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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Soso SRL anga-
jează încărcător/descărcător. 
Tel. 0763.921.003.

l Angajăm vânzătoare şi 
lucrător comerciant pentru 
magazin alimentar Non-Stop, 
0722.950.931, între orele 
12.00-16.00. 0722.950.931

l Societatea SC Despe 
Contractor SRL angajează 
Mecanic Utilaj pe o perioadă 
nedeterminată,  salariul 
atractiv. Relaţii la telefon: 
0742.81.75.48 sau pe adresa: 
office@despe.ro

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi 
Încercări pentru Electroteh-
nică- ICMET Craiova organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea postului de Director 
Economic. Obiectul principal 
de activitate al ICMET 
Craiova este “Cercetare şi 
dezvoltare în alte ştiinţe natu-
rale şi inginerie” (cod CAEN 
7219) şi este stabilit prin HG 
nr.81/11.02.1999, modificată 
pr in  HG nr.1495/2008 , 
privind organizarea şi funcţi-
onarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare şi 
Încercări pentru Electroteh-
nică-  ICMET Craiova . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul ICMET Craiova din 
Bvd .D eceba l ,  n r. 118A, 
C r a i o v a ,  î n  d a t a  d e 
06.07.2016, începând cu ora 
9.00. Data limită de depunere 
a dosarului: 30.06.2016, ora 
14 .00 .  Metodo log ia  de 
concurs, Regulamentul de 
desfăşurare a concursului, 
Criteriile de selecţie, Cerin-
ţele postului, etc. se obţin de 
pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro sau de la sediul 
unităţii. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul 

de telefon 0747.034.859 (în 
intervalul orar 8.00-17.00) 
sau la adresa de e-mail: nela@
icmet.ro.

l În conformitate cu preve-
derile H.G. nr.611/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi ale O.U.G. nr. 
45/2008, Ministerul Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale 
anunță scoaterea la concurs 
a funcției publice de execuție 
vacantă de consilier asistent–
D i r e c ț i a  P o l i t i c i  î n 
Zootehnie– Direcția Gene-
rală Politici Agricole şi 
Industrie Alimentară, în 
data de 15.06.2016, proba 
scrisă. Direcția Generală 
Politici Agricole şi Industrie 
Alimentară- Direcția Politici 
în Zootehnie:  1 funcţie 
publică vacantă de consilier 
asistent. Condiţii specifice: 
-Studi i  univers i tare  de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniile ingine-
riei produselor alimentare/ 
m e d i c i n ă  v e t e r i n a r ă ; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor: 1an; -Candidații 
trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici(r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  Dosarele  de 
înscriere la concurs se depun 
la secretariatul comisiei de 
concurs în termen de 8 zile, 
de la data publicării. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi 
afişate la sediul instituţiei 
din B-dul. Carol I nr.24, 
sector 3 Bucureşti şi vor fi 
publicate pe pagina de web 
www.madr.ro.

 Concursul va avea loc la 
sediul M.A.D.R.

l ICDIMPH -Horting scoate 
la concurs, conform H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, un 
post de subinginer I, funcţie 
contractuală de execuţie, 
temporar vacantă, pentru o 
perioadă de un an, cu posibi-
litate de prelungire. Condiţii 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs: -studii 
superioare de scurtă durată, 
de specialitate- automatizări 
industriale; -vechime în 
muncă de cel puţin 15 ani; 
-vechime în specialitate, 
minim 9 ani, în domeniul 
industriei alimentare. Dosa-
rele se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului, la sediul 
ICDIMPH -Horting -secreta-
riatul instituţiei, str. Intrarea 
Binelui, nr.1A, sector 4, Bucu-
reşti. Concursul va cuprinde 
următoarele probe: -selecţia 
dosarelor,  proba scrisă, 
interviu. Selecţia dosarelor va 
a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
17.06.2016. Concursul va 
a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
01.07.2016, ora 10 proba 
scrisă, interviul la ora 12, la 
sediul ICDIMPH -Horting. 
Relaţii suplimentare privind 
concursul se pot obţine de la 
compartimentul resurse 
umane, telefon 0214603440 şi 
aceesând pagina oficială.

l Comuna Lozna, judeţul 
Botoşani, identificată prin 
C.I.F. 15676389, organizează 
la sediul Primăriei comunei 
Lozna, în data de 5 Iulie 
2016, orele 10.00 –proba 
scrisă şi interviul -conform 
prevederilor art. 56, alin. 1 
din H.G. nr. 611/ 2008 pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completă-
rile ulterioare, concurs de 
recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de 
Consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant din cadrul 
Compartimentului de asis-
tenţă socială şi autoritate 
tutelară din cadrul Apara-
tului de specialitate al Prima-
rului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani. Condiţii de partici-
pare: 1 Condiţiile prevăzute 
la art. 54 din Legea nr. 188/ 
1999 privind statutul funcţio-
narilor publici, republicată 2, 
cu modificările şi completă-
rile ulterioare; 2. Vechime în 
specialitate: nu; 3. Studii 
necesare: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul asistenţei 
sociale; 4. Cunoştinţe operare 
pe calculator; Word, Excel, 
I n t e r n e t .  D o s a r e l e  d e 
înscriere la concurs se depun 
la sediul Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani, în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului  în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III a. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul 
Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani şi se publică pe 
pagina de internet: www.
loznabotoşani.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de 
la sediul Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani şi la telefon 
+40231.626.481.

l Primăria comunei Săceni, 
judeţul Teleorman, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante 
de inspector clasa I grad 
profesional superior,  în 
cadrul compartimentului 
buget-finanţe, impozite şi 
taxe locale, contabilitate şi 
casierie din aparatul de 
specialitate al primarului. 
Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: 

Condiţii generale: cele prevă-
zute la art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, repu-
blicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Condiţiile de studii: -studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiinţelor econo-
mice. Condiţiile specifice: 
cunoştinţe operare calculator 
Word, Excel, Power Point, 
programe informatice, acces 
internet -nivel avansat; 
Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: -minim 9 ani 
în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de inspector clasa I 
grad profesional superior, în 
cadrul compartimentului 
buget-finanţe, impozite şi 
taxe locale, contabilitate şi 
casierie din aparatul de 
specialitate al primarului. 
Concursul se va desfăşura în 
3 etape: -selecţia dosarelor; 
-proba scrisă; -interviul. 
Proba scrisă este programată 
a se desfăşura la data de 
29.06.2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei 
Săceni, iar interviul la data 
de 04.07.2016, ora 10.00, în 
aceeaşi instituție. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun 
la sediul Primăriei comunei 
Săceni în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv 
până la data de 20.06.2016. 
Dosarele de concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevazute la 
art.49 din H.G.R.nr.611/2008, 
cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei 
Comunei Săceni, judeţul 
Teleorman. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Săceni, 
tel.: 0247.337.402 sau e-mail: 
saceni_tr@yahoo.com 

CITAȚII  
l Stoica Valentina este 
chemată pentru data de 
15.06.2016, ora 9.00, sala J2, 
la Judecătoria Braşov, în 
proces cu Stoica Constantin 
– divorț.

l Buru Cornelia Georgeta, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în oraş Mioveni, Bulevardul 
Dacia, bloc M4, scara E, 
apartamentul 3, jud. Argeş 
este chemată la Tribunalul 
Argeş, Secţia Civilă, Sala 2, 
completul C3 apel civil 
NCPC, în ziua de 22 iunie 
2016, ora 09:00, în dosarul cu 
nr. 12205/280/2007*, în cali-
tate de intimată, în proces cu 
Oprescu Nicolae, Oprescu 
Elena, Radu Arthur Cornel 
Nubiu, Boşneag Nicoleta 
Adriana, pentru Apel -obli-
gaţie de a face. 

l Se citează urmaşii lui 
Tincora Maria (Cincora), 
Revitea Istvan şi Revitea 
Ianos,  cu ultimele domicilii 
cunoscute în comuna Baru, 
județ Hunedoara, la Judecă-
toria Petroşani, la data de 
16.06.2016, în dosar nr. 
2859/278/2008*, având ca 
obiect uzucapiune.

l Reclamanta SC Pirupani 
SRL o citeaza pe parata 
Marin Maria, la Judecatoria 
Buzau, CC 01, pentru data de 
14.06.2016, ora 09.00, in 
dosarul nr. 1353/200/2015, 
avand ca obiect hotarare care 
sa ţină loc de act de vanza-
re-cumparare .

l Societatea Extra Energie 
Com SRL cu sediul în Bucu-
reşti, B-dul Basarabiei, nr. 
250, et. 1, sector 3, având 
CUI 31502163 este chemată 
la Judecătoria Alexandria, 
judeţul Teleorman în calitate 
de pârâtă în dosarul nr. 
7383/740/2014 cu termen la 
04 august 2016, în proces cu 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 pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 16, 
luna 06, anul 2016, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului.SC Invest Agro Service SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Uzunu, comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 13855132: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indică drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Cantitate/bucată, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 
TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism Dacia Logan SD LSDAE, serie șasiu 
UU1LSDAEF41046153, serie motor UF75840, nr. înmatriculare B18WSA, 1 bucată, 9100 lei, 20%; 2. 
Autoturism Dacia Logan SD LSDAM, serie șasiu UU1LLSDAMH39357711, serie motor R019266, nr. 
înmatriculare B67WMS, 1 bucată, 5400 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 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 la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare;  în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
municipiului Giurgiu; 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; pentru persoanele fizice române, copie după 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 numărul de telefon 0246.216.705, 
tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.

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 pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 17, 
luna 06, anul 2016, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Tehnoagroservice SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Uzunu, comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26206501: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Cantitate/bucată, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 
TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Grapă rotativă Maschio DM 4000, 1 bucată, 40500 lei, 
20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 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 la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 
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; pentru persoanele fizice 
române, copie după 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. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.
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Electro F&B SRL Alexandria 
şi Gaus&Tiller Energie SRL 
pentru nulitate act autenti-
f i c a t  l a  B N P  R o d i c a 
Constantin din Alexandria 
sub nr. 634/2013.

l Se citează Raicu Marius la 
Judecătoria Roşiorii de Vede 
în calitate de pârât în dosarul 
nr. 2665/292/2015 la data de 
07.07.2016, ora 8,30.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea, cheamă în 
judecata pe numiţii Cristea 
Gheorghe şi Cristea Daniela 
domiciliaţi în sat Bogdăneşti, 
com. Bogdăneşti, jud. Vâlcea, 
in calitate de intimaţi in 
dosarul civil nr. 1131/90/2016, 
cu termen de judecata in data 
de 10.06.2016, având ca 
obiect înlocuirea măsurii de 
protecţie, aflat pe rol la Tribu-
nalul Valcea.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numiţii:  Drăgan 
Florin şi Drăgan Nicoleta 
Mirela cu domiciliul în oraş 
Băbeni, jud. Vâlcea şi reşe-
dinţa în comuna Vultureşti, 
jud. Olt  în calitate de inti-
m a ţ i  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.1138/90/2016 cu termen de 
j u d e c a t ă  l a  d a t a  d e 
03.06.2016 af lat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l Matei Gabriela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut, comuna 
Vernesti, sat Cindesti, jud.
Buzau, este chemata in data 
de  14.06.2016, ora 9.00, 
Judecatoria Buzau, dosar  
11489/200/2015,  divort , 

contradictoriu cu reclamantul 
Matei Ion.

l Prin  sent inţa  c iv i lă 
n r. 1 8 1 4 / 2 0 1 6  î n  d o s . 
Nr.567/204/2016 pronunţat de 
jud Câmpina dispune: admite 
acţiunea formulată de Vasile 
Elena împotriva pârâtului 
Vasile Mihail şi constată că 
pârâtul nu este tatăl minorei 
Vasile Vasilica Alexandra 
născută la 14.01.2016. Cu 
apel în 30 zile.

DIVERSE  
l S.C. Conpet S.A. Ploieşti, 
prin împuternicit S.C. Expert 
Serv S.R.L. Ploieşti, anunţă 
publicul interesat asupra 
depuneri i  sol icitări i  de 
emitere a avizului de Gospo-
dărire a Apelor pentru 
proiectul „Înlocuire conducta 
de transport ţiţei Ø 4¹/2 inch 
+  Ø 85 /8  Comăneşt i  - 
Vermesti, în zona Pârâu 
Urmeniş - Spate Termocen-
trala pe o lungime de cca 
450m", propus a fi amplasat 
în Comăneşti, jud. Bacău. 
Informaţiile privind proiectul 
propus, pot fi consultate la 
sediul ABA Şiret SGA Bacău, 
mun. Bacău, str. Cuza Vodă, 
nr. 1. Observaţiile publicului 
se primesc la sediul SGA 
Bacău. 

l Judecătoria Iaşi, secția 
c i v i l ă  î n  d o s a r  n r. 
23169/245/2015, prin comuni-
care hotărâre civilă nr. 
4791/2016 din data de 21 
aprilie 2016, în numele legii 
hotărăşte: admite cererea 
formulată de reclamanta 
Păduraru  Mar ia ,  CNP 
2691201221168 domiciliat în 

sat Hermeziu, com. Trifeşti, 
Județ Iaşi în contradictoriu 
c u  p â r â t u l  P ă d u r a r u 
C o r n e l i u ,  C N P 
1660803221264, sat Cîrniceni, 
com. Țigănaşi, județ Iaşi, 
citat prin publicitate. Desface 
prin divorț căsătoria înche-
iată la data de 18.08.2006, 
înregistrată în Registrul de 
stare civilă al Primăriei 
Comunei Țigănaşi, jud. Iaşi, 
sub nr.  14 din data de 
18.08.2006, din culpa pârâ-
tului. Dispune efectuarea 
mențiunilor corespunzătoare 
pe actul de căsătorie înregis-
trat în Registrul de stare 
civilă al Primăriei Comunei 
Țigănaşi, jud. Iaşi, sub nr. 14 
din data de 18.08.2006. 
Dispune ca reclamanta să 
revină la numele purtat ante-
rior căsătoriei, acela de 
“Iordachi”. Obligă pârâtul să 
plătească reclamantei suma 
de 100 lei cu titlul de cheltu-
ieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile 
de la comunicare, cererea 
urmând a fi depusă la Jude-
cătoria Iaşi. 

l S.C. AA Marketing and 
Management S.R.L. si Chere-
ches Liviu avand sediul in Str. 
Arh. Grigore Cerchez, nr. 12, 
et.3, biroul 3, localitatea 
Bucuresti, sector_1, titular al 
planului /programului Plan 
Urbanistic Zonal pentru 
terenul situat in Bucuresti, 
sectorul 1, str.I.S.Turgheniev 
8-8A, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
m e d i u  p e n t r u  p l a n u l / 
programul mentionat si 
declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului cu 
sediul in Aleea Lacul_Morii, 
nr. 1, localitatea Bucuresti, de 
luni pana vineri intre orele 
9 .00–13.00.  Observat i i / 
comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul 
ACPM*., in termen de 15 zile 
lucratoare de la data publi-
carii anuntului.

NOTIFICĂRI  
l C.I.I .  Tudor Cătălin 
George notifică intrarea în 
faliment forma simplificată a 
debitoarei SC Farobi Prest 
SRL, Sat Ditesti Nr. 687, 
Com. Filipeştii de Pădure, 
J u d e ţ u l  P r a h o v a , 
J29/43/2012; CUI 29533150, 
prin hotărârea pronunţată la 
1 9 . 0 5 . 2 0 1 5 ,  d o s a r 
1351/105/2016 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creanţe 10.07.2016; Tabel 
suplimentar 15.07.2016, Tabel 
d e f i n i t i v  c o n s o l i d a t 
15.08.2016, data Adunării 
creditorilor 20.07.2016, ora 
09.00, str. Cerna nr. 11, 
Ploieşti, pentru: confirmarea 
lichidatorului judiciar şi a 
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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 SC Full 
Trans Sprint SRL - Rătești, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[lei, fără TVA]; Semiremorcă marca Krone, nr. identificare 
WKESDP27011263764, nr. înmatriculare AG68MAK, 
suprastructură cu prelată, an fabricație 2001, 18 459 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 RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria 
Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250, alin.(7), din Codul de 
procedură fiscală republicat, până în ziua de 27.06.16, inclusiv. 
Licitația va avea loc în data de 28.06.2016, ora 11.00, 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 Serviciul Fiscal 
Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666.900. Data afișării: 
02.06.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Anunț 
licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea unui bun mobil - birotică, copiator 
Konica Minolta C550 Controller Fiery, achiziționat în anul 2012, la 
sediul din oraș Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data de 
16.06.2016, ora 13.00. Bunul este proprietatea debitorului 
Asociația Idei Pentru Viitor, C.U.I. 16170095, cu sediul în Ploiești, 
str. Crivățului, nr. 22, județul Prahova și este depozitat în Azuga, 
str. Independenței, nr. 13. Prețul de pornire al licitației este de 
19.314 lei,exclusiv TVA. Pentru bunul respectiv s-a constituit 
ipotecă legală, în favoarea A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni, 
pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului. Anunțul nr. 
21547/01.06.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal și 
pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, privind 
condiții de participare și actele necesare la depunerea ofertelor, 
puteți apela nr. de telefon 0244.320.155, persoană de contact: 
Aldea Cristin.

onorariului lichidatorului 
stabilit de judecătorul sindic. 
Relaţii 0725093254.

JURIDICE  
l Tribunalul Argeş, Dosar 
civil  nr.5310 /109/2015, 
S e n t i n ţ a  c i v i l ă  n r . 
85/07.03.2016: «  Admite 
cererea formulată de Direcţia 
Generală  De Asis tenţă 
Socială Şi Protecţia Copilului 
Argeş cu sediul in Piteşti, str. 
Calea Drăgăşani, nr.8, jud. 

Argeş în contradictoriu cu 
intimata Panţu Ancuţa 
Mihaela, domiciliată în Bucu-
reşti, sector 1, str Vespasian, 
nr.36. Încuviinţează deschi-
derea procedurii adopţiei 
interne pentru minora Panţu 
Ancuţa-Maria, născută la 
data de 02.05.2013. Suspendă 
exerciţiul drepturilor şi obli-
gaţiilor părinteşti. Drepturile 
şi obligaţiile părinteşti vor fi 
exercitate de către Preşedin-
tele Consiliulului Judeţean 
Argeş. Suplineşte consimţă-

mântul mamei la deschiderea 
procedurii adopţiei interne. 
Onorariul avocat Stegărescu 
Bogdan, în calitate de curator 
special, în sumă de 390 lei, 
urmează a fi suportat din 
fondurile speciale ale Minis-
terului Justiţiei. Cu apel. 
Pronunţa tă  în  ş ed in ţa 
publică, de la 07.03.2016.»

LICITAȚII  
l Compania Naţională De 
Căi Ferate “CFR” S.A, 
Sucursala Regională De Căi 
Ferate Braşov– Divizia Patri-
moniu, cu sediul în Braşov, 
str. Politehnicii nr. 1, organi-
zează la sediul societăţii, lici-
taţie publică, deschisă, cu 
strigare, în data de 24.06.2016 

de la ora 11ºº pentru închiri-
erea de locaţii (spaţii şi tere-
nuri) disponibile în vederea 
desfăşurării de activităţi 
comerciale, prestări servicii, 
publicitate, depozite, garaje, 
etc., situate pe raza staţiilor 
c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. 
aflate în subordinea Sucur-
salei Regionala CF Braşov. 
Pentru detalii privind locaţia 
(amplasarea), suprafaţa, 
destinaţia (obiect de activi-
tate) ,  tariful  minim de 
pornire al licitaţiei, taxele 
necesare a fi achitate pentru 
participarea la licitaţie, vă 
puteţi adresa la sediul Sucur-
salei Regionale CF Braşov– 
Divizia Patrimoniu (telefon: 
0268429107, 0268410108) sau 
puteţi accesa site-ul www.cfr.

ro–  CFR SA-  L ic i ta ţ i i 
interne– nivel regional- închi-
rieri. Documentaţiile necesare 
participării la licitaţie (caiete 
de sarcini  ş i  anexe)  se 
procură, contra cost, de la 
sediul Sucursalei Regionale 
de Căi Ferate Braşov– Divizia 
Patrimoniu. Documentele 
necesare admiterii partici-
pării la licitaţie se vor depune 
la sediul  Sucursalei Regio-
nale de Căi Ferate Braşov– 
Divizia Patrimoniu, până la 
data de 17.06.2016.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de 
competență profesională 
manager transport marfă, 
seria AMM nr. 142566, pe 
numele Gheorghe Constantin 
eliberat de ARR Craiova. Se 
declară nul.

l Pierdut Contract vânza-
re-cumpărare cu plata în rate 
nr.1667/3/1991 şi Proces-
verbal eliberat în 31.10.1991, 
pe numele Petre Ştefan. Le 
declar nule. 

l Declar pierdut (nul) certi-
ficat de atestare a dreptului 
de proprietate privată cu nr. 
2115/5 din data 6.06.1994 
emis de Prefectura Munici-
piului Bucureşti şi S.A.I. pe 
numele Mateescu Dumitru.

l Declar pierdut aviz anual 
pentru autorizarea exercitării 
profesiei- asistent medical 
generalist- grad principal, pe 
baza certificatului de membru 
nr. B19945/24.03.2015 în 
specialitatea medicină gene-
rală, eliberat de: Ordinul 
Asistenţilor Medicali Genera-
lişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din Romania Filiala 
Bucureşti nr.8992/24.03.2015, 
pe numele Burghel Zoia. 

DECESE  
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