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OFERTE SERVICIU
Liceul Tehnologic Sf. Pantilimon, angajeaz`
analist programator – studii superioare,
minim 5 ani vechime \n domeniu. Tel. 021-
255.99.43.

Angaj`m aupair (d`dac`) Anglia, doi
baie]ei [colari. Oferim cazare, mas` [i 80
lire pe s`pt`mân`. V` rug`m trimite]i CV
[i POZA la e-mail alina.a@la.mine.nu Relatii
Alina: 00447792658027, dup` ora.14.

Prim`ria Comunei Mihai Eminescu orga-
nizeaz` în data de 20 octombrie 2014, ora
10:00 proba scris`, 22 octombrie 2014, ora
10 interviul pentru ocuparea unei func]ii
publice vacante de execu]ie de consilier,
clasa I, grad profesional debutant, clasa de
salarizare 24, în cadrul Compartimentului
Urbanism [i amenajarea teritoriului din
subordinea aparatului de specialitate a pri-
marului comunei Mihai Eminescu.
Condi]iile de participare la concurs [i bibli-
ografia se afi[eaz` la sediul Prim`riei Co-
munei Mihai Eminescu. Concursul va avea
loc la sediul Prim`riei Comunei Mihai Emi-
nescu. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Prim`riei Comunei Mihai Emi-
nescu - loc. Ipote[ti, comuna Mihai Emi-
nescu, jud. Boto[ani sau la telefon
0231.512183.

Prim`ria comunei Ro[cani, jude]ul Ia[i,
avînd sediul în satul R`deni, comuna
Ro[cani, jude]ul Ia[i, tel/fax: 0232/257058,
Cod fiscal 16511583, organizeaz` concurs de
recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacante de inspector grad pro-
fesional superior cu atribu]ii pe linie de ur-
banism. a) Func]ia public` vacant` pentru
care se organizeaz` concursul: - inspector,
clasa I, grad profesional superior - 1 post. b)
Condi]ii de desf`[urare a concursului: Proba
scris` se va desf`[ura în data de 20.10.2014,
ora 10:00, la sediul Prim`riei comunei
Ro[cani, jude]ul Ia[i. Interviul se va
desf`[ura în data de 22.10.2014 ora 14.00, la
sediul sediul Prim`riei comunei Ro[cani ,
jude]ul Ia[i. Dosarele de înscriere se vor
depune în termen de 20 de zile de la dat`
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv data de
19.09.2014, la Prim`ria comunei Ro[cani,
jude]ul Ia[i, la persoan` de contact, secretar
al comisiei de concurs, dl. Ailiesei Ioan –
consilier cu atribu]ii de agent agricol.
Condi]iile specifice de ocupare a postului:
a) Studii superioare inginere[ti absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent. b)
Vechimea în specialitatea studiilor - 9 ani
vechime; Condi]iile de desf`[urare a con-
cursului, condi]iile de participare la concurs,
bibliografia [i actele solicitate candida]ilor
pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la
sediul Prim`riei Ro[cani, jude]ul Ia[i.

Consiliul Jude]ean Gorj organizeaz` con-
cursul de promovare pentru ocuparea
func]iei publice de conducere vacante de
[ef serviciu, la Serviciul juridic - contencios
al Direc]iei juridice [i dezvoltarea
capacit`]ii administrative din Aparatul de
specialitate al Consiliului Jude]ean Gorj. 1.
Probele stabilite pentru concurs: - Proba su-
plimentar` de testare a cuno[tin]elor de
operare PC (nivel mediu) – 22 octombrie
2014, ora 09:00, la sediul Consiliului
Jude]ean Gorj; - Proba scris`:  22 octombrie
2014, ora 10:00, la sediul Consiliului
Jude]ean Gorj; - Interviul. 2. Condi]ii de par-
ticipare la concurs: Pentru a participa la
concursul de promovare în func]ia public`
de conducere, func]ionarii publici can-
dida]i trebuie s` îndeplineasc` cumulativ
urm`toarele condi]ii: 1. s` fie absolven]i de
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv de studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor juridice; 2. s` fie absolven]i de
studii de masterat sau de studii postuniver-
sitare în domeniul administra]iei publice,
management sau în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice; 3.  s`
aib` o vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice de
minimum 2 ani; 4. s` fie numi]i într-o
func]ie public` din clasa I; 5. s` aib`
cuno[tin]e operare PC - nivel mediu; 6. s`
nu aib` în cazierul administrativ o
sanc]iune disciplinar` neradiat` în
condi]iile legii; 7. s` aib` cuno[tin]e [i apti-
tudini manageriale. 3. Termenul de
depunere al dosarelor de concurs: Data
limit` de depunere a dosarelor de partici-
pare la concurs este în termen de 20 de zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Consiliului Jude]ean Gorj [i vor con]ine în
mod obligatoriu documentele prev`zute la
art. 143 din Hot`rârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea [i dezvoltarea carierei
func]ionarilor publici, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Acest anun] este
publicat [i pe site-ul Consiliului Jude]ean
Gorj www.cjgorj.ro, inclusiv documentele
necesare dosarului de concurs, bibliografia
de concurs [i tematica pentru testarea
cuno[tin]elor operare PC - nivel mediu.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Consiliului Jude]ean Gorj, Serviciul resurse
umane, managementul func]iei publice, IT,
camerele: 251/236, telefon: 0253/212016, in-
terior 251/236.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Covasna cu sediul în Sfântu Ghe-
orghe, Str. Gen.Grigore B`lan, nr. 14, scoate
la concurs, în zilele de 20.10.2014 (proba
scris`) [i 22.10.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Consilier
juridic clasa I, grad profesional superior –
Compartimentul juridic. Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacant`:

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 [tiin]elor juridice;
Vechime în specialitate – minimum 9 ani;
Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu;  Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 20.10.2014 – ora 9.00 – proba
scris`; 22.10.2014 – ora 12.00 – interviul.
|nscrierile se fac în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Ofi-
cial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Dolj cu sediul în Craiova, Str. Eu-
geniub carada, nr. 13A, scoate la concurs, în
zilele de 20.10.2014 (proba scris`) [i
22.10.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi vacante: Consilier
clasa I, grad profesional superior– Serviciul
control, îndeplinirea m`surilor asiguratorii
[i executare silit` a debitorilor; Condi]ii
specifice de participare la concursul pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie
vacante: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul
[tiin]elor economice; Vechime în speciali-
tate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de oper-
are PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Referent clasa III, grad pro-
fesional debutant – Compartimentul
înregistrare [i stabilire drepturi [omeri.
Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate
– studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate  cu diplom` de bacalau-
reat; Cuno[tin]e de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozi-
tate.

Programul concursului: 20.10.2014 – ora
9.00 – proba scris`; 22.10.2014 – ora 12.00
– interviul. Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Dolj.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Galati cu sediul în Galati, Str.
Domneasc`, nr. 191, scoate la concurs, în
zilele de 20.10.2014 (proba scris`) [i
22.10.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Inspector  clasa I,
grad profesional principal– Compartimen-
tul EURES;

Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate
– studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în special-
itate: minimum 5 ani; Cuno[tin]e de oper-
are PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului:
20.10.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
22.10.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Gala]i.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Olt cu sediul în Slatina, Str. Pre-
lungirea Cri[an, nr. 2, scoate la concurs, în
zilele de 20.10.2014 (proba scris`) [i
22.10.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Referent clasa III,
grad profesional superior– serviciul
Gestiune Buget, compartimentul Execu]ie
Bugetar`, Financiar, Contabilitate [i Admin-
istrare Fond Garantare pentru Plata
Crean]elor Salariale; Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante:
Preg`tire de specialitate – studii liceale, re-
spectiv studii medii liceale, finalizate  cu
diplom` de bacalaureat; Vechime în spe-
cialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort int-
electual, seriozitate. Programul concursu-
lui: 20.10.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
22.10.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Olt.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Teleorman cu sediul în Alexan-
dria, Str. Turnu Magurele, nr. 1, scoate la
concurs, în zilele de 20.10.2014 (proba
scris`) [i 22.10.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`toarele posturi vacante: Con-
silier clasa I, grad profesional debutant –
Compartimentul Informatic` [i Manage-
mentul Bazelor de Date  - 2 posturi; Condi]ii
specifice de participare la concursul pen-
tru ocuparea func]iilor publice de execu]ie
vacante: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Cuno[tin]e de op-
erare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort int-
electual, seriozitate. Programul concursu-
lui:  20.10.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
22.10.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Teleor-
man.

VÂNZåRI DIVERSE
Carpet` aniversar` Carol I, 1866-1906,
187/126 cm, în ram` cu geam de sticl`.
0740.33.83.59.

CITA}II
Toma Eugen Dan, este citat pentru data de
24.09.2014 la Judec`toria Dorohoi, în
dosarul nr. 450/222/2014- evacuare.

Se citeaz` Mîndru Olga în dosarul 16934/
193/ 2012 al Tribunalului Boto[ani- la 20 oc-
tombrie 2014.

Se citeaz` dl. Cojan Vasile, ceta]ean rom~n,
cu ultimul domiciliu cunoscut \n Ploie[ti,
str. Malinului, nr. 4, jud. Prahova, p~r~t \n
dosarul nr. 7800/105/2013/a1 la Tribunalul
Prahova pentru data de 05.11.2014, ora
9.00, în proces cu SC Aldecar Com SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL \n cali-
tate de reclamant, pentru solu]ionare
cerere atragere la r`spundere.

Numita Bahica Nadia, cu domiciliul legal \n
mun. Tecuci, strada Prundului, nr.28, et.1,
ap. 9 este citat` la Tribunalul Gala]i la data
de 30.09.2014, \n dosarul civil nr.
3640/121/2014, av~nd ca obiect plasament
[i dosarul civil nr. 3862/121/2014, av~nd ca
obiect plasament, la sala 3, ora 12,30 \n pro-
ces cu DGASPC Gala]i.

Numita Gologan Florenta, cu domiciliul
legal \n comuna Vernesti, sat Candesti, jud.
Buz`u, este citat` la Tribunalul Gala]i la
data de 30.09.2014, \n dosarul civil nr.
4094/121/2014, av~nd ca obiect plasament
la sala 3, ora 12,30 \n proces cu DGASPC
Gala]i.

C`linescu Gheorghe, cu domiciliu necunos-
cut, este citat s` se prezinte la Birou Notar-
ial Dinc` Gabriela -M`cin/Tulcea, la data de
26.09.2014, ora-12:00, pentru dezbaterea
succesiunii fratelui acestuia C`linescu
Vasile.

Domnul Ruse Ionel, domiciliat în Bucure[ti,
Aleea P`durea Craiului, nr. 1, bl.H3, sc.2,
et.3, ap.15, sector 3, Bucure[ti [i domiciliu
ales pentru comunicarea actelor de proce-
dur` în B-dul Mircea Vod`, nr. 34, bl.M1, sc.1,
ap.28, sector 3, este chemat în fa]a Tri-
bunalului Bucure[ti -Sec]ia a-V-a Civil`,
camera 106, complet F8, în ziua de
10.10.2014 -ora 13.00, în calitate de pârât, în
proces cu domnul Spiridon Ionel, în calitate
de reclamant, pentru Fond -ac]iune în
r`spundere contractual`. Pârâtul Ruse
Ionel este citat cu men]iunea “personal la
interogatoriu”.

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice – Ia[i. Cita]ie. Sei]an Mihaela – cu
domiciliul stabil în Iasi, Sat Valea Adânc`,
Comuna Miroslava, este chemat` personal
la interogatoriu, la Tribunalul Ia[i – sec]ia a
II-a Civil` - Faliment, str. N. Gane, Nr. 20A,
mun. Ia[i, Sala 1, Complet S4 fal, în ziua de
07.10.2014, ora 09.00 (începând cu data de
15.09.2914 noua loca]ie a instan]ei este în
str. Elena Doamna, nr. 1A, camera S.II, et. 2)
în dosarul nr. 6805/99/2012/a1, \n calitate
de pârât, în proces cu Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str. A.
Panu, nr. 26 în calitate de creditor - recla-
mant, în cauza privind pe debitorul SC
Cristin Line SRL cu sediul \n satul Dancu, Co-
muna Holboca, jude]ul Iasi, pentru Fond -
Angajarea r`spunderii conform art. 138 din
Legea 85/ 2006.

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice – Ia[i. Cita]ie. Zahid Mamdan, cu
domiciliul declarat în Ierusalim, Israel,
n`scut la data de 19.06.1976 în Bethlehem,
Israel, [i Kalouty Sleiman, cu domiciliul de-
clarat în Israel, Ierusalem - Harhatsufem, str.
Hagana, nr. 28, n`scut la data de 18.05.1971,
sunt chema]i personal la interogatoriu, la
Tribunalul Ia[i - sec]ia a II-a Civil` - Faliment,
str. N. Gane, Nr. 20A, mun. Ia[i, Sala 1, Com-
plet S4 fal, (începând cu data de 15.09.2914
noua loca]ie a instan]ei este în str. Elena
Doamna, nr. 1A, camera S.II, et. 2) în ziua de
07.10.2014, ora 09.00, în dosarul nr.
9450/99/2012/a1, \n calitate de pârâ]i, în
proces cu Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice - Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26 în
calitate de creditor - reclamant, în cauza
privind pe debitorul SC Buralmi SRL cu sediul
\n Ia[i, str. Ogorului, nr. 2, jude]ul Ia[i, J
22/99/2012, codul de \nregistrare fiscal`
14333358, pentru Fond - Angajarea r`spun-
derii conform art. 138 din Legea 85/ 2006.

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice – Ia[i. Cita]ie. Halip (fost` Calfa) Aida
Mihaela - CNP: 2590831334991, cu ultimul
domiciliu în Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 93, bloc
V1, Sc. C, ap. 2, judetul Ia[i, este chemat` per-
sonal la interogatoriu, în ziua de 19.11.2014,
ora 09.00, în dosarul nr. 3873/99/2012*/a1,
la Tribunalul Ia[i - sec]ia a II-a Civil` - Fali-
ment, str. N. Gane, Nr. 20A, mun. Ia[i, Sala 1,
Complet S4 fal, (începând cu data de
15.09.2914 noua loca]ie a instan]ei este în str.
Elena Doamna, nr. 1A, camera S.II, et. 2), în
calitate de pârât, în proces cu Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice - Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i,
str. A. Panu, nr. 26 în calitate de creditor -
reclamant, în cauza privind pe debitorul SC
Double R-L SRL, pentru Fond - Angajarea
r`spunderii conform art. 138 din Legea 85/
2006.

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice – Ia[i. Cita]ie. Stan Iulian - cu domi-
ciliul ultimul domiciliu cunoscut în Ia[i, str.
Clopotari, nr. 7, bloc 627, sc. D, etj. 3, ap. 15,
este chemat personal la interogatoriu, în
ziua de 11.12.2014, ora 09.00, în dosarul nr.
6814/99/2012/a1, la Tribunalul Ia[i - sec]ia
a II-a Civil` - Faliment, str. N. Gane, Nr. 20A,
mun. Ia[i, Sala 1, Complet S4 fal, (începând

cu data de 15.09.2914 noua loca]ie a in-
stan]ei este în str. Elena Doamna, nr. 1A,
camera S.II, et. 2), în calitate de pârât, în
proces cu Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str. A.
Panu, nr. 26 în calitate de creditor - recla-
mant, în cauza privind pe debitorul SC
Cliven SRL, pentru Fond - Angajarea
r`spunderii conform art. 138 din Legea 85/
2006.

DIVERSE

Lichid`ri Info Consult SPRL notific` intrarea
în faliment a SC Corvinul SRL, CIF 151550,
dosar 467/1259/2013 Tribunalul Specializat
Arge[, cu urm`toarele termene: înregis-
trare crean]` suplimentar` 03.11.2014;
afi[are tabel suplimentar 03.12.2014;
depunere contesta]ii 30.12.2014;
solu]ionare contesta]ii 07.01.2015;  afi[are
tabel definitiv consolidat 08.01.2015.

Anun] public privind decizia etapei de în-
cadrare. Comuna Haghig anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei etapei de în-
cadrare de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Covasna, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului
[i de evaluare adecvat`, pentru proiectul
“Canalizare menajer`, colector de ape
uzate din localitatea Haghig, jude]ul Cov-
asna, cu deversare în sta]ia de epurare a lo-
calit`]ii Feldioara, jude]ul Bra[ov”, propus
a fi amplasat pe teritoriul jude]ului Cov-
asna, pe teritoriul administrativ al comunei
Haghig, atât în extravilan, cât [i în intravi-
lan, precum [i în jude]ul Bra[ov. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele care o fun-
damenteaz` pot fi consultate sediul au-
torit`]ii competente pentru protec]ia
mediului Covasna din Sfântu Gheorghe,
Bd.Grigore B`lan nr.10, în zilele de luni-
vineri, între orele 08.00-14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
http://apmcv.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data public`rii prezentului
anun], pân` la data de 23.09.2014.

Anun] pentru deschiderea procedurii de
declarare judecatoreasc` a mor[ii numitu-
lui Meck Martin, cu ultim domiciliu cunos-
cut în comuna {tiuca, nr.57, Jude]ul Timis
[i a numitului Reitter {tefan, fiul lui Reitter
Anacu ultim domiciliu cunoscut în Co-
muna {tiuca, nr. 57, Jude]ul Timis pentru
dosar nr. 1339/252/2014 aflat pe rol la Tri-
bunalul Timi[ cu invita]ia ca orice per-
soan` care cunoa[te informa]ii despre
dispari]ia acestora s` le aduc` la
cuno[tin]a instan]ei de judecat` în dosarul
mai sus amintit.

SOMA}II
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile
din 4 septembrie 2014. Având în vedere cer-
erea formulat` de reclaman]ii Pop Ilie,
domiciliat în Sighetu-Marma]iei, str. Iapa
nr. 101, jude. Maramure[ [i Pop Ghizela,
domiciliat` în Sighetu-Marma]iei, str. Con-
structorului bl. 3, sc.2, et. 1, ap. 25, jud.
Maramure[, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune, dup` cum urmeaz`: recla-
man]ii Pop Ilie [i Pop Ghizela, asupra imo-
bilului reprezentând cur]i construc]ii [i
arabil situat în intravilanul municipiului
Sighetu-Marma]iei în suprafa]` de 720 mp,
având vecinii Danci Toader, Simion Vasile,
drum [i Danci Toader cuprins în CF nr.
58399 Sighetu-Marma]iei (CF vechi 1647)
nr. top. 417/b/2/1 Sighetu-Marma]iei [i în
CF nr. 58586 Sighetu-Marma]iei (CF vechi
982) nr. top. 417/b/1 Sighetu-Marma]iei.
Persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim au dreptul de
a formula opozi]ie în termen de [ase luni
de la emiterea publica]iei prezentei
soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase
luni de la emiterea publica]iei prezentei
soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a
va proceda la judecarea cererii formulate
de reclamant`. (Doras nr. 2379/307/2014).

LICITA}II
Prim`ria Comunei Stremt cu sediul \n local-
itatea Stremt, comuna Stremt, jude]ul
Alba nr. 99, tel. 0258.848.101, fax
0258.848.302 organizeaz` licita]ie public`
deschis` cu strigare pentru v~nzare mas`
lemnoas` \n rampa – 715 mc (produse acci-
dentale) din produc]ia 2014. Data limit` de

depunere a dosarelor de prezentare este
01.10.2014 ora 10:00. Licita]ia se va
desf`[ura la data de 01.10.2014 \ncep~nd cu
ora 11:00. Informa]ii privind ob]inerea doc-
umentelor de participare, a cheltuielilor su-
portate de c`tre ofertan]ii insteresa]i
precum [i alte informa]ii se pot ob]ine de
la sediul Autorit`]ii Contractante. 

Cabinet Individual de Insolven]` Misu
Anca Margareta, cu sediul \n Ploie[ti, Str.
Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, desemnat
lichidator al SC Ral Team SRL, societate \n
faliment, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Rodna
nr. 2, ap. 2, Sector 6, \n dosarul de faliment
nr. 37237/3/2013 al Tribunalului Bucure[ti,
anun]` scoaterea la v~nzare prin licita]ie
public` cu strigare a urm`toarelor bunuri:
1. Autoturism Opel Vivaro, an fabrica]ie
2008, pret plecare 41.800 lei inclus TVA,
diminuat cu 20%. 2. cafetier`, data
achizi]iei 2008, pret plecare 15,00 lei inclu-
siv TVA, diminuat cu 20%. 3. Etajer`, mo-
bilier uzual, data achizi]iei 2007, pret
plecare 75,00 lei inclus TVA, diminuat cu
20%. 4. Masuta S1 S2, rabatabila, data
achizi]iei 2007, pret plecare 5,00 lei inclus
TVA, 8 buc., diminuat 20%. 5. Multifunc-
tionala Hp Photos, data acizi]iei 2009, pre]
plecare 50,00 inclus TVA, diminuat cu 20%.
6. Plat pliant cu saltele pentru copii, data
achizi]iei 2007, pret plecare 30,00 lei inclus
TVA, 5 buc., diminuat cu 20% 7. Scaunele
rabatabile pentru copii, data achizi]iei
2007, pret plecare 6,00 lei inclus TVA, 14
buc., diminuat cu 20%. Licita]iile se vor des-
fasura \n zilele de 19, 22, 23, 24, septembrie
2014, \ncep~nd cu ora 09:00, la adresa: Bu-
cure[ti, Str. Stanilesti nr. 4, sector 1. Ter-
menul limit` de depunere a garan]iei de
participare la licita]ie, reprezent~nd 10%
din pre]ul de pornire, este ziua lucr`toare
anterioar` ]inerii licita]iei publice. De-
scrierea bunurilor ce fac obiectul licita]iei [i
conditiile de participare la licita]ie se
reg`sesc la “caietul de sarcini” ce se poate
procura de la sediul lichidatorului judiciar
Cabinet Individual de Insolven]` Misu
Anca Margareta constra sumei de 100 lei,
exclusiv TVA. Rela]ii suplimentare pot fi so-
licitate la telefon: 0736.419.826; 0244-
570.635.

SC Neotel Gsm SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` proprietate imobiliar` de
tip spatiu comercial avand o suprafata ma-
surata de 84,39 mp situata în Plopeni, bld.
Independentei, nr. 4A, bl. D20, judet Pra-
hova si cota de 11,21% din partile de uz
comun, la pretul de 96.027 lei fara TVA.
Cota de teren indiviza aferenta constructiei
in suprafata de 24,64 mp este proprietate
de stat. Licita]ia va avea loc în 30.09.2014,
ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banat-
ului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800. |n cazul neadjudec`rii vân-
zarea va fi reluat` în ziua de 14.10.2014,
28.10.2014, 11.11.2014 aceea[i or`, în acela[i
loc.

SC Auto RO SA,  societate aflata \n reorga-
nizare judiciar`, prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a urmatoarelor
bunuri  imobile aflate in patrimoniul deb-
itoarei: teren intravilan in suprafata de 965
mp situat in Comarnic, str. Podul Lung,
nr.71, jud. Prahova, inscris in CF 1007, nr.
cadastral 1193/94/92 Comarnic, la pretul de
87.300 lei (fara TVA) si constructia situata
in Sinaia, str. Walter Maracineanu, nr.1-3,
jud. Prahova, inscrisa in CF 22367, nr. cadas-
tral 166, respectiv C1 cu suprafata constru-
ita 587,91 mp, P+E+M, compusa din doua
zone una de birouri si una de depozitare,
la pretul de 1.404.100 lei, constructia fiind
situata pe un teren concesionat de Consil-
iul Local Sinaia. Pretul de pornire al licitatiei
este cel stabilit in rapoartele de evaluare ce
au fost aprobate de Adunarea Creditorilor
in 12.12.2012 cand a fost votat Planul de Re-
organizare propus de debitoare. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de:
23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014,
30.09.2014, 01.10.2014, 02.10.2014,
07.10.2014, 8.10.2014, 9.10.2014 si 13.10.2014
orele 13.00, la sediul administratorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la
sediul administratorului judiciar cat si la
telefon 0344-104.525.

Anun] de participare. Achizi]ia de produse.
1.Denumire achizitor: Societatea Na]ional`
a S`rii SA Bucure[ti –Sucursala Salina Tg.
Ocna, str. Salinei nr.12, jud. Bac`u, cod:
605600, telefon: 0234.344.017, fax:
0234.344.022, e-mail: salina@salina.ro.
2.Obiectul: încheierea unui contract de
furnizare pentru: “Transportor cu banda TB
8 la Sucursala Salina Tg. Ocna” (loturile II, III
[i IV) Lotul II: Achizi]ia de role pentru
banda transportoare TB 8; Lotul III:
Achizi]ia pentru subansamble I pentru
banda transportoare TB 8; Lotul IV:
Achizi]ia de produse pentru confec]ii afer-
ente subansamblelor II pentru banda
transportoare TB 8. 3.Procedura aplicat`:
Licita]ie deschis`. 4.Documenta]ia de
atribuire [i copie dup`: Regulamentul pro-
priu privind organizarea [i desf`[urarea
procedurilor de achizi]ie de produse, ser-
vicii [i lucr`ri aplicabil în cadrul Societ`]ii
Na]ionale a S`rii SA. Bucure[ti, se pot
ob]ine de la Salina, str. Salinei, nr.12, loc. Tg.
Ocna, jud. Bac`u. 5.Data pân` când se pot
solicita clarific`ri: 02.10.2014, ora 12.00.
6.Termen de r`spuns la solicit`ri:
03.10.2014, ora 14.00. 7.Locul [i data limit`
de depunere a ofertelor: conf. art. 1
–06.10.2014, ora 8.00. 8.Locul [i data de-
schiderii ofertelor: conf. art. 1 –06.10.2014,
ora 10.00. 9.Nu sunt admise: oferte alter-
native. 10.Se solicita: Garan]ie de partici-
pare pentru fiecare lot în parte: Pentru
lotul II: 800 lei; Pentru lotul III: 5.400 lei;

Pentru lotul IV: 1.450 lei. Dovada constituirii
garan]iei de participare va fi: pe exteriorul
plicului mare cu oferta. 11.Perioada de val-
abilitate a ofertei: 90 de zile. 12.Criteriul de
atribuire: cea mai avantajoas` ofert` din
punct de vedere tehnico-economic.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice –
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Neam]. Nr. dosar de executare silita
4253/ 30.03.2011. Nr. 32984 /10.09.2014.
Anun] privind vânzarea de bunuri imobile.
Anul 2014, luna septembrie, ziua 10. ?n
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 (republicat`) privind
Codul de Procedur` Fiscal`, se face cunos-
cut c` \n ziua de 02, luna octombrie, anul
2014, ora 10, la sediul AJFP - Piatra Neam],
B-dul. Traian, nr. 19 bis, se va vinde prin
licita]ie public` bunul imobil - proprietate
a debitorului Nica Cristina, Com. Alexandru
cel Bun, sat Bistri]a, Jud. Neamt: Teren – \n
suprafa]` de 3600 mp, situat \n Mun. Pia-
tra Neam] - punct Chiclau Sarata, jud.
Neam], provenit` din conversia de pe hâr-
tie a CF nr. 24877/N, de]inut \n baza C`r]ii
Funciare nr. 50257/ 06.11.2009, Nr. Cadas-
tral 8177 [i care a fost evaluat la suma de
61.748 lei (echivalentul a 14.244 euro) - Pre]
pornire licita]ia I – 61.748 lei (f`r` TVA).
Opera]iune neimpozabil` TVA. Bunul imo-
bil men]ionat mai sus nu este grevat de
sarcini. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestui bun, s` \n[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, \nainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunului imobil sunt
invita]i s` prezinte, pân` \n ziua prece-
dent` termenului de vânzare, la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam] din localitatea Piatra Neam], str. B-
dul. Traian, nr. 19 bis, Jud. Neam], docu-
menta]ia necesar` în conformitate cu
prevederile art. 162, alin. 7 din O.G. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, respectiv: - oferta de cump`rare,
cu cel pu]in o zi \nainte de data licita]iei; -
dovada pl`]ii taxei de participare reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei,
la unitatea de Trezorerie Piatra Neam], \n
contul IBAN –
RO53TREZ4915067XXX014015, prin consti-
tuirea unei garan]ii, \n condi]iile legii sau
prin mandat po[tal, \n contul men]ionat; -
\mputernicirea persoanei care \l reprezint`
pe ofertant; - pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certifi-
catul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; - pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de \nmatric-
ulare tradus \n limba român`; - pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; - pentru persoanele fizice
str`ine, copie dup` pa[aport; - dovada
emis` de organele fiscale c` nu au obliga]i
fiscale restante (certificat de atestare fis-
cal` de la Prim`rie [i organul fiscal de
domiciliu), urmând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat \n
acest scop. Ofertele de cump`rare pot fi de-
puse direct sau transmise prin po[t`. Nu se
admit oferte telefonice, telegrafice, trans-
mise prin telex sau telefax. ?mpotriva
prezentului \nscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, \n termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n con-
formitate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92 /2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s`
se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru rela]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul dministra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Neam], din localitatea Piatra
Neam], B-dul. Traian, nr. 19 Bis, jude]ul
Neam] sau la telefon 0233/ 207602, int.
2007. Data afi[`rii: 10.09.2014.

PIERDERI
Pierdut Atestat taxi pe numele Florian
Mih`i]`. Se declar` nul. 

Pierdut atestat ADR [i atestat agabarictice,
pe numele Cioc\rl` Gheorghe. Declar nule.

Pierdut carnet [i legitima]ie student UPB-
Fac.Automatic`, pe numele Popencoff
Gabriel Vladimir. Le declar nule. 

Pierdut contract construire
nr.12446/10.07.1993, proces verbal eliberat
în 28.08.1973 [i act adi]ional eliberat
24.01.1974, pe numele Caraghiaur Elena. Le
declar nule. 

Pierdut proces verbal predare-preluare
recep]ie din 21.02.1981/ctr.1356/4, St`nic`
Emil. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal eliberat în 22.06.1982,
pe numele Cîrcium`reasa Stelian [i Ioana.
Îl declar nul.

Pu[ca[u  Cristian domiciliat în Sulina, jud.
Tulcea, CNP 1810331360914 pierdut m`rci
de pescuit 15 buc`]i cu nr. 01566 pân` la
01580 [i 10 buc`]i taliene de balt` nr. 33201
pân` la 33210. Se declar` nule.

Pierdut legitima]ie asistent personal emis`
de Prim`ria Sectorului 5 pe numele T`nase
Stelian.

Declar pierdut [i nul Contract vânzare-
cump`rare cu nr. 21126/17.07.1992 între SC
Titan –AL- SA }irma[ Vasile, }irma[ Tinca,
str. Aleea Fuiorului nr.2, bloc Y3B, sc.4, etaj
2, apartament 173, Sector 3, Bucure[ti.

CPIS – Preg`tire intensiv` \n vederea
sus]inerii cu success a examenelor de
evaluare na]ionala [i bacalaureat.
Profesori de top, program personal-
izat, \nscrierile se fac \n limita
locurilor disponibile. Detalii pe
www.cpis.ro sau la tel. 0737.479.199. 

Szekely Maria,cu domiciliul \n Cluj-
Napoca, str.Jiului, nr.4, ap. 15, jude-
tul Cluj, este citat` la Tribunalul
Specializat Cluj, \n dosarul nr.
1100/1285/2013/a1, sala 249, Com-
plet nou falimente 5, pentru data
de 15.10.2014, ora 8:00, \n calitate
de p~r~t, \n proces cu reclamanta
Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Cluj – Napoca
reprezentat` prin Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Cluj,
pentru Fond, angajarea r`spun-
derii conform art.138 din Legea nr.
85/2006. 


