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Anun]uri

OFERTE
SERVICIU
Prim`ria comunei Vama,
jude]ul Suceava, anun]` concursuri de recrutare, dup`
cum urmeaz`: 1.concurs de recrutare pentru ocuparea
func]iei publice de inspector,
clasa I, gradul profesional
asistent \n cadrul Compartimentului igien`, protec]ia
consumatorului, control activit`]i comerciale. Concursul
se va desf`[ura la sediul
Prim`riei comunei Vama.
Proba scris` va avea loc \n
ziua de 18.august.2014, ora10.00, interviul va avea loc \n
ziua de 20.august.2014, ora10.00. 2.concurs de recrutare
pentru ocuparea func]iei publice de referent, clasa III,
gradul profesional superior \n
cadrul Compartimentului
buget, contabilitate, taxe [i
impozite. Concursul se va
desf`[ura la sediul Prim`riei
comunei Vama. Proba scris`
va avea loc \n ziua de 25.august.2014, ora-10.00, interviul
va avea loc \n ziua de 27. august.
2014,
ora-10.00.
Condi]iile de participare, bibliografia [i con]inutul dosarului
de \nscriere la concursuri sunt
afi[ate la sediul Prim`riei comunei Vama. Dosarele de
\nscriere la concursuri se vor
depune \n termen de 20 zile
de la data public`rii anun]ului
de organizare concursuri \n
Monitorul Oficial, partea a-IIIa, la sediul Prim`riei comunei
Vama. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la telefonul
0230.239.112.

PRESTåRI
SERVICII
Credite de nevoi personale cu
aprobare ultra rapid`!
Dobânda de la 8,5%. Telefon
021.317.77.77.

VÅNZåRI /
|NCHIRIERI
Societate comercial`, ofer`
spre vânzare sau \nchiriere,
cl`dire birouri D+P, suprafa]a
util` de 739,70 mp [i terenul
aferent \n suprafa]` de
1656,62 mp, situat \n localitatea Calafat, str. Traian, nr. 47,
jude]ul Dolj. Ofertele se pot
trimite pân` la 31 iulie 2014 la
adresa: C`su]a Po[tal`, nr. 20,
Oficiul Po[tal Pipera, strada
Drumul Potcoavei, nr. 2, ora[
Voluntari, jude]ul Ilfov.

PROPUNERI
AFACERI
Firma Express Kurier Europa
din Austria caut` colaboratori,
firme transport autorizate,
PFA cu sprinter, dube,
autoutilitar` prelat` 3.5t,
sarcin` util` de la 1.000kg, capacitate de la 4 europale]i,
camioane 7,5t, 12t, pentru
transport marf` \n UE. Obligatoriu [oferul s` cunoasc`
limba englez` sau german`,
nivel conversa]ional. Tel:
0 0 4 3 . 6 6 2 8 . 7 9 7 7. 2 1 8 ,
tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de.

CITA}II
Este citat` \n proces cu
DGASPC Maramure[ pentru
data de 28.07.2014, ora 11:00,
numita Lingurar Mariana, cu
ultimul domiciliu cunoscut \n
loc. G~rbou, sat Popteleac nr.
7, jud. S`laj, p~r~t` \n dosarul
cu num`rul 2528/100/2014
aflat pe rolul Tribunalului
Maramure[ din Baia Mare, Str.
Cri[an nr. 3 complet 4N fond.
Numita Costandache Maricica, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n municipiul Gala]i,
str. Nicolae Deleanu nr. 9, bl.
A, ap.40, jude]ul Gala]i, este
citat` la Tribunalul Gala]i, la

data de 4.08.2014 sala 3, ora 9,
\n
Dosarul
civil
nr.
538/121/2014, \n proces cu
Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului
Gala]i.
Numita Petrea Tita domiciliat` legal \n sat Contesti, com.
Davidesti, jud. Arge[ este
citat` \n calitate de p~r~t` \n
contradictoriu cu DGASPC
Gala]i \n Dosarul civil nr.
2074/121/2014, av~nd ca
obiect deschiderea procedurii
de adop]ie intern`, cu termen
de judecat` \n data de
04.08.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la
adop]ie.
Numita Moisei CarmenDoina domiciliat` legal \n
com. Radesti, jud. Galati este
citata in calitate de parata in
contradictoriu cu DGASPC
Galati in Dosarul civil nr.
104/121/2014, avand ca obiect
deschiderea procedurii de
adoptie interna, cu termen de
judecata in data de
04.08.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Galati in vederea exprimarii consimtamantului la
adoptie.
Numita Filip Veronica domiciliata legal in sat Oglinzi,
com.Raucesti, jud. Neamt
este citata in calitate de
parata in contradictoriu cu
DGASPC Galati in Dosarul civil
nr. 7737/121/2013, avand ca
obiect deschiderea procedurii
de adoptie interna, cu termen
de judecata in data de
04.08.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Galati in vederea exprimarii consimtamantului la
adoptie.
Numita Dobre Alina domiciliat` legal \n sat Ivestii, com.
Ivesti, jud. Gala]i este citat` \n
calitate de p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n
Dosarul civil nr. 1971/121/2014,
av~nd ca obiect deschiderea
procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data
de 04.08.2014, sala 3, ora 9 la
Tribunalul Gala]i \n vederea
exprim`rii consim]`m~ntului
la adop]ie.

impact asupra mediului al activit`]ii pot fi consultate la
sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul
Morii nr.1, Sector 6, Bucure[ti,
tel./fax
340.15.21,
0746.248.440. Observa]iile
publicului se primesc zilnic, la
sediul A.P.M. Ilfov.
SC Norix Nova SRL,
J52/79/2014, C.U.I. 32798076,
pc. lucru sat D`r`[ti- Ilfov,
com. D`r`[ti- Ilfov, str. 1 Decembrie 1918 nr.120, camera 2,
3, Jud. Ilfov, titular al
activit`]ii Comer] cu ridicata
al de[eurilor [i resturilor,
anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a autoriza]iei de
mediu pentru activitate. Informa]iile privind poten]ialul
impact asupra mediului al activit`]ii pot fi consultate la
sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul
Morii nr.1, Sector 6, Bucure[ti,
tel./fax
340.15.21,
0746.248.440. Observa]iile
publicului se primesc zilnic, la
sediul A.P.M. Ilfov.

LICITA}II
Comuna Valea C`lug`reasc`,
organizeaz` procedura de
licita]ie public` deschis` cu
strigare, pentru vânzarea unui
imobil (teren \n suprafa]` de
2.827mp [i construc]ii \n
suprafa]` de 361mp [i 71mp),
situat \n Com.Valea C`lug`reasc`, Sat Valea C`lug`reasc`. Caietul de sarcini se
achizi]ioneaz` de la Prim`ria
Valea C`lug`reasc`, contra
sumei de 300 Lei. Taxa de participare este de 300 Lei. Garan]ia de participare este de
2.500 Lei. Licita]ia va avea loc
\n data de 22.07.2014, ora
10.00, la Prim`ria Valea C`lug`reasc`. Depunerea ofertelor
se va face pân` \n ziua de
22.07.2014, ora 9.30, la
Prim`ria Valea C`lug`reasc`.
Informa]ii suplimentare se
ob]in de la sediul Prim`riei
Valea C`lug`reasc`, la tel./fax:
0244.235.444.

SC M.G.R.Y. Construct SRL,
J52/249/2014, C.U.I. 33176195,
pc. lucru Com. Vidra, sat
Sinte[ti, str. Rromi nr.32, Jud.
Ilfov, titular al activit`]ii
Comer] cu ridicata al de[eurilor [i resturilor, anun]` publicul
interesat
asupra
depunerii solicit`rii de
ob]inere a autoriza]iei de
mediu pentru activitate. Informa]iile privind poten]ialul
impact asupra mediului al activit`]ii pot fi consultate la
sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul
Morii nr.1, Sector 6, Bucure[ti,
tel./fax
340.15.21,
0746.248.440. Observa]iile
publicului se primesc zilnic, la
sediul A.P.M. Ilfov.

RNP- Romsilva Direc]ia Silvic`
Teleorman, cu sediul în
Alexandria, Str.Mih`i]` Filipescu, nr.3, Teleorman,
tel.0247.312.333, vinde prin
licita]ie deschis` cu strigare,
cu adjudecare la cel mai mare
pre], 2 (dou`) construc]ii pe
raza ocolului silvic Alexandria:
-Cantonul Silvic Mavrodin [i
anexe- la pre]ul de pornire la
licita]ie de 10.000 Lei f`r` TVA,
garan]ia de participare 1.000
Lei [i taxa de participare 100
Lei; -Cantonul Silvic Nenciule[ti [i anexe- la pre]ul de
pornire la licitatie de 7.500 Lei
f`r` TVA, garan]ia de participare 750 Lei [i taxa de participare 100 Lei. Caietul de sarcini
se poate ob]ine de la sediul
Direc]iei Silvice Teleorman- începând cu data de 11.07.2014.
Licita]ia deschis` cu strigare
va avea loc la sediul Direc]iei
Silvice Teleorman în data de
22.07.2014 dup` cum urmeaz`:
la ora 10.00 va începe licita]ia
la care pot participa doar întreprinderile mici [i mijlocii,
iar la ora 12.00 va începe
licita]ia pentru vânzarea activelor neadjudecate în sesiunea anterioar`, la care
poate participa orice persoan`
juridic` sau fizic`. În cazul în
care bunurile nu se adjudec`
la aceast` dat` licita]ia se va
repeta în data de 06.08.2014
în acelea[i condi]ii. Informa]ii
suplimentare la sediul
Direc]iei Silvice Teleorman sau
telefon: 0247.312.333.

SC REMAT MSA Recycling SRL,
J23/1972/2014, C.U.I. 33351610,
pc. lucru Ora[ Pope[ti- Leordeni, [os. Olteni]ei nr.278, Jud.
Ilfov, titular al activit`]ii
Comer] cu ridicata al de[eurilor [i resturilor, anun]` publicul
interesat
asupra
depunerii solicit`rii de
ob]inere a autoriza]iei de
mediu pentru activitate. Informa]iile privind poten]ialul

Consiliul Local al municipiului
Petro[ani - Serviciul Public Administrarea Domeniului Public [i
Privat, cu sediul \n Petro[ani, str.
1 Decembrie 1918, nr. 93, telefon
0254.541220, fax 0254.545903,
cod fiscal RO16982459, adresa de
e-mail spadpp_petrosani@
yahoo.com, organizeaz`: licita]ie public` \n vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului \n suprafa]` de

Numita Antoniac Daniela
domiciliat` legal \n mun.
Tecuci, jud. Gala]i este citat`
\n calitate de p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n
Dosarul
civil
nr.
2265/121/2014, av~nd ca
obiect deschiderea procedurii
de adop]ie intern`, cu termen
de judecat` \n data de
04.08.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la
adop]ie.

DIVERSE

200 mp situat \n masivul
Parâng, zona B, \n scopul extinderii construirii unei pensiuni
turistice; - licita]ie public` \n vederea atribuirii contractului de
concesiune al terenului \n
suprafa]` de 22 mp - lot 1, situat
\n municipiul Petro[ani, str. G-ral
Vasile Milea, \n scopul concesion`rii terenului aferent garajului; - licita]ie public` \n vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului \n suprafa]` de
22 mp - lot 2, situat \n municipiul
Petro[ani, str. G-ral Vasile Milea,
\n scopul concesion`rii terenului
aferent garajului. Ofertele se
depun, \ntr-un exemplar, pân` la
data de 4.08.2014, ora 9 [i se vor
deschide \n [edin]a public` din
data de 4.08.2014, orele 11, 13 [i
15, \n sala de [edin]e, la sediul institu]iei. Rela]ii, clarific`ri, cât [i
documenta]ia de licita]ie se pot
ob]ine pân` la data de
31.07.2014, de la Serviciul Public
Administrarea Domeniului Public [i Privat, camera 41, telefon
0254.541220 (1), int.126. - licita]ie
public` \n vederea atribuirii contractului de concesiune al
terenului \n suprafa]` de 13 mp
situat \n municipiul Petro[ani,
str. Viitorului, \n scopul reconstruirii garajului existent; licita]ie public` \n vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului \n suprafa]` de
17 mp situat \n municipiul
Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918,
\n spatele Po[tei, \n scopul concesion`rii terenului aferent garajului existent; - licita]ie public` \n
vederea atribuirii contractului de
concesiune al terenului \n
suprafa]` de 16 mp, situat \n municipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, \n spatele Po[tei, \n
scopul concesion`rii terenului
aferent garajului existent. Ofertele se depun, \ntr-un exemplar,
pân` la data de 5.08.2014, ora 9
[i se vor deschide \n [edin]a public` din data de 5.08.2014, orele
11, 13 [i 15, \n sala de [edin]e, la
sediul institu]iei. Rela]ii,
clarific`ri, cât [i documenta]ia de
licita]ie se pot ob]ine pân` la
data de 1.08.2014, de la Serviciul
Public Administrarea Domeniului Public [i Privat, camera 41,
telefon 0254.541220(1), int.126.
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 Suceava. Serviciul Fiscal
Municipal
Câmpulung
Moldovenesc. Dosar de executare
silit`
nr.
A
/14403640/2012;
A
/ 8 9 1 7 7 5 1/ 2 01 3 ;
M/11146169/2012; T/.../2006.
Nr. 20680 din 10.07.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile.
Anul 2014, luna iulie, ziua 10.
\n temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. nr. 92/2003 privind

Codul de procedura fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` \n ziua de 23
luna iulie, orele 10 - 13.00,
anul 2014, \n localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. 22
Decembrie, nr. 2A, se vor
vinde
prin
licita]ie
urm`toarele bunuri mobile [i
imobile proprietate a debitorilor: 1. Aurofor SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea
Moldovi]a, nr. 56, CUI
14403640, reprezentând: Autoturism Volskwagen Passat,
culoare albastru, capacitate
cilindric` 1896, 5 locuri, combustibil – motorin`, dot`ri
standard, stare tehnic` bun`,
an de fabrica]ie 2004, pre] de
evaluare 17.000 lei, pre] de
pornire licita]ie (II) 12.750 lei
(pre]ul de pornire a licita]iei
nu con]ine TVA). Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: DGRFP Ia[i, AJFP
Suceava, SFM Câmpulung
Moldovenesc. 2. Ana Sound
Com SRL, cu domiciliul fiscal
\n localitatea Câmpulung
Moldovenesc, str. Calea Bucovinei, nr. 44, bl. 3, sc. B, ap.
16, CUI 8917751, reprezentând:
Autoturism Volskwagen Polo,
culoare ro[u, capacitate cilindric` 1896, 5 locuri, combustibil – motorin`, dot`ri
standard, \n stare de func]ionare, an de fabrica]ie 2003,
pre] de evaluare 14.800 lei,
pre] de pornire licita]ie (II)
11.100 lei (pre]ul de pornire a
licita]iei nu con]ine TVA).
Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele:
Creditori,
Sarcini: DGRFP Ia[i, AJFP Suceava, SFM Câmpulung
Moldovenesc. 3. Multimix
Group SRL, cu domiciliul fiscal
\n localitatea Câmpulung
Moldovenesc, str. Molidului,
nr. 1, Bl. 13, sc. B, ap. 15, CUI
11146169: a) – teren \n
suprafa]` total` de 1.357 mp,
categorie de folosin]` fânea]` - intravilan, situat \n
municipiul
Câmpulung
Moldovenesc, nr. cadastral
5656, apar]inând de CF 31229
a municipiului Câmpulung
Moldovenesc, pre] de evaluare 62.800 lei, pre]ul de
pornire al licita]iei (II), 47.100
lei (pre]ul nu con]ine TVA).
Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de
urm`toarele:
Creditori,
Sarcini: BRD, DGRFP Ia[i, AJFP
Suceava, SFM Câmpulung
Moldovenesc. 4. Tiganescu
Leonid, cu domiciliul fiscal \n localitatea Vatra Moldovi]ei, nr.
569, CNP…….: a) – Teren situat \n
intravilanul comunei Vatra
Moldovi]ei \n suprafa]a de 715
mp, identificat topografic prin
num`r topo 121/2, apar]inând
de CF nr. 30581, a comunei Vatra
Moldovi]ei, pre] de evaluare

28.200 lei, pre]ul de pornire al
licita]iei (II), 21.150 lei (pre]ul
nu con]ine TVA). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: DGRFP Ia[i, AJFP
Suceava, SFM Câmpulung
Moldovenesc. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s`
\n[tiin]eze despre aceasta organul de executare, \nainte de
data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]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 AFP
Câmpulung Moldovenesc – str.
22 Decembrie, nr. 2A: 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 de pe certificatul unic de
\nregistrare eliberat de oficiul
registrul comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus
\n limba român`; pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat \n acest
scop. \mpotriva prezentului
\nscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, \n
termen 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 ulterioare, 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 telefon
num`rul 0230/312310. Data
afi[`rii: 11 iulie 2014.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator,
sediul social, nr. 504016 din
08.03.2014 al SC Gate Two East
SRL, cu sediul \n mun. Boto[ani,
str. Teatrului, nr. 3 A, camera 302,
etaj 3, jud. Boto[ani, J7/ 214/
2009, CUI 25557113. \l declar nul.
Declar pierdute [i nule: adeverin]` emis` de Ministerul
S`n`t`]ii [i Familiei pe numele
de Rus Elvira de confirmare ca
medic primar III medicin` intern` ORD MS 1083/94; adeverin]` emis` de Ministerul
S`n`t`]ii [i Familiei pe numele
de Rus Elvira de confirmare ca
medic specialist nefrologie ORD
MS 383/97.

COMEMORåRI
Cu aceea[i tristete, comemor`m 5 ani de c~nd

Profesorul Doctor DAN SETLACEC
personalitate marcant` a medicinei [i chirurgiei rom~ne[ti, a trecut
\ntr-o lume mai bun`. A intodus metode noi \n chirurgie [i a
efectuat opera]ii de o complexitate deosebit`, datorit` c`rora au
fost salvate mii de vie]i. A format genera]ii de chirurgi care au
\ncercat s`-i duc` mai departe [tiin]a [i arta. A l`sat amintirea unei
personalit`]i puternice, a unui om cultivat [i rafinat, de o mare
noble]e sufleteasc`, exigent cu al]ii dar [i cu sine \nsu[i, mereu
preocupat de perfec]iune. Pentru noi, care l-am cunoscut [i am avut
[ansa de a-i fi al`turi a fost Chirurgul, Dasc`lul [i Omul desav\r[it.
Ceremoniile de comemorare cuprind o Sesiune a Academiei
Romane care se va desf`[ura \n Aula Mare, vineri, 18 iulie \ntre orele
10-13 [i slujba religioas` de pomenire care se va desf`[ura s~mb`t`
19 iulie, \ncep~nd de la ora 10 la Cimitirul Bellu Evanghelic.
Fie ca Dumnezeu s`-l odihneasc` [i c` memoria s`-i r`m~n` ve[nic vie!
Prof. dr. Irinel Popescu [i colegii din Centrul de Chirurgie General`
[i Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni

