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OFERTE SERVICIU
Companie din industria printului publicitar anga-
jează operator print imprimante industriale şi 
lucrător manual/finisor. Cerinţe: minim 1 an în dome-
niul printului/producţiei publicitare, îndemânare, 
răbdare, atenţie la detalii, rapiditate, seriozitate. 
Contact: 0729.052.804.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Harghita cu sediul în Miercurea-Ciuc, B-dul Frăţiei, 
nr. 2, scoate la concurs, în zilele de 17.08.2015 (proba 
scrisă) şi 19.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: Inspector clasa I, 
grad profesional principal, Compartiment Analiza 
Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi Implementare 
Măsuri Active; Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitate: minimum 5 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, Internet; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 17.08.2015 – ora 900 – proba scrisă; 
19.08.2015 – ora 1200 – interviul. Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Harghita.

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucu-
reşti anunţă: Concurs de recrutare organizat în data 
de 25.08.2015, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 
28.08.2015, ora 13.00, proba interviului pentru 
ocuparea următoarei funcții contractuale de condu-
cere vacante: Şef Birou, gradul profesional II în 
cadrul Biroului Contabilitate: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul economic; -minim 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei. Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în peri-
oada 03.08.2015- 17.08.2015. Condiţiile de partici-
pare şi bibliografia se afişează la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de 

concurs,  doamna Dumitru Livia,  telefon 
021.319.32.61.

CITAȚII
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe numiţii:
- Barabaş Florian-Dragoş, domiciliat în Mun. Rm. 
Vâlcea, str. Radu de la Afumaţi, nr. 3, bl. 51B, sc. A, 
ap. 14, jud. Vâlcea şi Barabaş Hermina-Cecilia, domi-
ciliată în Mun. Rm. Vâlcea, Bld. Tineretului, nr. 6, bl. 
B3, sc. A, ap. 33, jud. Vâlcea, în calitate de intimaţi în 
dosarul civil nr. 2583/90/2015, cu termen de judecare 
în data de 18.08.2015, având ca obiect încetarea 
măsurii de plasament, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; - Bolboacă Ion-Nicolae, domiciliat în Corn. 
Galicea, sat Galicea, jud. Vâlcea şi Bolboacă Ana, 
domiciliată în Com. Racoviţa, sat Ţuţuleşti, şi reşe-
dinţa în Com. Ştefăneşti, sat Şerbăneşti, jud. Vâlcea, 
în calitate de intimaţi în dosarul civil nr. 2352/90/2015, 
cu termen de judecare în data de 18.08.2015, având 
ca obiect încetarea măsurii de plasament, aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea; - Burcea Corina Ana-Maria, 
domiciliată în Mun. Bucureşti, str. Vespasian, nr. 36, 
sector 1, în calitate de intimată în dosar nr. 
2528/90/2015, cu termen de judecare în data de 
18.08.2015, având ca obiect înlocuire măsură de 
plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; - Bolovan 
Elena-Rebeca, domiciliată în Mun. Rm. Vâlcea, intr. 
Crişului, nr. 13, jud. Vâlcea, în calitate de intimată în 
dosar nr. 2585/90/2015, cu termen de judecare în data 
de 18.08.2015, având ca obiect înlocuire măsură de 
plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea;
- Drăgan Florin, domiciliat în Oraş Băbeni, str. 
Dragoş Vrânceanu, nr. 61, jud. Vâlcea şi Drăgan 
Nicoleta-Mirela, domiciliată în Com. Vultureşti, sat. 
Vultureşti, jud. Olt, în calitate de intimaţi în dosar nr, 
2527/90/2015, cu termen de judecare în data de 
18.08.2015, având ca obiect înlocuire măsură de 
plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; - Gabor 
Eugenia, domiciliată în Com. Racoviţa, în calitate de 
intimată în dosar nr. 2620/90/2015, cu termen de 
judecare în data de 18.08.2015, având ca obiect înlo-
cuire măsură de plasament, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; - Matiuş Alexandru, domiciliat în Oraş 
Brezoi, str. Unirii, bl. M9, sc. E, în calitate de intimat 
în dosar nr. 2386/90/2015, cu termen de judecare în 
data de 18.08.2015, având ca obiect încetare măsură 
de plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; - 

Miclescu Maria, domiciliată în Com. Frânceşti, sat 
Frânceşti, jud. Vâlcea, în calitate de intimată în dosar 
nr. 2458/90/2015, cu termen de judecare în data de 
18.08.2015, având ca obiect înlocuire măsură de 
plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; - Popa 
Viorel şi Popa Maria-Florentina, domiciliaţi în Com. 
Amărăşti, sat Palanga, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimaţi în dosar nr. 2208/90/2015, cu termen de 
judecare în data de 18.08.2015, având ca obiect înlo-
cuire măsură de plasament, aflat pe rol Ia Tribunalul 
Vâlcea; - Popescu Mariana-Elisabeta, domiciliată în 
com. Dăeşti, sat Băbuieşti, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimată în dosar nr. 2689/90/2015, cu termen de 
judecare în data de 18.08.2015, având ca obiect 
menţinere măsură de plasament, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea; - Roşu Nicuşor, domiciliat în Com. 
Muereasca, sat Hotarele, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimat în dosar nr. 2688/90/2015, cu termen de jude-
care în data de 18.08.2015, având ca obiect încetare 
măsură de plasament, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; - Salomia Romina-M ariana, domiciliată în 
Com. Dăeşti, sat Fedeleşoiu, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimată în dosar nr. 2494/90/2015, cu termen de 
judecare în data de 18.08.2015, având ca obiect insti-
tuire măsură de plasament, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; - Stana Gheorghe şi Stana Mariana, domici-
liaţi în Com. Bascov, sat Schiau, jud. Argeş, în calitate 
de intimaţi în dosar nr. 1618/90/2015, cu termen de 
judecare în data de 18.08.2015, având ca obiect înlo-
cuire măsură de plasament, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; - Stârcă Vasile, domiciliat în Com. Copăceni, 
sat Copăceni, nr. 28, în calitate de intimat în dosar nr. 
2387/90/2015, cu termen de judecare în data de 
18.08.2015, având ca obiect încetare măsură de plasa-
ment, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. 

DIVERSE
Judecătoria Iaşi. Dosar nr. 18425/245/2014. Sentinţa 
civilă nr. 13025 din 10 noiembrie 2014. Hotărăşte: 
Admite acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia 
de Proprietari Bloc G Metalurgie, cu sediul procesual 
ales la SCA Iacob & Asociaţii din Iaşi, str. Ciurchi nr. 
82, bl. D6, ap. 1, parter, în contradictoriu cu pârâta 
SC Gama Cleaner SRL, cu sediul în Iaşi, str. Grădi-
nari nr. 14, birou 1, parter, bloc F2-1, J 22/3086/2008, 
CUI 24599714. Obligă pârâta să plătească recla-
mantei suma de 17.790,7 lei cu titlu de chirie aferentă 

perioadei 05.2013 – 03.2014, suma de 4.658,39 lei, cu 
titlu de penalităţi de întârziere la plata chiriei 
aferente perioadei 01.2013 – 02.2014, sume datorate 
în baza contractului de locaţiune încheiat de părţi la 
01.10.2012. Obligă pârâta să plătească reclamantei 
suma de 615,18 lei cu titlu de contravaloare a facturii 
seria MS EON nr. 120002709903/31.01.2014. Obligă 
pârâta să plătească reclamantei suma de 2498 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 zile de la comunicare, eventual cerere de 
apel urmând a fi depusă la Judecătoria Iaşi. Pronun-
ţată în şedinţă publică azi, 10.11.2014. 

LICITAȚII
SC Electromecanica Ploieşti S.A vinde din stoc tablă 
inox W.1.4541 grosime 10mm dimensiuni 1500x6000, 
25 foi provenienţă Belgia. Tel.:0244.434.018, 
fax:0244.513.301.
  
Administratorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C. Point Inovation 
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Ion Radovici nr. 
9, et. 1, ap. 3, sector 5, J40/7119/2013, CUI 7545773, 
în dosarul 23929/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucureşti, Secția a-VII-a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului -24.08.2015, termenul de 
verificare a creanțelor, de întocmire, afişare şi comu-
nicare a tabelului preliminar de creanțe -14.09.2015, 
termenul de definitivare a tabelului creanțelor 
-09.10.2015. Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 12.11.2015. Pentru relații: 
021.318.74.25. 

PIERDERI
Declar pierdut contract vânzare- cumpărare nr. 
21465/1991 pe numele Voicu Gheorghe şi Voicu 
Polina, declar nul.

Subsemnatul Ionesi Doru, cu domiciliul în sat Mătă-
sari, com. Mătăsari, bl.A3, Sc.B, et.3, ap.12, jud. Gorj, 
declar pierdut Certificatul de atestare profesională a 
conducătorului auto, seria 0164130000, eliberat la 
data 18.01.2013, valabil până în 14.12.2017.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC M.O.V. Expres Construct SRL - 
Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafață de 
500 mp, situat în mun. Curtea de Argeș, str. Daniel Sterescu. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 35.775 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată fi 
c o n fi r m a t ă  c a  î n c a s a t ă  d e  c ă t r e  T r e z o r e r i e )  î n  c o n t u l 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 17/08/2015. Licitația va 
avea loc în data de 18/08/2015, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot 
afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Ecolact Production SRL – 
Ciofringeni, după cum urmează: Denumire: Tractor CK 35M. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 32.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată fi 
c o n fi r m a t ă  c a  î n c a s a t ă  d e  c ă t r e  T r e z o r e r i e )  î n  c o n t u l 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 17/08/2015. Licitația va 
avea loc în data de 18/08/2015, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Garanție bancară CEC Bank 
SA. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Global Very & Ady SRL – Suici, după 
cum urmează: Denumire: Autoutilitară Iveco ML 75 E 14, culoare roșu, an fabricație 
2000, nr. înmatriculare AG 72 ADE. Valoare [Ron, fără TVA]: 11.000 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind 
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea 
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea 
de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
14/08/2015. Licitația va avea loc în data de 17/08/2015, ora 11:00:00, la sediul 
Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș.


