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OFERTE SERVICIU
Primăria Comunei Buturugeni, judeţul Giurgiu, cu 
sediul în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu, 
anunţă scoaterea la concurs a următorului post 
contractual, în baza H.G. 286//2011. Denumirea 
postului: Paznic -compartiment administrativ. Nivelul 
studiilor: G sau M; -vechime 3 ani şi 6 luni. Data, ora 
şi locul de desfăşurare: 22.07.20l5 ora 12,00- proba 
scrisă. Data limită până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs: 10.07.2015 ora 12,00. 
Datele de contact ale persoanei care asigură secretari-
atul concursului: pbuturugeni@yahoo.com; 
0246277168; 0246277110.

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 
611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul 
în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1, organizează 
în data de 14 iulie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 
temporar vacantă de: -consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior– Direcţia Generală Programe Competi-
tivitate– Direcţia Management Financiar– Serviciul 
Autorizare Plăţi. Condiţii necesare ocupării postului: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii univer-
sitare absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea 
studiilor minim 9 ani. Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte infor-
maţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe 
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 8 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, la sediul ministerului.

Curtea de Conturi a României organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie 
cu studii medii secretar–dactilograf vacante în struc-
tura centrală. Concursul se organizează la sediul 
Curţii de Conturi din Bucureşti, str. Lev Tolstoi nr. 
22-24, sector 1 în data de 29.07.2015 ora 10,00 - proba 
eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC 
şi ora 12,00 – proba scrisă  iar în data de 04.08.2015, 
ora 10,00 – interviul. Dosarele de înscriere se pot 
depune la sediul Curţii de Conturi din Bucureşti, str. 
Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1 la Direcţia Resurse 
Umane şi Salarizare, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a III – a, respectiv până la data de 14.07.2015 
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G nr.286/2011, modificată şi 
completată de H.G nr. 1027/2014. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Curţii de Conturi a României, www.curtea-
deconturi.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Curţii de Conturi a României şi la nr. de 
telefon: 021.307.88.40 şi 0723.215.100.

PRIN Hotărârea nr.587/10 iunie 2015 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Supe-
rior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin 
Institutul Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în 
perioada 30 iunie- 6 octombrie 2015 a concursului de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în 
condiţiile prevăzute de art.12- 15 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procuro-
rilor, republicată, modificată şi completată şi ale 
Regulamentului privind concursul de admitere şi 
examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consi-
liului Superior al Magistraturii nr.439/15 iunie 2006, 
modificată şi completată, astfel: -30 august 2015- 
probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a 
cunoştinţelor juridice la următoarele materii: drept 
civil, drept procesual civil, drept penal şi drept proce-
sual penal; -13 septembrie 2015- test de verificare a 
raţionamentului logic; -25 septembrie -4 octombrie 
2015- interviu. Concursul se organizează pentru 
ocuparea unui număr de 140 locuri de auditori de 
justiţie (din care 70 sunt alocate pentru ocuparea 

funcţiei de judecător şi 70 pentru ocuparea funcţiei de 
procuror). La concursul de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii se pot înscrie persoanele 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) 
lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi a condiţiilor privind 
lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal 
prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege. 
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului 
privind concursul pe paginile de internet ale Consi-
liului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţi-
onal al Magistraturii, conform calendarului de 
desfăşurare a concursului aprobat, la tribunalele sau, 
după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale 
căror circumscripţii domiciliază candidaţii, respectiv 
până la data de 21 iulie 2015. Tematica şi bibliografia 
se publică pe pagina de internet a Consiliului Supe-
rior al Magistraturii şi a Institutului Naţional al 
Magistraturii. Taxa de înscriere, în cuantum de 450 
RON, se plăteşte la casieria tribunalului sau, după 
caz, a parchetului la care se face înscrierea. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de pe paginile de Internet 
ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului 
Naţional al Magistraturii (Web: www.csm1909.ro; 
www.inm-lex.ro).

PRIN Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.631/15 iunie 2015, Consiliul Superior 
al Magistraturii a aprobat organizarea, prin interme-
diul Institutului Naţional al Magistraturii, la Bucu-
reşti, în perioada 30 iunie- 15 octombrie 2015, a 
concursului de admitere în magistratură în condiţiile 
art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi ale Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
279/2012 modificată şi completată, pentru ocuparea a 
28 de posturi de judecător la judecătorii şi 25 de 
posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecă-
torii, astfel: -30 august 2015- probă scrisă elimina-
torie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice la 
următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, 
drept penal şi drept procesual penal; -13 septembrie 
2015- test de verificare a raţionamentului logic; -5-13 
octombrie 2015- interviu. Cererile pentru înscrierea la 
concurs se depun până la data de 21 iulie 2015 la 
tribunale şi la parchetele de pe lângă tribunale, în ale 
căror circumscripţii domiciliază candidaţii. La 
concursul de admitere în magistratură se pot înscrie 
persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 
14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
condiţiilor privind lipsa antecedentelor penale şi a 
cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din 
aceeaşi lege, cu o vechime în specialitate de cel puţin 
5 ani, în funcţiile prevăzute de lege, la data susţinerii 
concursului. Taxa de înscriere la concurs este de 450 
RON. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagi-
nile de Internet ale Consiliului Superior al Magistra-
turii şi Institutului Naţional al Magistraturii (Web: 
www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică (CNPS), 
organizează concurs, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a posturilor contractuale de execuţie 
vacante de: -Expert I A -(1 post). Condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic; vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei minimum 6 ani; cunoştinţe de 
operare computer (MS Office); cunoştinţe privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice; cunoaşterea unei limbi de circulaţie interna-

ţională. -Expert II –(1 post). Condiţii specifice: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
minimum 6 luni; cunoştinţe de operare computer (MS 
Office); cunoştinţe privind legislaţia muncii. 
Concursul se organizează la sediul CNPS, din Bucu-
reşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, în data de 
22.07.2015, ora 10:00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României Partea a III-a, la sediul 
CNPS din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6  din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs apro-
bate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul 
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică  şi pe 
site-ul (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul CNPS -Compartimentul Resurse 
Umane şi la numărul de telefon: (021)316.98.81.

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică (CNPS), 
organizează concurs în cadrul Proiectului ”Chance 4 
NEET- Registrul electronic al tinerilor NEET”, ID 
155257, finanţat din Fonduri Structurale Europene, 
pentru ocuparea pe perioadă determinată (de la data 
de 01.08.2015 până la data de 31.12.2015),  1/2 normă, 
a posturilor  contractuale de execuţie vacante de:  
-Expert statistician (7 posturi). Condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; experienţă 
generală şi specifică: minim 10 ani în domeniul statis-
ticii pieţei muncii, educaţiei, demografiei, veniturilor 
populaţiei, precum şi în modelare econometrică şi 
analiză economică. -Expert statistician (1 post). 
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; experienţă generală şi specifică: sub 5 ani în 
domeniul statisticii pieţei muncii, educaţiei, demogra-
fiei, veniturilor populaţiei, precum şi în analiză 
economică. Concursul se organizează la sediul CNPS, 
din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, în 
data de 22.07.2015, ora 10:00, proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la sediul 
CNPS din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6  din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs apro-
bate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul 
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică  şi pe 
site-ul (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul CNPS -Compartimentul Resurse 
Umane şi la numărul de telefon: (021)316.98.81.

Consiliul Local Al Comunei Bratca prin Comisia de 
selecţie aprobată prin HCL nr. 41 din 19.03.2015 
organizează selecţia pentru constituirea Consiliului de 
Administraţie a Ocolului Silvic Bratcuta RA . Proce-
dura de selecţie va cuprinde două etape: -etapa I – 
selecţia dosarelor -etapa II –interviul pentru 
candidaţii admişi la selecţia dosarelor Criteriile de 
selecţie sunt: 1. Îndeplinirea condiţiilor de participare, 
dovedite prin conţinutul dosarului de participare; 2. 
abilităţi de comunicare; 3. prezentarea context tehnic 
şi economic specific domeniului de activitate al regiei; 
4. motivaţia candidatului; Condiţii de participare 
sunt; - Cunoaşterea limbi române scris şi vorbit; - 
Experienţă de minim 5 ani în activitatea regiei auto-
nome sau a unor societăţi comerciale profitabile din 

domeniul de activitate al regiei-silvicultură .(pentru 
persoană prevăzută la art. 5 alin 2 lit.b din OUG 
109/2011). - Experienţă în activitatea regiei autonome 
sau a unor societăţi comerciale profitabile din dome-
niul de activitate al regiei- silvicultură (pt. cele trei 
persoane prevăzute la art. 5 alin 2 lit. c din OUG 
109/2011). - Studii medii/superioare tehnice silvice 
absolvite cu diplomă; - Domiciliul stabil/resident în 
România; - Capacitatea deplină de exerciţiu; - Nu 
intră sub incidenţa art. 6 şi art.7 din O.U.G. 109 din 
30.11.2011 privind guvernanţă corporativă a între-
prinderilor publice; Dosarul de participare trebuie să 
conţină obligatoriu; 1. Currriculum Vitae (model 
European conform H.G.1021/2004); 2. Cazier judi-
ciar; 3. Copii legalizate după acte de studii; 4. Copie 
act identitate; 5. Copie carnet de muncă/documente 
doveditoare; 6. Adeverinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată de cel mult 2 luni 
anterior depunerii candidaturii, de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice; 7. Declaraţie-notarială pe proprie răspundere 
prin care candidatul va confirmă că nu se af lă 
într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG 
NR.109/2011 privind guvernanţă corporative a între-
prinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare 
pentru infracţiune legală de conduită profesională; 8. 
Declaraţie – notarială pe proprie răspundere care să 
confirme acordul candidatului de a procesa datele 
sale personale în scopul proceduri de recrutare şi 
selecţie, precum şi de a putea verifică informaţiile 
furnizate; Candidaţii vor prezenţa şi documentele 
originale. Candidaturile şi documentele solicitate se 
vor depune în termen de 15 zile de la data publicări 
anunţului, la sediul Ocolului Silvic Bratcauta RA, în 
plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi număr de 
înregistrare şi data depunerii candidaturii. Plicul va 
avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de 
membru în Consiliul de Administraţie al Ocolului 
Silvic Bratcuta RA” precum şi numele ,persoanelor şi 
domiciliul candidatului. Rezultatul selecţiei dosarelor 
se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
limită de depunere ale acestora, la avizierul Primăriei 
Bratca. Preşedintele comisiei de selecţie Ing. Gaje 
Florian.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei, 
nr.2, scoate la concurs, în zilele de 13.07.2015 (proba 
scrisă) şi 15.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: Auditor clasa I, 
grad profesional superior, Compartiment Audit 
public intern;Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă:Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic;Vechime în specialitate: minimum 9 ani;Cu-
noştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet;Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului: 13.07.2015 – ora 900 – proba 
scrisă;15.07.2015 – ora 1200 – interviul.Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la AJOFM 
Harghita.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Caraş-Severin cu sediul în Reşiţa, Str. Traian Lalescu, 
nr.17, scoate la concurs, în zilele de 13.07.2015 (proba 
scrisă) şi 15.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: Consilier clasa I, 
grad profesional superior, Punct de lucru Caranse-
beş;Condiţii specifice de participare la concursul 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: S.C. Perfect Distribution Press - Curtea 
de Argeș, str. Banu Maracine, Bl. E12, Sc. D, după cum urmează: Denumire: Clădire 
de aproximativ 16 mp, construită din panouri sandvice, cu schelet, metalic, 
tâmplarie aluminiu. Valoare [Ron, fără TVA]: 15.438 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 13.07.15, ora 14:00. Licitația 
va avea loc în data de 14.07.15, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni Calea 
București nr. 107A. Sarcinile care grevează bunurile sunt: liber de sarcini. Îi invităm 
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. 
Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni, tel. 
0248.666900.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță: valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Trommler Romania SRL, după cum urmează: Denumire: Mașină de 
curbat țevi la rece model 6/24. Valoare [Ron, fără TVA]: 269.498 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind 
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea 
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 13-07-2015, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 14-07-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacantă:Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;Vechime în speci-
alitate: minimum 9 ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet;Iniţiativă şi crea-
tivitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate.Programul concursului: 
13.07.2015 – ora 900 – proba scrisă;15.07.2015 – ora 
1200 – interviul.Înscrierile se fac în termen de 8 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la AJOFM Caraş-Severin.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Maramureş cu sediul în Baia Mare, Str. Hortensiei, 
nr.1A, scoate la concurs, în zilele de 13.07.2015 (proba 
scrisă) şi 15.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant:Consilier juridic 
clasa I, grad profesional superior, Compartiment 
Juridic, relaţii cu publicul, comunicare şi secretariatul 
Consiliului Consultativ;Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă:Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
juridic;Vechime în specialitate: minimum 9 ani;Cu-
noştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet;Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului:13.07.2015 – ora 900 – proba 
scrisă;15.07.2015 – ora 1200 – interviul.Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la AJOFM 
Maramureş.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Maramureş cu sediul în Baia Mare, Str. Hortensiei, 
nr.1A, scoate la concurs, în zilele de 13.07.2015 (proba 
scrisă) şi 15.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant:Consilier clasa I, 
grad profesional superior, Centrul de formare profe-
sională;Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacantă:Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;Vechime în speci-
alitate: minimum 9 ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet;Iniţiativă şi crea-
tivitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate.Programul concursului: 
13.07.2015 – ora 900 – proba scrisă;15.07.2015 – ora 
1200 – interviul.Înscrierile se fac în termen de 8 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la AJOFM Maramureş.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Tulcea cu sediul în Tulcea, Str. Grigore 
Antipa, nr.10, scoate la concurs, în zilele de 
14.07.2015 (proba scrisă) şi 16.07.2015 (interviul), la 
sediul agenţiei următorul post temporar vacant:Con-
silier clasa I, grad profesional superior, Comparti-
mentul Implementare măsuri active;Condiţii 

specifice de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie temporar vacantă:Pregă-
tire de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă;Vechime în specialitate: minimum 9 
ani;Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet;Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, serio-
zitate.Programul concursului: 14.07.2015 – ora 900 
– proba scrisă;16.07.2015 – ora 1300 – interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la AJOFM Tulcea.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna cu sediul în Sfântu Gheorghe, B-dul 
Gen. Grigore Bălan, nr.14,scoate la concurs, în zilele 
de 04.08.2015 (proba scrisă) şi 06.08.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post vacant:Consilier 
clasa I, grad profesional superior, Compartiment 
Analiza Pieţei Muncii , Programe de Ocupare si 
Implementare Măsuri Active ;Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante:Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu;Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate;Programul 
concursului:04.08.2015 – ora 900 – proba scrisă 
06.08.2015 – ora 1200 – interviul;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Covasna.

CITAȚII
România. Tribunalul Timiş. Secţia I civilă. Dosar nr. 
1639/295/2012*. Intimatul Dancic Sava, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Kombisnica-Negotin, Serbia, 
este citat pentru termenul de judecată din data de 3 
septembrie 2015, completul C4-A, sala 165, ora 
09:00, în dosarul nr. 1639/295/2012*, în contradic-
toriu cu apelnata Petrov Lepa, prin tutore Petrov 
Zlatomir. Preşedinte Andra Andrei. Grefier Anişoara 
Tătucu.

Enache Magdalena – Irina, în calitate de reclamantă, 
cheamă în judecată pe Enache Sorin, în calitate de 
pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi, str. 
Ciurchi nr. 117A, bl. F8, sc. E, et. 4, ap. 2, jud. Iaşi, 
pentru termenul din 08.09.2015, complet 22, ora 13.00, 
la Judecătoria Iaşi, în dosarul nr. 42842/245/2014, 
cauza având ca obiect divorţ fără minori.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi. Citaţie. Subscrisa Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi solicită 
repunerea pe rol a cauzei înregistrată sub numărul 

7655/99/2014 a Tribunalului Iaşi, Complet com S1 
faliment, privind pe debitorul SC Antrax SRL, cu 
sediul social în sat Lunca Cetățuii, com. Ciurea, 
judeţul Iaşi, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului Iaşi sub nr. J22 /611/1994, C.U.I. 5318006 
prin administrator statutar Meuca Mihai, având ca 
obiect procedura insolvenței.

Numitul Boghiu Liviu născut la data de 19.02.1958 
în localitatea Glavanesti cu domiciliul necunoscut, 
având ultim domiciliu în Or. Victoria este invitat la 
Biroul Notarului Public Mariana Sabadus, în Mun. 
Făgăraş, Str. Republicii, nr.10, jud. Braşov, pentru 
data de 27.08.2015 în calitate de moştenitor a defunc-
tului Boghiu Daniel decedat la data de 26.08.2014 
fost cu ultim domiciliu în Ucea de Jos, nr.62, jud. 
Braşov. În caz de neprezentare se va face aplicarea 
art.1137 din Noul Cod Civil.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi. Citaţie. Asultanei Florin 
Adinel, domiciliat în Iaşi, str. Ciurchi, nr. 125, bl. E2, 
sc. B, ap. 2, jud. Iaşi, Vrînceanu Ilona - Paula, domi-
ciliată în Iaşi, str. Bradului, nr. 19, bl. G5, sc. A, et. 1, 
ap. 4, Stroi Claudia, domiciliată în Iaşi, str. P. Ispi-
rescu, nr. 3, bl. A3, sc. C, et. 2, ap. 1, în calitate de 
intimaţi - foşti administratori la S.C. Cobo - Mob 
S.R.L. (cu sediul social în Iaşi, str. Ciurchi, nr. 117D, 
bl. C1 bis, et. 3, ap. 11, jud. Iaşi), sunt chemaţi la 
Tribunalul Iaşi - Secţia II Civilă - Faliment, Iaşi, str. 
Elena Doamna, nr. 1A, camera S.II. - etaj II, com. s1 
fal, în ziua de 12 noiembrie anul 2015, ora 9:00, în 
proces cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, pentru angajare 
răspundere personală conform art. 138 din Legea nr. 
85/2006, în dosarul nr. 11661/99/2011/a1.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi. Citaţie. Societatea Comer-
cială Monik Textil S.R.L. cu sediul în Iaşi, str. 
Rampei, nr. 18 - 20, înregistrată în Registrul comer-
ţului cu nr. J 22/1004/2011, codul de înregistrare 
fiscală 28527419, reprezentată legal prin adminis-
trator statutar David Georgiana – cu domiciliul 
declarat în Iaşi, str-la. Canta, nr. 11, bl. 461, sc. C, et. 
2, ap. 10, este chemată la Tribunalul Iaşi, Secţia a II 
-a Civilă - Faliment, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. 
Iaşi, în ziua de 02 Septembrie 2015, camera S.II. - et. 
II, Complet com S3 fal, ora 09.00, în dosarul nr. 
6930/99/2014, în calitate de debitor pentru procedura 
insolvenţei în proces cu Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi, în calitate de creditor.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi. Citaţie. Societatea Comer-
cială Opt Plus SRL cu sediul în Iaşi, bld. N. Iorga, nr. 
45, bl. P6, sc. D, et. 3, ap. 14, jud. Iaşi, înregistrată în 
Registrul comerţului cu nr. J 22/223/2004, codul de 
înregistrare fiscală 16119556, reprezentată legal prin 
administrator statutar Aramă Ionel Dan, este 
chemată la Tribunalul Iaşi, Secţia a II -a Civilă - 
Faliment, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi, în ziua 
de 17 Noiembrie 2015, ora 09.00, camera S.II - et. II, 
Complet com S4 fal, în dosarul nr. 9287/99/2014, în 
calitate de debitor, pentru procedura insolvenţei în 
proces cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi, în calitate de creditor.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al Ged-Oil Company SRL 
desemnat prin sentinţa civilă din data de 25.06.2015, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă în dosar nr. 37265/3/2012, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura generală prevăzută de 
Legea nr.85/2006 împotriva Ged-Oil Company SRL, 
cu sediul în Bucureşti, Sectorul 2, str. Teiul Doamnei, 
nr. 19, bl. 39, sc. 1, et 7, ap. 28, CUI 18294111, număr 
de ordine în registrul comerţului J40/602/2006. 
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un 
drept de creanţă născut după data deschiderii proce-
durii insolvenţei împotriva Ged-Oil Company SRL 
vor formulă declaraţie de creanţă care va fi înregis-
trată la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 37265/3/2012, în 
următoarele condiţii: a) termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul 
suplimentar al creanţelor 10.08.2015; b) termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor 10.09.2015; c) termenul pentru depunerea 
contestaţiilor la tabelul suplimentar 28.09.2015; d) 
termen pentru întocmirea şi afişarea tabelului defi-
nitiv consolidat 09.10.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ. Serviciul Colectare şi 
Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 1753/ 
22.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Ziua 22, luna iunie, anul 2015. În temeiul art. 
162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că la sediul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Neamţ cu sediul în localitatea 
Piatra Neamţ, b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde 
prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: În 
data de 10.07.2015, ora 10.00 bunurile debitoarei SC 
Natalia Prod SRL cu domiciliul fiscal în Roznov, str. 
Bistriței nr. 23, cod de identificare fiscală 8197596: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară:, Dreptu-
rile reale şi privilegiile care grevează bunurile, Buc., 
Prețul de pornire a licitației (l), exclusiv TVA * (lei): 1. 
Autoturism Dacia Logan 1,5 DCI, culoare albastră, 
an fabricație 2006, număr înmatriculare NT-55-KHU, 
306.300 km. la bord, PV sechestru nr. 9407/ 
18.02.2015 emis de AJFP Neamț, 1, 8.966 lei. *) cota 
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunu-
rilor mobile este 24%. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să prezinte până în ziua lucră-
toare precedentă termenului de vânzare la licitaţie 
(09.07.2015, până la orele 16.30) următoarele docu-
mente: oferta de cumpărare, în cazul vânzării la lici-
taţie; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 
10% din preţul de pornire a licitaţiei (plata se va face 
în contul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Pu- 
blice Neamţ, nr. RO53TREZ4915067XXX014015,  
C.U.I. beneficiar 2612782 deschis la Trezoreria Piatra 
Neamţ); împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant (procură specială autentică); pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul 
registrului comerţului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 
confiscate devenite proprietate de stat. În vederea valorificării unor bunuri confiscate 
devenite propietate de stat conform OG nr. 14/2007, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București nr. 12, organizează 
în data de 09.07.2015, orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: Nr. lot., 
Denumire produs, Dimensiuni, UM, Cantitate: Lotul 1, Sârmă fier beton SAE1008, 8 
mm diametru, kg, 3110 lei; Lotul 2, Sârmă fier beton SAE1008, 10 mm diametru, kg 
2800 lei; Lotul 3, Bare fier beton Gr460B, 8 mm diametru, kg 4070 lei; Lotul 4, Bare 
fier beton Gr460B, 10 mm diametru, kg 5915 lei; Lotul 5, Bare fier beton Gr460B, 12 
mm diametru, kg 1775 lei; Lotul 6, Bare fier beton Gr460B, 18 mm diametru, kg 4010 
lei. Total: 21680 lei. La prețul de 1,80 lei/kg (prețul include TVA). Licitația se 
organizează pentru fiecare lot în parte, licitându-se întreaga cantitate din lotul 
respectiv. Participanții la licitație vor prezenta până la data de 09.07.2015, orele 
12.00, următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare 
la licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, pentru lotul licitat; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de 
naționalitate română copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română și legalizat; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații 
fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală 
teritorială și certificat de atestare fiscală emis de Administrația publică locală (în 
original). Pasul de licitație este de 0,05 lei/kg. Garanția de participare la licitație se va 
depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu, cod de identificare fiscală 4286895. Bunurile pot fi 
vizionate zilnic la sediul SC Tec SRL (în calitate de depozitar), șos. Prieteniei, Giurgiu. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice a Județului Giurgiu – Compartimentul Valorificări Bunuri, aflat la parterul 
sediului, telefon 0246.216705 – interior 138.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Gageanu Ilie Ion – Topoloveni, după 
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren extravilan în sup. de 
49689 mp, tarla 25, parcela 883/12, nr. cadastral 335, Carte funciară 80858 
Topoloveni, 294.025 lei; Teren extravilan în sup. de 43831 mp, tarla 19, parcela 
636/2, 631/2, 615, 613, 532, 635, 632, 614, nr. cadastral 1429, Carte funciară 
80671 Topoloveni, 258.022 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO23TREZ0515067XXX000513, 
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum 
și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 14.07.15, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
15.07.15, ora 11:00:00, la sediul SFO Topoloveni, Calea București nr. 107a, jud. 
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
sediul SFO Topoloveni, Calea București nr. 107a, jud. Argeș, tel. 0248.666900.
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că nu are obligații fiscale restante față de acestea, în 
speță certificatul fiscal emis de organul fiscal în admi-
nistrarea căruia se află contribuabilul, precum și 
certificatul fiscal emis de Consiliul Local pentru 
impozitele și taxele locale; urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștinţă, în conformitate cu prevederile art. 
172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă 
puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0233207602, interior 4413 între orele 8.30 – 12.00. 
Data afișării: 22.06.2015.

Având în vedere acţiunea întregistrată pe rolul Jude-
cătoriei Ia și sub numărul de dosar 6751/245/2015, 
prin care reclamanta Rebenciuc Anastasia cu domici-
liul ales în Iași, str. Păcurari nr. 121, bl. 602, sc. A, et. 
1, ap. 3, jud. Iași, solicită să se constate că a dobândit, 
prin efectul uzucapiunii de 10 până la 20 de ani, 
dreptul de proprietate asupra imobilului teren 
compus din suprafaţa de 390,57 mp, situat în Intra-
vilan, municipiul Iași, str. Marginei, nr. 21, fostă 
Nisipari nr. 17, identificat cu nr. cadastral 6647, din 
care: 275 m.p., defalcat astfel 227,50 m.p. situaţi în 
parcela 1(255) categoria CC, iar 47,50 m.p. categoria 
A, parcela  2(256/1), teren pe care este amplasată o 
casă de locuit în suprafaţă de 100 m.p. și o suprafaţă 
utilă de 73,35 m.p. și 115,57 m.p., categoria A parcela 
3(256/2) m.p., adresăm, în baza |ncheierii din data de 
11.06.2015, pronunţată în dosarul nr. 6751/245/2015, 
tuturor celor interesaţi, prezenta SOMAŢIE de a 
formula opoziţie la cererea reclamantului. În caz 
contrar, în termen de 6 luni de la publicarea și afișarea 
somaţiei de faţă, se va trece la judecarea cererii. 
Prezenta somaţie se va afișa la sediul Judecătoriei 
Iași, la sediul Biroului Teritorial de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Iași și la sediul Primăriei Mun. Iași și 
va fi publicată în două ziare de largă răspândire, din 
care cel puţin unul de circulaţie naţională.

Alro-Slatina azi se împlinesc 50 de ani, de când un 
grup de tineri ingineri, veniţi din toate colţurile ţării, 
uniţi în cuget și voinţă, inspiraţi din experienţă celei 
mai avansate tehnici din Occident, au pus bazele 
Uzinei de Aluminiu din Slatina. Ei sunt: regretatul Dr. 
Ing. Alfred Kathrein unul dintre cei mai dotaţi speci-
aliști în domeniu; Dr. Ing. Dobra actualul Director 
General specialist în ocrotirea mediului, reducerea 
toxicitătii și a consumului de energie. Lucrările lor și 
aplicarea în practică, au fost preluate de către concer-
nele de specialitate din Occident; Ing. Gh. Bujgoi, 
cercetător, căruia îi aparţine ideea construirii obiecti-
vului la Slatina, zonă aridă d.p.d.v industrial, a fost 
primul director al uzinei. Inginerii: Ioan Filip, Ion 
Buda, Constantin Deutsch “motorul focului 
continuu” în uzina Cheia Franceză pentru toate 

compartimentele, Dumitru Vana, Spoitu, Balu, Ion 
Litescu, Trandafir Alexandru și alţii. Unii dintre ei, au 
îndeplinit funcţii de Director General, Directori de 
specialitate, ei formau o adevărată familie, care gesti-
onau o investiţie de cc. 5 Mrd de $, ce a fost amortizat 
în timp scurt. Aceștia sunt: Oameni de știinţă, alţi 
practicieni sau buni organizatori. Ei sunt acei 
“Pionieri”, care au pus prima cărămidă la edificarea 
“Cetăţii Aurului Alb” în România. Ei pot să-și asume 
paternitatea aluminiului în ţara noastră. Ei rămân 
însă Eroi Necunoscuţi, datorită politicii egoiste a 
conducerilor de azi și de ieri, de recunoașterea 
faptului că România a avut și are talente inepuizabile. 
Ce păcat. La început s-a produs 50000t aluminiu 
primar, pe an, la un preţ de 426$/ t. La scurt timp, 
după intrarea în faza maturităţii uzinei, s-a produs 
200.000T/an. A urmat diversificarea, valorificarea 
superioară a produsului, au fost înfiinţate noi între-
prinderi: Uzina de profile de aluminiu. Profilele au 
revoluţionat multe domenii ale economiei mondiale, 
producţia de cabluri table, folii industriale și alimen-
tare. Aluminiul românesc a fost folosit în industria 
aeronautică din Franţa (la construirea marelui avion 
AIRBUS), creându-se numeroase noi locuri de 
muncă, urmată de calificarea angajaţilor la locul de 
muncă. În funcţie de puritate, preţul la export a fost 
de 1500$/t (la unele produse mai mult), cumpărători 
fiind Franţa, RFG, Elveţia, Ţările Arabe și America 
de Sud. “Au fost ani grei de muncă, cu multe suișuri 
și coborâșuri, inerente unui început de drum, cât și 
datorită politicii “heirupiste” a sistemului, (unii, 
plătind această politică, cu privarea, pe nedrept a 
libertăţii), obligaţi să găsim noi soluţii, în funcţie de 
dezvoltarea din mers a producţiei, a cerinţelor și a 
oportunităţilor apărute pe piaţa mondială”. “Cetatea 
de aur alb” din Slatina, a fost una dintre cele mai 
importante surse valutare din ţară, alimentând 
substanţial dezvoltarea construcţiei lanţului industrial 
din România, la care “indirect” și-au adus contribuţia 
și acest colectiv de oameni admirabili”. Ei rămân, 
însă, niște eroi anonimi. Felicitări Specialiștilor și 
Angajaţilor care mai sunt în viaţă. Un omagiu din 
suflet pentru cei care ne-au părăsit. Spiritul lor este 
prezent între noi și nu-i vom uita niciodată, Domnule 
Director Dobre, va rugăm faceţi un act istoric, finan-
ţaţi un obelisc din aluminiu pe care să scrieţi numele 
acestor eroi.

ADUNĂRI GENERALE
Convocarea Adunării Generale A  Acţionarilor 
Faberrom S.A. Consiliul de Administrație al 
FABERROM S.A., cu sediul în București, Bd. Iuliu 
Maniu,  Nr. 7,  Sector 6, CUI 455053, Nr. înregistrare 
în Registrul Comerțului J40/620/1991, în temeiul art. 
117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată. 
CONVOACĂ Adunarea Generală a Acționarilor în 
ziua de 30 iulie 2015, ora 15, la sediul social al Socie-
tății din București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, având 
următoarea ordine de zi:  1. Analiza și aprobarea 
Raportului auditorului financiar pentru exercițiul 
financiar 01.01.2014 – 31.12.2014; 2. Discutarea și 
aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul 

financiar 2014; 3. Modificarea actului constitutiv al 
Societății, respectiv a art. 18, după cum urmează: i) 
La alin. 1 - restrângerea numărului membrilor Consi-
liului de Administrație de la 7 la 5 și renunțarea la 
condiția ca administratorul să fie și acționar. De 
asemenea se va elimina și mențiunea că Directorul 
General este de drept și Președintele Consiliului de 
Administrație. ii)  După alin. 2 – introducerea unui 
nou alineat prin care să se stipuleze expres că nu este 
necesar ca administratorul să fie ales dintre acționari. 
iii) Alin. 3 – eliminare prin renunțare la condiția ca 
administratorii să depună o garanție de 10 acțiuni. iv) 
Alin. 6 - modificarea în sensul că Președintele Consi-
liului de Administrație este ales de Adunarea Gene-
rală a Acționarilor și dobândește de drept și calitatea 
de Director General; adăugarea mențiunii că Preșe-
dintele Consiliului de Administrație numește și un 
Vicepreședinte care dobândește de drept funcția de 
Director General Adjunct. Ca urmare a modificărilor 
prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv menționate 
mai sus, și în conformitate cu Hotărârea AGOA 
Faberrom SA nr. 1 din data de 04.05.2015, primele 6 
alineate din art. 18 vor avea următorul conținut, 
restul articolului rămânând nemodificat: „Societatea 
pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Admi-
nistrație, compus din 5 membri, aleși de Adunarea 
Generală a Acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu 
posibilitatea de realegere. Membrii Consiliului de 
Administrație nu trebuie aleși exclusiv dintre acțio-
narii societății. Consiliul de Administrație are urmă-
toarea componență: Nr. crt. / Numele și prenumele 
cetățenia / Funcția / Locul și data nașterii CNP Serie 
și nr. C.I. / Adresa. 1. / Schoppmeyer Daniela - 
Română / Președinte Consiliul de Administrație 
Director General  /  București /  24.05.1980 
2800524450018 DP/ 142263 / București, Bd. General 
Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 6. 2. / 
Schoppmeyer Christian - Germană / Membru / Pader-
born, Germania/ 01.06.1977 C4W3F8HV2 / Bucu-
rești, Bd. General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et. 2, 
ap. 9, sector 6. 3. / Popa Oana - Română / Membru / 
București/ 12.12.1975 RR/ 573989 / București, str. 
Azurului, nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6. 
4. / Popa Constantin - Română / Membru / București/ 
03.03.1972 RD/ 561979 / București, str. Azurului, nr. 5, 
bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6. 5. / Cernea 
Mihail Valentin - Română / Membru / București/ 
04.03.1987 RX/ 288842 / București, str. Agnita, nr. 51, 
Sector 6. Când se creează un loc vacant în Consiliul 
de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor 
alege un nou administrator, pentru completarea 
acestui loc. Durata mandatului celui nou ales va fi 
egală cu perioada care a mai rămas până la expirarea 
mandatului predecesorului său. Președintele Consi-
liului de Administrație este ales de Adunarea Gene-
rală a Acționarilor și dobândește de drept și calitatea 
de Director General al Societății, acesta putând alege 
și un Vicepreședinte, care dobândește de drept și 
funcția de Director General Adjunct.” 4). Împuterni-
cirea d-nei Daniela Schoppmeyer, Președinte al 

Consiliului de Administrație, să semneze hotărârea 
Adunării Generale a Acționarilor și Actul Constitutiv 
actualizat, precum și mandatarea d-nei av. Jelea 
Silvia Maria să efectueze formalitățile de înregistrare 
a hotărârii Adunării la Registrul Comerțului și a 
actului constitutiv actualizat, precum și orice alte 
formalități necesare pentru aplicarea acestora. În 
cazul în care la data de 30 iulie 2015 ora 15  nu se 
întrunesc condițiile de cvorum necesare, se fixează în 
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua 
Adunare Generală a Acționarilor Societății pentru 
data de 31 iulie 2015, ora 10, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Președintele Consiliului de 
Administrație Schoppmeyer Daniela. 

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor: Consiliul de Administraţie al S.C. 
NIMB Pipera S.A., cu sediul în București, Sector 2, 
Şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul 4C, România, înma-
triculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul București sub nr. J40/11438/1992, 
având cod unic de înregistrare RO 324643, În temeiul 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, repu-
blicată, cu modificările și completările ulterioare 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modifi-
cările și completările ulterioare, Convoacă: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 
31.07.2015, ora 10:00 la sediul societăţii situat în 
București, Sector 2, Şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul 
4C, România, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
S.C. NIMB Pipera S.A. București, până la sfârșitul 
zilei de 17.07.2015, considerată dată de refererinţă. 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va 
avea următoarea ordine de zi: 1. Prelungirea garan-
tării liniei de credit a S.C. INOROGUL Impex S.R.L. 
având C.U.I. 6476349, cu imobilul proprietatea S.C. 
NIMB Pipera S.A. situat în Municipiul București, 
Şoseaua Vergului, nr. 8, Sector 2, intambulat în CF 
92240 a mun. București, Sector 2 și având număr de 
cadastru 18570. De asemenea, pentru garantarea 
acestui împrumut se va elibera un Bilet la Ordin în 
alb la vedere, avalizat de administratorul unic al S.C. 
NIMB Pipera S.A. 2. Diverse. Acţionarii cu drept de 
vot au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, 
înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor. Acţionarii persoane fizice pot participa la 
ședinţă în nume propriu sau prin reprezentare, cu 
împuternicire dată unui alt acţionar sau unei alte 
persoane decât acţionar pe bază de procură specială. 
Acţionarii persoane juridice pot participa la ședinţă 
prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de 
reprezentare sau printr-o persoană desemnată de 
aceștia în condiţiile documentului lor de constituire. 
În cazul în care la data menţionată mai sus nu se 
întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se convoacă și se fixează cea 
de-a doua Adunare Generală a Acţionarilor pentru 
data de 03.08.2015, ora 10:00. Președinte C.A., 
Monceanu Emilian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Moni Star SRL (licitația I-a). În temeiul art. 
162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 17, luna Iulie, 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se 
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
Moni Star SRL, CUI 16757287, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Călugăreni. 
Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Râșniță cafea Dulprod, 380 lei, 24%; Frigider Arctic, 
220 lei, 24%; Rafturi metalice, 100 lei, 24%; Casă de marcat, 380 lei, 24%. Total: 
1080 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în data de 16.07.2015, ora 14.00: 
oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, 
deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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, 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. 172-173 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. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regionala a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană A Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind 
vânzarea bunurilor mobile ale debitorului Neata Radu Vladimir. În temeiul art. 162, 
alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
21, luna iulie, 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se va vinde 
prin licitație publică a-I-a bunul mobil, proprietate a debitorului Neata Radu Vladimir, 
cu domiciliul în județul Giurgiu, Str. Dreptății nr. 26, localitatea Giurgiu. Denumire 
bunuri mobile – descriere sumară: Autoturism Toyota Avensis, s.ș. 
SB1BR56L30E054879, GR-10-WVW. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA): 12.200 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. 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 în data de 20.07.2015, ora 16.30: oferte de 
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 
a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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, 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. 172-173 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. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.212.830, interior 418, la doamna Ilinca Nina.
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LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iași organizează licitație 
publică deschisă în data de 20.07.2015, orele 10.00 
pentru concesionare teren în suprafață de 919 m.p., 
situat în satul Balciu, comuna Miroslava. Caietul de 
sarcini poate fi obținut de la Biroul Achiziții Publice 
din cadrul Primăriei Comunei Miroslava, jud. Iași. 
Costul caietului de sarcini este de 50 lei. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 17.07.2015, orele 13.00.

1.Date identificare achizitor Societatea Fise Electrica 
Serv S.A -SISE  Electrica Transilvania Sud, cu sediul 
în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, 
tel.: 0372/680394, fax: 0268/305504, achiziţionează 
„Diverse materiale pentru construcţii”, Cod CPV 
44000000-0 – Structuri și materiale de construcţii; 
produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia 
aparatelor electrice) în cantităţile și condiţiile prevă-
zute în documentaţia de atribuire; 2. Procedura apli-
cată: „Licitaţie deschisă”. Prezenta nu este o 
procedură de achiziţii publice, ci se derulează 
conform procedurii de achiziţii interne a Societatii 
FISE ELECTRICA SERV SA; 3. Împărţire pe loturi: 
DA; 4. Nu se acceptă oferte alternative; 5. Locul de 
livrare a produselor: DDP beneficiar depozitele SISE 
Transilvania Sud din orașele Brașov, Alba, Mureș, 
Sibiu, M Ciuc, Sf. Gheorghe; 6. Natura și cantitatea 
produselor ce se vor achiziţiona: „Diverse materiale 
pentru construcţii”, conform caiet de sarcini; 7. 
Durata acord cadru: 12 luni de zile. Termenul de 
livrare: max. 2 de zile de la data semnării contractului 
subsecvent; 8. a. Data limită de primire a ofertelor: 
15.07.2015, ora 09.00. Data deschiderii ofertelor: 
15.07.2015, ora 10.00; b. Adresa la care se depun 
ofertele: sediul SISE  Electrica Transilvania Sud, 
Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat 
general; c. Limba de redactare a ofertelor: limba 
romănă; 9. Modalităţile de finanţare: surse proprii; 10. 
Criterii de calificare conform prevederilor din Fișa de 
date; 11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile 
de la data deschiderii ofertelor; 12. Criteriul de atri-
buire a contractului: „preţul cel mai scăzut”; 13. 
Garanţie de participare: conform Documentaţie de 
atribuire; 14. Documentaţia de atribuire costa 150 lei, 
fără TVA, procurată de la sediul achizitorului. 

Persoane de contact: Cecilia Palade: cecilia.palade@
ts.electricaserv.ro.

1. S.C. FISE Electrica Serv S.A.- SISE Electrica 
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str. 
Taberei, nr. 20, Tel.: +40372.640.302, Fax: 
+40264.205.504, achiziţionează „Produse igienico-sa-
nitare” în cantităţile și condiţiile prevăzute în docu-
mentaţia de atribuire. Adresa la care se poate solicita 
documentaţia de atribuire: SISE Transilvania Nord, 
Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20, Tel.: +40372.640.302, 
Fax: +40264.205.504, Documentaţia de atribuire se 
pune la dispoziţia operatorilor economici, în urma 
solicitării acestora. 2. Procedura aplicată: licitaţie 
deschisă. 3. Locul de livrare a produselor: conform 
specificaţiilor din documentaţia de atribuire. 4. 
Natura și cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: 
„Produse igienico-sanitare” în cantităţile prevăzute în 
documentaţia de atribuire. 5. Durata acordului cadru: 
12 luni. 6. Data limită de primire a ofertelor: 
15.07.2015, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 
15.07.2015, ora 12.30. 7.Adresa la care se depun ofer-
tele: sediul SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str. 
Taberei, nr. 20, secretariat general. 8. Limba de redac-
tare a ofertelor: limba română. 9. Perioada de valabi-
litate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii 
ofertelor. 10. Criteriul de atribuire a contractului: 
„preţul cel mai scăzut”.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile 
mobile ale debitoarei la prețurile reduse cu 50% 
(obiecte de inventar, stocuri materiale, mijloace fixe, 
toate din fier forjat) și Dacia 1307/2004 - 3.727 lei si 
proprietate imobiliara compusa din teren intravilan in 
suprafata de 6.455 mp si constructii: C1- Atelier 
productie confectii metalice si spatiu administrativ 
(P) cu s.c. desfasurata = 627 mp, C2 - Anexa (P) - 
grup social - vestiar cu s.c. desfasurata = 311 mp, C3 
- Sectie productie confectii fier forjat si depozit mate-
riale (P) cu s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 - Anexa 
(P) - cabina poarta cu s.c. desfasurata = 8 mp, impre-
jmuire si platforma betonata, situata in com. Paulesti, 
sat Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, Prahova la pretul de 
evaluare de 1.794.335 lei fara TVA. Licitaţia va avea 
loc în 01.07.2015, ora 13/30 la sediul lichidatorului, 

str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 02.07.2015, 03.07.2015 aceeași 
oră, în același loc.

SC Fast Prest Trading SRL Galaţi, C.U.I. 25467355, 
prin lichidator judiciar EXPERT AM SPRL, cu sediul 
în Galaţi, str. Plantelor, nr.7, desemnat în Dosar nr. 
8446/121/2013, scoate la vânzare prin licitaţie publică, 
în datele de : 02,09,16.07.2015, ora 13.00 următoarele 
bunuri la preţurile reduse cu 20% faţă de cele stabilite 
prin raportul de evaluare: presă de balotat verticală 
HSM V – PREST 818 Plus, preţ 19.672 lei, plus TVA, 
Autoutilitară Citroen Jumper (2007) preţ 8.040 lei, 
plus TVA. Ofertanţii vor achita până la ora licitaţiei 
contravaloarea Caietului de sarcini de 500 lei și 
garanţia de 10% din preţul de vânzare. Prezentul 
anunţ constituie și notificare către creditori, debitori și 
orice altă  persoană interesată în cauză. Relaţii supli-
mentare la telefon 0236/470525; 0722/654481.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iași. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Muni-
cipal Fălticeni. Nr. 18652 din 22.06.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile și mobile. 
Anul 2015 luna iunie ziua 22. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 14, luna iulie orele 11.00, anul 2015, în locali-
tatea Fălticeni, str. Republicii, nr. 28, la sediul Servi-
ciului Fiscal Fălticeni, se vor vinde prin licitaţie 
următoarele bunuri imobile și mobile: - teren intra-
vilan curţi construcţii în suprafaţă de 1500 mp situat 
în localitatea Horodniceni, nr. carte funciară 30059, 
nr. cadastral 199/1, a BCPI Fălticeni, proprietate a 
debitorului Cozmaciuc Constantin cu domiciliul fiscal 
în localitatea Horodniceni, jud. Suceava, preţ de 
evaluare/ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA): 26731 
lei; - ansamblu construcţii situat în localitatea Horod-
niceni, proprietate a debitorului Cozmaciuc 
Constantin cu domiciliul fiscal în localitatea Horodni-
ceni, jud. Suceava, preț de evaluare/ de pornire a lici-
taţiei (exclusiv TVA): 36000 lei, compuse din: - clădire 
(locuinţă) în suprafaţă de 80 mp, nr. carte funciară 
30059, nr. cadastral 199/1 - C1 a BCPI Fălticeni; - 
clădire (magazie) în suprafaţă de 27 mp, nr. carte 
funciară 30059, nr. cadastral 199/1 - C2 a BCPI 
Fălticeni; - clădire (șură) în suprafaţă de 114 mp, nr. 
carte funciară 30059, nr. cadastral 199/1 - C3 a BCPI 
Fălticeni. Bunuri mobile proprietate a debitorului SC 
Pit Stop SRL, CUI 6576062, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Horodniceni, jud. Suceava, CUI - 5111859: 
Autoturism BMW 530 I, nr. identificare WABDT 
61040CJ, nr. înmatriculare SV-50-XKH, preţ de 
evaluare/ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA): 21031 
lei; Turbocompresor A0090960199, preţ de pornire a 
licitaţiei (exclusiv TVA): 2958 lei. Bunurile imobile și 
mobile de mai sus sunt grevate de următoarele: Credi-
tori, Sarcini: D.G.R.F.P. Iași, Serviciul Fiscal Muni-
cipal Fălticeni; D.G.R.F.P. Iași, Direcţia Naţională 
Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava; BRD, 
BRD Suceava; SC Tricons Invest SRL Suceava CUI 
4603535,  Aviz  ipotecă mobi l iară  2012 – 
00025631031890 - UTU/ 05.11.2012. Regimul și cotele 
de taxă pe valoare adăugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile și imobile sunt cele prevă-
zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi 
în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, 
până la termenul de vânzare prin licitaţie, respectiv, 
până în ultima zi lucrătoare precedentă termenului de 
vânzare, orele 13.00 la sediul Serviciului Fiscal a mun. 
Fălticeni – str. Republicii, nr. 28, documentaţia prevă-
zută de art. 162 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv: oferte de cumpă-
rare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 
10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul 
registrul comerţului; 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 obligaţii 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 contestaţie la instanţa jude-
cătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștinţă, în conformitate 
cu prevederile art. 172 - 173 din OG 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 
9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru infor-

maţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0230/541054, int. 17. Data 
afișării: 22.06.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iași. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vaslui. Nr. 1708/ 25.06.2015. 
Anunţ. Având în vedere prevederile art. 13 alin nr. 2 și 
art. nr. 16 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 1009/ 2007 privind procedurile de selecţie a practi-
cienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, alăturat vă transmitem: Invi-
taţie de participare. Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Vaslui, invită practicienii în insolvenţă 
înscriţi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru 
Zona XII să depună, până cel târziu la data de 
09.07.2015 ora 12.00 oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvenţă privind următorii debitori 
aflaţi pe rolul Tribunalului Vaslui: 1. SC Med Center 
Clinic SRL Vaslui; 2. SC Ballstrike Royal SRL Vaslui; 
3. SC Madrom Serv SRL Negrești; 4. SC Eat More 
SRL Rebricea; 5. SC Limit Est Aliment SRL Munteni 
de Jos; 6. SC Fotovoltaic SRL Bârlad; 7. SC Dacrina 
Intermed SRL Vaslui; 8. SC Marialmon SRL Huși. 
Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile 
art. 2 alin. 4, art. 14, art. 16 din Ordinul ANAF nr. 
1009/ 2007 cuprinzând: adresa prin care îţi manifestă 
interesul de a fi numiţi în calitate de administrator 
judiciar/ lichidator; onorariul lunar solicitat de practi-
cian; onorariul de succes solicitat de practician; decla-
raţia pe propria răspundere din care să rezulte că 
ofertantul nu se află în situaţia de incompatibilitate 
sau conflict de interese cu debitorul care urmează să 
fie numit; declaraţia pe propria răspundere privind 
numărul de personal care va fi alocat pentru realizarea 
activităţilor legate de procedura insolvenţei la respec-
tiva societate (la aceasta declaraţie va fi atașată câte o 
prezentare a fiecărei persoane și dovada că are 
încheiat un contract de muncă, de colaborare, că 
există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare 
persoană în parte); strategia de reorganizare și /sau 
lichidare, cu program în timp, a cărei aplicare va fi 
urmărită de către organele fiscale; colaborarea cu 
organele fiscale pe raza cărora se află sediul debitoarei, 
care va cuprinde o situaţie cu privire la gradul de 
acoperire a creanţelor fiscale cuprinse în masa credală 
pentru toate cazurile din portofoliu soluţionate, pentru 
ca în baza acesteia să putem efectua departajarea 
ofertanţilor în cazul în care aceștia ar cumula același 
punctaj, conform art. 15, alin. 2 din OMFP nr. 1009 / 
2007; conform art. 15 comisia se va întruni în ziua de 
10 iulie 2015 ora 10.00 și va puncta ofertele, declarând 
câștigătoare oferta care obţine cel mai mare punctaj. 
Documentaţia va fi depusă în original la sediul AJFP 
Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr. 56, et. 2, Secretariat, 
în plic închis, toate paginile fiind numerotate, iniţiali-
zate și ștampilate.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a activelor socie-
tăţii debitoare, după cum urmează: ACTIVUL NR.1: 
spatiu comercial situat in Mun. Iasi, B-dul Chimiei nr. 
35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita de 
187,28 mp. si aria utila  de 173,23 mp., inscris in 
Cartea Funciară sub nr. 55170 a Mun. Iasi, cu nr. 
cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904 /1,2 /p/ 
sp.com. /1/2 si Cartea Funciara nr.23405 cu nr. cadas-
tral 1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei este  de  
470.242,50 lei ( fara TVA)( 50% din valoarea de 
evaluare). Persoanele care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obli-
gaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 02.07.2015, ora 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Iași, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. 
Iași, în data de 03 IULIE 15.00, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 
29.04.2015. Adjudecarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organizare și desfășu-
rare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adju-
decatarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare și 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpără-
tori trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judi-
ciar din mun. Iași, str.  Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iași, 
până la data de 02.07.2015 ora 15.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890. C.I.I. Pohrib Ionela

PIERDERI
Societatea Romboedru SRL prin lichidator EXPERT 
AM S.P.R.L. declară nul Certificatul de înmatriculare al 
societăţii Romboedru SRL, CUI 17227777, J17/319/2005.


