
anun}uri

OFERTE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonan]a de
Urgen]` a Guvernului nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15 –17, sect. 1,
organizeaz` în data de 16 februarie 2015, ora 10,00 (proba
scris`), concurs de recrutare pentru ocuparea urm`toarei
func]ii publice vacante de: -expert, clasa I, grad profe-
sional superior la Direc]ia Economic` [i Resurse Umane–
Serviciul Resurse Umane, Sinteze [i Reglement`ri Speci-
fice. Condi]iile de participare [i de desf`[urare a concur-
sului, bibliografia [i alte informa]ii necesare sunt afi[ate
la sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la
data public`rii prezentului anun], la sediul ministerului.

Prim`ria comunei Scânteia, jude]ul Ia[i, organizeaz` con-
curs pentru recrutarea/ocuparea urm`toarelor func]ii
publice de execu]ie vacante din cadrul aparatului de spe-
cialitate al primarului comunei Scânteia, jude]ul Ia[i, com-
partimentul -Poli]ie local`: 1. (2 posturi) poli]ist local, clasa
a III-a, gradul profesional asistent, 2. (1 post) poli]ist local,
clasa a III-a, gradul profesional debutant. Condi]iile de
desf`[urare a concursului sunt urm`toarele: Proba scris`
se va desf`[ura în data de 10 martie 2015, ora 10,00, la
sediul Prim`riei Scânteia, jude]ul Iasi, cu sediul în satul
Scânteia, comuna Scânteia, jude]ul Ia[i. Interviul se va
desf`[ura în data de 12 martie 2015, ora 10:00, la sediul
Prim`riei Scânteia, jude]ul Iasi, cu sediul în satul Scânteia,
comuna Scânteia, jude]ul Ia[i. Dosarele de înscriere se vor
depune în termen de 20 de zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
ora 14,00 la Prim`ria Scânteia, jude]ul Ia[i, biroul Secretar.
Condi]iile de desf`[urare a concursului, condi]iile de par-
ticipare la concurs, bibliografia [i actele necesare can-
dida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul
prim`riei Scânteia, jude]ul Ia[i [i sunt puse la dispozi]ia
solicitan]ilor de c`tre secretariatul comisiei de concurs.
Rela]ii suplimentare la telefon 0232-229.260.

Societatea Euro Apavol SA, cu sediul în ora[ul Voluntari,
Str. Sergent Gheorghe Dinc`, nr.19 A,B,C, jude] Ilfov,
anun]` organizarea evalu`rii/ selec]iei candida]ilor pen-
tru func]ia de Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie al
societ`]ii Euro Apavol SA, în conformitate cu dispozi]iile
art. 29 alin. (7) din Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernan]a corporativ` a întreprinder-
ilor publice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Dosarele de înscriere împreun` cu Proiectul de Adminis-
trare vor fi depuse pân` la data de 2.martie.2015 la Regi-
stratura societ`]ii Euro Apavol SA, Str. Sergent Gheorghe
Dinc`, nr.19 A,B,C, ora[ul Voluntari, jude]ul Ilfov, în plic în-
chis [i sigilat. Rela]ii la telefon 021.270.48.85/021.270.48.87.

PRESTåRI SERVICII
Expert contabil, consultant fiscal, ofer servicii de eviden]`
contabil` complet`: declara]ii, balan]`, bilan], salarizare,
resurse umane, expertize, certificare bilan], bilan] de lichi-
dare, refacere eviden]e; leeafincont@yahoo.com;
www.expertcontabil-contabilitate.ro; Tel.:-0722.384.543.

VÅNZåRI CASE

CITA}II
Numitul, Andonii Alexandru  este citat la Judec`toria
Boto[ani \n dosarul de divor] nr. 11280/193/2014, cu An-
donii Parascovia, termen de judecat` 10.02.2015.

SC Welthaus SRL, cu sediul în Zal`u, cheam` în judecat`
pe pârâ]ii Papp Istvan [i Papp Evodia Ibolya cu domiciliul
cunoscut în Jud. S`laj, com Crasna, în dosar nr.
1249/309/2013, aflat pe rolul Judec`toriei {imleu Silvaniei,
având termen în data de 19 februarie 2015.

Numitul Or`[anu Stelic` este chemat în Judecat` de c`tre
Or`[anu Mihaela Dana, în procesul de divor] nr.
11616/193/2014, la Judec`toria Boto[ani, la termenul de
judecat` din 09.03.2015.

Numitul Slodoneanu Mladin-Petri[or este chemat în data
de 10.03.2015, la Judec`toria Craiova, în dosarul nr.
25981/215/2014, în calitate de pârât, reclamata fiind Cis-
maru Ionelia Adriana, pentru majorare pensie de
între]inere.

Numita Bahica Nadia, cu domiciliul \n mun. Tecuci, str.
Aleea Prundului, nr. 28, et.1, ap. 28, jud. Gala]i este citat`
la Tribunalul Gala]i la data de 19.02.2015, \n dosarul civil nr.
3862/121/2014, sala 2, ora 12:00 \n proces cu DGASPC
Gala]i, av~nd ca obiect plasament.

Numita Bahica Nadia, cu domiciliul \n mun. Tecuci, str.

Aleea Prundului, nr. 28, et.1, ap. 28, jud. Gala]i este citat`
la Tribunalul Gala]i la data de 19.02.2015, \n dosarul civil nr.
3640/121/2014, sala 2, ora 12:00 \n proces cu D.G.A.S.P.C.
Gala]i, av~nd ca obiect plasament.

Societatea SKY MMA SRL, cu sediul în Deva, Str. Streiului,
bl. 61, ap. 63, jude]ul Hunedoara, este citat` s` se prezinte
la Tribunalul Hunedoara, în data de 26.03.2015, la ora -
09.00, având calitatea de debitoare în dosarul
5570/97/2014, având ca obiect deschiderea procedurii in-
solven]ei.

SC Advertising Promedia Cool SRL, J29/1889/2008, ultim
sediu social înregistrat în jud. Prahova, Ploie[ti, str. 1 Mai,
nr.6, în dizolvare judiciar` conform art.237 din L.31/1991,
este chemat` în judecat` ca pârât` de reclamantul Sova
Dan Coman, cu domiciliul ales pentru comunicarea
actelor de procedur` la SCA ”Preda [i Asocia]ii” din Bu-
cure[ti, {os. Panduri nr.1, bl.P33, sc.1, et.1, ap.3, sector 5, în
dosarul nr. 73293/3/2011, Tribunalul Bucure[ti, sec]ia a IV-
a civil`, pentru termenul de 17.03.2015, orele 8:30, com-
plet F 7, sala 25, Fond, în Bucure[ti, Bd. Unirii nr.37, sector
3. Dosarul are ca obiect ac]iune în r`spundere civil` delict-
ual` [i, în caz de neprezentare, judecata se va face în lips`.

V` inform`m c` reclamanta Magulean Ana, din Nadab
str. Stadionului nr. 14 jud. Arad, soicit` \n dosarul nr.
1689/210/2014 al judec`toriei Chi[ineu Cri[, ca instan]a
s` constate c` aceasta a dob~ndit prin uzucapiune drep-
tul de proprietate asupra imobilului, cas` [i gradin`,
\nscris \n CF nr. 301165 Chi[ineu Cri[ (CF vechi 1431 Nadab),
topo. 395/1/10, \n suprafa]` de 1202 mp, proprietar Rosca
Floare, ns. Fizite, decedat` la data de 26.01.1982. Orice per-
soan` interesat` este somat` ca, \n termen de 6 luni de
la afi[area prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie. |n caz
contrar, se va proceda la judecarea cererii.

V` inform`m c` reclamantul Bodea Pavel Ioan, din
Chi[ineu Cris str. Oltului nr. 3, jud. Arad, solicit` \n dosarul
nr. 1670/210/2014 al judec`toriei Chi[ineu Cri[, ca \nstan]a
s` constate ca aceasta a dob~ndit prin uzucapiune drep-
tul de proprietate asupra imobilului, teren intravilan f`r`
construc]ii, \nscris \n CF nr. 301025 Graniceri (CF vechi
1433), topo. 217/b, \n suprafa]` de 1356 mp, situat \n local-
itatea Graniceri nr. 82, proprietar Sirbuti Mihaiu, decedat
la data de 29.10.1967. Orice persoan` interesat` este
somat` ca, \n termen de 6 luni de la afi[area prezentei
soma]ii, s` formuleze opozi]ie. |n caz contrar, se va pro-
ceda la judecarea cererii.

Subsemnatul Porumb Sorin, reclamant \n dosarul nr.
1440/210/2014, av~nd ca obiect succesiune [i dezbatere
succesiune dup` defunct]ii Tuleu Gheorghe [i Tuleu Mar-
ioara, al Judec`toriei Chi[ineu Cri[, citeaz` [i invit` \n data
de 18.02.2015, \ncep~nd cu ora 09.00, la Judec`toria
Chi[ineu Cri[, pe Marcu Domnica cu domiciliul necunos-
cut [i pe Chiriac M`rioara cu domiciliul necunoscut, sau
eventualii succesori dup` acestea, sau orice persoan` in-
teresat` de acest caz.

Tribunalul Ia[i. Str. Elena Doamna, nr. 1A, mun. Ia[i, jud.
Ia[i. Sec]ia I civil` S. VI-etaj V. Cita]ie emis` la 09 ianuarie
2015. SC Real Estate Reziden]ial S.R.L. –(FOSTA SC Lauren]iu
SRL), cu ultimul domiciliu în Pa[cani, strad` Ceferi[tilor,
nr. 1, bl. H2B, parter, jude]ul Ia[i, este chemat` în aceast`
instan]a, camera S.VI.-etaj V, civ. r10, în ziua de 17 febru-
arie 2015, ora 09:00, în calitate de intimat, în proces cu
Primarul Municipiului Pa[cani în calitate de recurent, Mu-
nicipiul Pa[cani în calitate de recurent, pentru Recurs-
obliga]ia de a face. În caz de neprezentare a p`r]ilor,
judecat` se va face în lipsa, dac` se solicit` în scris acest
lucru de c`tre una dintre p`r]i. Pentru discutarea cererii
de repunere pe rol a cauzei. Prin înmânarea citatiei, sub
semn`tur` de primire, personal sau prin reprezentant
legal sau conven]ional, pentru un termen de judecat`, cel
citat este prezumat c` are în cuno[tin]` [i termenele de
judecat` ulterioare aceluia pentru care cita]ia i-a fost în-
mânat`.

Tribunalul Ia[i. Str. Elena Doamna, nr. 1A, mun. Ia[i, jud.
Ia[i. Sec]ia I Civil` S. VI-etaj V. Cita]ie, emis` la 09 ianuarie
2015. Parasca Lauren]iu Cristian, cu ultimul domiciliu în
Cluj Napoca, strada Mehedin]i, nr. 23, ap. 49, jude]ul Cluj,
este chemat în aceast` instan]a, camera S.VI.-etaj V, civ.
r10, în ziua de 17 februarie 2015, ora 09:00, în calitate de
intimat, în proces cu primarul municipiului Pa[cani în cal-
itate de recurent, Municipiul Pa[cani în calitate de re-
curent, pentru Recurs-obliga]ia de a face. În caz de
neprezentare a p`r]ilor, judecat` se va face în lipsa, dac`
se solicit` în scris acest lucru de c`tre una dintre p`r]i.
Pentru discutarea cererii de repunere pe rol a cauzei. Prin
înmânarea citatiei, sub semn`tur` de primire, personal
sau prin reprezentant legal sau conven]ional, pentru un
termen de judecat`, cel citat este prezumat c` are în
cuno[tin]` [i termenele de judecat` ulterioare aceluia
pentru care cita]ia i-a fost înmânat`.

Reclaman]ii, Onoiu Toma domiciliat în Fete[ti, str. Mihail
Sadoveanu, nr. 1B, jude]ul Ialomi]a, Onoiu Veronica domi-
ciliat` în Fete[ti, str. Mihail Sadoveanu, nr. 1B, jude]ul
Ialomi]a, posesori ai imobilelor: casa de locuit C1- com-

pus` din dou` dormitoare, 2 holuri, baie [i o magazie con-
struit` din chirpici, acoperit` cu ]igl`, cu o suprafa]` con-
struit` de 95 mp [i C2- anexa ce se compune dintr-o
înc`pere cu destina]ie buc`t`rie, construit` din chirpici,
acoperit` cu tabl`, cu o suprafa]` construit` de 16 mp [i
teren aferent în suprafa]` total` de 452 mp. situate în in-
travilanul municipiului Fete[ti, str. Mihail Sadoveanu, nr.
1B, jude]ul Ialomi]a, având ca vecin`t`]i la N. - B`lan Ion,
la E- Clipici Ion [i [erban Nicolae [i la Vest - alee acces cu
leg`tura în str. Dimitrie Cantemir, solicit` în temeiul uzu-
capiunii prin jonc]iunea posesiilor prev. de art. 1837, art.
1846-1847 [i art. 1860 din vechiul Cod civil dobândirea
dreptului de proprietatea asupra acestor imobile. To]i cei
interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i ca în termen de
[ase luni de la emiterea celei din urm` publica]ii s` for-
muleze cereri de opozi]ie, în caz contrar urmând a se trece
la judecarea cererii. Prezenta soma]ie urmeaz` a fi afi[at`
în temeiul art. 1051 alin. l NCPC la imobilul din litigiu, la
sediul instan]ei, la OCPI Ialomi]a [i la sediul Prim`riei
Fete[ti - Jude]ul Ialomi]a [i urmeaz` s` fie publicat` in
dou` ziare de larg` r`spândire dintre care cel pu]in unul
de circula]ie na]ional`, prin diligenta reclaman]ilor, con-
form art. 1051 alin. 3 din NCPC.

DIVERSE
Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin \ncheierea civil` nr.
40/28.01.2015 a dispus deschiderea procedurii simplifi-
cate a falimentului împotriva debitorului SC  Romscan
System SRL  Prundu Bârg`ului, dosar nr. 138/112/2015, de-
semnând ca lichidator judiciar cabinetul individual de in-
solven]` {erban Simion, cu sediul \n Bistri]a str. Vadului nr.
4. Procedura se va desf`[ura la urm`toarele termene:1.
termen limit` pentru \nregistrarea cererilor de admitere
a crean]elor: 15.03.2015; 2. pentru \ntocmirea tabelului
preliminar al crean]elor la data de 30.03. 2015; 3. termen
pentru depunerea eventualelor contesta]ii la 7 zile de la
publicarea \n BPI a tabelului preliminar de crean]e; ter-
men  pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor la
data de 15.04.2015. Adunarea creditorilor se va desf`[ura
în ziua de 3.04.2015 ora 12:00 la sediul secundar al lichida-
torului din Bistri]a, str. Simion B`rnu]iu nr. 40.

Institutul de Cercet`ri [i Amenaj`ri Silvice–Bucure[ti, în
conformitate cu prevederile din Metodologia privind în-
cadrarea în munc`-Anexa 10 la CCM în vigoare, orga-
nizeaz` în data de 20.02.2015 orele 10:00 concurs pentru
ocuparea urm`toarelor posturi vacante: - un post vacant
de Asistent cercetare la Sta]iunea ICAS Pite[ti-colectiv
cercetare Mih`e[ti – profilul silvotehnic`; - un post vacant
de Economist la Sta]iunea ICAS Foc[ani-Ocolul silvic ex-
perimental Vidra; - un post vacant de Economist la Biroul
Financiar-contabilitate din centrala ICAS; Condi]ii de par-
ticipare: - absolvent al înv`]`mîntului superior de special-
itate silvic`-pentru asistent cercetare; - absolvent al
înv`]`mîntului superior de specialitate economic`-pen-
tru economist; Dosarul de concurs va cuprinde: - cerere
prin care se solicit` aprobarea conduc`torului unit`]ii
pentru participarea la verificarea organizat` pentru ocu-
parea postului vacant anun]at; - curriculum vitae; -
diploma ce atest` studiile prev`zute la condi]iile de par-
ticipare (original [i  copie); - adeverin]` privind vechimea
în munc`; - certificat de cazier judiciar; - buletin/carte de
identitate (original [i copie); - adeverin]` medical`, elib-
erat` de medicul de familie, care s` ateste starea de
s`n`tate, respectiv c` este apt pentru angajare; - reco-
mandare de la ultimul loc de munc` din care s` rezulte
profilul profesional [i moral (absolven]ii care se în-
cadreaz` prima dat` vor prezenta recomandare de la uni-
tatea de înv`]`mînt absolvit`). Probele de concurs: -
lucrare scris`  [i interviu. Concursul se va desf`[ura la
sediul ICAS Bucure[ti, loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 128,
jud. Ilfov. Termenul pentru depunerea contesta]iilor, dup`
afi[area rezultatelor este de trei zile. Rela]ii suplimentare,
înscrieri [i depunerea dosarelor la sediul ICAS Bucure[ti,
tel. 0213503238-int.138; 0745178927; fax 0318157873, e-
mail: budicawaly@yahoo.com, p~n` la data de 17.02.2015,
orele 16,00.

SOMA}II
Soma]ie emis` în temeiul încheierii de [edin]` din data
de 30.01.2015. Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`to-
riei Ro[iori de Vede, sub nr. 2096/292/2014, posesorul
Ni]u Floarea CNP 2470615341694, având domiciliul în
mun. Ro[iori de Vede, str. Fdt Vadul Vezii nr. 14, jud. Tele-
orman, a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului
de proprietate asupra imobilului teren intravilan în
suprafa]` de 509 mp situat în mun. Ro[iori de Vede, str.
Fdt Vadul Vezii nr. 14, jud. Teleorman, cu vecinii N - Du-
mitru Aurel, Bitoleanu Constantin, Dumitru Aurel, S -
Boteanu Constantin, Boteanu Suazana, E - str. Fund`tur`,
I - V`dul Vezii, V - Stavaru Mircea, Cobzaru Ion.  To]i cei in-
teresa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie, cu precizarea
c`, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii. 

Soma]ie emis` în temeiul încheierii de [edin]` din data
de 12.09.2014. Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`to-
riei Ro[iori de Vede, sub nr. 1705/292/2014, posesorul Ol-
teanu I. Petre CNP 1260827341737, având domiciliul în
mun. Sili[tea Gume[ti, jud. Teleorman, a invocat dobândi-
rea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului teren intravilan în suprafa]` de 256 mp situat
în continuarea suprafe]ei totale de 1578 mp sin tarlaua 17
parcelele 555, 556, 557 situate în com. Sili[tea Gume[ti,
jud. Teleormn cu vecinii N - DC, S - Olteanu N., Olteanu G.
Olteanu M, E - DC, V - [erban Marin.  To]i cei interesa]i sunt
soma]i s` formuleze OPOZI]IE, cu precizarea c`, în caz con-
trar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urm` publica]ii. 

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 23 septem-
brie 2014. Având în vedere cererea formulat` de recla-
man]ii Filon Marta [i Filon Ioan, comuna Bocicoiu Mare,
sat Tisa nr. 142/A, având ca subiect constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilu-
lui teren în suprafa]` de 576 mp, situat în hotarul satului
Tisa nr. 142/A, comuna Bocicoiu Mare, jud. Mramure[, în-
scris în cartea funciar` nr. 50389, nr. top 121/6/4/3/1, co-
muna Bocicoiu Mare [i s` dispun` înscrierea dreptului de
proprietate în CF pe numele reclaman]ilor. Persoanele in-
teresate care pot dovedi un drept sau un interes legitim
au dreptul de a formula opozi]ie în termen de [ase luni de
la emiterea publica]iei prezentei soma]ii. În cazul în care,
în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei prezen-
tei soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda
la judecarea cererii formulate de reclaman]i. (Dosar nr.
1317/307/2014).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii ivile din 21 ianuarie
2015. Având în vedere cererea formulat` de recalman]ii
Michnea Petru, domiciliat în Bocicoiu Mare nr. 128 jud.
Maramure[, CNP 1561203241632 [i Michnea Iulia, domicil-
iat` în Bocicoiu Mare nr. 128, jud. Maramure[, CNP
2590605241646, având ca obiect constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilu-
lui reprezentând teren în suprafa]` de 1.400 mp, situat în
intravilanul comunei Bocicoiu Mare, CF 50670 (CF vechi
2109) top 706/c/1, someaz` persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un interes legitim s` formuleze
opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea prezentei
soma]ii. În cazul în care în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii nu s-a formulat
opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii formu-
late de reclaman]i. (Dosar nr. 82/307/2015).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 14 ianuarie
2015. Având în vedere cererea formulat` de reclamantul
Moi[ Victor, domiciliat în Sighetu-Marma]iei, str. Doboie[
nr. 88, jud. Maramure[, identificat prin
CNP1580805241643, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului reprzentând teren arabil situat în
Sighetu-Marma]iei, limit` de hotar cu comuna Bocicoiu
Mare, în suprafa]` de 2.425 mp, CF 58629 provenit din
conversia CF 5898 Sighetu-Marma]eii top 3566/1/a/2/1
dup` dezmembrare, someaz` persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un interes legitim s` formuleze
opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea prezentei
soma]ii. În cazul în care în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii nu s-a formulat
opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii formu-
late de reclaman]i. (Dosar nr. 3072/307/2014).

Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 21 ianuarie
2015. Având în vedere cererea formulat` de reclamantul
Sauliuc Daniel Nelu, domiciliat în Sighetu-Marma]iei str.
Câmpu Negru nr. 66, CNP 1850804244501, având ca obiect
constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzu-
capiune asupra imobilului reprezentând teren în
suprafa]` de 1.189 mp situat în Sighetu-Marma]iei, str
Câmpu Negru nr. 66 înscris în cartea funciar` nr. 58667
provenit din conversia CF 5254 nr. top 5263/4/3/3,
someaz` persoanele interesate care pot dovedi un drept
sau un interes legitim s` formuleze opozi]ie în termen de
[ase luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în
care în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va
proceda la judecarea cererii formulate de reclaman]i.
(Dosar nr. 1958/307/2014).

Soma]ie emis` în baza art.1051 alin.1 NCPCiv, prin
încheierea de [edin]` din data de 16.01.2015. Reclamantul
posesor Tele[pan Maria, domiciliat în Craiova, Strada Ul-
mului, nr.39 (fost 33), Jud.Dolj [i cu domiciliul procedural
ales la Cabinet de Avocatur` Acrivopol Bianca, cu sediul în
Craiova, Strada Sfin]ii Apostoli, nr.121, Jud.Dolj, invoc` în
dosarul nr.25192/215/2014 al Judec`toriei Craiova dobândi-
rea propriet`]ii prin jonc]iunea posesiilor [i uzucapiune
asupra imobilului teren în suprafa]` de 538mp, situat în
Craiova, Strada Ulmului, nr.39 (fost nr.33), Jud.Dolj. Se
someaz` orice persoan` interesat` s` fac` opozi]ie, în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea [i publicarea
prezentei soma]ii se va trece la judecarea cererii.       

V~nd cas` 712 mtr. 3 camere, buc`t`rie, salona[, hol
- comuna {imian, Jud. Mehedin]i, Drum Na]ional.
Consult`ri la telefon 0745.054.972.
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anun}uri

LICITA}II
Prim`ria Comunei Brazi organizeaz` licita]ie pentru con-
cesionarea serviciului de transport public local. Termenul
de depunere a ofertelor: 26.02.2015, ora 09.30. Informa]ii
suplimentare la: 0244/480.780 sau site: www.pcbrazi.ro.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator
judiciar al SC Vransnatown SRL desemnat prin \ncheierea
de [edin]` din data de 11.12.2013, pronun]at` \n Dosar nr.
29139/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia
a VII a Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a bunului imo-
bil aflat \n proprietatea SC Vransnatown SRL const~nd \n
apartament situat \n Bucure[ti, Bd. Mare[al Alexandru
Averescu, nr.5, sc.B, et.4, ap.20, sector 1 \n valoare total` de
215.730 lei exclusiv TVA., identificat [i inventariat conform
raportului de evaluare aprobat \n prezenta cauz` [i a pub-
lica]iei de v~nzare \ntocmit` cu aceast` ocazie. V~nzare a
bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza
la data de 09.02.2015 ora 15:00 prin licita]ie public` cu
strigare. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de \nscriere la licita]ie men]ionate \n caietul de
sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pre]ul acestora, condi]iile de
\nscriere la licita]ie precum [i modul de organizare a aces-
tora se pot ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel.021.227.28.81.

Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Boto[ani, cu sediul
în Boto[ani, str. I.C.Br`tianu nr.110-112 organizeaz`, licita]ie
public` cu strigare. a) Obiectul licita]iei:- Dacia Break
1310L, an fabrica]iei 1994- 1 buc; b) Caietul de sarcini- poate
fi ob]inut de pe pagina web a unit`]ii la adresa www.jan-
darmeriabotosani.ro/achizitii publice; c) Licita]ia va avea
loc la sediul unit`]ii la adresa men]ionat` mai sus în ziua
de 20.02.2015, ora 11.00. În caz de neadjudecare a
bunurilor supuse procedurii de valorificare la prima
licita]ie, urm`toarele dou` licita]ii publice deschise se vor
organiza la data de 09.03.2015, respectiv 16.03.2016. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul unit`]ii la
tel: 0231.511.533, int. 24521, fax: 0231.516.170, e-mail achiz-
itii@jandarmeriabotosani.ro.

Muncipiul Dr`g`[ani organieaz` licita]ie public` deschis`
pentru concesionarea unui spa]iu \n suprafa]` de 59,47
mp, apar]in~nd domeniului privat al municipiului
Dr`g`[ani, situat \n strada T Vladimirescu nr. 408, \n inc-
inta Policlinicii Municipale Dr`g`[ani pentru desf`[urarea
de activit`]i medicale (Cabinet medical Individual). Doc-
umentele necesare particip`rii la aceast` licita]ie se pot
ridica de la Direc]ia DSP – Birou Constracte din Str. Pia]a
Pandurilor nr. 1, \n urma contravalorii Caietului de Sarcini
\n suma 54 lei. Licita]ia se va ]ine la data de 26.02.2015,
orele 10:00, \n Sala de {edin]e a Prim`riei Mun.
Dr`g`[ani, situat \n strada Pia]a Pandurilor nr. 1. Rela]ii su-
plimentare pute]i afla apel~nd la numerele de telefon
0250.811.990 sau 0766.229.255.

Muncipiul Dr`g`[ani organieaz` licita]ie public` deschis`
pentru concesionarea unui spa]iu \n suprafa]` de 71,93
mp, apar]in~nd domeniului privat al municipiului
Dr`g`[ani, situat \n strada T Vladimirescu nr. 408, \n inc-
inta Policlinicii Municipale Dr`g`[ani pentru desf`[urarea
de activit`]i medicale (Cabinet medical Individual). Doc-
umentele necesare particip`rii la aceast` licita]ie se pot
ridica de la Direc]ia DSP – Birou Constracte din Str. Pia]a
Pandurilor nr. 1, \n urma contravalorii Caietului de Sarcini
\n suma 54 lei. Licita]ia se va ]ine la data de 26.02.2015,
orele 10:30, \n Sala de {edin]e a Prim`riei Mun. Dr̀ g`[ani,
situat \n strada Pia]a Pandurilor nr. 1. Rela]ii suplimentare
pute]i afla apel~nd la numerele de telefon 0250.811.990
sau 0766.229.255.

Compania Na]ional` de C`i Ferate “CFR” SA Sucursala Re-
gional` de C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patrimoniu cu sediul
în Bra[ov, str. Politehnicii nr.1, organizeaz` la sediul so-
ciet`]ii, licita]ie public`, deschis`, cu strigare, în data de
27.02.2015 de la ora 10.00 pentru închirierea de loca]ii
(spa]ii [i terenuri) disponibile în vederea desf`[ur`rii de
activit`]i comerciale, prest`ri servicii, publicitate, de-
pozite, garaje, etc., situate pe raza sta]iilor c.f/haltelor
c.f/zonelor c.f. aflate în  subordinea Sucursalei Regionala
CF Bra[ov. Pentru detalii privind loca]ia (amplasarea),
suprafa]a, destina]ia (obiect de activitate), tariful minim
de pornire al licita]iei, taxele necesare a fi achitate pen-
tru participarea la licita]ie, v` pute]i adresa la sediul Su-
cursalei Regionale CF Bra[ov– Divizia Patrimoniu (telefon:
0268/429107, 0268/410108) sau pute]i accesa site-ul
www.cfr.ro – CFR SA - Licita]ii interne – nivel regional -
închirieri. Documenta]iile necesare particip`rii la licita]ie

(caiete de sarcini [i anexe) se procur`, contra cost, de la
sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov – Divizia
Patrimoniu. Documentele necesare admiterii particip`rii
la licita]ie se vor depune la sediul Sucursalei Regionale de
C`i Ferate Bra[ov – Divizia Patrimoniu, pân` la data de
20.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Nr. 12.448/30.01.2015. Anun].
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava
vinde din stoc prin licita]ie public` autovehicule aflate
la a treia licita]ie astfel: Nr. crt., Denumire produs, De-
scriere, Um, Stoc, Pre] (ron): 1. Ford Tranzit, ss WFOLXXG-
BVLVB37316, an 1997, nr. SV 05 DUT, f`r` acte, f`r` chei,
buc., 1, 2.900 lei; 2. BMW 318, ss WBAAL31040JJ58263, nr.
SV 82 HLC, 242549 km, f`r` acte, o cheie, buc, 1, 4.900 lei.
Pasul licita]iei: 5% din pre]ul de pornire al fiec`rui autove-
hicul. Condi]ii de participare atât pentru persoanele fiz-
ice, cât [i juridice: - înscrierea la licita]ie pe baza unei
cereri; - plata unei garan]ii de participare la licita]ie,
reprezentând cel pu]in 10% din valoarea de pornire a
licita]iei; - împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; - pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare elib-
erat de oficiul registrului comer]ului; - pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român` [i legalizat; - pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice
str̀ ine, copie de pe pa[aport sau carte de identitate, dup`
caz; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu are obliga]ii
fiscale restante. Licita]ia va avea loc pe data de 12.02.2015
ora 11.00 la sediul institu]iei din municipiul Suceava, str.
Vasile Bumbac nr.1, etaj 2, cam 45. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la telefon 0230/521358 sau 0230/521359 int 215
sau direct la camera nr. 45 etaj 2 (compartiment
valorific`ri bunuri confiscate).  

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General  ̀Regional  ̀a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu
caracter personal  21105. Nr. 5402 / 03/ 21 din  29.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile.
Anul luna februarie ziua 26. Prima licita]ie. În temeiul art.
162 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut prin prezenta c`, în
ziua de 26 luna 02, anul 2015, orele 12.00, în loc. Boto[ani,
Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, vinde prin licita]ie public`
bunuri mobile, proprietatea codebitoarei SC Rapsodia SA.
CUI 615308, cu domiciliul fiscal în localitatea Boto[ani, str.
Cuza Vod` nr. 4, jude]ul Boto[ani, pentru debitoarea SC
Tele M SRL CUI 19128613, cu domiciliul fiscal în localitatea
Boto[ani, str. Cuza Vod` nr. 4, et. 7, jude]ul Boto[ani, dosar
de executare nr. 19128613/2015 astfel: I. Bun mobil (con-
form Proceselor verbale de sechestru bunuri mobile nr.
79035/18.10.2011 [i 90280 din 24.11.2011). Nr. crt., Denu-
mirea bunurilor mobile, Cantitatea, Valoarea (f`r` TVA): 1.
Sistem de supraveghere video exterior con]ine: - 2 camere
fixe, - 1 camera mobile, - DVR, - Instala]ie electric`, 1 buc.,
6094 lei; 2. Mobilier camer̀  4* cu pat matrimonial, 19 buc.,
148.865 lei; 3. Mobilier camer` 4*, col] cu pat dublu, 8 buc.,
62680 lei; 4. Mobilier camer` 4* cu dou` paturi, 14 buc.,
115780 lei, 5. Garderob  ̀parter, 1 buc., 11318 lei; 6. Garderob`
mezanin, 1 buc., 11318 lei; 7. Corp mobilier mic dejun - 2 cor-
puri, 1 buc., 13494 lei; 8. Corp mobilier restaurant, 2 buc.,
4354 lei; 9. Candelabre Amsterdam Imperio Gold, 2 buc.,
26118 lei; 10. Candelabre Amsterdam Imperio Dorato, 3
buc., 19590 lei; 11. Plafonier` Amsterdam Dorato, 8 buc.,
13930 lei; 12. Televizoare LCD, 70 buc., 76180 lei; 13. Televi-
zoare LCD TV 20, 10 buc., 10880 lei; 14. Ma[in` de cur`]at
mocheta, 1 buc., 2177 lei; 15. Ma[in` de lustruit granit, 1
buc., 3500 lei; 16. Demifotoliu bar zi, 25 buc., 15235 lei; 17.
Mas` bar de zi, 7 buc., 1850 lei; 18. Central` termic`, 1 buc.,
241592 lei; 19. Dulap frigorific, 1 buc., 3047 lei; 20. Dulap
frigorific, 2 buc., 10880 lei; 21. Dulap frigorific, 1 buc., 3047
lei; 22. Dulap frigorific, 1 buc., 5220 lei; 23. Dulap frigorific,
2 buc., 6094 lei; 24. Dulap frigorific, 4 buc, 20880 lei; 25.
Bufet cald, 1 buc., 4300 lei. Total: 838.423 lei. Valoarea
total` a bunurilor mobile (f`r` TVA): 838.423 lei. Regimul
[i cotele de tax  ̀pe valoare ad`ugat  ̀aplicabile pentru vân-
zarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr.
571/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. 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: 1. oferta de cump`rare,
în cazul vânz`rii la licita]ie; 2. dovada pl`]ii taxei de partic-
ipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; 3.
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; 4.

pentru persoane juridice de na]ionalitate român`, copie
dup` certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; 5.pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; 6. dovada emis` de credi-
torii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii fiscale restante la
bugetul consolidat al statului [i bugetul local. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi înainte
de desf`[urarea licita]iei, respectiv 25 februarie 2014 la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face în contul de disponibil al Admin-
istra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, C.I.F. nr.
3372874  nr. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Tre-
zoreria municipal` Boto[ani. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Dac` ave]i nel`muriri în leg`tur`
cu acest anun] publicitar pute]i contacta pe d-na Comaneci
Sanda la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Boto[ani, sau la telefonul 0231/607115 între orele 8.00
– 16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro
Portal ANAF.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Num`r de înregistrare ca oper-
ator de date cu caracter personal 759. Nr. 288062 din
23.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-
bile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u face
cunoscut c` în ziua de 17, luna februarie, anul 2015,
orele12.00, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-
3, camera nr. 23 se va vinde prin licita]ie (termen I)
urm`torul bun imobil, proprietate a debitorulul SC "Be-
taplus" SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bac`u,
strada 9 Mai nr. 28, bl. 28, sc. B, ap. 8, cod de identificare
fiscal` 18810620: - teren arabil intravilan în suprafa]` de
160 mp, situat în Bac`u, str. Rozelor nr. 3 bis, jud Bac`u,
pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei: 5310 lei (exclusiv
TVA*).*cota de tax` pe valoare ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor imobile este 24% în conformitate cu preveder-
ile 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 Hotarârea Guvernului nr.
44/2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Cred-
itori, Sarcini: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Bac`u strada Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, proces- verbal de
sechestru asiguratoriu nr. 122900/ 28.08.2013 - încheiere
O.C.P.I   Bac`u nr. 38991/ 29.08.2013. lnvit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. 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, respectiv 16.02.2015,
orele 16.30, 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 persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` 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 pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0234/510003,
interior 256.

PIERDERI
Pierdut Certificate de \nmatriculare a autovehiculelelor
dup` cum urmeaz`: -Autoutilitar` OAF - MH55ECZ; -Semi-
remorc` Schwarzmuller – MH56ECZ; -Autoutilitar` OAF-
MH59ECZ; -Autoutilitar` OAF – MH61ECZ; -Semiremorc`
Schwarzmuller – MH62ECZ; -Autoutilitar` OAF –
MH63ECZ; -Semiremorc` Schwarzmuller – MH64ECZ; Se
declar` nule. Tel. 0756482035

Declar nul atestat taxi seria CTPx nr. 0032944 eliberat
A.R.R. Agen]ia Giurgiu pe numele P`un Niculescu.

Declar nul actul de concesiune nr. 277 din 23 Martie 1976,
loc de veci în Cimitirul Ve[nicia Grivi]a însemnat pe plan
la nr.5 din figura nr.XIX, pe numele Pasculescu Florea. 

Declar pierdute: cartel` Metrorex pensionar valabil 2015,
abonament R.A.T.B. revolu]ionar valabil pân` în 2018, per-
mis CFR 6 file valabil 2015, eliberat în 19.01.2015 de CFR
C`l`tori S.A., toate pe numele Stoican Ionel.

Declar nul contract de vânzare- cump`rare nr.2303 din
2.07.1991 eliberat de Imobiliara R.A. Sucursala Cotroceni
pe numele Popescu Florea [i Ioana, deceda]i.

Pierdut legitima]ie revolu]ionar seria LRM-{ nr. 00058 pe
numele {erban Ion, o declar nul`.

Declar nul Contract vânzare- cump`rare nr.3664 din anul
1994 luna ianuarie ziua 27 încheiat la Notar de Stat Sector
5 pe numele proprietarilor Bogdan Ioana Maria, Bogdan
Niculae.

Se declar` pierdut [i nul Certificatul constatator emis în
baza Legii 359/2004 al Societ`]ii SC Adela Construct SRL
Cod Unic de Înregistrare 24330340, J23/2528/2008,
pentru sediul cu adresa Bucure[ti- Târgovi[te nr.62,
Ilfov. 

Francesca Romana Dell’Anno, administrator [i asociatul
unic firmei ECOLEX SRL, C.U.I. 24739605, J16/2203/2008,
cu sediul în Craiova, str. Gr`di[te, nr.32, Jud. Dolj, declar
pierdute primul certificat de înregistrare la Registrul
Comer]ului [i primul duplicat care s-a eliberat dup` el. De-
clar ambele pierdute [i nule. Pentru orice informa]ie v`
rog s` citi]i date de contact pe site-ul oficial al firmei
ECOLEX SRL (http://www.ecolex.ro).

Francesca Romana Dell’Anno cet`]ean italian, declar pier-
dut [i nul certificat de înregistrare care atest` re[edin]a în
România, emis` de Inspectoratul General pentru Imigr`ri
[i duplicatul acestuia eliberat în noiembrie 2014. Pentru
detalii ulterioare v` rog s` citi]i datele de contact pe 
site-ul firmei ECOLEX SRL (http://www.ecolex.ro).

MIA {TEGARU. 
10 ani de c~nd a plecat dintre
noi. (12 iulie 1929- Vizireni CA
Rosetti  F`urei – 2 februarie
2005 Bucure[ti). |i p`str`m 

\n suflet amintirea 
[i dragostea noastr`. 

Mircea- so], Marcel –fiu,
Ruxandra- nora, 
Ada- nepoata, 

Nu]i [i Nicu- cuscri. 
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