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anun}uri

OFERTE SERVICIU

DIVERSE

Proto Technology are ca principal domeniu de activitate
fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în
lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu
prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`,
femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte
manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro.
Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 -17, sector 1, organizeaz` în data de 20 ianuarie 2015, ora 10.00 (proba scris`), concurs de recrutare
pentru ocuparea urm`toarei func]ii publice temporar
vacante: -expert, clasa I, gradul profesional principalDirec]ia General` Coordonare Sistem [i Asisten]`
Tehnic`- Serviciul de Strategii. Condi]iile de participare,
bibliografia [i alte informa]ii necesare desf`[ur`rii concursului 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.
Direc]ia General` pentru Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Sector 2 organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual, respectiv magaziner
MI la Compartimentul Administrativ. Data organiz`rii
probei scrise: 30.01.2015, ora 10.00. Data organiz`rii interviului: 02.02.2015, ora 11.00. Locul: str. Luigi Galvani nr.
20, Sector 2, Bucure[ti. Dosarele de participare se depun
pân` la data de 22.01.2015. Condi]ii de participare: absolvent studii medii cu diplom` de bacalaureat, minim
5 ani vechime în specialitatea studiilor. Informa]ii suplimentare la tel. 212.15.44/ 212.11.39/222.

Firma Cioby’s Intercons SRL anun]` depunerea documenta]iei pentru eliberarea autoriza]iei de mediu pentru obiectivul- Comer] cu ridicata al produselor chimice
cod caen 4675 ce se desf`[oar` la punctul de lucru situat \n comuna Bucov, sat Bucov, nr. 829, jude] Prahova.
Documenta]ia se g`se[te la sediul APM Prahova din
Ploie[ti, Bdul. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale de insolven]` \n dosarul nr. 7753/105/2014, Tribunal Prahova conform sentin]ei nr. 1495 din 26.11.2014
privind SC Ursu Cons Serv SRL, cu termenele:
depunerea declara]iei de crean]` 05.01.2015, întocmirea
tabelului preliminar al crean]elor 26.01.2015, întocmirea
tabelului definitiv 20.02.2015, prima Adunare a Creditorilor va avea loc \n data 02.02.2015 orele 13.00 la
sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
Administrator judiciar Proximalex Consulting IPURL notific` creditorii Zotmar Rep Auto SRL, J29/32/1995,
CUI:6883539, societate în insolven]`, dosar
8070/105/2014 Tribunal Prahova, termenele: data limit`
depunere declara]ie crean]e: 16.01.2015, tabel preliminar: 04.02.2015; tabel definitiv: 27.02.2015, adunare creditori: 09.02.2015, ora 13.00, sediu administrator judiciar
Informare. Aceast` informare este efectuat` de: SC OMV
Petrom SA, cu sediul în Bucure[ti, strada Coralilor, nr. 22,
sector 1 (Petrom City), tel +4(021)40.222.01, ce
inten]ioneaz` s` solicite de la Administra]ia Bazinal` de
Ap` Arge[ - Vedea, Aviz de Gospod`rire a Apelor pentru
obiectivul: „Realizare foraje pentru monitorizarea apei
subterane” – Depozit Titan, obiectiv localizat în intravilanul municipiului Bucure[ti, [oseaua Vergului, nr.16A,
sector 2. Aceast` investi]ie este nou`. Ca urmare a activit`]ii proiectate nu vor rezulta ape uzate. Aceast` solicitare de aviz este conform` cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Persoanele care doresc s` ob]in` informa]ii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospod`rire
a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
men]ionat` dup` data de 08.01.2015.

VÅNZåRI TERENURI
Fobchim Color SRL prin lichidator vinde teren intravilan
Ploie[ti, 500mp, vis-a-vis de Spitalul Jude]ean.
42Euro/mp (redus 65%). 0735.793.783.

CITA}II
Milea Mariana este chemat` în instan]` în data de
15.01.2015, în dosarul 1536/173/2013 la Judec`toria Adjud.
Ultimul domiciliu: Bac`u.
Se citeaz` {aim Aurel chemat la Judec`toria Re[i]a în
Mun. Re[i]a, Str. Horea, nr. 2-4, jud. Cara[-Severin, cod
po[tal 320061, în dosarul nr. 5253/290/2014, în calitate
de pârât, în data de 27.01.2015, complet C2.
Se citeaz` numi]ii Csiki Arthur Ludovic [i Csiki Mariana
Diana, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în Petro[ani,
str. 1 Decembrie 1918 bl. 124, sc. 2, et. 3, ap. 31, jud. Hunedoara, pentru data de 04.02.2015, la Judec`toria
Petro[ani, în dosarul nr. 7235/278/2014, în calitate de intima]i, în proces cu Docea C`t`lin, dosarul având ca
obiect plângere împotriva încheierii de carte funciar`.
NKO Jobs International SRL, cu ultimul sediu cunoscut în
Bucure[ti, str. Popa Laz`r nr. 5-25, imobilul C14, et. 2, sector 2, este chemat` la Judec`toria Sectorului 2 Bucure[ti,
cu sediul în Bucure[ti, sector 3, bld. Unirii nr. 37, camera
113, complet 20u2, în ziua de 11. 02. 2015, ora 8.30, în
dosarul nr. 22570/300/2014, în calitate de debitoare, în
proces cu Eltra Logis SRL în calitate de creditoare, având
ca obiect „ordonan]` de plat`”, cu men]iunea de a
depune întâmpinare cu cel pu]in 3 zile înaintea termenului de judecat`, în caz de nedepunere, instan]a
poate considera aceasta ca o recunoa[tere a preten]iilor
creditorului.
România. Judec`toria Sectorului 3 Bucure[ti. Str. Ilfov,
Nr. 6. Sectorul 5 – Bucure[ti. Judec`toria Sect 3. Camera
37. Destinatar: Joseph Abdallah Makhoul, prin curator
special - Costache Mia Larisa. dosar nr.
40083/301/2013. Materia: Minori [i familie. Stadiul
procesual al dosarului: Fond. Obiectul dosarului:
dec`dere din drepturi p`rinte[ti. Cita]ie emis` la 02
decembrie 2014. Stimat` doamn` / Stimate domn,
Sunte]i chemat în aceast` instan]`, camera 37, Complet c 3 familiei, în data de 14 Ianuarie 2015, ora 08:30
în calitate de pârât în proces cu Florian Daniela, cu
domiciliul ales la „Alexandra Weisman” – cabinet de
avocat, în calitate de reclamant, Florian Daniela – prin
av. Alexandra Weisman. În caz de neprezentare a
p`r]ilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lips`. Prin înmânarea cita]iei, sub
semn`tur` de primire, personal ori prin reprezentant
legal sau conven]ional ori prin func]ionarul sau persoana îns`rcinat` cu primirea coresponden]ei 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`. L.S.
Pre[edinte ([tampila). GREFIER, (semn`tura).

SOMA}II
Judec`toria Vaslui, str. ing. Badea Romeo nr.13. Telefon:
0235/311356; fax: 0235/311356. Dosar nr.9269/333/2014;
data: 17.12.2014. Av~nd \n vedere ac]iunea \nregistrat`
pe rolul Judec`toriei Vaslui sub nr. de dosar
9269/333/2014, prin care reclamanta Ticu Maria, care solicita s` se constate ca a dob~ndit prin efectul uzucapiunii de lung` durat` dreptul de proprietate asupra
imobilului teren \n suprafa]` de 55 mp situat \n intravilanul municipiului Vaslui, str. Eduard Ghica nr. 15, jude]ul
Vaslui, av~nd ca vecin`t`]i: Basarabeanu Alexandru,
Iftichi Ion, Berezinte Cornel [i str. Eduard Ghica, adres`m
\n baza \ncheierii din data de 17.12.2014 pronun]at` \n
dosarul nr.9269/333/2014, tuturor celor interesa]i
prezenta SOMA}IE de a formula opozi]ie la cererea reclaman]ilor. |n caz contrar, \n termen de 6 luni de la publicarea [i afi[area Soma]iei de fata se va trece la judecarea
cererii.
Prezenta somatie se va afi[a la imobilul \n litigiu, la
sediul Judec`toriei Vaslui, la sediul Biroului Teritorial de
Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Vaslui [i la sediul
Prim`riei municipiului Vaslui [i va fi publicat` \n dou`
ziare de larg` r`sp~ndire dintre care cel pu]in unul de
circula]ie na]ional`.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al Ob[tii Mo[nenilor C`line[ti,
prin pre[edinte Dulcea Dumitru Eugen, convoac`
Adunarea General` Ordinar` pentru data de 25.01.2015,
orele 14 la sediul ob[tii din Satul C`line[ti, Ora[ Brezoi,
Jud. Vâlcea, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Dare de
seam`; 2. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli
pe anul 2015; 3. Discu]ii.
Convocare. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al
INTEC SA convoac` în ziua de 10.02.2015, ora:12:00, la
sediul societ`]ii din, Bucure[ti, {os Olteni]ei, nr. 105, sector.4, Adunarea General` Ordinara a Ac]ionarilor, pentru
to]i ac]ionarii INTEC SA înscri[i în registrul ac]ionarilor la
sfar[itul zilei de:31.01.2015 (data de referin]`), cu
urm`toarea ordine de zi: 1.Confirmarea tuturor actelor
de administrare efectuate de c`tre Consiliul de administra]ie al INTEC SA de la data expir`rii mandatelor membrilor s`i [i pân` la data ]inerii [edin]ei Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor INTEC SA; 2. Alegerea membrilor
Consiliului de Administra]ie al INTEC SA [i fixarea remunera]iei acestora. Lista cuprinzând informa]ii cu privire

la numele, localitatea de domiciliu [i calificarea profesional` a persoanelor propuse pentru func]ia de administrator se afl` la dispozi]ia ac]ionarilor, putând fi
consultat` [i completat` de c`tre ace[tia. Ac]ionarii pot
participa la Adunarea General` Ordinara a Actionarilor
personal sau prin reprezentant (împuternicit), în baza
unei procuri speciale sau pot transmite votul lor prin
scrisoare recomandat` cu confirmare de primire pe
adresa Societ`]ii comunicat` acesteia pân` la data [i ora
stabilite pentru ]inerea AGA. Procurile speciale se vor
prezenta în original la sediul societ`]ii cu cel putin 48 de
ore înainte de data stabilit` pentru ]inerea adun`rii. În
caz de neîntrunire a cvorumului în prima zi de ]inere,
adunarea generala ordinara a ac]ionarilor se va ]ine în
ziua de: 11.02.2015, în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu
aceea[i ordine de zi, Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al INTEC SA Bezerghianu Niculai.

LICITA}II
Prim`ria Municipiului C~mpina anun]` organizarea
urm`toarelor licita]ii. – licita]ie public` cu strigare pentru v~nzare terenului \n suprafa]` de 1996 mp, situat \n
municipiul C~mpina, Str. Petrolistului, f. nr. Tarla 83,
Parcela Cc 689, Nr. Cadastral 25263, CF 25263 – pre] de
pornire: 27 euro/mp (f`r` TVA); - licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea terenului \n suprafa]` de 1797 mp
situat \n municipiul C~mpina, Str. Petrolistului, f.nr, tarla
83, Parcela Cc 689, Nr. Cadastral 25262, CF 25262 – pre] de
pornire: 27 euro/mp (f`r` TVA). Licita]ia va avea loc joi,
29.01.2015, ora 09:00, la sediul Prim`riei Municipiului
C~mpina, Bd-ul Culturii nr. 18. Informa]ii suplimentare
la telefon: 0244-336.134, oficiul Transport, Avize.
SC Ecologic Prest SRL, societate \n faliment, prin lichidator, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
scoate la v~nzare prin licita]ie, teren în suprafa]` de 1.532
mp situat în intravilanul Comunei Corne[ti, Sat Postârnacu, tarlaua 4, parcela Cc-34, Jude]ul Dâmbovi]a la
pre]ul de 24.300 lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine \n
data de 12.01.2015 ora 14:00, la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, iar \n cazul \n care bunurile nu vor fi adjudicate,
licita]ia se va ]ine \n data de 16.01.2015, 19.01.2015,
23.01.2015, 26.01.2015, 30.01.2015, 02.02.2015, 06.02.2015,
09.02.2015, 13.02.2015, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0761132931 /0723357858; www.andreiioan.ro.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. Str. Zorilor, Bl. 1B, parter, Moine[ti, jude]ul
Bac`u. Nr. 48/05.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti,
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 22.01.2015, ora 12, în localitatea Moine[ti,
str. Zorilor, bl. B1, parter, se vor vinde prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC Koala Junior SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
Com`ne[ti, str. Crinului, nr. 15, jud. Bac`u, cod de identificare fiscal` 24682312, astfel: - Autoutilitar` furgon
cabin` integrat`, marca Ford Tranzit, culoare alb, serie
[asiu WFL0XXGBFL2A13734, an fabrica]ie 2003, Serie
carte de identitate D778685, nr. înmatriculare BC-01-COS,
pre] de pornire 24.140 lei f`r` TVA; - Ma[in` de t`iat hârtie, achizi]ionat din import în baza D.V.I. nr. 15786 din
15.12.2008, pre] de pornire 19.970 lei f`r` TVA; - Ma[in`
de tip`rit KBA Rapida SR04H ma[ina nr. 65651506, pre]
de pornire 55.890 lei f`r` TVA. Pre]urile au fost reduse
cu 50%. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` 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: 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 persoanei
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 persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la

comunicare 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`, 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 procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Raportul
de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0234-364774.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. Str. Zorilor, Bl. 1B, parter, Moine[ti, jude]ul
Bac`u. Nr. 192/06.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti,
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 21.01.2015, ora 12, în localitatea Moine[ti,
str. Zorilor, bl. B1, parter, se vor vinde prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
Avadani Georgeta – „Garant Ipotecar” cu domiciliul fiscal
în localitatea Com`ne[ti str. Nuf`rului, bl. 14, sc. C, et. 3,
ap. 8, jude]ul Bac`u, CNP 2561207043760, bunuri imobile
care constituie garantarea de c`tre garantulului ipotecar
a obliga]iei asumate de c`tre debitorul SC Nipas SRL, cod
de identificare fiscal` 22675262 [i sediul în sat Brusturoasa, com. Brusturoasa, jud Bac`u: a) cl`dire în suprafa]`
de 230 mp. compus` din: - cas` locuin]` – C1, edificat`
din lemn [i c`r`mid` acoperit` cu ]igl` în suprafa]` de
106 mp.; - buc`t`rie – C2, edificat` din lemn cu ]igl` în
suprafa]` de 51 mp.; – grajd - C3, edificat` din lemn cu
]igl` în suprafa]` de 37 mp.; - anex` – C4, construit` din
lemn cu ]igl` în suprafa]` de 26 mp.; - cuptor cu teras` –
C5, de 10 mp. situat` în localitatea Palanca, sat Ciughe[,
punctul Pârâul Palistanenilor, jud. Bac`u, având pre] de
evaluare/ de pornire al licita]iei 77.340 lei. (exclusiv TVA*).
b) teren în suprafa]` de 1.942 mp. situat în localitatea
Palanca, sat Ciughe[, punctul Pârâul Palistanenilor, jud.
Bac`u, pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei 13.980 lei
(exclusiv TVA**). Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` 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: 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 persoanei 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 persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare 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`, 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 procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Pentru
informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0234-364774.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marf` agabaritic, pe numele
Dr`gan Marian. |l declar nul.
Pierdut permis port arma nr. 746 seria 0043718. Telefon:
0730.592.066.
Pierdut Atestat professional transport marf`, eliberat
de ARR Arge[, pe numele Anghel Ilie, din comuna
R`te[ti, jud. Arge[. Se declar` nul.
Declar pierdut (nul) contract de construire cu nr. 349/7
din 12.03.1975 emis de I.C.V.L. pe numele Alexandru Buna
Vestina [i Alexandru Radu.
Pierdut autoriza]ie de construire eliberat` de Prim`ria
Sector 5, pe numele Florea Drago[. O declar nul`.

