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OFERTE SERVICIU
SC Christian 76 Tour SRL angajeaz` Manager \n activitate
de turism. Cerin]e- minim 9 ani experien]` \n domeniu;
cunosc`tor limba arab`. Se ofer`: contact pe perioad`
nedeterminat`, salariu fix lunar de 2000 lei. Observa]ii:
oferta de angajare se adreseaz` cet`]enilor UE [i Non
–UE. Oferta este valabil` p~n` la 23.09.2014. Selec]ia se
face pe baza de interviu care se va sus]ine la 23.09.2014,
ora 15:00, \n str. Sm~rdan nr. 7, Tel. +40 21 270 00 81.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Gorj
cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt.col. Dumitru Petrescu, nr. 1,
scoate la concurs, în zilele de 22.09.2014 (proba scris`) [i
24.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional supe-
rior -ALOFM Gorj; Condi]ii specifice de participare la con-
cursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii uni-
veristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`in domeniul tehnic sau economic;
Vechime în specialitate – minimum 9 ani; Cuno[tin]e op-
erare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
22.09.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 24.09.2014 – ora
12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul AJOFM Gorj.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Bistri]a-N`s`ud cu sediul în Bistri]a, Str. G`rii, nr. 2-4,
scoate la concurs, în zilele de 22.09.2014 (proba scris`) [i
24.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`toarele pos-
turi temporar vacante: Consilier clasa I, grad profesional
principal– Compartimentul Juridic, Rela]ii cu Publicul -Co-
municare [i Secretariatul Consiliului Consultativ; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire
de specialitate – studii univeristare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime
în specialitate – minimum 5 ani; Cuno[tin]e operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort in-
telectual, seriozitate. Consilier clasa I, grad profesional
superior– Compartimentul Monitorizare proiecte
finan]ate FSE; Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie tempo-
rar vacante: Preg`tire de specialitate – studii univeristare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate – minimum 9 ani;
Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 22.09.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
24.09.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în ter-
men de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Bistri]a

Agen]ia Municipal` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Bucure[ti  cu sediul în Bucure[ti, Str. Sp`taru Preda, nr.12,
sector 5, scoate la concurs, în zilele de 22.09.2014 (proba
scris`) [i 24.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi temporar vacante: Consilier clasa I,
grad profesional superior – Compartimentul control in-
tern managerial; Condi]ii specifice de participare la con-
cursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii uni-
veristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate – mini-
mum 9 ani; Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate.
Consilier clasa I, grad profesional superior – Biroul RUS;
Comunicare [i secretariatul CC; Condi]ii specifice de par-
ticipare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar vacante: Preg`tire de specialitate –
studii univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, respec-
tiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate – min-
imum 9 ani; Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate.
Expert clasa I, grad profesional superior– ALOFM Sector
4; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacante:
Preg`tire de specialitate – studii univeristare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate – minimum 9 ani; Cuno[tin]e op-
erare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Expert clasa I, grad profe-
sional principal– Centrul de Informare [i Consiliere privind
Cariera; Condi]ii specifice de participare la concursul pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar va-
cante: Preg`tire de specialitate – studii univeristare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate – minimum 5 ani;
Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 22.09.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
24.09.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în ter-
men de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul AMOFM Bucure[ti.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu
sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr. 20-22, sector 4, scoate
la concurs, în zilele de 22.09.2014 (proba scris`) [i
24.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional asis-
tent – Direc]ia Gestiune Buget Asigur`ri pentru Somaj-
Compartimentul Achizi]ii Publice [i Investi]ii; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacant`: Preg`tire
de specialitate – studii univeristare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime
în specialitate – minimum 1 an; Cuno[tin]e de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i cre-
ativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului: 22.09.2014
– ora 9.00 – proba scris`; 24.09.2014 – ora 12.00 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul ANOFM.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Neam] cu sediul în Piatra Neam], Str. Privighetorii, nr. 21,
bl.B13, parter, scoate la concurs, în zilele de 22.09.2014
(proba scris`) [i 24.09.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad
profesional superior – ALOFM Piatra Neam] - Comparti-
ment Înregistrare [omeri [i Medierea Muncii; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire
de specialitate – studii univeristare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime
în specialitate – minimum 9 ani; Cuno[tin]e operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort in-
telectual, seriozitate. Programul concursului: 22.09.2014 –
ora 9.00 – proba scris`; 24.09.2014 – ora 12.00 – interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Neam].

În conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 [i a O.U.G.
nr.45/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale anun]`
scoaterea la concurs a func]iei publice de execu]ie va-
cant` de consilier juridic superior din cadrul Direc]iei Gen-
erale Politici Agricole [i Strategii -Direc]ia Organiz`ri de
Pia]` în Sectorul Vegetal -Compartimentul Cereale,
Oleaginoase [i Depozitare, în data de 24.09.2014, proba
scris`, astfel: Direc]ia Generala Politici Agricole [i Strate-
gii, Direc]ia Organiz`ri de Pia]` în Sectorul Vegetal -Com-
partimentul Cereale, Oleaginoase [i Depozitare: 1 func]ie
public` vacant` de consilier juridic superior. Condi]ii speci-
fice: -Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`  în domeniul  [tiin]elor
juridice; Vechimea minim` în specialitatea studiilor: 9 ani.
Cunoa[tere o limb` str`in` –nivel mediu; Cuno[tin]e op-
erare calculator –nivel mediu. Dosarele de înscriere la con-

curs se depun la secretariatul comisiei de concurs în ter-
men de 8 zile, de la data public`rii. Bibliografia, condi]iile
specifice de participare precum [i actele solicitate can-
dida]ilor pentru dosarul de înscriere vor fi afi[ate la sediul
institu]iei din B-dul. Carol I nr.24, sector 3 Bucure[ti [i vor
fi publicate pe pagina de web www.madr.ro. Concursul
va avea loc la sediul MADR.

Agen]ia de Credite [i Burse de Studii anun]` scoaterea la
concurs a unei func]ii publice de execu]ie, vacante, de
consilier, clasa I, grad principal la Direc]ia Financiar-Con-
tabilitate [i Resurse Umane. Concursul va avea loc la
sediul Agen]iei de Credite [i Burse de Studii din
Str.Caransebe[, nr.1, sector 1, Bucure[ti, în data de
13.10.2014, ora 10.00. Documentele necesare înscrierii la
concurs, condi]iile generale, condi]iile specifice [i bibli-
ografia sunt afi[ate la sediul institu]iei. Dosarele pot fi de-
puse în termen de 20 de zile de la public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, laDirec]ia Fi-
nanciar-Contabilitate [i Resurse Umane. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la tel. 021.310.19.05. 

Inspectoratul de Stat în Construc]ii –I.S.C. scoate la con-
curs urm`toarele func]ii publice de execu]ie vacante: -In-
spector în construc]ii, grad profesional superior- 1 post
-I.R.C. Nord-Est -Compartimentul Control Urbanism, Ame-
najarea Teritoriului [i Autorizarea Execut`rii Lucr`rilor; -
Inspector în construc]ii, grad profesional superior- 1 post
-I.R.C. Sud Muntenia -Compartimentul Control Urbanism,
Amenajarea Teritoriului [i Autorizarea Execut`rii
Lucr`rilor; -Inspector în construc]ii, grad profesional su-
perior- 1 post -I.R.C. Nord-Est -Compartimentul Avizare
Lucr`ri Publice [i Emitere Acorduri; -Inspector în
construc]ii, grad profesional superior- 1 post -I.R.C. Nord-
Vest -Compartimentul Avizare Lucr`ri Publice [i Emitere
Acorduri; -Inspector în construc]ii, grad profesional supe-
rior- 1 post- I.R.C. Nord-Vest -Compartimentul Supraveg-
herea Pie]ei Produselor pentru Construc]ii, Autorizare
Laboratoare [i Dirigin]i de [antier; -Inspector în
construc]ii, grad profesional asistent- 1 post -I.R.C. Centru
-Compartimentul Supravegherea Pie]ei Produselor pen-
tru Construc]ii, Autorizare Laboratoare [i Dirigin]i de
[antier; -Inspector în construc]ii, grad profesional supe-
rior- 1 post -I.R.C. Bucure[ti-Ilfov -Compartimentul
Supravegherea Pie]ei Produselor pentru Construc]ii, Au-
torizare Laboratoare [i Dirigin]i de [antier; -Inspector în
construc]ii, grad profesional superior- 1 post -I.J.C. Con-
stan]a -Compartimentul Control [i Inspec]ie pentru Cali-
tatea Lucr`rilor de Construc]ii; -Inspector în construc]ii,
grad profesional superior- 1 post -I.J.C. Arge[ -Comparti-
mentul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de
Construc]ii; -Inspector în construc]ii, grad profesional su-
perior- 2 posturi -I.J.C. Dolj -Compartimentul Control [i In-
spec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii;
-Inspector în construc]ii, grad profesional superior- 1 post
-I.J.C.Satu-Mare -Compartimentul Control [i Inspec]ie pen-
tru Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii; -Inspector în con-
struc]ii, grad profesional superior- 1 post -I.J.C. Bra[ov
-Compartimentul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea
Lucr`rilor de Construc]ii; -Inspector în construc]ii, grad
profesional superior- 1 post -I.J.C. Sibiu -Compartimentul
Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de Con-
struc]ii; -Inspector în construc]ii, grad profesional supe-
rior- 2 posturi -I.C.M. Bucure[ti -Biroul Control [i Inspec]ie
pentru Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii al Sector 1; -In-
spector în construc]ii, grad profesional superior- 1 post -
I.C.M. Bucure[ti -Biroul Control [i Inspec]ie pentru
Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii al Sector 2; -Inspector
în construc]ii, grad profesional debutant- 1 post -I.C.M. Bu-
cure[ti -Biroul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea
Lucr`rilor de Construc]ii al Sector 2; -Inspector în con-
struc]ii, grad profesional superior- 1 post -I.C.M. Bucure[ti
-Biroul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de
Construc]ii al Sector 3; -Inspector în construc]ii, grad pro-
fesional superior- 1 post- I.C.M. Bucure[ti -Biroul Control [i
Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii al Sec-
tor 4; -Inspector în construc]ii, grad profesional asistent-
1 post -I.C.M. Bucure[ti -Biroul Control [i Inspec]ie pentru
Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii al Sector 5; -Inspector
în construc]ii, grad profesional superior- 1 post -I.C.M. Bu-
cure[ti -Biroul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea
Lucr`rilor de Construc]ii al Sector 6. Proba scris` a concur-
sului se va desf`[ura în data de 13.10.2014 la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construc]ii -I.S.C. Interviul va avea loc
în data de 16.10.2014. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii
prezentului anun] în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii -I.S.C.,
etajul 5, camera 3. Condi]iile de participare la concurs [i
bibliografiile se vor afi[a la sediul Inspectoratului de Stat
în Construc]ii -I.S.C. [i pe site-ul I.S.C. (www.isc-web.ro). In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul de telefon
021.318.17.00 interior 109.

CITA}II
Cojocariu Daniel Costel, cu domiciliul în Dorohoi, jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar 1343/222/2014,
având ca obiect “program vizite minor” citeaz` la
Judec`toria Dorohoi în data de 01.10.2014 pe Neculai
Doina, în calitate de pârât, cu re[edin]a în Italia.

Scutaru Silvia este chemat` în data de 26 septembrie
2014, ora 12,30, în arbitraj, în calitate de pârât`, la Tri-
bunalul de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng` Camera de Ar-
bitraj [i Mediere, cu sediul în mun. Ia[i, bd. {tefan cel
Mare [i Sfânt nr. 2, bl. B2, col], tr. 1, jud. Ia[i, dosar nr.
6/2014, având ca obiect ”preten]ii”, reclamant` fiind SC
FI.D.ELIA CASA SRL.

Boariu George este chemat în data de 26 septembrie
2014, ora 12,00, în arbitraj, în calitate de pârât, la Tri-
bunalul de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng` Camera de Ar-
bitraj [i Mediere, cu sediul în mun. Ia[i, bd. {tefan cel
Mare [i Sfânt nr. 2, bl. B2, col], tr. 1, jud. Ia[i, dosar nr.
5/2014, având ca obiect ”preten]ii”, reclamant` fiind SC
FI.D.ELIA CASA SRL.

Numitul Baicea Viorel, cu domiciliu cunoscut în Bucure[ti,
str. Turda, bl. 4, sc. A, apt. 1, sect. 1 este citat în Dosarul Tri-
bunalului Arge[ cu nr. 1705/214/2012 pentru termenul din
1.10.2014, în calitate de intimat-pârât, cauza având ca
obiect ie[ire din indiviziune de pe urma defunctului
Baicea Gheorghe- recurs Tudor Ion.

Reclamantul Marinescu Nicolae citeaz` pârâtul Grigorie
Ionela Mihaela la termenul din 16.09.2014 în dosarul
nr.2312/304/2013 la Judec`toria Segarcea, pentru modifi-
care m`suri privind copilul.

Se citeaz` Optica Verde Ana SRL cu sediul în Sebe[,
Str.Pie]ii, nr.14, Jude] Alba, num`r de ordine în Registrul
Comer]ului J1/481/2012 [i CUI:30393971, în calitate de deb-
itor, în dosarul nr.867/298/2014, având ca obiect ordo-
nan]` de plat`- OUG 119/2007/art.1013 CPC s.u, aflat pe
rolul Judec`toriei Sebe[, în contradictoriu cu Optical Net-
work SRL, pentru [edin]a din data de 23.09.2014, ora
08.30, complet c1.

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i,
Cita]ie. SC Panselu]a SRL, cu sediul social în loc. Tome[ti,
str. Dimitrie Anghel, jude]ul Ia[i, înmatriculat` la Oficiul
Registrului Comer]ului Ia[i sub nr. J22/686/2002, C.U.I.
14732960 [i D-na Dinu Cornelia, CNP 2680113221246, domi-
ciliat` în municipiul Ia[i, Fdc. Bucium nr. 4C, jude]ul Ia[i,
în calitate de administrator al SC Panselu]a SRL, sunt cita]i
la Tribunalul Ia[i – Sec]ia Civil` II – Faliment, Complet com
S4 fal, cu sediul în Ia[i, str. Nicolae Gane, nr. 20A, în dosarul
nr. 4476/99/2014 (num`r în format vechi 311/2014), pen-
tru termenul de judecat` din data de 02.12.2014, ora
09:00, în contradictoriu cu Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i, pentru solu]ionare cerere privind
deschiderea procedurii insolven]ei. 

Judec`toria B`lce[ti, dosar nr.875/185/2010, sentin]` civil`
nr.15/24.02.2011. Admite cererea formulat` de reclamanta
Solomon Mariana-Camelia, cu domiciliul în Comuna
Tetoiu, satul ]epe[ti, jude]ul Vâlcea, împotriva pârâtului
Solomon [tefan, cu acela[i domiciliu, citat în cursul
judec`]ii prin publicitate. Desface prin divor] c`s`toria
încheiat` de p`r]i la data de 19.02.1994, din culpa pârâtu-
lui. Reclamanta va reveni la numele anterior.
Încredin]eaz` reclamantei spre cre[tere [i educare pe mi-
norii S.R-I [i S.M-N. Oblig` pârâtul s` contribuie la
între]inerea minorilor cu câte 111 lei lunar pensie de
între]inere. Cu apel în termen de 30 de zile de la comuni-
care. Pronun]at` în sedin]` public`.

B`icoianu Stoica Ion Marius este citat la data de
23.09.2014, orele 09.00, la Judec`toria Horezu, jude]ul Vâl-
cea, dosar 177/241/2014, în proces de divor] cu B`icoianu
Stoica Elena Diana.

Tocil` Neculai, Gigea Rodica, [i Gigea D`nu], \n calitate de
susceptibili mostenitori ai defunctei Gigea Valeria, sunt

cita]i \n instan]` la Judec`toria Suceava, dosar nr.
7653/314.2013, termen. 12.09.2014., obiect fond funciar.

Se citeaz` la Judec`toria Ploie[ti pentru termenul din data
de 1 oct 2014, ora 08:30 \n dosar 7234/281/2012 av~nd ca
obiect contesta]ie la executare numit` D`nil` Nicoleta
Carmen cu ultimul domiciliu cunoscut \n comuna
P`ule[ti, sat G`geni 118 \n calitate de intimat \n proces cu
G`man Carmen Gabriela, \n calitate de constatatoare.

Numitul B`nu]u Nicolae cu domiciliul în Str. Ilfov, nr.3, co-
muna Glina, jud. Ilfov este chemat în data de 12.septem-
brie.2014, ora-8.30, în Instan]`, la Judec`toria Sectorului 2
Bucure[ti, Bd.Unirii nr. 37, sector 3, Bucure[ti în calitate de
pârât în dosarul nr. 22275/300/2012.

Alistar Constantin, domiciliat în mun. Boto[ani, str. Ion
Pilat, nr. 14, sc. B, etaj 2, ap. 9, anun]` deschiderea proce-
sului de declarare a mor]ii numitului Alistar Vladimir, fiul
lui Neculai [i Elena, cu ultimul domiciliu în mun. F`lticeni,
str. Dumbrava Minunat`, nr. 2,  jud. Suceava, CNP
1600222330763, cu invita]ia oric`rei persoane s` anunte
date pe care le cunoa[te în leg`tur` cu cel disp`rut, con-
form articolului 944, alin. 2, Cod procedur` Civil`, întrucât
ac]iunea face obiectul dosarului nr. 2333/ 227/ 2014 aflat
pe rolul Judec`toriei F`lticeni, jud. Suceava. Termen de
judecat` 29.09.2014.

DIVERSE
SC Credis Comexim SRL în calitate de titular, anun]` pub-
licul interesat asupra declans`rii etapei de încadrare, con-
form HG nr. 1076/2004, în vederea ob]inerii avizului de
mediu pentru „Planul Urbanistic Zonal -Bd.Muncii (nord)
–construire hal` [i birouri, Bd.Muncii, nr.279“ în municip-
iul Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.279, jud.Cluj. Prima ver-
siune a planului poate fi consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Cluj, Calea Doroban]ilor, nr.99,
[i la adresa B-dul Muncii, nr.281, Cluj-Napoca, din data de
08.09.2014 între orele 08.00-14.00. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii [i sugestii, pân` în
data de 26.09.2014, la APM Cluj, Str. Doroban]ilor, nr.99,
blocul 9B, cod: 400609, fax: 0264.410.716, email: of-
fice@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni între orele 09.00-
16.30, mar]i-joi între orele 09.00-14.00 [i vineri între orele
09.00-12.00.

SOMA}II
Dosar nr. 2201/265/2013. N`s`ud la 11 iunie 2014. Soma]ie
de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul
dosarului nr. 2201/265/2013, reclaman]ii Ursa Andron [i
Ursa Rodica, ambii domicilia]i \n localitatea Poiana Ilvei
nr. 179A, jud. Bistri]a-N`s`ud, au solicitat constanarea
dob~ndirii dreptului de proprietate, prin uzucapiune [i
jonc]iunea posesiilor, de c`tre p~r~]ii Ursa Grigore [i Ursa
Maria asupra suprafe[ei de teren de 11139 mp, \nscris` \n
CF 25250 Poiana Ilvei nr. Top. 824; CF 25247 Poiana Ilvei nr.
Top. 823; CF. 25249 Poiana Ilvei nr. Top 943/1; CF 25248
Poiana Ilvei nr. Top 943/2. Acest teren constituie un lot sit-
uat \n intravilanul comunei Poiana Ilvei, destina]ie cur]i
construc]ii, arabil [i f~na] [i are forma neregulat`, \ntre
urm`toarele vecin`t`]i: la NE – Ursa Lenu]a, E- Ursa
{tefan, SE – Pui Ionel; S- drum comunal, V-Ursa Lenu]a, N-
drum privat. Potrivit sus\inerilor reclaman\ilor, terenul an-
terior men]ionat a fost folosit de antecesoarea p~r~tului
Ursa Grigore \nc` dinaintea primului r`zboi mondial [i l-
a transmis p~r~]ilor Ursa Grigore [i Ursa Maria \n jurul an-
ului 1950. |n prezent, terenurile se afl` \n posesia
reclaman]ilor care au \ncheiat cu p~r~]ii un anteconstract
de \ntre]inere \n data de 15.09.2010. Prin \ncheierea de
[edin]` din data de 06.06.2014, \n temeiul art. 1051 Cod pr.
Civ., instan]a a dispus emiterea prezentei soma]ii prin care
se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor intersate drep-
tul de a face opozi]ie [i de a o \nainta Judec`toriei N`s`ud,
\n caz contrar, \n termen de 6 luni de la publicarea prezen-
tei, instan]a urm~nd a trece la judecarea cauzei.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Conducere al Funda]iei pentru
Tineret a Municipiului Bucure[ti, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare [i cu art.11 alin.(1) din Regu-
lamentul Intern de Organizare [i Func]ionare (RIOF) al
FTMB, convoac`, în data de 05.11.2014 orele 17.30, la sediul
FTMB din Bucure[ti, Calea [erban Vod` nr. 213, sector 4 -
Tehnic Club, Adunarea General` Extraordinar` a Orga-
niza]iilor de Tineret a FTMB cu urm`toarea Ordine de Zi:
1) Raport de activitate al Consiliului de Conducere pentru
perioada noiembrie 2012 -octombrie 2014; 2) Alegerea
Consiliului de Conducere prin vot secret, pe func]ii: a)
Alegerea prin vot secret a Pre[edintelui FTMB; b) Alegerea
prin vot secret a Vicepre[edintelui FTMB; c) Alegerea prin
vot secret a Secretarului FTMB; d) Alegerea prin vot se-
cret a membrilor Consiliului de Conducere în num`r de 6
([ase); 3) Alegerea Comisiei de Cenzori, pe func]ii; 4)
Alegerea Comisiei de Etica [i Litigii, pe func]ii. În cazul în
care la data [i ora stabilite nu se întrune[te cvorumul
necesar, Adunarea General` Extraordinar̀  a Organiza]iilor
de Tineret a FTMB este reconvocat` pentru data de
06.11.2014, orele 17.30 la aceea[i adres` [i cu aceea[i or-
dine de zi. Adresele de sus]inere a candidaturii din partea
organiza]iilor membre pentru func]iile pentru care se or-
ganizeaz` alegeri, se vor depune pân` la data de
22.10.2014, orele 16.00 la secretariatul FTMB, prin po[t`
cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/410.70.27 sau
scanat` la adresa de e-mail office@ftmb.ro, urmând ca
adresele de sus]inere a candidaturii care se primesc dup`
aceast` dat` [i or` s` nu mai fie luate în considerare. La
[edin]a Adun`rii Generale va participa câte 1 (un)
reprezentant din partea fiec`rei organiza]ii membre, în
baza mandatului dat de aceasta, iar din partea
organiza]iilor care înainteaz` propuneri pentru vreuna
din func]iile pentru care se organizeaz` alegeri, va partic-
ipa al`turi de reprezentant [i persoana propus`. Rela]ii
suplimentare la tel.: 021/335.13.72; 021/410.70.72;
0752.304.665 -Doina Sorina Oprea -Secretar FTMB; e-mail.
office@ftmb.ro.

Convocator: În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM
nr.1/2006 privind emiten]ii [i opera]iunile cu valori mo-
biliare, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind ex-
ercitarea unor anumite drepturi ale ac]ionarilor în cadrul
adun`rilor generale ale societ`]ilor, modificat [i comple-
tat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul
ASF nr.6/2014 [i ale Actului Constitutiv al S. ROMAERO
S.A., Consiliul de Administra]ie al S. ROMAERO SA -cod
unic de înregistrare RO 1576401, num`r de ordine în Reg-
istrul Comer]ului J40/3940/1991 -convoac`: Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de 15.10.2014 ora
14, la sediul societ`]ii din .Bucure[ti, Bulevardul Ficusului
nr.44, Sector 1, pentru to]i actionarii înregistra]i în Reg-
istrul Ac]ionarilor la data de referin]` de 1.10.2014 cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii vala-
bilit`]ii produselor bancare acordate de Banca Comer-
cial` Român` SA [i men]inerea garan]iilor existente, în
condi]iile actelor adi]ionale încheiate la data de 22 Au-
gust 2014 pentru perioada 25.08- 25.11.2014, precum [i
prelungirea ulterioar` pe o perioada de 9 luni, respectiv
pentru perioada 25.11.2014- 25.08.2015. 2. Aprobarea man-
datarii Directorului General Adjunct al S.ROMAERO S.A.
în vederea semn`rii documenta]iei de credit; 3. Stabilirea
limitelor generale ale remunera]iei directorului general
adjunct al societ`]ii, în conformitate cu prevederile art.
153 indice 18, alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind so-
ciet`]ile, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. 4. Numirea unui nou membru în Consiliul de
Administra]ie al S.ROMAERO S.A.; Lista cuprinzând in-
forma]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 ace[tia, la sediul
S.ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data
de 15.09.2014. Candidaturile pentru func]ia de membru
în Consiliul de Administra]ie se pot depune la secre-
tariatul societ`]ii pân` la dat` de 8.10.2014; 5. Stabilirea
Bugetului de Venituri [i Cheltuieli [i a Planului de In-
vesti]ii, pentru exerci]iul financiar 2014, având în vedere
prevederile Hot`rârii de Guvern nr. 683 din 19.08.2014,
publicat` în Monitorul Oficial nr.617 din 21.08.2014; 6.
Aprobarea datei de 5.11.2014 ca dat` de înregistrare, re-
spectiv de identificare a ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Ordinare
a Ac]ionarilor din data de 15/16.10.2014, în conformitate
cu dispozi]iile art.238 din legea 297/2004 privind pia]`
de capital; 7. Împuternicirea doamnelor Tena Veronica,
identificat` cu CI seria RR nr. 660248 [i Ionescu Alina

Claudia identificat` cu CI seria RR nr.919564 având
func]iile de consilieri juridici în cadrul societ`]ii, pentru
a îndeplini toate formalit`]ile necesare în vederea înreg-
istr`rii hot`rârilor Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor la Registrul Comer]ului. Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din
capitalul social au dreptul: de a introduce pân` la dat` de
26.09.2014 puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale
ordinare a ac]ionarilor, cu condi]ia c` fiecare punct s` fie
înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre pro-
pus spre adoptare de adunarea general` ordinar` a
ac]ionarilor; de a prezen]a pân` la dat` de 26.09.2014
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale
ordinare. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze în-
treb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii
generale. Societatea comercial` are obliga]ia de a
r`spunde la întreb`rile adresate de ac]ionari, sub
condi]ia respect`rii art.13 (2) din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. Drepturile prev`zute anterior pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Documentele [i informa]iile refer-
itoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum [i
proiectul de hot`râre supus dezbaterii [i aprob`rii AGOA
sunt disponibile la sediul S. ROMAERO S.A., la Secre-
tariatul AGA, începând cu dat` de 12.09.2014, precum [i
pe website-ul societ`]ii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com. Participarea la [edin]a adun`rii gen-
erale a ac]ionarilor se face conform legisla]iei specifice în
vigoare [i Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., prin
reprezentare direct` sau pe baza de procura special`. For-
mularele de procura special` pentru reprezentare în
AGOA [i buletinele de vot prin coresponden]` se pot
ob]ine: la Secretariatul AGA precum [i pe website-ul so-
ciet`]ii ROMAERO SA: www.romaero.com, sec]iunea
Leg`turi –Romaero Info –Informa]ii ac]ionari, începând
cu dat` de 12.09.2014 [i vor fi depuse pân` la data de
14.10.2014. În situa]ia în care la prima convocare nu se în-
trunesc condi]iile legale de reprezentare, A.G.A. se repro-
grameaz` pentru dat` de 16.10.2014, în acela[i loc, la
aceea[i ora.  Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefon 021/599.41.04; fax 021/599.41.05.  Pre[edinte C.A.,
Encutescu Aurel Sorin.

LICITA}II
Subscrisa SC }es`toriile Reunite SA, cu sediul în Bucure[ti,
Str. Sp`taru Preda nr.5, Sector 5, înmatriculat` la Registrul
Comer]ului Bucure[ti sub nr. J40/352/1991, având C.U.I.
425818 [i contul nr. RO68RNCB0076029410790001, de-
schis la BCR Sucursala Izvor, reprezentat` prin d-l Miron
Daniel Florian –Director general-, anun]` vânzarea prin
licita]ie public` cu strigare a urm`toarelor mijloace fixe:
ma[ini de ]esut plusuri [i stofe de mobil`, ma[ini de fin-
isat, ma[ini de bobinat, ma[ini de cusut, ma[ini de urzit,
ma[ini de tricotat plu[uri, ma[ini de t`iat [i tuns, precum
[i a unor cantit`]i de fire de bumbac, bumbac cu poly-
ester, pna, lâna [i vâscoz`. Licita]iile se organizeaz` la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Sp`taru Preda nr.5, sec-
tor 5, în fiecare miercuri, la orele 13:30, începând cu data
de 10 septembrie 2014. Detalii pe site-ul societ`]ii
www.tesatoriilereunite.ro [i la telefon 021-3246060.

Lichidator Carduelis Consulting Ipurl vinde la licita]ie pub-
lic` bunurile ce apar]in soc. Na]ionale a C`rbunelui SA
Ploie[ti: 1) C~mpulung [i Bughea/AG.: cl`dire arhiv`, can-
tin` club pesc`reasc`, bloc nefamili[ti, complex balnear
Bughea; 2) Baraolt (mina Carpeni)/Covasna: cabin`
poart`, spa]ii de servire a mesei, baie l`mp`rie, sala de
apel, central termic`, atelier mechanic, magazine material
[i [opron + teren-38.000 mp; 3) Com`ne[ti(mina)/Bac`u:
cl`dire cantin` restaurant, c`min nefamili[ti Laloaia,
cl`dire baie, [opron baie, [opron magazie materiale, de-
pozit combustibil [antier, post trafo [antier Laloaia, cl`dire
administrativ`-magazie+teren-1942 mp; 4) Filipe[tii de
P`dure/PH.(mina): bloc dispensar, dormitor comun, teren
rezervoare ap` potabil`, teren incinta Ro[ioara(stadion
M~nerul); 5) Oradea, Voievozi, Borod [i Vadul Cri[ului-afer-
ente minelor Voievozi [i Borod/Bihor:Mina Voievozi,
Oradea-cl`dire cantin`, cl`dire mi[care CFI, grup social
muncitori; Mina Borod, Vadul Cri[ului-cabin` poart`,
cabin` probagisti, sediu administrativ, platforma Gara V.
Cri[ului; 6) Ploie[ti/PH.: IMOBILE: teren-1742 mp, Bob~lna,
nr. 2 + turn metalic; teren-3639 mp, Corn`]el, nr. 3+turn
metalic+pod beton-D~mbu; MOBILE: autovehicule:-Dacia
1304 Pick-up, ARO, Leganza CDX. Licita]ia va avea loc \n
fiecare zi de miercuri ora 14.00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str Cercelu[, nr 33. Rel. tel. 0722.634.777.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Municipal
One[ti. Biroul Colectare [i Executare Silit`. Nr. 107531/
04.09.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-
bile. Serviciul Fiscal Municipal One[ti \n temeiul art. 162
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 26.09.2014,
ora 10.00 \n localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5, vinde prin
licita]ie public` (primul termen) bunul imobil proprietate
a debitorului SC Tagus Contor România SRL cu sediul în
sat Balciu, comuna Miroslava, jude]ul Iasi, Cod de identi-
ficare fiscal` 8122704: Apartament 2 camere situat \n
jude]ul Bac`u, localitatea One[ti, strada Ca[inului, nr. B9,
sc. A, parter, ap. 15 – \n valoare de 95888 lei (exclusiv TVA).
Pre]ul de pornire a licita]iei 95888 lei (exclusiv TVA), ast-
fel: Vânzarea va avea loc \n data de 26.09.2014 ora 10.00
la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str. Po[tei nr.
5. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` pân` la data de
25.09.2014, taxa de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de cump`rare scris`,
precum [i celelalte acte prev`zute de art. 162, alin. 7 din
OG nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` repub-
licat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul
de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Informa]ii su-
plimentare pute]i ob]ine la sediul Serviciului Fiscal Mu-
nicipal One[ti, telefon 0234/ 320671, interior 209. 

SC Muntenia SA, societate aflat` \n faliment, dosar nr.
2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator judiciar,
\n legatur` cu anun]ul publicitar ap`rut \n ziarul „Jurnalul
Na]ional” din data de 05.09.2014 prin care se scoteau la
vânzare la licita]ie public` urmatoarelor posturi de trans-
formare de tip interior: PT 1-2, PT 3, PT 5; PT 6, PT 7 [i PT 9,
anun]` ca s-a strecurat o eroare material`, \n sensul ca
aceste active nu pot fi valorificate la acest moment
deoarece, debitoarea este doar coproprietarta acestor ac-
tive. Dup` ob]inerea acordului pentru valorificare din
partea celorla]i coproprietari,  aceste active ( PT 1-2, PT 3,
PT 5; PT 6, PT 7 [i PT 9 ) vor fi scoase la licita]ie public` \n
baza unui Caiet de Sarcini.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Str. Dumb-
rava Ro[ie nr. 1 - 3, localitatea Bac`u. Nr. 279103 din
04.09.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile [i imobile. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u \n temeiul art. 159, alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, face cunoscut c` în ziua de 25 septembrie 2014,
ora 13.00, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1
- 3, vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri: auto-
turism Toyota Land Cruiser 3.0D-4D Executive, an fab-
rica]ie 2007, culoare gri, trac]iune integral`, motorin` –
pre] 34.388 lei [i stoc de curele transmisie auto - pre]
403.200 lei, proprietate a SC Mediu Research SRL Bac`u,
cu sediul social \n Bacau, strada Alexei Tolstoi nr. 12, cod
de identificare 25975493 – termenul 3. Cl`dire brut`rie
- \n suprafa]` de 180 mp – parter [i teren cur]i - cl`diri \n
suprafa]` de 576 mp ce figureaz` \n registrul agricol per-
soane juridice al comunei Huruie[ti la pozi]ia de rol nr.
32, sola 106, parcela 86, situat pe raza comunei
Huruie[ti, jud. Bac`u, pre] – 71381 lei, proprietate a deb-
itorului Societatea Agricol` Gloria AFJ, cu domiciliul fis-
cal \n com. Huruie[ti, jud. Bac`u, CUI 8108661 –
termenul 2. Rapoartele de evaluare pot fi consultate la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Bac`u, precum [i a societ`]ilor debitoare. Not`: Pre]urile
de evaluare nu con]in TVA. To]i cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor, sunt invita]i s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunului sunt invita]i s` prezinte, pân` \n ziua prece-
dent` termenului de vânzare, respectiv 24 septembrie
2014, ora 16.30: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei
de participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie dup` certificatul unic de \nregistrare elib-

erat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus
\n limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de credi-
torii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare la locul fixat
\n acest scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon nr. 0234/ 510015, in-
terior 255/ 257.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Nr. 82990/ 08.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna Septembrie ziua 25. II - a licita]ie. În temeiul art.
162, alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de 25, luna septem-
brie 2014 ,orele 10.00, \n localitatea Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 7, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile proprietate a debitorului OJSPA Suceava,
cu domiciliul fiscal \n localitatea Suceava, str. Bd. 1 Decem-
brie 1918, nr. 15, cod de identificare fiscal` RO 4244806:
Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA,
în lei. Cota TVA. 1. Dacia Logan 1.4i, 2006, Nr. \nmatricu-
lare SV-08-ANV. 5507 lei. 24%; 2. Dacia Double Cab 1.9D,
4X4, Nr. \nmatriculare SV-07-RTN. 4226 lei. 24%; 3. Dacia
Logan 1.4i, 2006, Nr. \nmatriculare SV-08-AOG. 5507 lei.
24% Total: 15240 lei. Bunurile mobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele: Creditori: AJFP Suceava.
Sarcini. 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 in-
teresa]i \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare prin licita]ie, respectiv, pân`
\n ultima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare
orele 13.00, la sediul AJFP Suceava – str. Vasile Bumbac,
nr. 7: oferte de cump`rare; dovada pla]ii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrul Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus \n limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada /emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat \n acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
\n conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din O.G. 92/
2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la telefon num`rul 0230/ 521358 int. 514.

BEJ Bogdan Alin Alexandru, cu sediul \n Deta, Str. Victo-
riei nr. 33, jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n dosar nr.
124/ex/2012, la data de 16.10.2014, ora 11: ce va avea loc la
sediul biroului nostru, \n vederea v~nz`rii imobilului sit-
uat administrativ \n localitatea Timi[oara, Str. Demetri-
ade nr. 1, etaj mansard`, nr ap. SAD3, jud. Timi[, \nscris \n
CF nr. 422054-C1-U3 Timi[oara, nr top. 1723/1/1/1/1c/2/III,
compus din: Spa]iu de birouri situat \n Timi[oara, Str.
Demetriade nr. 1, etaj mansarda, nr. Ap. SAD 3, jud. Timi[,
unitate individual` SAD compus` din 12 \nc`peri situate
la mansard`, av~nd ca p`r]i comune: terenul construit [i
neconstruit, fa]adele, funda]iile, pere]ii desp`r]itori, casa
sc`rii nr. 2, podul, sarpanta, \nvelitoarea, bransamentul
electric [i de ap`, racordul canal [i termic, cote 205/853
mp teren, potrivit c`r]ii funciare [i raportul de evaluare.
Pre]ul a fost stabilit conform raportului, la suma de
429.225 lei. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 429.225
lei. Pot participa la licita]ie numai persoanele care vor
\nregistra la CEC sau la orice alta institutie bancara, pe
seama si la dispozitia executorului judec`toresc, cel t~rziu
p~n` la data [i ora licita]iei, o cau]iune reprezent~nd 10%
din pre]ul de \ncepe a licita]iei, iar dovada consemn`rii, \n
original, \mpreun` cu oferta de cump`rare-scris`, va fi
depus` la executorul judec`toresc. |n cazul \n care pretind
a avea vreun drept asupra imobilului, trebuie s`-l anun]e
executorului judec`toresc, \nainte de data fixat` pentru
v~nzarea imobilului, sub sanc]iunea de a nu li se mai lua
\n considerare. Informa]ii la telefon 0256-390.223. Execu-
tor judec`toresc Bogdan Alin Alexandru. 

Prim`ria municipiului Caracal, cu sediul în Pia]a Victoriei
nr.10, organizeaz` în data de 25.09.2014, ora 12.00, licita]ie
public` deschis` pentru închirierea unor spa]ii comerciale
ce apar]in domeniului public al municipiului Caracal, sit-
uate în Pia]a Agroalimentar`, Calea Bucure[ti nr.45A [i
str.Mihai Eminescu nr 20A, dup` cum urmeaz`: 1. Închiri-
erea unor spa]ii comerciale situate în Pia]a Agroalimen-
tar`, Bld. Antonius Caracalla nr.22, dup` cum urmeaz`: -
spa]iul comercial nr.5, subsol, corp A, în suprafa]` de 12,07
mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comer-
cial nr.5, etaj, corp A, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.10, sub-
sol, corp B, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire –
30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.11, etaj, corp B, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1, subsol, corp C, în
suprafa]` de 16.50 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2, subsol, corp C, în
suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.3, subsol, corp C, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4, subsol, corp C, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1, etaj, corp C, în
suprafa]` de 12.90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2, etaj, corp C, în
suprafa]` de 12,9 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`.
- spa]iul comercial nr.3, etaj, corp C, în suprafa]` de 12,90
mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul com-
ercial nr.1, etaj, corp D, în suprafa]` de 18,30 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4, etaj,
corp D, în suprafa]` de 11,25 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`; - spa]iul comercial nr.5, etaj, corp D, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.6, etaj, corp D, în
suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.3, parter, corp A, în
suprafa]` de 21,00 mp. Pre] de pornire – 40,00
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.10, parter, corp B, în
suprafa]` de 20,70 mp. Pre] de pornire – 40,00
lei/mp/lun`. - spa]iile comerciale nr.4 [i 5, parter, corp D,
în suprafa]` de 29,70 mp. Pre] de pornire – 40,00
lei/mp/lun`. 2. Închirierea spa]iului comercial nr.4, în
suprafa]` de 18,00 mp ce apar]in domeniului public al
municipiului Caracal, situat în Calea Bucure[ti nr. 45A.
Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 3. Închirierea spa]iului
comercial nr.7, în suprafa]` de 23,00 mp ce apar]in dome-
niului public al municipiului Caracal, situat în Calea Bu-
cure[ti nr. 45A. Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 4.
Închirierea spa]iului comercial nr. 7, în suprafa]` de 20,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiului Caracal,
situat în str.Mihai Eminescu nr.20A. Pre] de pornire – 40
lei/mp/lun`. 5. Închirierea spa]iului comercial nr.6, în
suprafa]` de 20,00 mp ce apar]in domeniului public al
municipiului Caracal, situat în str.Mihai Eminescu
nr.20A. Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. Pre]urile de
pornire nu includ TVA. Documenta]ia [i instruc]iunile
privind organizarea licita]iei se pot ob]ine de la Compar-
timentul Concesiuni, Contracte, Acorduri, din strada Pia]a
Victoriei nr.8 sau la telefon 0249/511384, interior 131. Ofer-
tele se depun pân` pe data de 24.09.2014, ora 16.30, la
Ghi[eul Unic din cadrul Prim`riei municipiului Caracal.
Ofertele se deschid în data de 25.09.2014, orele 12.00, în
prezen]a ofertan]ilor, la sediul Prim`riei municipiului
Caracal.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a, tel
0241-251828, fax 0241-251744, organizeaz` în data de
02.10.2014, la sediul din strada Mare nr.170, licita]ie public`
deschis` cu strigare, în vederea concesion`rii urm`toarei
suprafe]e de teren, ce face parte din domeniul privat al
comunei Lumina: 1.Teren  în suprafa]` de 300 mp, situat
în com. Lumina, str. Dumitru Comsa/Mircea cel Batran,
lot 65, cu destina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia se va
desf`[ura în data de 02.10.2014, ora 10, la sediul Prim`riei
Comunei Lumina din strada Mare nr.170. Achizi]ionarea
caietului de sarcini se face de la sediul Prim`riei Comunei
Lumina la pre]ul de 100 lei, începând cu data de
15.09.2014. Garan]ia de participare la licita]ie este în cuan-
tum de 300 lei. Taxa de participare la licita]ie este de 200
de lei. 2. Teren  în suprafa]` de 1000 mp, situat în com. Lu-

mina, str. Decebal. Licita]ia se va desf`[ura în data de
02.10.2014, ora 11, la sediul Prim`riei Comunei Lumina din
strada Mare nr. 170. Achizi]ionarea caietului de sarcini se
face de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul de
100 lei, începând cu data de 15.09.2014. Garan]ia de par-
ticipare la licita]ie este în cuantum de 400 lei. Taxa de par-
ticipare la licita]ie este de 200 de lei.  În vederea
particip`rii la licita]ie, ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`
la sediul Prim`riei Comunei Lumina, Jud. Constan]a, pân`
în data de 02.10.2014, ora 9, urm`toarele documente: Doc-
umentele de  eligibilitate - în plic închis conform speci-
fica]iilor din caietul de sarcini. Dovada achit`rii caietului
de sarcini.Dovada constituirii garan]iei de participare.
Dovada achit`rii taxei de participare. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la nr. de telefon  0241-251828, Pri-
mar Chiru Dumitru.

Anun] privind vânzare de bunuri imobile anul 2014 luna
09 ziua 11. În temeiul art.162 din O.G. nr.92/2003, republi-
cat`, privind Codul de procedur` fiscal`, se face cunoscut
prin prezenta c` în ziua de 30.09.2014 ora-10.00, în locali-
tatea Haghig, nr.258, jude]ul Covasna, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile, proprietatea
SC Agromec SA cu sediul în localitatea Haghig, nr.543,
jude]ul Covasna, 1. Teren intravilan (cur]i) [i construc]ii
([opron, [opron, depozit carburan]i, atelier) în suprafa]`
total` de 6.029mp CF 3896 Haghig, nr.top 60/70, 6311/1,
6322/1, 60/28/1, 60/29/1 -pre] de pornire al licita]iei
131.700lei (diminuat cu 50% fa]` de pre]ul ini]ial).
Pre]urile de pornire a licita]iei nu con]in TVA. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
sarcini asupra bunurilor imobile înscrise în CF 3896
Haghig, nr.top 60/70, 6311/1, 6322/1, 60/28/1, 60/29/1
sunt: în favoarea Comunei Haghig prin înscrierea dreptu-
lui de ipotec` legal` în baza proceselor verbale de
sechestru nr.4610/01.11.2013. 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` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare: -oferta de cump`rare; -dovada pl`]ii
taxei de participare reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei în contul
RO02TREZ2565006XXX001998 deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Sf.Gheorghe sau dovada constituirii garan]iei
sub forma scrisorii de garan]ie bancar`. Men]ion`m c` la
data ]inerii licita]iei organul de executare va verifica cred-
itarea contului de mai sus deschis la Trezoreria Municipi-
ului Sf.Gheorghe; -împuternicire autentificat` a 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; -pentru per-
soanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport; -dovada
emis` de creditorii fiscali, în original, c` nu au obliga]ii fis-
cale restante datorate atât bugetului consolidat al statu-
lui, cât [i pentru obliga]iile datorate bugetului local
(certificate de atestare fiscal`). Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art.172-173 din Ordonan]a Guvernului
nr.92/2003, republicat`. Potrivit dispozi]iilor art.9, alin.2,
lit.d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicat`,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la tele-
fon num`rul 0267.366.904.

Anun] de participare la concesionare prin licita]ie public`
: 1.Informa]ii generale privind concedentul: Consiliul Local
Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: Jude]ul Tulcea,
Ora[ul Babadag, Str.Republicii, NR.89. Nr. tel: 0240/561 012
, fax: 0240/562 939 ;e-mail :urbanism@prim`ria-
babadag.ro. 2. Informa]ii generale privind obiectul con-
cesiunii: teren cu suprafa]` de 3312 mp aferent
construc]iei (grajd) situat pe str.Ciucurovei F.N. 3.
Informa]ii privind documenta]ia de atribuire: 3.1. orice
persoan` interesat` are dreptul de a solicit` [i de a ob]ine
documenta]ia de atribuire, punerea la dispozi]ia oric`rei
persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest
sens, a unui exemplar din documenta]ia de atribuire se re-
alizeaz` în mod direct, nerestric]ionat [i deplin, prin mi-
jloace electronice sau pe suport de hârtie. 3.2.
Compartimentul responsabil din cadrul concedentului :
Serviciul Urbanism din cadrul Prim`riei ora[ului Babadag,
str.Cabanei nr.5. 3.3. Documenta]ia de atribuire se pune la
dispozi]ia solicitan]ilor în mod gratuit. 3.4. Dat` limita
pentru solicitarea clarific`rilor 22.09.2014. 4. Informa]ii
privind ofertele: 4.1 Dat` limita de depunere a ofertelor:
02.10.2014, ora 09,00 la secretariatul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, în 1
exemplar. 5. [edin]a de deschidere a licita]iei va avea loc
în dat` de 01.10.2014, ora 10.00 la sediul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.Informa]ii privind in-
stan]a competen]` în solu]ionarea litigiilor ap`rute:con-
testa]iile se depun în termen de 5 zile de la comunicarea
rezultatului procedurii la sediul concedentului,men]ionat
la punctual 1, iar ac]iunea în justi]ie se introduce la sec]ia
de contencios administrativ a Tribunalului Tulcea în ter-
men de 30 zile. 7.Dat` transmiterii anun]ului de atribuire
c`tre institu]iile abilitate în vederea public`rii: 08.09.2014.

Anun] de participare la concesionare prin negociere di-
recta: 1.Informatii generale privind concedentul: Consil-
iul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: Judetul
Tulcea, Orasul Babadag, Str. Republicii, Nr.89, Nr. tel:
0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail: urbanism@pri-
maria-babadag.ro. 2. Informatii generale privind obiec-
tul concesiunii: teren cu suprafata  de 572 mp situat sub
grajdul din str.Ciucurovei F.N. 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. orice persoana interesata are
dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de
atribuire, punerea la dispozitia  oricarei persoane intere-
sate care a inaintat o solicitare in acest sens, a unui ex-
emplar din documentatia de atribuire se realizeaza in
mod direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace elec-
tronice sau pe suport de hartie. 3.2. Compartimentul re-
sponsabil din cadrul concedentului: Serviciul Urbanism
din cadrul Primariei orasului Babadag, str.Cabanei nr.5.
3.3. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia so-
licitantilor in mod gratuit. 3.4. Data limita pentru solic-
itarea clarificarilor 19.09.2014. 4. Informatii privind
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a ofertelor :
01.10.2014, ora 09,00 la secretariatul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1
exemplar. 5. Sedinta de deschidere a licitatiei va avea loc
in data de 01.10.2014, ora 10.00 la sediul Primariei orasu-
lui Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.Informatii privind in-
stanta competenta in solutionarea litigiilor
aparute:contestatiile se depun in termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatului procedurii la sediul conceden-
tului,mentionat la punctual 1, iar actiunea in justitie se
introduce la sectia de contencios administrativ a Tri-
bunalului Tulcea in termen de 30 zile. 7.Data transmi-
terii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate in
vederea publicarii: 08.09.2014.

PIERDERI
Pierdut Certificat de înregistrare fiscal` seria B, nr.2292337
[i anexele aferente apar]inând SC Mandreanu SRL. Se de-
clar` nule.

Pierdut card tahograf digital [i atestat profesional de
marf` [i persoane. Se declar` nul.

Pierdut adeverin]` achitare integral` apartament, Nicolae
Diana. O declar nul`.

Pierdut proces verbal eliberat în 28.09.1972, pe numele
Popescu Elena [i Laurian. Îl declar nul.

Pierdut contract construire nr.8963/1970 [i proces verbal
eliberat în 6.04.1971, pe numele Spireanu Helene [i Aure-
lian. Le declar nule.

SC Development Services System SRL cu sediul social în
Bucure[ti, Sectorul 4, Bucure[ti, str. Oi]elor nr.7, et.1, birou
13, C.U.I. 29924603, J40/3028/16.03.2012, declar pierdut
Registrul Unic de Control sediu social.

Pierdut paraf` medic Dr. Paulian Dan medic primar
chirurg, doctor în medicin`, competen]` ecografie gen-
eral`, cod 473017. O declar nul`.

SC Star Service Provider SRL cu sediul în Bucure[ti, str.
Oi]elor nr.7, et.1, birou 13, Sector 4, C.U.I. 29925030,
J40/3045/16.03.2012, declar pierdut Registrul Unic de Con-
trol sediu social.

Declar pierdut (nul) carnet student [i legitima]ie student
emise de UTCB pe numele Badea Mihai.


