 lei şi maşini şi utilaje (strung, 
polizor fix cu 2 pietre, maşină de găurit, trans-
palet), defecte, deteriorate şi descompletate, la 
preţ de materiale recuperabile respectiv 0,8 lei/
kg. Preţurile nu conţin TVA. Toate bunurile 
urmează a se valorifica numai în bloc. Licitaţia 
se va ţine la sediul lichidatorului în dată de 
06.04.2015, ora 16.30; regulamentul de vânzare 
se poate obţine de la lichidator. În cazul în care 
nu se va vinde, licitaţia se va ţine în data de 
09.04.2015, 13.04.2015, 16.04.2015, 20.04.2015, 
23.04.2015, 27.04.2015, 30.04.2015, 04.05.2015, 
07.05.2015 la aceeaşi oră, aceeaşi adresă. 
Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie 
fiind 48 ore înainte de data începerii licitaţiei. 
Relaţ i i  la  te lefon:  0761132931;  fax : 
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, vinde prin licitaţie publică teren 
curţi construcţii, în suprafaţă de 8.312 mp, 
situat în Băicoi, Str. 23 August, nr. 84, Judeţul 
Prahova la preţul total 246.570 lei. Preţul nu 
conţine TVA. Licitaţia se va ţine la sediul lichi-
datorului în dată de 06.04.2015, ora 16.00; 
regulamentul de vânzare se poate obţine de la 
lichidator. În cazul în care nu se va vinde, lici-
taţia se va ţine în data de 09.04.2015, 
13.04.2015, 16.04.2015, 20.04.2015, 23.04.2015, 
27.04.2015, 30.04.2015, 04.05.2015, 07.05.2015 
la aceeaşi oră, aceeaşi adresă. Termenul limită 

pentru înscrierea la licitaţie fiind 48 ore înainte 
de data începerii licitaţiei. Relaţii la telefon: 
0723357858;  fax:  0244/597808;  www.
andreiioan.ro.

Anunţ publicitar în vederea vânzării prin lici-
taţie publică aunor echipamente şi utilaje 
pentru procesarea legumelor şi fructelor. 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în 
Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, cod fiscal 
4280205, telefon 0245-207.600, fax 0245-
212.230, email: consjdb@cjd.ro organizează 
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru 
vânzarea unor echipamente şi utilaje pentru 
procesarea legumelor şi fructelor: Nr. Crt. / 
Adresa depozitului echipamentelor şi utilajelor 
/ Preţul de pornire a licitaţiei –lei- / Data şi ora 
limită de depunere a documentelor de partici-
pare / Data şi ora şedinţei de licitaţie / Preţul 
caietului de sarcini şi a instrucţiunilor pentru 
ofertanţi –lei- / Valoarea garanţiei de partici-
pare – lei-. 1. Târgovişte, Calea Câmpului nr. 
174 / 3.055.869 lei / Joi 23.04.2015 ora 15:00 / 
Vineri 24.04.2015 ora 11:00 / 500 lei / 5000 lei 
Pentru vânzarea integrală/ 2500 lei Pentru 
vânzarea pe echipamente. Caietul de sarcini şi 
instrucţiunile pentru ofertanţi pot fi ridicate de 
către solicitanţii interesaţi pe participarea la 
licitaţie, contracost, de la sediul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, etaj VII camera 126. La 
licitaţie poate participa orice persoană fizică 
sau juridică, care îndeplineşte condiţiile impuse 
prin caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru 
ofertanţi şi face dovada achitării la casieria 
instituţiei etaj II cam 48a sau în contul 
RO15TREZ2715006XXX000252 deschis la 
Trezoreria Targovite a preţului caietului de 
sarcini şi a instrucţiunilor pentru ofertanţi, 
respectiv a garanţiei de participare. Şedinţa de 
licitaţie publică deschisă cu strigare va avea loc 
la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sala 
de şedinţe de la parter. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va repeta săptămânal în fiecare zi de 
vineri ora 11:00 până la vânzarea integrală a 
fabricii. Ofertele depuse în etapele de reluare a 
licitaţiei vor respecta pct 6.2 din instrucţiunile 
pentru ofertanţi. Informaţii supliemnater se 
pot obţine la telefon 0724.713.891, e-mail: 
popescu.eugen@cjd.ro, persoană de contact 
Popescu Eugen.

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: Autoutilitară 10215 FA 31 la preţul 
de 10.300 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: 09.04.2015, 16.04.2015, 23.04.2015, 
30.04.2015, orele 11.00. Caietele de sarcini se 
pot ridică de la sediul lichidatorului din Brăila, 
Şos. 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.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia 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 Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 16, luna aprilie, anul 2015, ora 10.00, în 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ 

Licitația a-I-a. Anul 2015, luna Aprilie, ziua 30, ora 12. 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 30, luna Aprilie, anul 

2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București,nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri 

mobile, proprietatea debitorului SC Tassullo Romania SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Deal, județul Giurgiu, cod de 

identificare fiscală RO 18315230: Nr.crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 

(exclusiv TVA), T.V.A. (24%): 1. Autoturism Fiat Panda, nr. înmatriculare GR-12-TAS, tip 169/AXB1A/Panda, nr. identificare 

ZFA16900000598168, an fabricație 2006, 4+1 uși, benzină, capacitate 1242 cmc, putere motor 44 kw, culoare alb, cutie viteze 

manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 264.420, nr. omologare AKFA161111T42E4. Stare generală a autoturismului: 

satisfăcătoare, în stare de funcționare, 6.628 lei, 1.591 lei; 2. Autoturism Fiat Panda, nr. înmatriculare GR-06-TAS, tip 

169/AXB1A/Panda, nr. identificare ZFA16900000691892, an fabricație 2006, 4+1 uși, benzină, capacitate 1242 cmc, putere motor 

44 kw, culoare alb, cutie viteze manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 321.484, nr. omologare AKFA161111T42E4. Stare 

generală a autoturismului: bună, în stare de funcționare, 7.230 lei, 1.735 lei; 3. Autoturism Fiat Punto, nr. înmatriculare GR-14-TAS, 

tip 199/BXB1A/Punto, nr. identificare ZFA19900001164024, an fabricație 2006, benzină, capacitate 1368 cmc, putere motor 57 kw, 

culoare alb, cutie viteze manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 308.650, nr. omologare AF1A1C1611U56E4. Stare generală a 

autoturismului: bună, în stare de funcționare, 7.230 lei, 1.735 lei; 4. Autoturism Fiat Punto, nr. înmatriculare GR-10-TAS, tip 

199/BXB1A/Punto, nr. identificare ZFA19900001114582, an fabricație 2006, benzină, capacitate 1368 cmc, putere motor 57 kw, 

culoare alb, cutie viteze manuală, tracțiune față, km efectuați: 297223, nr. omologare AF1A1C1611U56E4. Stare generală a 

autoturismului: bună, în stare de funcționare, 7.230 lei, 1.735 lei; 5. Autoturism Fiat Punto, nr. înmatriculare GR-70-TAS, tip 

199/BXB1A/Punto, nr. identificare ZFA19900000188036, an fabricație 2006, benzină, capacitate 1368 cmc, putere motor 57 kw, 

culoare alb, cutie viteze manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 229.384, nr. omologare AF1A1C1611U56E4. Stare generală a 

autoturismului: bună, în stare de funcționare, 7.732 lei, 1.856 lei. Total 36.050 lei, 8.652 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 

pentru vânzarea bunurilor mobile este 24 % în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de 

cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% 

din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 

participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 

reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe 

propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea 

silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, 

etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevazute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 

Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 

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 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările 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 0246.216705, int. 

211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.
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localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se 
vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului S.C. Maxy 
Mar Design S.R.L. cu domiciliul fiscal în local-
itatea Rădăuţi, str. Putnei nr. 215 C, sc. B, ap. 3, 
judeţul Suceava, cod de identificare fiscală 
19130940. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit*): Autoturism M1, marca Audi, nr. înma-
triculare 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 taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data 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 lici-
taţie, dovada plăţii taxei de participare, reprez-
entând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 
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; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor 
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii supli-
mentare, vă 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. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ. Serviciul Colectare şi Executare Silită 
Persoane Juridice. Nr. 1403 din 24.03.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile, Anul 2015 luna martie ziua 24. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 16, luna aprilie, anul 2015, ora 10, la 
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Neamţ cu sediul în localitatea Piatra 
Neamţ, b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde 
prin licitaţie publică următoarele bunuri 
mobile, proprietatea debitorilor: SC Kalas 
Wood SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra 
Neamţ, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, bl. G4, ap. 
26, jud. Neamţ, cod de identificare fiscală 
27420243, dosar de executare 27420243: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară, Drep-
turile reale şi privilegiile care grevează bunurile 
- Procesul verbal de sechestru nr. 40402 din 
29.09.2014 emis de A.J.F.P. Neamţ, Buc., Preţul 

de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): Fier-
astrău FMP 101, 2, 1822 lei; Circular Wadkin, 
1, 2244 lei; Motor 5,5 KW 3000 turaţii, 1, 479 
lei; Drujbă MS 361140 – blade X5200, 1, 83 lei; 
Circular – nefuncţional, 1, 1355 lei; Circular cu 
2 capete – funcţional, 1, 5040 lei; Utilaj multi-
lamă – nefuncţional, 1, 3176 lei; Ifron cu cupă, 
lamă – funcţional, 1, 8565 lei; Fierastrău sabie 
Makita JR3050, 1, 232 lei; Polizor 840W – 
Makita 9558 HN – funcţional, 1, 106 lei; 
Pompă electrică 12V metal Bosch PFS 55 – 
funcţională, 1, 41 lei. 2. Grup Iris Com SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neamţ, str. 
Eliberării nr. 5, judeţ Neamţ, cod de identificare 
fiscală 6315512, dosar de executare nr. 6315512: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturile reale şi privilegiile care grevează 
bunurile - Procesul verbal de sechestru nr. 
38615/23.09.2014 emis de AJFP Neamţ, Buc., 
Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* 
(lei): Autoturism Opel Moravo An fabricaţie 
2003, motorină, nr. km 305.000, stare satis-
făcătoare, 1, 11365 lei; Autoturism Dacia 
Logan SD FSD IK An fabricaţie 2007, 
motorină, nr. km 168.000, stare satisfăcătoare, 
1, 7717 lei; Autoturism Dacia Logan SD 
USOW An fabricaţie 2008, motorină, nr. km 
96.600, stare satisfăcătoare, 1, 11498 lei; 
Remorcă Edwards PL2720/B AN 2007, 1, 8390 
lei; Autoturism Skoda Octavia An fabricaţie 
2003, motorină, nr. km 416.000, stare satis-
făcătoare, 1, 9556 lei; Autoturism Volkswagen 
Lupo An fabricaţie 2002, benzină, nr. km 
180.000, stare satisfăcătoare, 1, 5891 lei; Ap. 
sudură Flicord, 1, 2558 lei; Compresor trifazic, 
1, 1691 lei; Instalaţie vopsire, 1, 1154 lei; 
Maşină de debavurat, 1, 4475 lei; Maşină de 
debitat bag., 1, 2347 lei; Maşină de sudat 
colţuri, 1, 351 lei; Maşină de frezat, 1, 2677 lei; 
Schelă hidraulică, 1, 9568 lei; Placă compac-
toare Honda, 1, 2691 lei. 3. Euro Pro Cons 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra 
Neamţ, str. C-tin Mătase, bl. A3, Ap. 46, judeţ 
Neamţ, cod de identificare fiscală 23793479, 
dosar de executare nr. 12255: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară, Drepturile 
reale şi privilegiile care grevează bunurile, Buc., 
Preţul de  pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* 
(lei): Autoturism Volkswagen Golf VI, An 
fabricaţie 2009, benzină, nr. km 215.000, stare 
bună, P.V. sechestru nr. 1495/09.10.2014 AJFP 
Neamţ, 1, 31879 lei. 4. Edy Trans SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Bârgăoani, cod 
de identificare fiscală 14247966, dosar de 
executare nr. BA-58: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară, Drepturile reale si privilegiile 
care grevează bunurile, Buc., Preţul de pornire 
a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): Autobuz 
Mercedez Benz 0303 IOR, An fabricaţie 1988, 
motorină, nr. km 1.950.607, nu e în stare de 
funcţionare, P.V. sechestru nr. 46975/28.10.2014 
AJFP Neamţ, 1, 21.991 lei; Microbuz Iveco 
Daily 50C13, An fabricaţie 2006, motorină, nr. 
km 828.975, stare de funcţionare satis-
făcătoare, P.V. sechestru nr. 46975/28.10.2014 
AJFP Neamţ, 26.828 lei. *) Regimul şi cotele de 
taxă 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 înştiinţeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până 
în ziua lucrătoare precedentă termenului de 
vânzare (15.04.2015, ora 16,00): - oferte de 
cumpărare; - în cazul vânzării la licitaţie, 
dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 
10% din preţul de pornire a licitaţiei (plata se 
va face în contul Administraţiei Judeţene a 
F i n a n ţ e l o r  P u b l i c e  N e a m ţ ,  n r. 
RO53TREZ4915067XXX014015,  CUI: 
2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant (procură specială autentică); - pentru 
persoanele juridice de naţionalitate 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; - dovada 
emisă de creditorii 
f i s c a l i  c ă  n u  a u 
o b l i g a ţ i i  f i s c a l e 
restante, urmând să se 
prezinte la data sta- 
bilită pentru vânzare 
şi la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prez-
entului înscris, cel 
interesat poate intro-
duce contestaţie la 
instanţa judecătore-
ască competentă, în 
termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare 
l a  cunoş t in ţă ,  în 
conformitate cu preve-
derile art. 172-173 din 
Ordonanţa Guver-
nului  nr.  92/2003 
pr iv ind Codul  de 
procedură fiscală, 
republicată, cu modi-
ficările şi completările 
ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. 
(2) l it .  d) din Or- 
donanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu 
m o d i f i c ă r i l e  ş i 
completări le  ulte-
rioare, când urmează 
să se ia măsuri de 
executare silită, nu 
e s t e  o b l i g a t o r i e 
audierea contribuabi-
lului. Pentru infor-
maţii suplimentare, vă 
puteţi adresa la sediul 
nostru sau la telefon 
numărul 0233207602, 
interior 4410 între 
orele 8:30-14:00. Data 
afişării: 24.03.2015.

Pierdut Atestat profesional transport mărfuri 
generale, pe numele Mustaţă Ion Gabriel, din 
Bascov, Valea Ursului, eliberat de ARR Argeş. 
Se declară nul.  

Pierdut carte identitate, declaraţie instalare, 
registru special, Adresa atribuire nr. ordine 
ANAF pentru casa de marcat DATECS 
MP500TR, Serie:11012725, instalată în Str. 
C.A. Rosetti 15, sector 1,BUC, aparţinând 
firmei SC Unlimited Serco Impex SRL, CUI: 
RO5404310, Str. Iarba Câmpului 28, Sector 4. 
Se declară nule.

SC Exploit SRL Şos. Panduri nr.19, bloc P9, 
sc.1, et.3, ap. 15, sector 5, Bucureşti, C.U.I. RO 
6176724, nr. O.R.C. J40/16761/1994 declară 
pierdute următoarele: declaraţie de instalare; 
carte de intervenţie; registrul special; numărul 
de ordine emis de D.G.F.P., Adm. Fiscală 
pentru Contribuabili Mijlocii. Documentele 
mai sus menţionate sunt aferente casei de 
marcat tip CMW, model 2005E, seria CMW 
000066, achiziţionată cu factura nr. 0002311 
din 17.XII.2007 de la furnizorul SC Europlus 
International SRL.  

Pierdut certificat înregistrare Columban Lucian 
Doru Persoană Fizică Autorizată nr. reg. 
F23/122/2004, C.I.F. 19451389, localitatea 
Dragomireşti- Deal, str. Republicii nr.5A judeţ 
Ilfov. Declar nul.

S.C. Meli Finance Solutions S.R.L. cu sediul 
Bucureşti, sector 3, str. N. Grigorescu nr.36, bl. 
M 32A, sc. B, ap.46, J40/14477/2005, C.U.I. 
17887552, declar nule certificatele constata-
toare.

Pierdut  Cert i f icat  Constatator  terţ i 
nr.145222/24.03.2009 pentru Butuc N. Angelica 
PFA, sediul profesional în Bucureşti, Str. Sold. 

Iosif Ion, nr.9, bl.55, sc.A, ap.13, sector.3, CUI 
25338164, F40/1522/2009. Îl declar nul.

Declar pierdut carnet de student la Univeri-
statea Politehnica Bucureşti, pe numele 
IGESCU MARIUS. Îl declar nul.

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” 

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

privind inceperea activităţilor de implementare a proiectului 
„Cresterea competitivitatii prin achizitionarea de tehnologii high-tech in 

vederea extinderii pe noi piete externe pe segmentul automotive si 
energetic” 

Sibiu, 03.04.2015  
SC Matec CNC Technik SRL, cu sediul în Parc Industrial Sura Mica, P22, Jud. 
Sibiu, Romania, derulează, începând cu data de 25.03.2015, proiectul 
„Cresterea competitivitatii prin achizitionarea de tehnologii high-tech in 
vederea extinderii pe noi piete externe pe segmentul automotive si 
energetic” - SMIS 57416, co-finanţat  de Uniunea Europeana prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat 
cu Ministerul Fondurilor Europene,  în calitate de Autoritate de Management 
a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU, in calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”.  
Valoarea totală a proiectului este de 9.400.670,64 lei, iar asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 4.440.210 lei. 
Proiectul se implementează în localitatea Sura Mica, la sediul beneficiarului, 
pe o durată de 6 luni. Obiectivul principal al proiectului consta in cresterea 
productivitatii si eficientei operationale a activitatii de productie in cadrul 
companiei Matec CNC Technik SRL in vederea consolidarii competitivitatii pe 
piata de componente pentru industria energiilor alternative, automotive prin 
achizitia de tehnologie high-tech (8 echipamente) care sa permita 
dezvoltarea si valorificarea potentialului inovativ si crearea a minim 10 noi 
locuri de munca. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la: 
Dnul. Kreiner Adrian – Manager de proiect;   
Tel.: 0269/577303 
Fax: 0269/577195, e-mail: office@matec.ro 

PIERDERI

DECESE
Anunţăm cu durere trecerea   
în nefiinţă a distinsei şi iubitei 
n o a s t r e  p r i e t e n e  D r. 
ANA-MARIA SOROCEANU. 
Dumnezeu să o odihnească! 

Familia GRINŢESCU

Medicii secţiei Anestezie-Terapie 
Intensivă a Spitalului Clinic 
Urgenţă Floreasca, anunţă cu 
durere, trecerea în veşnicie a 
celei care a fost Dr. ANA 
MARIA SOROCEANU, medic 
eminent ,  profes ion i s t  de 
excepţie, mare iubitor de oameni 
şi fiinţe necuvântătoare. Slujba 
de pomenire va avea loc în data 
de 3 aprilie la Biserica Naşterii 
Maicii Domnului, Calea Doro-
banţi 168. Înmormântarea va 
avea loc în cursul zilei, Sâmbătă, 
în Cimitirul Central Constanţa. 
Dumnezeu să o ierte!


