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OFERTE SERVICIU
Angajăm muncitori necalificaţi şi şofer camion 
pentru firmă din România. Angajăm muncitori 
necalificaţi şi sofer tractor pentru Germania. 
Pentru mai multe detalii  puteţi  suna la 
+40751.165.544.

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane organi-
zează 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 ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului contractual de execuție 
vacant de: MUNCITOR CALIFICAT I -  normă 
întreagă, în cadrul Secţiei de Arheologie Sarmi-
zegetusa - (1 post); concursul va avea loc în data 
de 01.07.2015, ora 09:00 - proba scrisă şi în data 
de 07.07.2015, ora 09:00 – interviul. Dosarele de 
participare la concurs vor fi depuse până la data 
de 23.06.2015, ora 14:00 la sediul instituției, 
biroul Resurse Umane. Persoană de contact: 
Popescu Adriana, tel/fax 0254/216750/212200, 
int. 23.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în 
temeiul O.U.G nr. 45/2008 şi H.G. nr.611/2008, 
anunţă scoaterea la concurs a funcţiilor publice 
de execuție vacante de consilier superior şi 
consilier asistent din cadrul Direcției Generale 
Industrie Alimentară. Condiţiile specifice: 
Consilier superior– Compartiment RICA. Studii 
de specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
din domeniul: ingineria sistemelor, calculatoare 
şi tehnologia informaţiei; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice– minimum 9 ani; Abilități necesare: 
APIs, Software Architecture, C#, Debugging 
Design Patterns, MVC, NET, OOP, SQL, UI 
Design, (HTML, CSS, Javascript, JQUERY), 
Visual Studio, Web Services, SQL Server, pentru 
care se va susţine proba practică eliminatorie 
Visual Studio, C#, . Net 4.5, Web Services, SQL 
Server 2014. Consilier asistent- Compartimentul 
Produse de Origine Vegetală. Studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă din dome-
niul ingineriei resurselor vegetale şi animale; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice– minimum un an. 
Concursul va avea loc la sediul M.A.D.R. în data 
23 iunie 2015, orele 10.00 proba practică pentru 
consilier superior, proba scrisă pentru consilier 
asistent. Dosarele de înscriere se depun în opt 
zile de la publicare. Bibliografia, condiţiile speci-
fice 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, 
Bucureşti.      

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor anunţă scoaterea la concurs în data de 
01.07.2015, ora 10.00 proba scrisă, a următoarelor 
posturi contractuale vacante: -Centrul pentru 

Testarea Soiurilor Portăreşti- 1 post muncitor 
calificat I. Condiţiile specifice prevăzute în fişa 
postului: studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat sau şcoală profesională; vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
-. -Centrul pentru Testarea Soiurilor Tecuci- 1 
post de muncitor calificat I. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesio-
nală; vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: - Concursul va avea loc la 
sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înre-
gistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 
1, în data de 01 iulie 2015, ora 10.00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicare, la secretarul comi-
siei de concurs, doamna Lenuţa Costin- consilier. 
Bibliografia, condiţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere 
vor fi publicate pe site-ul ISTIS şi afişate la sediul 
ISTIS. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
nr. de tel.: 021/3184380.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Arad cu sediul în Arad, Str. Călugăreni, 
nr.1A, scoate la concurs, în zilele de 24.06.2015 
(proba scrisă) şi 26.06.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post temporar vacant: Consi-
lier clasa I, grad profesional superior, Comparti-
mentul Înregistrare şi Stabilire Drepturi Şomeri, 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de specialitate – 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitate: minim 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC – Word, Excel, Power Point, Internet; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
munca în echipă, efort intelectual, seriozitate. 
Programul concursului: 24.06.2015 – ora 900 – 
proba scrisă; 26.06.2015 – ora 1200 – interviul. 
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Arad.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Constanţa cu sediul în Constanţa,str. 
Lacului, nr.14, scoate la concurs, în zilele de 
13.07.2015 (proba scrisă) şi 15.07.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
consilier clasa I, grad profesional superior, 
Compartiment Achizitii publice, administrativ, 
protecţia muncii şi PSI; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice:9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi crea-
tivitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului: 13.07.2015 – ora 900 – proba scrisă; 
15.07.2015 – ora 1200 – interviul; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Constanţa.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Olt cu sediul în Slatina, Str. Prelungirea 
Crişan, nr.2, scoate la concurs, în zilele de 
22.06.2015 (proba scrisă) şi 24.06.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post temporar 
vacant: Inspector clasa I, grad profesional asis-
tent, Compartiment Formare profesională; 
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 superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Vechime în specialitate: 1 an; Cunoştinţe 
de operare PC – Word, Excel, Power Point, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la munca în echipă, efort intelectual, 
seriozitate. Programul concursului: 22.06.2015 – 
ora 09:00 – proba scrisă; 24.06.2015 – 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 Olt.

VÂNZĂRI DIVERSE
Vand Fabrica de Mezeluri in Filipestii de Padure 
Prahova, capacitate 12 tone zilnic, suprafata 
construita 2500 mp, cu sau fara utilaje. Pret 
convenabil. Telefon: 0762254230/ 0762248051.

Sobe teracotă livrare la domiciliu, testate 
ICECON Bucureşti, garanţia SOBEROM. 
Produse PREMIUM. 0722.241.098.

CITAȚII
Mocanu Dana Mihaela şi Mocanu George Iulian 
cu ultimul domiciliu cunoscut str. Şos. Pante-
limon nr. 248- 250, bloc 59- 60, sc. D, etaj 1, ap. 
182, sector 2, Bucureşti, sunt chemați în data de 
25 iunie 2015 ora 9,00 ca moştenitori ai defunc-
tului Mocanu Gh. Ion la Judecătoria oraş Făurei, 
jud. Brăila în dosar 125/228/2014 având ca obiect 
succesiune- reclamant Mocanu Cornel.

Se citează Luca Simona şi Luca Georgeta în cali-
tate de pârâte în dosar nr. 612/190/2007 al Jude-
cătoriei Bistrița, în proces cu Rus Traian Tony, 
având ca obiect validare contracte pentru 
termenul de judecată din data de 24.06.2015.

C. Advice Broker de Asigurare – Reasigurare, cu 
sediul în Iaşi, Splai Bahlui nr. 24, bl. C1, sc. E, 
parter, ap. 1 (J 22/1111/2006, CUI 18638126), 
reprezentată prin administrator Drăgan 
Gheorghe, este chemată la Judecătoria Iaşi la 
data de 25.06.2015, complet 10, sala 3, ora 8.30, în 
calitate de pârâtă, în dosarul 19650/245/2014, 
având ca obiect răspundere contractuală, în 
contradictoriu cu SC Asigurarea Românească 
ASIROM VIG SA. 

Se citează numiții Crew Maria, Dumitraşcu Daniel 
Armand şi Dinu Estera, Popescu Dorel şi Popescu 
Adrian Vasile, la Judecătoria Brezoi, în dosar nr 
859/198/2010, partaj, cu termen la 22 iunie 2015. 

Societatea Almirani Active SRL, cu sediul 
cunoscut in comuna Vernesti, sat Mierea, nr. Cad 
8, judetul Buzau, inregistrata la Registrul Comer-
tului sub nr. J10/1065/2011, CUI 29448054, este 
citata la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, ora 
8.30, in data de 14.07.2015, in calitate de debitor 
in dosarul 24698/301/2014, avand ca obiect ordo-
nanta de plata OUG 119/2007, art. 1013 Cod 
Procedura Civila, in contradictoriu cu creditoarea 
Metro Cash&Carry Romania SRL.

Societatea SC DUNARIS EST S.R.L. cu sediul 
cunoscut in localitatea Pechea, str. Lanului, nr. 2, 
Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub 
nr. J17/1930/2008, CUI 24598379 este citata la 
Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, in calitate de 

debitor in dosarul 77110/301/2014, in data de 
16.09.2015, ora 8.30, avand ca obiect ordonanta 
de plata OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura 
Civila, in contradictoriu cu creditoarea Metro 
Cash&Carry Romania SRL.

Domnul Paulin Victor, cu ultimul domiciliu în 
IAŞI, Bulevardul. Tutora, nr. 11B, BL E2, SC. C, 
ET 2, AP. 10, jud. Iasi, CNP 1570623221181, este 
chemat în ziua de 15.06.2015 la Judecatoria Iasi, 
cu sediul in Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 25, jud. 
Iasi, Sectia Civila , Completul C28, ora 08:30 
a.m., in dosarul nr. 22890/245/2014, in calitate de 
Pârât, în proces cu E.ON Energie Romania SA în 
calitate de Reclamant, cerere de valoare redusă.

DIVERSE
Câştigătorul tombolei C&A Customer Experience 
în urma extragerii din luna Mai 2015, premiu ce 
constă într-un voucher în valoare de 2.000RON, 
este dl.Marcel Josan.

Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator judiciar în dosarul nr. 8119/111/2012, aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea 
S C  B a t e r  P r o d  S R L  C U I  R O 5 3 4 4 0 3 0 
J05/996/1994, face public următorul anunț refe-
ritor la pasul de supraofertare privind „teren şi 
construcții”, în natură hală de producție şi teren 
aferent în suprafață totală de 20.310 mp, situat în 
loc. Batăr nr.572, jud. Bihor. Supraoferta, trebuie 
sa fie de minim 10.500 EUR, suma care cuprinde 
şi pasul de ofertare de 5% stabilit în procedura. 
Oferta se va depune la sediul lichidatorului judi-
ciar, în termen de 30 de zile de la data publicării 
prezentului anunț. Informații suplimentare se pot 
obține prin: e-mail: plginsolv@gmail.com 
Tel:0359/463661 Fax: 0359/463662.

S.C. OMV Petrom SA – ASSET 2 Oltenia, titular 
al proiectului “reproiectare conducta de amestec 
sonda 24 Valeni” propus a fi realizat in extravi-
lanul comunei Livezi, judetul Valcea anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare: proiectul se supune evaluarii impac-
tului asupra mediului si nu se supune avaluarii 
adecvate fara necesitatea evaluarii adecvate, fara 
necesitatea parcurgerii celorlalte etape ale proce-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  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 
n r .  1 7 9 1 0 2 3 2 9 6 7 3 5 .  N r . 
28296/05.06.2015. S.F.O. Văleni 
anunță organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri mobile: 
- Autoturism tip break marca Ford 
Mondeo, an fabricație 2002 - Prețul de 
pornire al licitației este de 8137 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 23.06.2015, ora 10.00. 
Anunțul nr. 28296/05.06.2015 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, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
09.06.2015.
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durii de evaluare a impactului asupra mediului, 
de catre APM Valcea, in cadrul procedurile de 
evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Valcea, str. Remus Bellu, nr.6, Rm Valcea, în zilele 
de luni - vineri între orele 9 – 14.00 precum şi la 
următoarea adresă de internet office@apmvl.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

Just Insolv IPURL, administrator judiciar în 
dosarul nr. 1235/105/2015 al Tribunalului Prahova 
notifică deschiderea procedurii generale a insol-
ventei prin sentinta nr. 424 din 22.04.2015 a Fede-
raţiei Pentru Drepturile Omului A Românilor De 
Pretutindeni cu termenele: depunere creanţe 
08.06.2015, întocmire tabel preliminar 29.06.2015, 
întocmire tabel definitiv 27.07.2015 şi prima 

adunare a creditorilor 04.07.2015, orele 13.00 la 
sediul administratorului judiciar in Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu,  bl.33S1, et.7, cab 7B, judetul Prahova.

Just Insolv IPURL, lichidator judiciar în dosarul 
nr. 2665/105/2015 al Tribunalului Prahova noti-
fică deschiderea procedurii simplificate a insol-
ventei prin incheierea din 30.04.2015 a SC Acum 
Advertising - Bond SRL cu termenele: depunere 
creanţe 25.06.2015, întocmire tabel preliminar 
10.07.2015, întocmire tabel definitiv 10.08.2015 şi 
prima adunare a creditorilor 17.07.2015, orele 
13.00 la sediul lichidatorului judiciar in Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu,  bl.33S1, et.7, cab 7B, judetul 
Prahova.

Just Insolv IPURL notifica intrarea in procedura 
simplificata si inceperea procedurii falimentului in 
dosarul nr. 270/105/2014 al Tribunalului Prahova 
prin sentinţa nr. 527 din 24.04.2014 privind pe SC 
Zytomyr Construct SRL cu sediul social in Ploieşti, 

str. Jianu, nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 8, ap. 36, camera 2,  
județul Prahova.

Just Insolv IPURL notifica intrarea in procedura 
simplificata si inceperea procedurii falimentului 
in dosarul nr. 7753/105/2014 al Tribunalului 
Prahova prin sentinţa nr. 490 din 12.05.2015 
privind pe SC Ursu Cons Serv SRL cu sediul 
social in Sat Bughea de Jos, comuna Gura Viti-
oarei, nr. 115, judet Prahova.

SOMAȚII
România. Judecătoria Braşov. Dosar Civil nr. 
3605/197/2015. Somaţie. Se aduce la counoştinţa 
celor interesaţi că reclamanta Uszoges Elisabeta, a 
solicitat Judecătoriei Braşov să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiunea 
de 30 de ani, asupra imobilului situat în Budila, nr. 
323, jud. Braşov, identificate în CF nr. 100696 
Budila, nr. top (372/2, 373, 375/1) /2, în suprafaţă 
de 851 mp, proprietatea tabulară a numitului 
Barbu Pantazzi cu îndeplinirea condiţiilor prevă-
zute de art. 28 din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot face opoziţie la Judecă-
toria Braşov, în termen de 1 lună de la data afişării 
şi publicării prezentei somaţii. Prezenta se afişează 
la Primăria Budila, la adresa unde este situat 
imobilul şi respectiv la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov, iar un exemplar va 
fi publicat în două ziare de circulaţie naţională.

Judecătoria Năsăud – Dosar nr. 149/265/2015. 
Somatie de uzucapiune. Prin acțiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr. 149/265/2015, recla-
manții Cloşcă Costănuț, domiciliat în localitatea 
Ilva Mică, nr. 558/A şi Opre Georgeta, domiciliată 
în Dumitra, nr. 288, jud. Bistrița-Năsăud, au soli-
citat constatarea dobândirii dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune de către def. Brumă Toma şi 
pârâta Brumă Maria asupra terenului în suprafață 
de cca. 20 ari (1962 mp) înscris în CF 25666 Ilva 
Mică, top. 3991, intravilan, între vecinii Pârâul 

Stâmba, Neamț Toma şi Cloşcă Costănuț. Potrivit 
susținerilor reclamanților, acest teren a fost 
cumpărat în anul 1956 de către def. Brumă Toma 
şi Brumă Maria de la un posesor neproprietar 
(„non dominus”). Prin încheierea de şedință din 
data de 22 mai 2015, în temeiul art. 1051 Cod pr. 
Civ., instanța a dispus emiterea prezentei somații 
prin care se aduce la cunoştința tuturor persoa-
nelor interesate dreptul de a face opoziție şi de a o 
înainta Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la publicarea prezentei, 
instanța urmând a trece la judecarea cauzei.

Reclamantul-posesor Predescu Florian, domiciliat 
în Craiova, Str.Ramuri, nr.22J, Judeţul Dolj, în 
contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Murgaşi prin Primar, invocă 
în dosarul 2245/215/2015 al Judecătoriei Craiova, 
dobândirea proprietăţii prin uzucapiune asupra 
terenului în litigiu, în suprafaţă de 2.530mp, situat 
în extravilanul Comunei Murgaşi, T133, P9, 
Judeţul Dolj. Se somează orice persoană interesată 
să facă opoziţie, în caz contrar, în termen de 6  luni 
de la emiterea şi publicarea prezentei somaţii se va 
trece la judecarea cererii.

Reclamantul-posesor Baeram Costel, cu domici-
liul procesual ales la Cabinet Individual Av. Nuţă 
Ovidiu, din Craiova, Str.M.Cănciulescu, nr.17, 
bl.I101, sc.A, ap.12, Judeţul Dolj, invocă în 
dosarul 4092/215/2015 al Judecătoriei Craiova, 
dobândirea proprietăţii prin uzucapiune asupra 
imobilului teren în suprafaţă de 339mp, situat în 
Craiova, Str.Aleea I Bechetului, nr.19 (fost nr.23), 
cartier Romaneşti, judeţul Dolj, având următoa-
rele vecinătăţi: N- Tîrşogoiu Marian şi Andrein 
Vasile, E- Trana Viorica, S- Str.Aleea I Bechetului, 
V- Str.Topolniţei. Se somează orice persoană 
interesată să facă opoziţie, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emiterea şi publicarea 
prezentei somaţii se va trece la judecarea cererii. 

Somaţie emisă în baza art.1051 alin.1 NCPCiv, 
prin Încheierea de şedinţă din data de 13.05.2015. 
Reclamanţii posesori Truşcă Alexandra, Truşcă 
Paul Tiberiu, Kolopp Truşcă Simona Maria, 
domiciliaţi în Craiova, Strada Ana Ipătescu, 
nr.26 ,  Judeţul  Dol j ,  invocă în  dosarul 
30370/215/2014 al Judecătoriei Craiova, dobân-
direa proprietăţii prin uzucapiune asupra imobi-
lului teren în suprafaţă de 200mp, situat în 
Craiova, Str.Brestei, nr.285, Jud.Dolj. Se somează 
orice persoană interesată să facă opoziţie, în caz 
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea şi 
publicarea prezentei somaţii se va trece la jude-
carea cererii. Somaţia se va afişa la imobilul în 
litigiu, la sediul instanţei, la sediul Primăriei 
Craiova, la sediul OCPI Dolj şi se va publica în 
două ziare de largă răspândire, din care cel puţin 
unul de circulaţie naţională, conform dispoziţiilor 
art.1051 alin.1 NCPCiv.     

Bimbai Gheorghe, domiciliat în Strehaia, Str.Repu-
blicii, nr.257, judeţul Mehedinţi, invoc dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune, cu privire 
la terenul în suprafaţă de 760 mp situat în intravi-
lanul oraşului Strehaia, Str.Republicii nr.257, 
judeţul Mehedinţi, cu vecini: E -Str. Negru Vodă, S 
-Str. Republicii, V -Mihai Ion, N -Butu Marin. Toţi 
cei care vor să facă opoziţie cu privire la acest teren 
o pot face prin intermediul acestei publicaţii.

NOTIFICĂRI
C.I.I. Tudor Catalin George notifica intrarea in 
procedura simplificata a debitoarei SC Ilria Com 
SRL, Ploiesti, Intr. Cazarmii Nr. 2, Bl. 155A, Sc. 
A, Et.2, Ap. 10, Judetul Prahova, 29/1857/2003; 
CUI 15909301, prin incheierea din data de 
05.06.2015, dosar 3332/105/2015 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere creante 21.07.2015; 
tabel preliminar 31.07.2015; tabel definitiv 
25.08.2015; data Adunarii creditorilor 05.08.2015, 
ora 09.00,   str. Cerna nr.11, Ploiesti, pentru: 
confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea 
raport intocmit conf. art.97 si incidenta art.169 
din lg.85/14. Relatii 0725093254. Termen conti-
nuare procedura 01.09.2015,  ora 09:00.

Subscrisa Leavis Cont IPURL -Administrator judi-
ciar notifica deschiderea procedurii generale de 
insolventa privind pe SC RCT Concept Tehnologies 
RL cu sediul in Loc. Blejoi, DN1B KM 4 Ploiesti-Va-
leni-Blejoi, nr. dosar 3303/105/2015. Termenul 
pentru depunerea opozitiilor 10 zile de la primirea 
notificarii, depunere create 20.07.2015, intocmire 
tabel preliminar 10.08.2015, solutionare contestatii 
si depunere tabel definitiv 04.09.2015. Adunarea 
creditorilor -17.08.2015 ora 14:00 la sediul adminis-
tratorului judiciar. Relatii la 0723880617.

Subscrisa Leavis Cont IPURL -Lichidator judi-
ciar notifica deschiderea procedurii simplificate 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de 
înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20002. Nr. ESPJP. 100461/05.06.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 
1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În ziua de 22, luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 
22, cam. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Anida Imob SRL, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Ploiești, str. DN 72 Ploiești – Târgoviște, km. 8, cod de identificare fiscală 23387187: Denumirea bunului mobil, 
Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, bucată, Cota TVA: Cuptor pizza, 1.214 lei, 24%; Insulă deschisă Samoa, 1.295 lei, 
24%; Insulă deschisă caldă, 2.333 lei, 24%; Grătar cu piatră, 971 lei, 24%; Utilaj pentru gogoși, 2.333 lei, 24%; Grătar electric, 
769 lei, 24%; Grătar electric cu suprafață striată, 769 lei, 24%; Grătar electric pentru gastronomie, 939 lei, 24%; Lavoar inox, 
245 lei, 24%; Bain Marie, 1.192 lei, 24%; Cuptor electric, 905 lei, 24%; Hotă perete * 2 bucăți, 1.807 lei, 24%; Tostieră cu 4 
elemente de încălzire * 2 bucăți, 420 lei, 24%; Aparat Hot Dog * 2 bucăți, 314 lei, 24%; Vitrină de ingrediente * 2 bucăți, 495 lei, 
24%; Masă rece cu 2 uși, 1.082 lei, 24%. 2. În ziua de 23, luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu 
nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Vegfruct Logistic S.R.L., cu 
domiciliul fiscal în loc. Ploiești, str. Laboratorului nr. 15B, cod de identificare fiscală 30138251: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autotilitară N1 izotermă, Nissan 
Atleon TK110.35, an fabricație 2000, diesel, cap. cil. 2953 cmc, 78 kw, axă dublă spate, masa max. 3500 kg, număr identificare 
VWANBFTKOY1505851, culoare roșu, nr. înmatriculare PH-14-ZTC, CIV K423173. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA: 12.255 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. 3. În ziua de 24, luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea 
Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
Eftelar Team S.R.L., cu domiciliul fiscal în loc. Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 136, bl. 10D, et.6, ap. 24, jud. 
Prahova, cod de identificare fiscală 30852110: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Semiremorcă transport produse petroliere, nr. de identificare 
UVW336PSTP2DE0045. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 17740 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
24%. 4. În ziua de 25, luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va 
vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC Myry Trans SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. 
Troienelor nr. F.N., bl. 44B, sc. A, ap. 20, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 17367096: Nr. crt. 1. Denumire bunului 
mobil, descriere sumară: Autoturism marca Dacia Logan, culoare albastru + galben, număr de identificare 
UU1LSDAAH35500223, an fabricație 2006, instalație GPL, având cartea de identitate E 776914, nr. înmatriculare PH 15 MYR. 
Prețul pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 3.335 lei. Cota T.V.A.% - *): 24,00%. *) 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 (în contul 
RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la 
Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 judecãtoreascã competentã, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoștințã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicatã, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicatã, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data afișării: 09.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 
confiscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, valorifică prin vânzare directă 
următoarele bunuri: 1. Autoutilitară marca Ford Transit, an de fabricație - 1995, 51 CP, 
serie șasiu SFAKXXBDVKLS54626, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble 
la prețul de 1.600 lei, inclusiv TVA. 2. Autoturism marca Mercedes 300D, an de 
fabricație 1982, cap. cil. 2998 cmc, serie șasiu WDB12313012287624, combustibil 
motorină, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 2.220 lei, 
inclusiv TVA. 3. Autoturism marca Dacia 1310L, an de fabricație 1998, cap. cil. 
1397cmc, serie șasiu UU1R11711X2815317, valorificabil pentru piese de schimb și 
subansamble, la prețul de 900 lei, inclusiv TVA. Bunurile sus menționate pot fi 
vizionate zilnic între orele 8:00-16:00. Informații suplimentare se pot obține la sediul 
A.J.F.P. Giurgiu – Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 
0246.216705 – interior 138, telefon mobil.
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ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, prin Compartimentul Insolvență invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel 
târziu în data de 19.06.2015, ora 14.00, oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Rozes 
Instant S.R.L. (dosar nr. 34814/3/2014), cu sediul în Roșiori, județul Ialomița; - S.C. 
A&I Instant Explorer S.R.L. (dosar nr. 35052/3/2014), cu sediul în București; - S.C. 
Tech Group S.R.L (dosar nr. 444/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - 
S.C. Horia Impex S.R.L. (dosar nr. 787/98/2015), cu sediul în Țăndărei, județul 
Ialomița; - S.C. Pricop Trans 2013 S.R.L. (dosar nr. 858/98/2015) cu sediul în 
Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Mari Flori S.R.L. (dosar nr. 887/98/2015), cu sediul 
în Căzănești, județul Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, respectiv 
Tribunalului București, întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind 
procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.  Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22.06.2015, ora 
10.00, la sediul D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Ialomița din Slobozia, B-dul. Matei 
Basarab nr. 14, județul Ialomița. Pe plic se va face mențiunea: “A nu se deschide 
oferta înaintea datei de 22.06.2015, ora 10.00”. Relații la telefon 0243.237140, 
interior 171.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orașănesc Bușteni. Anunț licitație. S.F.O. 
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea unui imobil - apartament 
situat în Bușteni, str. Fântânii nr. 42, lot 2, corp B, ap. 1, parter, jud. Prahova, total 
suprafață utilă de 60,07 mp, având număr cadastral 22417-C1-U1, la sediul din oraș 
Bușteni, str. Nestor Ureche nr. 3, în data de 19.06.2015, ora 12.00. Imobilul este 
proprietatea minorei Sulea Alexia - Maria, reprezentată prin curator desemnat Vasiu 
Mariana. Prețul de pornire al licitației (a I-a) este de 298.418 lei, exclusiv TVA. 
Pentru bunul respectiv s-a constituit ipotecă legală în favoarea A.J.F.P. Prahova - 
S.F.O. Bușteni, pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului Birou Individual 
Notarial Vasiu Mariana, cu domiciliul fiscal în localitatea Azuga, str. Victoriei nr. 48, 
bl. ANL, parter, jud. Prahova și nu este grevat de alte sarcini. Anunțul nr. 
22717/08.06.2015 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site-
ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condiții de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155, persoană 
de contact Aldea Cristin.

de insolventa privind pe SC Coconelu Com SRL  
cu sediul in Com. Barcanesti, sat Barcanesti, nr. 
308, nr. Dosar2366/105/2015. Termenul pentru 
depunerea opozitiilor 10 zile de la primirea notifi-
carii, depunere create 20.07.2015, intocmire tabel 
preliminar 31.07.2015, solutionare contestatii si 
depunere tabel definitiv 25.082015. Adunarea 
creditorilor -05.08.2015 ora 14:00 la sediul lichi-
datorului judiciar. Relatii la 0723880617.

LICITAȚII
Municipiul Drăgăşani organizează licitaţie 
publică deschisă, pentru concesionarea unui 
spaţiu în suprafaţă de 44,97 mp, din care 26,97 
mp suprafaţă indiviză, aparţinand domeniului 
privat al municipiului Drăgăşani, situat în strada 
T Vladimirescu nr. 408 în incinta Policlinicii 
Municipale pentru desfăşurarea de activităţi 
medicale. Documentele necesare participării la 
această licitaţie se pot ridică de la Direcţia DSP- 
Birou Contracte din Str. Piaţa Pandurilor nr. 1, în 
urmă achitării contravalorii Caietului de Sarcini 
în sumă de 54 lei. Licitaţia se va ţine la data de 
30.06.2015, orele 10:00 în Sala de Şedinţe a 
Primăriei Mun. Drăgăşani, situate în str. Pandu-
rilor Pandurilor nr. 1. Relaţii supliemntare puteţi 
află apelând la numerele de telefon: 0250-811.990.

SC Fast Prest Trading SRL Galaţi, C.U.I. 
25467355, prin lichidator judiciar EXPERT AM 
SPRL, cu sediul în Galaţi, str. Plantelor, nr.7, 
desemnat în Dosar nr. 8446/121/2013, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică, în datele de : 
10,17,24.06.2015, ora 13.00 următoarele bunuri la 
preţurile reduse cu 10% faţă de cele stabilite prin 
raportul de evaluare: presă de balotat verticală 
HSM V – PREST 818 Plus, preţ 22.131 lei, plus 
TVA, Autoutilitară Citroen Jumper (2007) preţ 
9.045 lei, plus TVA. Ofertanţii vor achita până la 
ora licitaţiei contravaloarea Caietului de sarcini 
de 500 lei şi garanţia de 10% din preţul de 
vânzare. Prezentul anunţ constituie şi notificare 
către creditori, debitori şi orice altă  persoană 
interesată în cauză. Relaţii suplimentare la 
telefon 0236/470525; 0722/654481.

Consiliul Județean Argeş, cu sediul în Piteşti, 
Piața Vasile Milea, nr.1, telefon/fax: 0248/630162, 
CUI: 4229512, organizează licitație publică în 
vederea atribuirii unui contract de închiriere a 
unui teren în suprafață de 63 mp, situat în incinta 
fostului Spital Călineşti, județul Argeş, în vederea 
desfăşurării comerțului cu amănuntul al produ-
selor farmaceutice. Data limită pentru depunerea 
ofertelor este de 29.06.2015, orele 09.00. Ofertele 
vor fi redactate în limba română şi vor fi depuse 
la sediul Consiliului Județean Argeş, Piața Vasile 
Milea, nr.1, Registratură-parter. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Jude-
țean Argeş, Piața Vasile Milea, nr.1, cam.106, în 
ziua de 29.06.2015, orele 10.00, în prezența repre-
zentanților împuterniciți ai ofertanților. Docu-
mentația pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertelor, se poate obține de la sediul Consiliului 
Județean Argeş, Piața Vasile Milea, nr.1, cam.106, 
Biroul Licitații şi Achiziții Publice Directe, 
telefon/fax: 0248/630162, începând cu data de 
10.06.2015, între orele 08.30-13.00, costul acesteia 
fiind de 50 lei. Garanția de participare va fi 
constituită în cuantum de 220 lei. Ofertele vor 
rămâne valabile 60 de zile de la data deschiderii 
ofertelor. Nu se pot depune oferte alternative.

Direcția Silvică Vâlcea organizează în data de 
22.06.2015, ora 11.00, licitație/ negociere în 
vederea valorificării cărnii de vânat pentru 
sezonul de vânătoare 2015-2016, cantitățile esti-
mate şi prețurile minime de pornire fiind urmă-
toarele: 16 lei/kg carne căprior în blană pentru 
500 kg minim; 12 lei/kg carne urs în carcasă 
pentru 200 kg minim; 8 lei/kg carne de mistreț în 
carcasă pentru 3000 kg minim. Prețurile de mai 
sus conțin TVA. Licitația/ negocierea este 
deschisă şi va avea loc la sediul Direcției Silvice 
Vâlcea, str. Carol I, nr.37, municipiul Râmnicu 
Vâlcea, jud. Vâlcea. Ofertanții vor avea asupra lor 
documentele firmei şi autorizația sanitar-veteri-
nară valabilă pentru procesarea cărnii de vânat. 
Persoanele interesate pot consulta modelul de 
contract pe site-ul RNP Romsilva – precum şi la 
sediul DS Vâlcea.

1. S.C.FISE Electrica Serv S.A.-SISE Electrica 
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str. 
Taberei, nr. 20, Tel.: +40372.640.302, Fax: 
+40264.205.504, achiziționează „Punct de alimen-
tare de 20KV în anvelopă de beton cu acces din 
interior, cu funcționare la 6KV”, în cantitățile şi 
condițiile prevăzute în Documentația de atribuire. 
2.Adresa la care se poate solicita Documentația de 
atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, 
str.Taberei, nr.20, Tel.: +40372.640.302, Fax: 
+40264.205.504. Documentația de atribuire se 
pune la dispoziția operatorilor economici, în urma 
solicitării, în scris a acesteia. 3.Procedura aplicată: 

Licitație deschisă. 4.Locul de livrare a produselor: 
conform specificațiilor din Documentația de atri-
buire. 5.Natura şi cantitatea produselor ce se vor 
achiziționa: „Punct de alimentare de 20KV în 
anvelopă de beton cu acces din interior, cu funcțio-
nare la 6KV” în cantitățile prevăzute în Documen-
tația de atribuire. 6.Termenul de livrare al 
produselor: maxim 20 zile de la semnarea contrac-
tului de furnizare, dar nu mai târziu de 26.07.2015. 
7.Data limită de primire a ofertelor: 23.06.2015, 
ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 23.06.2015, 
ora 12.30. 8.Adresa la care se depun ofertele: sediul 
SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, 
nr.20, secretariat general. 9.Limba de redactare a 
ofertelor: limba română. 10.Perioada de valabili-
tate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii 
ofertelor. 11. Criteriul de atribuire a contractului: 
„prețul cel mai scăzut”.

Publicaţie de vânzare privind licitaţia publică din 
data de 12.06.2015. Debitorul SC Cement Services 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Alion, nr.1, 
bl.B2, sc. 6, ap.1, jud. Mehedinţi, CIF: 9227784, 
J25/79/1997, aflată în procedura de faliment, dosar 
nr. 1482/101/2008 prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolventa SPRL, cu sediul profesional ales în 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.Mehe-
dinţi şi debitorul SC East Star Trading SRL, CUI 
11975086, societate în faliment conform dosarului 
nr. 8445/101/2007 aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinţi, prin lichidator judiciar Cabinet Individual 
de Insolvență Grădinaru Valentina scoate la 
vânzare: Proprietate imobiliara de tip rezidential 
P+E situata în Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr.161, 
jud. Mehedinti compusă din teren curții constructii 
in suprafata de 300,46 mp CF 53253 si constructue 
amplasata pe acest teren compusă din 5 camere, 
bucătărie, baie, terasă, hol, debadara şi pivniţă, Sc 
= 241.57 mp, Su=184.16 mp CF 53253-C1-U1 la 
un preţ de pornire în bloc a licitaţiei 57.000,00 euro 
ce se va achita în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 
Pretul nu este afectat de TVA. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului din localitatea Dr. Tr. 
Severin str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi la 
data de 12.06.2015 orele 09,00. Titlurile executorii 
în baza cărora se va proceda la valorificarea bunu-
rilor imobile descrise anterior sunt sentința nr. 
417/06.10.2008 şi sentința nr. 230/F14.05.2008 
pronunțată de Tribunalul Mehedinți. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de consemnarea la 
banca, până la data începerii licitaţiei, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire a licitaţiei. 
Nr. cont RO02RZBR0000060003348409 deschis la 
Raiffeisen Bank SA Sucursala Dr. Tr. Severin. 
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0752819051; 
0742592183, 0252354399 sau la sediul profesional 
al lichidatorului din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, Cabinet Individual 
de Insolvență Grădinaru Valentina

PIERDERI
Pierdut atestat marfă, seria CPC nr. 0316335000, 
eliberat de A.R.R. Mehedinți în anul 2014, pe 

numele Covâză Cristinel. 

Pierdut formular poliţa G836821, vignete RCA 
HI5171804- 805; HI5171808- 810. Le declar 
nule.

SC MEMO Consult KR SRL, J40/14765/2004, RO 
16761466, sediu social Str. Stelea Spataru 10, 
et.II, ap.7, sector 3, punct de lucru: Şos. Kiselef 
nr.29, sector 1, declară pierderea certificatului 
constatator punct de lucru emis în data de 

25.06.2014 şi eliberat la data de 26.06.2014 de 
O.N.R.C. Bucureşti.

Pierdut Atestat profesional transport marfă şi 
persoane nr. 0168540000, pe numele Şerbănescu 
Mihai Nicuşor, eliberat de A.R.R. Argeş. Se 
declară nul.

Pierdut certificat ambarcaţiune de agrement nr. 
23794 înmatriculată la Căpitănia Portului 
Mamaia sub nr. 0692-MM. Se declară nul.


