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OFERTE SERVICIU
CNE Cernavodă angajează Inginer Proiec-
tant Construcţii Industriale (experiență 
min. 4 ani). 0766.416.941.

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvol-
tare pentru Optoelectronică INOE 2000 cu 
sediul în Str. Atomiştilor, nr.409, Oraş 
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la concurs 
următoarele posturi: -1 post de cercetător 
ştiinţific gradul I în domeniul “Ingineria 
materialelor”, -1 post de cercetător ştiinţific 
gradul I în domeniul “Ştiinţele pământului 
şi domenii conexe”, -1 post de cercetător 
ştiinţific gradul II în domeniul “Ingineria 
materialelor”, -2 posturi de cercetător ştiin-
ţific gradul II în domeniul “Ştiinţele 
pământului şi domenii conexe”. Locul 
desfăşurării concursului: la sediul INOE 
2000 din str. Atomiştilor, nr.409, Oraşul 
Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea la concurs 
se face în termen de 30 zile de la data publi-
cării anunţului. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 2000 din str. 
Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. 
Ilfov. Relaţii la telefon: -021/457.45.22.

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvol-
tare pentru Optoelectronică INOE 2000 cu 
sediul în Str. Atomiştilor, nr.409, Oraş 
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la concurs 
următoarele posturi: -1 post asistent cerce-
tare ştiinţifică cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată în dome-
niul metodelor şi tehnicilor nedistructive de 
control a materialelor şi sistemelor, -1 post 
asistent cercetare ştiinţifică cu contract 
individual de muncă pe durată nedetermi-
nată în domeniul tehnologiei informaţiilor, 
inginerie electrică, electrotehnică. Locul 
desfăşurării concursului: la sediul INOE 
2000 din str. Atomiştilor, nr.409, Oraşul 
Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea la concurs 
se face în termen de 30 zile de la data publi-
cării anunţului. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 2000 din str. 
Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. 
Ilfov. Relaţii la telefon: -021/457.45.22.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Argeş cu sediul în Piteşti, B-dul 
Republicii, nr.11, scoate la concurs, în zilele 
de 20.10.2015 (proba scrisă) şi 22.10.2015 
(interviul), la sediul agenţiei următorul post 
temporar vacant: Inspector  clasa I, grad 
profesional asistent – Agenţia Locală 
Piteşti; Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Programul concursului: 
20.10.2015 – ora 09:00 – proba scrisă 
22.10.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrie-
rile se fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Argeş.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str.George Coşbuc, nr.2, scoate la concurs, 
în zilele de 20.10.2015 (proba scrisă) şi 
22.10.2015 (interviul), la sediul agenţiei 

următoarele posturi temporar vacante: 
Consilier  clasa I, grad profesional prin-
cipal – Birou Relaţii cu Angajatorii; 
Condiţii  specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Consi-
lier  clasa I, grad profesional principal – 
Compart iment  Execuţ ie  Bugetară, 
Financiar, Contabilitate şi Administrare 
Fond de Garantare pentru Plata Creanţelor 
Salariale; Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Programul concursului:  20.10.2015 – 
ora 09:00 – proba scrisă 22.10.2015 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Cluj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Harghita, cu sediul în Miercurea 
Ciuc, B-dul Frăţiei, nr.2, scoate la concurs, 
în zilele de 20.10.2015 (proba scrisă) şi 
22.10.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: Inspector  
clasa I, grad profesional principal –Servi-
ciul MPM, Compartiment Analiza pieţei 
muncii, programe de ocupare şi implemen-
tare măsuri active; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 20.10.2015 – ora 
09:00 – proba scrisă 22.10.2015 – ora 12:00 
– interviul; Înscrierile se fac în termen de 8 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Harghita.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Sălaj cu sediul în Zalău, Str.T. 
Vladimirescu, nr.8, Bl.P40, scoate la 
concurs, în zilele de 10.11.2015 (proba 
scrisă) şi 12.11.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post vacant: Inspector  
clasa I, grad profesional principal – 
Compartimentul Achizitii Publice, Admi-
nistrativ, Protectia Muncii si PSI, Serv. 
Gestiune Buget; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 

de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Curs de specializare în domeniul achiziţi-
ilor publice; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Programul concursului: 10.11.2015 
– ora 09:00 – proba scrisă  12.11.2015 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Sălaj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Timis cu sediul în Timisoara, 
B-dul Republicii, nr.21, scoate la concurs, 
în zilele de 10.11.2015 (proba scrisă) şi 
12.11.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post vacant: Consilier  clasa I, 
grad profesional superior – Comparti-
mentul Achizitii Publice, Administrativ, 
Protectia Muncii si PSI; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul stiintelor economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 

efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului: 10.11.2015 – ora 09:00 – proba 
scrisă; 12.11.2015 – ora 12:00 – interviul; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Timis.

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. Kogălni-
ceanu nr. 1, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de secretar, vacant pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul Facul-
tăţii de Geografie. Condiţii de participare: 
- studii superioare în domeniul ştiinţelor 
sociale; - experienţă în activitatea de secre-
tariat în învăţământul superior minim 3 
ani; - cunoaşterea unei limbi străine de 
circulaţie internaţională; - cunoştinţe 
operare PC (Word, Excel) şi utilizare 
internet. Concursul va consta într-o probă 
scrisă (în data de 30.10.2015, ora 10.00) şi 
un interviu (în data de 06.11.2015, ora 
10.00). Dosarele de concurs se pot depune 
până la data de 21.10.2015, 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.

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane orga-
nizează la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 
Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs pentru 
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ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului contractual de execuție vacant de: 
- ECONOMIST  – studii superioare, grad 
IA, normă întreagă - în cadrul Comparti-
mentului Buget, Financiar, Contabilitate - (1 
post); concursul va avea loc în data de 
29.10.2015, ora 09:00 - proba scrisă și în data 
de 04.11.2015, ora 09:00 – interviul. Dosarele 
de participare la concurs vor fi depuse până 
la data de 21.10.2015, ora 14:00 la sediul 
instituției, biroul Resurse Umane. Persoană 
de contact: Iacob Paul Laurenţiu, tel/fax 
0254/216750/212200, int. 23.

Orașul Novaci - Primăria organizează 
concurs de ocupare a funcţiei contractuale 
de conducător auto - șofer, nivelul studi-
ilor medii, în cadrul Aparatului de specia-
litate al Primarului orașului Novaci, 
judeţul Gorj. Concursul constă într-o 
probă scrisă, o probă practică și o probă 
i n t e r v i u ,  o r g a n i z a t e  î n  d a t a  d e 
30.10.2015,ora 10,30, 03.11.2015, ora 
11,00, respectiv 05.11.2015, ora 10,00 ,la 
sediul Primăriei orașului Novaci. Data 
l imită de înscriere la concurs este 
20.10.2015,ora 16.00 la Registratură 
Primăriei orașului Novaci. Alte relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Compar-
timentul Resurse Umane din cadrul 
Primăriei  orașului  Novaci ,  telefon 
0253/466221, mobil 0755745615. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele: -condiţii generale stabilite 
conform art.3 din HG nr. 286/2011; 
Condiţii specifice: -studii medii liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat; 
-posesor al unui permis de conducere 
valabil care să cuprindă categoria B,C, 
D,BE,CE,DE; -atestat profesional pentru 
transport persoane și card tahograf; 
-minim 2 ani vechime în specialitatea de 
conducător auto.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, af lată în subordinea M.A.D.R., 
organizează în data de 29 octombrie 2015, 
ora 10:00, proba scrisă a concursului pentru 
ocuparea a 40 posturi vacante de execuție 
cu contract individual de muncă pe peri-
oadă nedeterminată: -2 posturi de Consilier 
gr.IA –D.G.P.P.R.–S.G.P.P.R.; -1 post de 
Consilier gr.IA –D.A.T.L.I.N.–S.I.N.–C.E.; 
-1 post de Consilier gr. IA–D.A.F.– 
S.P.–C.E.;
-1 post de Consilier gr. IA –D.A.F. 
–S.P.–C.I.; -2 posturi de Consilier gr.IA 
–S.B.D.; -4 posturi de Consilier gr.IA 
–D.I.T.–S.S.P.C.D.R.P.; -1 post de Auditor 
gr.IA –D.A.I.–C.A.I.T.;  -1post de Auditor 
gr.IA –D.A.I.–S.A.C.;

-1post de Auditor gr.II –D.A.I.–S.A.O.; -1 
post de Consilier juridic gr. II –D.J.C.–S.L.; 
-1 post de Consilier gr.IA –D.C.A.–S.C.E.P.; 
-1 post de Consilier gr. IA –D.E.–S.F.C.S.; 
-1 post de Consilier gr. I –D.E.–S.A.; -1 post 
de Consilier gr.IA –D.E.C.P.F.E.–S.C.P.; -1 
post de Consil ier gr.IA –D.I.B.A.– 
S.I.A.–C.I.; -2 post de Consilier gr.IA 
–D.P.D.I.F.–S.I.F.F.M.; -2 posturi de Consi-
lier gr.IA –D.R.P.–B.R.N.D.R.; -1 post de 
Consilier gr. IA –S.A.F.P.D.–C.I.–C.R.F.I.R. 
2 Sud Est; -2 posturi de Consilier gr. 
IA–S.L.I .N.–C.I .–C.R.F.I .R.  3  Sud 
Muntenia și 8 București– Ilfov; -1 post de 
Consilier gr.IA –S.A.F.P.D.–C.E.–C.R.F.I.R. 
4 Sud Vest;  -1 post de Consilier gr.IA 
–S.I.B.A.–C.E.–C.R.F.I.R. 4 Sud Vest; -3 
posturi de Consilier gr.IA –S.I.B.A.– C.I.–
C.R.F.I.R. 4 Sud Vest, 6 Nord Vest și 8 
București– Ilfov; -2 posturi de Consilier 
gr.IA –S.A.F.P.D.–C.I.–O.J.F.I.R. Iași, 
Buzău; -2 posturi de Consilier gr.IA 
–S.L.I.N.–C.I.–O.J.F.I.R. Neamț, Suceava; 
- 1  p o s t  d e  C o n s i l i e r  g r a d u l  I A 
–C.I.T.–O.J.F.I.R. Gorj;
-2  posturi  de  Consi l ier  gradul  IA 
–S.A.F.P.D.–C.E.–O.J.F.I.R. Maramureș, 
Alba; -1 post de Consilier gr. IA – S.L.I.N.–
C.E.–O.J.F.I.R. Brașov. Studiile necesare 
ocupării posturilor se regăsesc pe site-ul 
A.F.I.R. –www.afir.info, la secțiunea Despre 
A.F.I.R./ Resurse Umane/ Anunțuri concur-
suri de angajare și la sediul A.F.I.R. din str. 
Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, București. 
I n f o r m a ț i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
031.860.25.32 -Ana Maria Huiban/ 
031.860.25.48 –Lorena Lăpădătescu sau pe 
site-ul www.afir.info. Data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs: 21.10.2015, ora 
16:30, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. 
nr.43, sector 1, București. Proba scrisă a 
concursului se va desfășura în data de 
29.10.2015, ora 10:00, la Facultatea de 
Management, Inginerie Economică în Agri-
cultură și Dezvoltare Rurală din cadrul 
U.S.A.M.V. București din blvd. Mărăști, 
nr.59, sector 1, București. Interviul va avea 
loc în perioada 04– 05.11.2015, ora 10:00, la 
sediul A.F.I.R., din str. Ştirbei Vodă, nr.43, 
sector 1, București.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoșii Poporului Român” 
reprezintă puntea de suflet cu Românii de 
p r e t u t i n d e n i .  Te l .  0 7 6 1 . 6 7 4 . 2 7 6 ; 
0733.940.772.

Vindem utilaje tipografice, stare bună de 
f u n c ţ i o n a r e .  Te l .  0 7 2 2 . 7 6 6 . 3 7 2 , 
0238/412.524.

CITAȚII
Numitul Nisipeanu I. Liviu este citat, ca 
pârât, la Judecătoria Bălcești, dosar 
1548/185/2014, termen 29.10.2015.

Se citează d-na Bretoiu Victoria pe data 
2.11.2015 la Tribunalul Hunedoara din 
Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, în cali-
tate de intimată în proces cu Bordula 
Mirela în dosar civ. nr. 3694/278/2014.

Dl. Amza Ion fiul lui Ion și Floarea născut la 
data de 10.09.1916 în loc. Cornu, jud. Dolj 
este chemat în judecată la Tribunalul Dolj în 
camera 3, complet c7a în data de 26.10.2015 
la ora 08,30 în calitate de intimat-pârât în 
dosarul nr. 18693/280/2013 în proces cu 
Amza Teodor din loc. Bașcov, jud. Argeș în 
calitate de apelant-petent. În caz de nepre-
zentare se va transmite un înscris urmând ca 
judecată să se facă în lipsă.

Se citează Lenlor SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut în Mun. Craiova, str. Fraţii 
Buzești nr. 10, jud. Dolj, în Dosarul nr. 
3212/280/2015, în data de 03.11.2015, ora 
8,30, C2-1, în calitate de Pârât, la Judecă-
toria Pitești, în proces cu Total Distribution 
Group Argeș SRL, în calitate de reclamant, 
cerere cu valoare redusă.

Cetăţeanul Torok Iosif, domiciliat în locali-
tatea Cetatea de Baltă, jud. Alba, este 
chemat în instanţă, camera sala1, complet 
C36 m, jud. Iași, în data de 12 octombrie 
2015, ora 8.30, pentru procesul de divorţ cu 
reclamata Torok Anna Maria.

Numita Cercel Elena, domiciliată în 
comuna Cristești, județul Iași, aduce la 
cunoștință soțului, Cercel Virgil, în calitate 
de pârât, că este chemat în Instanță la 
Judecătoria Pașcani, Judeţul Iași, camera 
Sala 1, complet C5- mfcc, la data de 
22.10.2015, orele 9.00 în Dosar nr. 
1917/866/2015.

NOTIFICĂRI
Lichidator Judiciar C.I.I. Palas - Alexandru 
Alina notifică deschiderea procedurii insol-
venţei împotriva SC Silent Impex SRL din 
Ploiești, Jud. Prahova, CUI 16451465, 
J29/1086/2004, la tribunalul Prahova – 
dosar nr. 3659/105/2015, termen înregis-
trare creanţe 16 noiembrie 2015, termen 
tabel preliminar 25 noiembrie 2015, termen 
tabel definitiv 21 decembrie 2015, ședinţa 
adunării creditorilor 02 decembrie 2015 ora 
14:30.

DIVERSE
Câștigătoarea tombolei C&A Customer 
Experience-în urma extragerii din luna 
Septembrie 2015, premiu ce consta într-un 
voucher în valoare de 2.000 RON, este dna 
Nela Iuliana Mocanu.

J u d e c ă t o r i a  C â m p i n a ,  d o s a r  n r. 
7484/204/2014, sentinţa civilă 2666/2015. 
Admite acţiunea precizată formulată de 
reclamanta Muntianu Cornelia, în contra-
dictoriu cu pârâţii Rainovici Marius- 
Daniel, Florescu Marcela, Florea Traian. 
Constantă dreptul de proprietate al recla-
mantei asupra terenului în suprafaţă de 
4037 mp situat în comuna Cornu, Tarla 16, 
Parcelă F768 și a terenului în suprafaţă de 
2525 mp situat în comuna Cornu, Tarla 16, 
Parcela F752/1, F752/2, F752/3, punct 
Pietriș, conform expertizei Andreescu 
Florin. Cu apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare.

LICITAȚII
Private Liquidation Group IPURL numit 
lichidator în dosarul nr. 6629/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea SC Mirmara Exim SRL, 
J05/2204/1993, CUI: RO4188226 scoate la 
vânzare prin licitatie publică următoarele 
bunuri mobile: Autoturism Suzuki, tipul 
x51s Ignis, an fabricație 2006 la un preț de 
strigare de 8.415,00 lei + TVA și Autotu-
rism Fiat, tipul Doblo, an fabricație 2007 la 
un preț de 12.580,00 lei + TVA. Licitația va 
avea loc în 13.10.2015 ora 11:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se 
poate obtine de la lichidator. Persoanele 
interesate de participare la licitație vor 
achiziționa un caiet de sarcini privind 
bunurile supuse licitației contra sumei de 
500 RON + TVA. Ofertele se pot depune cu 
cel puțin 3 zile înaintea termenului de lici-
tație la sediul lichidatorului judiciar sau 
prin e-mail: plginsolv@gmail.com / fax: 
0359463662. În cazul în care bunurile nu se 
vor vinde licitația se reia săptămânal, timp 
de încă 4 săptămâni la aceeași oră.

Dinu Urse și Asociații SPRL desemnat 
lichidator judiciar al SC Monalisa Invest-
ments SRL cu sediul în loc. Otopeni, str. 
Horia Cloșca și Crișan nr. 5, Jud. Ilfov, 
J40/9281/1993, CUI 3994451 prin înche-
ierea de ședință din data de 08.06.2011, 
pronunțată de Tribunalul București -Secția 
a-VII-a Comercială în cadrul dosarului nr. 
38896/3/2009, anunţă închirierea prin 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Tuluca Nicolae – Rucăr, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism Volkswagen Vento, nr. înmatriculare AG-11-JZX. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 4.000 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) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 
deschis la Trezoreria Câmpulung 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 28/10/2015. Licitația va avea loc în data de 29/10/2015, 
ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. 
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 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Iordache Florica – Boteni, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism Opel, an fabricație 2004, nr. înmatriculare - AG-
11-HSN. Valoare [Ron, fără TVA]: 7.950 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) în contul RO78TREZ0475 
067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 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 16/10/2015. Licitația va avea loc în 
data de 19/10/2015, ora 11:00:00, la sediul SFM - Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 
117 - corp Muzeu. 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 Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel 0248.510098.
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selecție de oferte a imobilului situat în stați-
unea Venus, localitatea Mangalia, județul 
Constanța, având număr cadastral 39 
înscris în Cartea Funciară nr. 970/N a loca-
lității Mangalia-Venus aflat în proprietatea 
SC Monalisa Investments SRL. Selecția de 
oferte va avea loc în data de 22.10.2015, ora 
15.30, la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Sector 1, Str. Buzești nr. 71, Et. 
2, Camera 203. Dacă nu se reușește închiri-
erea la această dată, următoarele ședințe 
prin selecție de oferte vor avea loc săptă-
mânal, în fiecare zi de joi ora 15.30, la 
sediul lichidatorului judiciar până la sfâr-
șitul anului 2015. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de al sediul lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL din Munici-
piul București, Sector 1, Str. Buzești nr. 71, 
Et. 2, Camera 203. Prețul caietului de 
sarcini este de 1.000 lei (exclusiv TVA) și se 
achită pe seama lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL în numerar 
sau prin ordin de plată în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
ING BANK Sucursala Dorobanți. Garanția 
de participare la licitație, este în cuantum 
de 10% din valoarea ofertei depuse de către 
ofertanți și se va achita cu OP pe seama 
debitoarei în contul de lichidare nr. 
RO31BFER140000010832RO01, deschis la 
Banca Comercială Feroviară, Ag. Popa 
Tatu. Pentru relații suplimentare și vizio-
nare apelați tel.: 021.318.74.25. 

Primăria orașului Cernavodă, str. Ovidiu 
nr.  11,  jud.  Constanţa,  telefon/fax 
0241487121, 0241239578, primaria@cerna-
voda.ro, organizează în data de 27.10.2015, 
ora 1000, licitaţie publică pentru vânzarea 
terenurilor: - teren în str. Medgidiei, FN, în 
suprafaţă de 200 mp, - teren în Zona Staţie 

Pompare Complexă, în suprafaţă de 3133 
mp, - teren în str. Aleea Florilor, Lot1 ,FN, 
în suprafaţă de 470 mp, - teren în Zona 
STIZO, în suprafaţă de 2000 mp, - teren în 
str. I.D. Chirescu, în suprafaţă de 59 mp, - 
teren în str. Aleea Florilor, Lot2 ,FN, în 
suprafaţă de 372 mp. Persoanele interesate 
pot solicită documentaţia de atribuire, 
contracost, de la Compartimentul Patri-
moniu și Cadastru din cadrul Primăriei, 
până la data de 21.10.2015. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
21.10.2015. Data pentru depunerea ofer-
telor, la Centrul de Informare pentru Cetă-
ţeni  din cadrul  Primăriei ,  este  de 
26.10.2015, ora 1500. Plicurile cu oferte se 
vor deschide în data de 27.10.2015, ora 
10:00, în sala 10 din cadrul Primăriei 
Cernavodă. Persoană de contact – Cioara 
Mirela.

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” 
S.A Sucursala Regionala De Căi Ferate 
Brașov– Divizia Patrimoniu cu sediul în 
Brașov, str. Politehnicii nr.1, organizează la 
sediul societăţii, licitaţie publică, deschisă, 
cu strigare, în data de 28.10.2015 de la ora 
11ºº pentru închirierea de locaţii (spaţii și 
terenuri) disponibile în vederea desfășurării 
de activităţi comerciale, prestări servicii, 
publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe 
raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. 
aflate în  subordinea Sucursalei Regionala 
CF Brașov. Pentru detalii privind locaţia 
(amplasarea), suprafaţa, destinaţia (obiect 
de activitate), tariful minim de pornire al 
licitaţiei, taxele necesare a fi achitate 
pentru participarea la licitaţie, vă puteţi 
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF 
Brașov– Divizia Patrimoniu (telefon: 
0268/429107, 0268/410108) sau puteţi 

accesa site-ul www.cfr.ro– CFR SA- Lici-
taţii interne– nivel regional- închirieri. 
Documentaţiile necesare participării la 
licitaţie (caiete de sarcini și anexe) se 
procură, contra cost, de la sediul Sucursalei 
Regionale de Căi Ferate Brașov – Divizia 
Patrimoniu. Documentele necesare admi-
terii participării la licitaţie se vor depune la 
sediul  Sucursalei Regionale de Căi Ferate 
Brașov– Divizia Patrimoniu, până la data 
de 21.10.2015.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare incepand cu data de 15.10.2015 
prin licitaţie publică bun imobil (teren 
intravilan) in suprafata de 792,09 mp 
situat in Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. 
Constanta - pret de evaluare 52.941 lei 
fara TVA, bun imobil (cladire complex) 
Plopeni, str. Republicii, nr. 21, jud. 
Prahova - spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp - pret de evaluare de 529.350 
lei fara TVA, bun imobil (garsoniera) 
Plopeni, str. Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. 
A, et. 1, ap. 3, jud. Prahova - pret de 
evaluare 101.667 lei fara TVA apartinand 
SC Prunus Forest SRL, ora 14.00. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la administratorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate 
în zilele de 29.10.2015, respectiv 12.11.2015 
la aceeasi ora la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

PIERDERI
Pierdut atestat transport mărfuri pericu-
loase (ADR), eliberat de ARR Vâlcea pe 
numele Dogaru Ionuț-Florian, din Rm 
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.

S.C. Intersnack Romania S.R.L., sediul 
Sector 3, București, RO 10334547, declară 
pierdut chitanţier de la 3770951 la 3771000 
din care declară nule 3770955 la 3771000.

Declar pierdute (nule): Contract vânzare- 
cumpărare 3664/27.01.1994 încheiat- Nota-
riat de Stat Local Sector 5, proprietar 
Bogdan Ioana- Maria și Bogdan Niculae 
soţi; Certificat naștere Florea Ioana Maria 
eliberat- Raionul Tudor Vladimirescu; 
Certificat căsătorie Bogdan Ioana Maria- 
Primăria Sectorului 3.

RIMP OK S.R.L., J40/2187/20.02.2013, 
C.U.I. RO 31259189, Sector 3, București, 
declară pierderea Registrului special, Carte 
intervenţii, Declaraţie de instalare depusă 
la A.F.S.2 pentru casa de marcat marca 
Orgtech ABAC- 462576, de la punctul de 
lucru Sector 2, Şos. Colentina nr.24.

Neacșu Teodor Daniel P.F.A., C.U.I. 
20495621, declar pierdută (nulă) plăcuţă 
autorizaţie taxi 1619 emisă de P.M.B.

Pierdut autorizație de traducător și inter-
pret autorizat pentru limba germană cu nr. 
35414, eliberată de Ministerul Justiției pe 
numele: Viziteu Andrei– Constantin. Se 
declară nulă.

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 Master Car SRL (licitația 
III-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 20, luna Octombrie 2015, ora 10.00, în localitatea 
Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului SC Master Car SRL, CUI 17231506, cu sediul în 
județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Eroilor, nr. 194. Denumire bunuri mobile – 
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota 
TVA: Cabină de vopsire Saico Discovery, 13.050 lei, 24%; Echipament pentru 
verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție – Meride IRW8, 10.950 lei, 
24%; Compresor Schneider AMP, 5.750 lei, 24%. Total: 29.750 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 l ic itaț iei  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 409, la doamna Mihaela Chiripuci.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii. 
Dosar de executare nr. 314. Nr. 120601 din 05.10.2015. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna octombrie, ziua 28. Licitația a 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 28, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, Bld. 
Unirii, bl. 68, sc. A, ap. 21, CP 130082, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 

 mobile, proprietate a debitorului SC CI Construct SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 68, sc. A, ap. 21, cod poștal 130082, cod de 
identificare fiscală 18406363: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. 
Autoutilitară N3G, caroseria BA basculantă, marca Iveco Astra HD8 84.45, nr. 
identificare ZCNH884457P514099, an fabricație 2007, masă proprie 16000, masă 
totală 40000, tip F3BEO681D, cilindree cmc 12882, putere max. (KWA)/ turație 
min. 330/2100, sursa energie motorină, nr. axelor 4, tracțiune spate, viteză 
constructivă 90 km/h, culoare roșu, nr. înmatriculare DB 06 KOS. Prețul de evaluare 
sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 99.404 lei. Cota TVA/ neimpozabilă/ 
scutit *): 24%. *) 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; 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 și 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 și art. 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, 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 numărul de telefon 
0245.616779, int. 508. Data afișării: 07.10.2015.




