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OFERTE SERVICIU
Mocanu Diana - persoană fizică, cu domi-
ciliul în mun. Iași, angajează guvernantă 
cunoscătoare de limba engleză, cu studii 
medii (liceu). Rog seriozitate și implicare. 
Aștept CV la fax: 0040.232.232.003.

Eşti în căutarea unui loc de muncă pe postul 
de conducător auto profesionist cat.C+E? 
Noi îţi oferim posibilitatea de aţi găsi un 
post ,  pentru mai  multe  detal i i  te l . : 
0755.118.820, adresa de e-mail: veronica.
stradamea@yahoo.com. Cerinţe: limba ital-
iană conversaţional, experienţă minim 6 
luni, seriozitate.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie 
„Prof.Dr.  Panait  Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: asistent medical (secţia Neona-
tologie) 1 post, pe perioadă determinată de 1 
an, conform H.G. nr.1027/2014 şi Dispoziţia 
Primarului  General  a l  Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
06.10.2015 ora 9.00; -proba interviu în data 
de 09.10.2015 ora 9.00; Condiţii specifice: 

Diplomă de absolvire a liceului sanitar sau 
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă/ diplomă de licenţă în speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
28.09.2015 ora 14.00, la sediul Spitalul 
Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr.5 sector 6. Relaţii suplimentare la Spit-
alul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec. Manolache Elena Mihaela.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie 
„Prof.Dr.  Panait  Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: infirmieră (secţia OG I –Sala de 
naşteri) 1 post, pe perioadă determinată de 
7 luni,  conform H.G. nr.1027/2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al Municipi-
ului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
06.10.2015 ora 13.00; -proba interviu în data 
de 09.10.2015 ora 13.00; Condiţii specifice: 
Nivel de studii– generale; Curs de infirmiere 
organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau alţi 
furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii –act doveditor de 
absolvire. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
28.09.2015 ora 14.00, la sediul Spitalul 
Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr.5 sector 6. Relaţii suplimentare la Spit-
alul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec. Manolache Elena Mihaela.

Universitatea Babeş-Bolyai .  Direcţia 
Resurse Umane. Serviciul Resurse Umane. 
Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 
2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului de secretar, vacant pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Centrului de 

Dezvoltare Universitară şi Management al 
Calităţii. Condiţii de participare: - studii 
superioare în domeniul ştiinţe umaniste; - 
experienţă în activitatea de management al 
calităţii şi dezvoltare universitară minim 4 
ani; - cunoştinţe de limba engleză (scris, 
citit, vorbit) nivel mediu; - operare PC: 
Windows, Word, Excel, PowerPoint, navi-
gare pe internet. Concursul va consta într-o 
probă scrisă (în data de 13.10.2015, ora 
13.00) şi un interviu (în data de 20.10.2015, 
ora 10.00). Dosarele de concurs se pot 
depune până la data de 05.10.2015, ora 
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. 
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 
5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria oraşului Sulina, judeţul Tulcea, cu 
sediul în Sulina, str. I, nr. 180, organizează 
concurs de recrutare în data de 21.10.2015, orele 
10:00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuție, referent, clasa III, 
grad profesional asistent  – Compartiment 
Relații publice, secretariat, arhivă. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2), 
cu modificările şi completările ulterioare, şi 
condiţiile specifice postului: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, precum şi vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minimum 6 luni. Dosarele de 
concurs se vor depune în perioada 21.09.2015 – 
12.10.2015 şi trebuie să conţină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008,  selecţia dosarelor de înscriere va 
avea loc în perioada 13 – 19.10.2015, iar inter-
viul se va susţine în maxim 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Condiţiile de 
participare, bibliografia şi actele necesare înscri-
erii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi 
pe site-ul Primăriei Sulina www.primaria-su-
lina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei, la nr. de telefon: 0240543003.

Direcţia de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat al Judeţului Suceava orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie 
vacantă de paznic la Serviciul administrativ 
şi prestări servicii din cadrul Direcţiei de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat 
al Judeţului Suceava. Concursul se orga-
nizează la sediul Direcţiei de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Suceava, str. Ion Grămadă, nr. 1-3, în data 
de 14.10.2015, ora 10:00, proba scrisă şi în 
data 16.10.2015 ora 14:00,  interviul . 
Condiţii generale: a) Are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniuni 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţi-
ului Economic European şi domiciliul în 
România; b) Cunoaşte limba româna, scris 
şi vorbit; c) Are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d) Are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) Are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adever-
inţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) 
Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) Nu a fost condamnat definitiv pentru 
s ă v â r ş i r e a  u n e i  i n f r a c ţ i u n i  c o n t r a 
umanităţii,  contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul ,  care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; Condiţiile specifice: - 
studii medii sau școală profesională; - atestat 
profesional de agent de pază sau dovada că 
este înscris la cursuri de calificare de agent 
de pază. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial partea a 
– III-a, la sediul Direcţiei de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Suceava, Str. Ion Grămadă, Nr.1-3. Relaţii 
suplimentare cu privire la conţinutul dosa-
rului, bibliografie, etc. se pot obţine de la 

publicitate
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afişierul instituţiei, la camera 3, sau la 
telefon 0230/211011.

Direcţia de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Suceava organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante de 
şofer II la Serviciul administrativ şi prestări 
servicii din cadrul Direcţiei de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Suceava.  Concursul se organizează la sediul 
Direcţiei de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Suceava, str. 
Ion Grămadă, nr. 1-3, în data de 07.10.2015, 
ora 10:00, proba scrisă şi în data 09.10.2015 
ora 14:00, interviul. Condiţii generale: h) 
Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniuni Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; i) Cunoaşte limba 
româna, scris şi vorbit; j) Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; k) Are 
capacitate deplină de exerciţiu; l) Are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; m) 
Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
n) Nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
Condiţiile specifice: a) să deţină permis de 
conducere categoria B, C, E, b) studii gene-
rale, medii sau şcoală profesională. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 5 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial partea a – III-a, la sediul 
Direcţiei de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Suceava, Str. 
Ion Grămadă, Nr.1-3. Relaţii suplimentare 
cu privire la conţinutul dosarului, biblio-
grafie, etc. se pot obţine de la afişierul insti-
tu ţ i e i ,  l a  camera  3 ,  sau  la  t e l e fon 
0230/211011.

CITAȚII
Numitul Raia Gheorghe este citat să se 
prezinte la Judecătoria Rm-Sărat la data de 
21.09.215, orele 8.30, în calitate de pârât în 

dosarul de divorţ nr. 101/287/2015, în 
contradictor cu Raia Mihaela.

Pârâtul Costică Dănuţ Marinel din comuna 
Ţigănaşi, sat Mihail Kogălniceanu judeţul 
Iaşi (la mama sa Costică Olivia) este chemat 
la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 
25, Secţia civilă, Complet 22 M, ora 8.30, în 
data de 10 noiembrie 2015, în dosarul nr. 
4125/245/2015, divorţ cu minor, de către 
reclamanta Costică Corina Simona.

DIVERSE
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă a debitorului SC L.C. Taxi 
Blue Car L.M.C.  SRL, CIF: 26457136, 
J 2 5 / 1 1 6 / 2 0 1 0 ,  d o s a r  n r . 
6433/101/2015-Tribunalul  Mehedinţi . 
Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 28.10.2015; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor la 11.09.2015; Termen pentru 
depunerea eventualelor contestații este de 7 
zile de la publicarea în BPI a tabelului 
preliminar şi pentru afişarea tabelului defin-
itiv al creanţelor la 02.12.2015. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

Asociația Română pentru Cultură Educație 
şi Sport având sediul în Piața Dorobanților 
nr. 3, sector 1, Bucureşti, titular al Planului 
de management al Sitului Natura 2000 
ROSCI0354 Platforma Cotmeana - situat în 
localitățile: Topana, Vitomireşti din județul 
Olt, Băbana, Ciomăgeşti, Cocu, Cotmeana, 
Cuca, Drăganu, Morăreşti, Uda din județul 
Argeş şi Dănicei, Galicea, Milcoiu, Nicolae 
Bălcescu, Olanu, Stoileşti din județul 
Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului 
de mediu pentru planul menţionat  şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Argeş din strada Egalității nr. 50A, Piteşti, 
județul Argeş, de luni până vineri între orele 
09:00 – 12:00. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Argeş, în termen 
de 15 zile de la data publicării anunţului.

Asociația Română pentru Cultură Educație 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. 269524. Nr. 17054/17.09.2015. Anunț privind vânzare 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 01.10.2015, orele 
11.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa a 2-a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru, cu 
sediul în loc. Călărași, str. Bld. Republicii nr. 129, județul Călărași, cod fiscal, în dosar 
de executare nr. 269524/2014 și 17054/2014, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv TVA) este: - Teren arabil extravilan în suprafață de 3375 mp, tarla 
9/4, parcela 14, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, CF. 21275-UAT 
Dorobanțu - valoare 4.802 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - AJFP Călărași – 
act administrativ 17054/09.02.2015 în dosar de executare 269524/2008 și 
17054/2014. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele 
fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al 
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate 
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitatecu prevederile art. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 18.09.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.
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și Sport având sediul în Piața Dorobanților 
nr. 3, sector 1, Bucureşti, titular al Planului 
de management al Sitului Natura 2000 
ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului 
Cândești - situat în localitățile: Cobia, Crân-
gurile, Gura Foii, Hulubești, Lucieni, 
Ludești, Mănești, Raciu, Tătărani din 
județul Dâmbovița, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere 
a  av izu lu i  de  mediu  pentru  p lanul 
menţionat şi declanşarea etapei de încad-
rare. Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul  Agenţiei  pentru 
Protecţia Mediului Dâmbovița din strada 
Calea Ialomiței nr. 1, Târgoviște, județul 
Dâmbovița, de luni până vineri între orele 
09:00 – 12:00. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Dâmbovița, în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

Agenția Română de Consultanță având 
sediul în strada Berzei nr. 16A, sector 1, 
București, titular al Planului de manage-
ment al Sitului Natura 2000 ROSCI0106 
Lunca Mijlocie a Argeșului - situat în locali-
tățile: Florești-Stoenești, Găiseni, Vânătorii 
Mici din județul Giurgiu și Corbii Mari, 
Costeștii din Vale, Găești, Mogoșani, Mătă-
saru, Odobești, Petrești, Potlogi, Uliești din 
județul Dâmbovița, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere 
a avizului de mediu pentru planul menţi-
onat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Dâmbovița din strada Calea 
Ialomiței nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbo-
vița, de luni până vineri între orele 09:00 – 
12:00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc 
în scris la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Dâmbovița, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în 

calitate de administrator judiciar al Frigo-
tehnik Industrial Group SRL desemnat prin 
sentinţa civilă din data de 15.09.2015, 
pronunţată de Tribunalul București, Secţia 
a VII-a Civilă în dosar nr. 10290/3/2014*, 
notificã deschiderea procedurii insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2006 împotriva 
Frigotehnik Industrial Group SRL, cu 
sediul în București, Sectorul 2, Şoseaua 
Iancului, Nr. 29, Bloc 105B, Scara B, Etaj 1, 
Ap. 66, CUI 26191761, nr. de ordine în 
registrul  comerţului  J40/10824/2009. 
Persoanele fizice și juridice care înregis-
trează un drept de creanţă împotriva Frigo-
tehnik Industrial Group SRL vor formula 
declaraţie de creanţă care va fi înregistrată 
la grefa Tribunalului București - Secţia a 
VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr. 
10290/3/2014*, în următoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra averii debi-
torulu 27.10.2015; b) termenul de verificare 
a creanţelor, de întocmire, afișare și comuni-
care a tabelului preliminar de creanţe 
03.11.2015;c) termenul pentru întocmirea și 
afișarea tabelului definitiv la 17.11.2015; d) 
dată primei ședinţe a adunării generale a 
creditori lor 05.11.2015 ora 14.00;  e) 
adunarea generală a asociaţilor la data de 
02.10.2015, ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

SOMAȚII
România, Judecătoria Vălenii De Munte, 
Judeţul Prahova,  dosar nr. 1808/331/2015, 
data 11.09.2015 În temeiul încheierii din 
data de 10.09.2015, potrivit art. 1051 C.
proc.civ, ca urmare a cererii înregistrate pe 
rolul instanţei sub nr. 1808/331/2015, prin 
care se invocă de către  reclamanţii  Stemate 
Niculae şi Stemate Ileana, ambii cu domi-
ci l iul  în comuna Gura Vitioarei ,  sat 
Fundeni, nr. 181, judeţul Prahova, dobân-
direa dreptului de proprietate ca urmare a 
uzucapiunii, asupra terenului în suprafaţă 
de 1138 mp, situat în intravilanul  comunei 
Gura Vitioarei, sat Fundeni, nr. 181, jud. 
Prahova, tarlaua 22, parcela Ar 404, având 
ca vecini: rest  de proprietate, Marin Vasile, 
Constantin Maria, M.D. Soare Constantin,  

potrivit raportului de expertiză extrajudi-
ciară Bahudu Vasile, se emite prezenta 
SOMAŢIE. Pentru toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urma publicaţii. În lipsa opoziţiei 
formulată în termen procedural, se va trece 
la judecarea cererii. Menţionăm că  terenul 
este deţinut de către Stemate Niculae şi 
Stemate Ileana, ambii cu domiciliul în 
comuna Gura Vitioarei, sat Fundeni, nr. 181, 
judeţul Prahova.

România, Judecătoria Vălenii De Munte, 
Judeţul Prahova,  dosar nr. 1092/331/2015, 
data 11.09.2015 În temeiul încheierii din data 
de 10.09.2015, potrivit art. 1051 C.proc.civ, ca 
urmare a cererii înregistrate pe rolul instanţei 
sub nr. 1092/331/2015, prin care se invocă de 
către  reclamantul Rotaru Ion cu domiciliul 
în Slănic, Str. Libertăţii nr 15, Judeţul 
Prahova ,dobândirea dreptului de proprietate 
ca urmare a uzucapiunii ca efect al joncţiunii 
posesiei cu cea a părinţilor săi, asupra terenu-
rilor în suprafaţă de 905 mp, situat în intra-
vilanul oraşului Slănic, str. Gh. Lazăr, nr 2, 
T49, Cc 89, Jud. Prahova, suprafaţa de 3889 
mp, situat în intravilanul oraşului Slănic, str. 
Libertăţii, DJ 102 FN, T25, F 1658, jud. 
Prahova, suprafaţa de 448 mp, situat în 
extravilanul oraşului Slănic, str. Libertăţii, DJ 
102 FN, T25, F 1658, jud. Prahova, potrivit 
raportului de expertiză extrajudiciară 
Panaiţoiu Dumitru, se emite prezenta 
somaţie. Pentru toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urma publicaţii. În lipsa opoziţiei 
formulată în termen procedural, se va trece la 
judecarea cererii. Menţionăm că  terenurile sunt 
deţinute de către Rotaru Ion cu domiciliul în 
Slănic, Str. Libertăţii nr 15, Judeţul Prahova

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iași, organi-
zează licitație publică deschisă, în data de 
09.10.2015, orele 9.00 pentru concesionare 
teren construire locuințe situat în sat Miro-
s lava,  comuna Miros lava după cum 
urmează: 670mp- T56 nr. cadastral 827/1/18, 
728mp- T56 nr. cadastral 826/1/1, 941,5mp- 

T54 nr. cadastral 837/1/2, 781,12mp- T56 
p a r c e l a  1 ( 2 5 9 3 / 1 2 9 ) ,  6 0 0 m p -  T 5 6 , 
P2593/219. Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei  comunei Miroslava, 
județul Iași. Costul Caietului de sarcini 
este de 50 lei. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 8.10.2015, orele 16.00.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe numele Paiu 
(Brumaru) Mariana. Îl declar nul.

Pierdut legitimaţie SC TCE SA Ploieşti pe 
numele Dinescu Ştefania. O declar nulă.

Pierdut Atestat profesional transport marfă 
eliberat de ARR Argeş, pe numele Ioniţă 
Ion Alin, domiciliat în Piteşti. Se declară 
nul.

Dencu Adi Liviu pierdut atestat transport 
marfă  nr.  0312383000 ,  va lab i l i t a t e 
11.11.2019. Îl declar nul.

S.C. Foerch S.R.L. J08/3234/2007; RO 
22816329 str. Zizinului nr. 110, loc. Braşov, 
solicită publicarea pierderii biletului la 
ordin seria BTRL3BS, nr. 2873371 eliberat 
la data de 15.06.2015, de S.C Cosna S.A., 
localitatea: Târgu-Ocna, în favoarea S.C. 
Foerch S.R.L., în valoare de 1,179.86RON 
plătibil la Târgu-Ocna. Îl declar nul.

Pierdut carnet și legitimație de transport 
student pe numele Tăbăcitu Diana-Theo-
dora U.M.F.  București Facultatea de 
Far macie.

Declar  p ierdute  (nule)  cert i f icat  de 
pregătire profesională a conducătorului 
auto seria 0168192000, A.R.R. și legiti-
mație de serviciu emisă de Apa– Nova 
București pe numele Petre Constantin.

Declar pierdute carnet și legitimație de 
student pe numele Guță Oana-Maria, 
emise de U.M.F. Carol Davila. Le declar 
nule.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11105. Nr. 
111399 din 11.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, 
luna octombrie, ziua 08. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna august, anul 2015, 
ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin 
licitație publică (licitația a II a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
SC Signum Dâmbovița SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Capu Coastei, comuna 
Malu cu Flori, cod poștal 137286, cod de identificare fiscală 26106820. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota 
TVA ): - instalații distilare - 4 buc. (instalație de distilare formată dintr-un cazan de 
cupru cu capacitatea de cca. 620 litri pentru fierberea borhotului și conductele de 
transport a vaporilor de alcool către cazanul de condens, se găsea în linia de 
producere alcool, starea tehnică bună. Instalația era sigilată fără autorizație de 
funcționare la data inspecției), 42450 lei, 24%; - cazan – 2 buc. (cazan deflegmator 
confecționat din tablă de cupru, în care se efectuează curățarea vaporilor de alcool, 
avea capacitatea de 200 litri, conform declarației debitorului aceste cazane erau 
fisurate, neutilizabile la data inspecției, pot fi valorificate ca material recuperabil), 
885 lei, 24%. Total: 43335 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în 
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, inclusiv TVA; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0245.616779, int. 350, persoană de contact: Tudose Laura Elena, cam.24. Data 
afișării: 21.09.2015.


