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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează BULDO-
EXCAVATORIST. Tel.: 0733.973.007.

Companie din industria printului publi-
citar angajează operator print imprimante 
industriale şi lucrător manual/finisor. 
Cerinţe: minim 1 an în domeniul prin-
tului/producţiei publicitare, îndemânare, 
răbdare, atenţie la detalii, rapiditate, seri-
ozitate. Contact: 0729.052.804.

Erată la anunțul apărut în ziarul Jurnalul 
Național din data de 04.08.2015: 47 cerce-
tători ştiințifici şi 14 ingineri de dezvoltare 
tehnologică după cum urmează: cercetător 
ştiințific -12, cercetător ştiințific III-14, 
cercetător ştiințific II-12, cercetător ştiin-
țific I-9; inginer de dezvoltare tehnologică 
II-8, inginer de dezvoltare tehnologică I-5, 
inginer de dezvoltare tehnologica -1.
  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în temeiul  O.U.G  nr. 45/2008 şi 
H.G. nr.611/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a următoarelor funcţii publice 
vacante de execuție: 1. Direcția Generală 
Pescuit– AM POP: -două posturi de consi-
lier superior- Condiţii specifice: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice– minimum 9 ani; -un post 
consilier asistent- Condiţii specifice: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice– minimum 1 an; -un post 
consilier principal- Condiţii specifice: 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice– minimum 5 ani; 2. Direcția 

Generală Dezvoltare Rurală– AM PNDR:
-un post consilier principal- Condiţii 
specifice: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiințe economice; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani; Cunoştințe de 
operare calculator: nivel mediu; Cunoaş-
terea unei limbi internaționale (engleză 
sau franceză)- nivel mediu. -un post consi-
lier superior- Condiţii specifice: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiințe sociale; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minimum 9 
ani; Cunoştințe de operare calculator: 
nivel mediu; Cunoaşterea unei limbi inter-
naționale (engleză sau franceză)- nivel 
mediu. Concursul va avea loc la sediul 
M.A.D.R. în data 18 august 2015, orele 
10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în opt zile de la publicare. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi  publicate pe pagina de web 
www.madr.ro şi afişate la sediul instituţiei 
din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucu-
reşti.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştrii traco-
dacii şi romanii sunt 
mândria românilor de 
p r e t u t i n d e n i .  Te l . 
0733.940.772, 
0761.674.276.

CITAȚII
Citez pe Găină Florentina, pârâtă în dosar 
nr. 2560/329/2014 la Judecătoria Turnu 
Măgurele, să se prezinte pe data de 

18.08.2015 în proces cu Recea Marioara - 
reclamantă.

Mandache Lenuţa, cu domiciliul în 
Dorohoi, jud. Botoşani, în calitate de 
reclamant în dosar nr. 1954/222/2015 
având ca obiect ,,divorţ”, cheamă în jude-
cată ,  la  Judecător ia  Dorohoi ,  pe 
Mandache Petru Valentin în calitate de 
pârât, cu reşedinţa în Italia.

Puşcaşu Tudoriţa, Ţibu Lucia, Codău Ana, 
Calinciuc Rodica, Albişteanu Maria, 
Panait Liliana, Creţu Dumitru, Creţu 
M i t i c ă ,  r e c l a m a n t i  î n  d o s a r  n r. 
563/222/2015 având ca obiect  ,,anulare 
act şi partaj succesoral”, prin mandatar 
Ţibu Niculai,  cheamă în judecată la Jude-
cătoria Dorohoi în data de 2 septembrie 
2015, pe pârâţii Creţu Liviu şi Creţu 
Mugurel, ambii cu domiciliu necunoscut.

DIVERSE
Bucur S.A. informează investitorii că 
Raportul aferent semestrului I (la 
30.06.2015), întocmit conform prevede-
rilor Regulamentului CNVM nr.1/2006, 
este disponibil începând cu data de 
04.08.2015 prin Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară, Bursa de Valori Bucu-
reşti, precum şi pe web-site-ul propriu 
www.bucurcom.ro –secţiunea Acţionariat 
–Documente. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul societăţii, tel. 
021.323.67.30; fax 021.323.67.36; e-mail 
office@bucurcom.ro.

În conformitate cu O.U.G 195/2005 
privind protecţia mediului, aprobată prin 
Legea 265/2006, cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi Ord. 1798/2007 Sc 
PODIADA FOREST Srl anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autoriza-

ţiei de mediu pentru obiectivul Tăierea şi 
rindeluirea lemnului în localitatea Gilău 
ferma 6 hala 9-10 jud Cluj. Eventualele 
sugestii şi reclamaţii se vor depune la 
sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr 
99, în zilele de luni între orele 9:00 -16.30, 
marţi-vineri între orele 9.00-14.00.

LICITAȚII
SC Electromecanica Ploieşti S.A vinde din 
stoc tablă inox W.1.4541 grosime 10mm 
dimensiuni 1500x6000, 25 foi provenienţă 
B e l g i a .  Te l . : 0 2 4 4 . 4 3 4 . 0 1 8 ,  f a x : 
0244.513.301.

Private Liquidation Group IPURL numit 
lichidator în dosarul nr. 6906/111/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C PICO PLUS  S.R.L., 
J5/2612/2005, CUI: 18258070 scoate la 
vânzare prin licitație publică Teren Intra-
vilan (suprafață totală 10.500 mp), 
compus din 2 loturi alăturate în supra-
față de suprafața 7.875 mp înscris in CF 
167145 Oradea, nr. cad. 167145 respectiv 
în suprafața 2.625 mp înscris in CF 50833 
Borş, nr. cad. 50833, preț de pornire de 
145.000,00 EUR plus TVA. Licitația va 
avea loc în data de 11.08.2015 ora 12:00 
la sediul lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu-
şită licitația se va relua în data de 
18.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015 
respectiv 08.09.2015 la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să achiziți-
oneze un caiet de sarcini în valoare de 
500 lei ce va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la lici-
tație se depune la sediul lichidatorului 
judiciar fie personal fie prin fax / e-mail 
cu cel puțin 1 zi înainte de data licitației 
publice. Informații suplimentare se pot 
obține de la lichidator: Tel:0359/463661 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua de 20, luna 08, anul 

2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde prin 

licitație publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului Gont Florin, CNP 

1580116296182 și Gont Tamara Tatiana CNP 2610902296186 cu domiciliul fiscal în 

localitatea Sinaia, jud. Prahova. Denumirea bunului imobil, descriere sumară, prețul 

de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: Imobil - casă și teren situate în 

sat. Siliștea, com. Vitănești, jud. Teleorman, preț de pornire a licitației (III-a) = 

4.792 lei, exclusiv TVA. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 

bunurilor imobile este de 24% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, 

alin. (3), lit. B din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 

Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 

modificările 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 de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 

până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății 

taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, achitată în 

contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria 

Mun. Alexandria; 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, 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 0247.421168, int. 342.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 

Națională de Administrare Fiscală. 

D i recț ia  Genera lă  Reg iona lă  a 

F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Văleni. Dosar de executare 

nr. 260952/2015. Nr. 38645/04-08-

2015. S.F.O. Văleni anunță organizarea 

licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile la sediul din strada Popa 

Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 

data de 28.08.2015, ora 10.00: – teren 

în suprafață de 1.838 mp măsurat, din 

acte 1848 mp și construcție C1 regim 

de înălțime S+P+2, în suprafață 

construită de 283,55 mp, suprafață 

desfășurată de 708,25 mp, situată în 

localitatea Teișani, str. Valea Stâlpului, 

jud. Prahova, T 36, P 1616/4, număr 

cadast ra l  20745 ( teren)  –  C1 

(construcție), preț de pornire a licitației 

:698.557 lei (exclusiv TVA). Anunțul nr. 

38645/04-08-2015 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la primărie și pe 

site ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela 

numărul 0244.283006, interior ,,birou 

executare persoane juridice''. Data 

afișării: 05.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 

Națională de Administrare Fiscală. 

D i recț ia  Genera lă  Reg iona lă  a 

F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Văleni. Dosar de executare 

nr. 260952/2015. Nr. 38646/04-08-

2015. S.F.O. Văleni anunță organizarea 

licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile la sediul din strada Popa 

Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 

data de 26.08.2015, ora 10.00: – teren 

în suprafață de 655 mp și construcție 

C1 regim de înălțime P+E+M, în 

suprafață construită de 168,40 mp, 

suprafață desfășurată de 363 mp, 

suprafață utilă 315,9 mp, situată în 

localitatea Teișani, str. Olteni, jud. 

Prahova, număr cadastral 274 (teren); 

274 – C1 (construcție), preț de pornire 

a licitației: 300.343 lei (exclusiv TVA). 

Anunțul nr. 38646/04-08-2015 poate fi 

consultat la sediul organului fiscal, la 

primărie și pe site ANAF (licitații). 

Pentru date suplimentare privind 

condițiile de participare și actele 

necesare la depunerea ofertelor puteți 

apela numărul 0244.283006, interior 

,,birou executare persoane juridice''. 

Data afișării: 05.08.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 

Națională de Administrare Fiscală. 

D i recț ia  Genera lă  Reg iona lă  a 

F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Văleni. Dosar de executare 

nr. 1/2015. Nr. 38.638/04-08-2015. 

S.F.O. Văleni anunță organizarea 

licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri mobile la sediul din strada Popa 

Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 

data de 27.08.2015, ora 10.00: - 

a u t o t u r i s m  V o l k s w a g e n 

BKCAF1XD/2005, PH 14 GWW = 

15.944 lei (exclusiv TVA). Anunțul nr. 

38638/04-08-2015 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la primărie și pe 

site ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela 

numărul 0244.283006 interior ,,birou 

executare persoane juridice''. Data 

afișării: 05.08.2015.

Fax: 0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

Primăria comunei Victoria, județul Iași, 
organizează în data de 26.08.2015, orele 
10,00, la sediul din satul Victoria, comuna 
Victoria, județul Iași, licitaţie publică 
deschisă cu strigare, pentru vânzarea 
unor suprafețe de teren identificate în CF 
60929 UAT Victoria în suprafață de 1000 
mp, la suma de 9,20 lei/mp;  în CF 60998 
UAT Victoria în suprafață de 936 mp, la 

suma de 9,20 lei/mp; în CF 61000 UAT 
Victoria în suprafață de 787 mp, la suma 
de 9,20 lei/mp; în CF 62682 UAT Victoria 
în suprafață de 866 mp, la suma de 12,70 
lei/mp; în CF 62699 UAT Victoria în 
suprafață de 944 mp, la suma de 12,70 lei/
mp; în CF 62704 UAT Victoria, în supra-
față de 953 mp, la suma de 12,70 lei/mp; 
în CF 62535,62536 UAT Victoria, în 
suprafață totală de 1645 mp, la suma de 
14,70 lei/mp și a suprafeței de 1636 mp 
teren și construcție în suprafață de 146 
mp edificată în anul 1965, identificate în 
CF 62569 UAT Victoria, la suma de 39781 
lei. Ofertele trebuie depuse până cel târziu 
la 25.08.2015, orele 14:00 la sediul Primă-
riei comunei Victoria – Compartimentul 
Juridic, Contencios, Achiziții, iar data 
limită pentru solicitarea clarificărilor este 
19.08.2015, orele 16:00. Informații supli-
mentare se obțin de la secretarul comunei 
la numărul de telefon 0232/295120.

Serviciul Public De Administrare Şi 
Exploatare A Pieţei Centrale Agroalimen-
tare A Municipiului Câmpina anunţă 
organizarea următoarei licitaţii publice 
deschise cu strigare pentru: -Închirierea a 
3 (trei) amplasamente pentru comerciali-
zare legume-zarzavat; -Închirierea a 3 
(trei) amplasamente pentru comercializare 
legume-fructe; - Închirierea a 2 (două) 
amplasamente comercializare f lori; Se 
licitează numai spaţiul destinat comer-
ţului. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 6,6 lei/
mp/zi (fără TVA); Licitaţia va avea loc în 
data de 27.08.2015, ora 10, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii 

nr. 16A. Informaţii suplimentare la telefon: 
0344/108513 și la sediul S.P.A.E.P.C.A.

Având în vedere publicaţia de vânzare 
emisă de BEJ Pană Victor prin care anunţă 
că pe dată de 09.09.2015, orele 10.00 se 
vinde la licitaţie publică terenul intravilan 
curţi - construcţii în suprafaţă de 697 mp 
din Ploiești, str Oborului, nr. 27, jud. 
Prahova, înscris în CF 7811 a localităţii 
Ploiești SC Lili’s Green Hotels Ploiești 
SRL, prin administrator judiciar Just 
Insolv SPRL anunţă vânzarea la licitaţie 
publică a activului af lat în patrimoniul 
debitoarei, respectiv Construcţia „Hotel 
Restaurant – Casa Rotaru”, situată în 
Ploiești, str. Oborului, nr. 27, jud. Prahova, 
înscrisă în CF nr. 125774 a mun. Ploiești, 
construcţie compusă din D+P+E+3Man-
sarde, în suprafaţă desfășurată de 2.209 
mp și suprafaţă balcoane 90 mp, la preţul 
de 2.682.750 lei (fără TVA). Licitaţia 
publică are loc pe data de 09.09.2015, orele 
12.00 la sediul administratorului judiciar 
din Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Construcţia este 
edificată pe un teren proprietatea asocia-
tului Rotaru Valentin în suprafaţă de 697 
mp pentru care se organizează licitaţie 
publică de BEJ Până Victor pe data de 
09.09.2015, orele 10.00. Licitaţia publică 
are loc în baza hotărârii Adunării Credito-
rilor din 20.11.2013 și a regulamentului de 
participare la licitaţie. Preţul de pornire al 
licitaţiei este redus la 75% din preţul 
stabilit în rapoartele de evaluare. Relaţii 
suplimentare la sediul administratorului 
judiciar sau la telefon 0344104525.

PIERDERI
SC Darman SNC cu sediul în Ploiești, 
Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 4, Judeţul 
Prahova, J29/1079/1991, CUI 1357189, 
declară certificatul de înregistrare fiscală 
pierdut /nul.

Pierdut certificat de conformitate  pentru 
medicina generală eliberat pe numele 
Călin I.Denisa Oana, de către Ministerul 
Sănătății București. Îl declara nul.

S.C. OTI Distribution Cluj S.R.L., cu 
sediul în Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 
1-3, Judeţul Cluj, C.U.I. RO 21647078, 
J12/1950/2007, declară pierderea chitanţi-
erului Bl. nr. 38, cu chitanţele 50851-50900. 
Se declară nul.

Declar pierdută legitimaţie de avocat 
emisă de Baroul București pe numele 
Cojocaru V. Alina. O declar nulă.

Subsemnatul Muntean Anatolie declar 
pierdută (nulă) legitimaţie de serviciu 
A.N.V.R. nr. 000176.

Subsemnatul Muntean Anatolie declar 
pierdută (nulă) legitimaţie de război 
A.N.V.R. nr. 000176.

Pierdut certificat constatator emis la data 
de 21.01.2010 de Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul București, pe numele 
Schenker Romtrans S.A. Sucursala Bucu-
rești în baza declaraţiei pe proprie 
răspundere nr.13127/14.01.2010. Se 
declară nul.

publicitate publicitate




