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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Când alţii trimit în şomaj, noi angajăm! Dacă vrei
să munceşti, primeşti bani frumoşi! Angajăm în
oraşele: Tulcea, Constanţa, Călăraşi şi Slobozia:
fierari-betonişti, dulgheri, lăcătuşi, mecanici
construcţii, zidari-tencuitori. Trimiteţi CV-ul la fax
0348/430392 sau la e-mail: office@deltainvest.ro,
sau sună la tel. 0248-264518.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2008 şi
H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale anunță scoaterea la concurs a funcției
publice de execuție vacantă de consilier principal–
Compartimentul Agricultură Ecologică– Direcția
Organizări de Piață în Sectorul Vegetal– Serviciul
Vegetal- Direcția Generală Politici Agricole şi Strategii, în data de 16.11.2015, proba scrisă. Direcția
Generală Politici Agricole şi Strategii- Direcția
Organizări de Piață în Sectorul Vegetal- Serviciul
Vegetal- Compartimentul Agricultură Ecologică: 1
funcţie publică vacantă de consilier principal.
Condiţii specifice: -Studii universitare de licență
absovite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul agronomie; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice: minimum 5 ani; -Cunoaşterea limbii
engleze– nivel mediu; -Cunoştințe operare calculator– nivel mediu. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la secretariatul comisiei de concurs în
termen de 8 zile de la data publicării. Bibliografia,
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..

MIERCURI / 4 NOIEMBRIE 2015
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vrancea organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante cu încadrare pe perioadă
determinată de 36 de luni, în perioada 26.11–
4.12.2015, după cum urmează: -Asistent registrator
principal II –1 post; -Asistent registrator principal
debutant –3 posturi; -Consilier cadastru II -1 post;
-Consilier cadastru debutant -1 post; -Consilier IA
–1 post; -Referent II –1 post. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3
din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completarile ulterioare. Detalii privind
condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de
concurs sunt disponibile accesând pagina oficială
(www.vnocpi.ro). Relații suplimentare se obțin la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea din Focşani str. Cuza vodă nr.69,
Biroul Resurse Umane şi Interogare Baze de Date,
telefon 0237/228754 -int.21.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanța organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă
determinată de 36 de luni, în perioada 26.11–
4.12.2015 după cum urmează: -Consilier cadastru
gradul IA –2 posturi; -Consilier cadastru gradul II
–1 post; -Consilier gradul I –1 post; -Asistent registrator principal gradul IA –2 posturi; -Referent
treapta I –1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Detalii privind condiţiile
specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială (www.ocpict.ro). Relații
suplimentare se obțin la sediul Oficiului de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Constanța din Mun
Constanța bdl. Mamaia nr.231 Biroul Resurse
Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane şi
Interogare Baze de Date telefon 0241/488625.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 10383. Nr.
132.591/02.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul
art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 19, luna Noiembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str.
Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (ședința a-IV-a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Stanmex SRL, cu domiciliul
ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 14, cod de identiﬁcare ﬁscală
3468163.Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate, Prețul de pornire a
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA ): 1. Canapea Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1
buc., 268 lei, 24%; 2. Colț Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 355 lei, 24%;
3. Colț Nils - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 329 lei, 24%; 4. Fotoliu Orient - Factura
496/25.06.2012, 4 buc., 179 lei, 24%; 5. Pat + Noptieră 8863 - Factura 55633/
13.08.2011, 1 buc., 379 lei, 24%; 6. Șifonier 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1
buc., 538 lei; 24%; 7. Coafeza 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 304 lei,
24%; 8. Dormitor 5810 - Factura 10/11.12.2009, 1 buc., 1421 lei, 24%; 9. Plasmă
2618 – Factura 10/11.12.2009, 1 buc., 934 lei, 24%; 10. Plasmă 5188 – Factura 10/
11.12.2009, 1 buc., 934 lei, 24%; 11. Salon Costel CV3 + 2FT - Factura 1897/
23.08.2013, 1 buc., 1365 lei, 24%; 12. Bibliotecă 3301 - Factura 70610/
19.09.2013, 1 buc., 489 lei, 24%; 13. Fotoliu Delta – Factura 496/25.06.2012, 4
buc., 179 lei, 24%; 14. Canapea Leone - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 268 lei,
24%; 15. Grup Leone - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 266 lei, 24%; 16. Dulap
5219 - Factura 150/30.05.2009, 1 buc., 937 lei. 24%. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare;
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației, inclusiv TVA; împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completarile ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0245.616779, int. 343, persoană de contact Graure Mihai,
cam. 16. Data aﬁșării: 04.11.2015.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, în perioada 26.11– 4.12.2015
după cum urmează: -Asistent registrator principal
gradul II –2 posturi; -Consilier cadastru I –1 post;
-Consilier cadastru II –1 post; -Referent II –1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina
oficială (www.ocpimh.ro). Relații suplimentare se
obțin la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin str.
Serpentina Roşiori nr.1A Compartimentul Resurse
Umane şi Relaţii cu Publicul telefon 0252/316874.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău
organizează concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante, cu încadrare pe perioadă determinată de
36 de luni, în perioada 26.11– 4.12.2015 după cum
urmează: -Consilier cadastru gradul I -1 post;
-Consilier cadastru gradul II -1 post; -Asistent registrator principal gradul I -1 post; -Asistent registrator
principal gradul II -1 post. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3
din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Detalii privind
condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de
concurs sunt disponibile accesând pagina oficială
(www.ocpibz.ro). Relații suplimentare se obțin la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău din Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu
nr.48, Biroul Resurse Umane şi Interogare Baze de
Date, telefon 0238/711036 –int.23.
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de
Arheologie, organizează în ziua de 9 decembrie
2015, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului
de cercetător ştiințific gradul I, în domeniul domeniul Arheologia greco-romană în spațiul pontic,
specializarea Lumea elenistică la nordul şi vestul
Mării Negre. Concursul se va desfăşura conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune

în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, la sediul Institutului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/
sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,
telefon: 0332/106173 / 0332/101115.
Fundaţia Motivation România angajează doi îngrijitori la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
pentru un tânăr cu dizabilităţi. Activitatea implică
mutarea în casă de tip familial a fundaţiei şi presupune îngrijirea tânărului, ajutor în sarcinile cotidiene, dezvoltarea abilităţilor de autogospodărire şi
independenţa, organizarea de activităţi recreative,
însoţirea la doctor, la centrul de zi al fundaţiei şi
oriunde e cazul. Constituie un avantaj dacă cei doi
îngrijitori formează o familie care are sau a avut
cel puţin un copil în îngrijire. CV-urile pot fi
trimise până la data de 06.11.2015 la d.ilea@motivation.ro sau fax: 021 448 11 07. Persoană de
contact: Daniela Ilea. Telefon: 021 448 02 42.
Teatrul Toma Caragiu Ploieşti organizează concurs
de recrutare 16.11.2015 proba practică şi 20.11.2015
interviu pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
operator sunet, grad I, studii superioare, si maestru
sunet, treapta I, studii generale/medii, în cadrul
Serviciului Tehnic Lumini Sunet. Condiţii: studii
superioare licenţă specializare artistică (primul post);
experienta in arta folosirii sunetului (sound design)
minim 6 luni; cunoştinţe temeinice de operare PC;
noţiuni elementare de electronică şi electrotehnică;
vechime în muncă de minim 1 an. Dosarul de
concurs va cuprinde: cerere de înscriere; copie CI;
copii acte studii; copie carnet muncă/adeverinţa
vechime; cazier judiciar; adeverinţa medicală; curriculum vitae. Dosarele se vor depune la sediul
Teatrului Toma Caragiu Ploieşti, str. Toma Caragiu
nr. 13, în perioada 26.10.2015 - 06.11.2015. Relaţii
suplimentare la telefon 0244546431

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii poporului
român” reprezintă o luminată punte
de suflet cu românii de pretutindeni. 0761.674.276. 0733.940.772.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii.
Dosar de executare nr. 314. Nr. 132626 din 02.11.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna noiembrie , ziua 17. Licitația a III 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 noiembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea
Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 68, sc. A, ap. 21, CP. 130082, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC CI Construct SRL, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 68, sc. A, ap. 21, cod poștal
130082, cod de identiﬁcare ﬁscală 18406363: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul): 1. Autoutilitară N3G, caroseria BA basculantă, marca Iveco Astra HD8
84.45, nr. identiﬁcare ZCNH884457P514099, an fabricație 2007, masă proprie
16000, masă totală 40000, tip F3BEO681D, cilindree cmc 12882, putere max.
(KWA)/ turație min. 330/2100, sursa energie motorină, nr. axelor 4, tracțiune spate,
viteză constructivă 90 km/h, culoare roșu, nr. înmatriculare DB 06 KOS. Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 66.269 Ron. Cota TVA/
neimpozabilă/ scutit *): 24%. *) 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 la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și 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 numărul de telefon 0245.616779, int. 508. Data aﬁșării: 04.11.2015.
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CITAȚII
Mihai Gheorghe este citat în 23.11.2015, ora 8.30,
la Judecătoria Turda ca pârât în dosar
1460/328/2015 pentru uzucapiune.
Se citează Cardan Parascheva, cu ultimul domiciliu cunoscut în Republica Federală Germania,
Bonn, Kantstr. 2, 53177, la Judecătoria Cluj-Napoca, sala 169, pentru data de 23 Noiembrie 2015,
ora 8:00, în calitate de pârât, în proces cu societatea IMK Consulting SRL, în calitate de reclamant, în dosar nr. 13204/211/2013, având ca obiect
obligație de a face.
Numitul Omania Gheorghe, cu domiciliul în Botoşani, str. Calea Naţională, Nr. 63, SC. B, ET. 4, AP.
13, jud. Botoşani, este chemat la Tribunalul IaşiJudecător Sindic, la data de 17.11.2015 ora 9:00,
Secţia II civilă-faliment, în calitate de pârât în
proces cu C.I.I. Pohrib Ionela în calitate de reclamant, în dosarul nr. 10466/99/2013/a1 având ca
obiect angajarea răspunderii conform art. 138 din
Legea 85/2006.În caz de neprezentare a părţilor, se
va putea trimite un înscris, judecată urmând a se
face în lipsa. Prin înmânarea citatiei, sub semnătură de primire , personal sau prin reprezentant
legal sau convenţional, pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are în cunoştinţă şi
termenele de judecată ulterioare aceluia pentru
care citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE
SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
administrator judiciar al Draganvictor Enterprisses SRL desemnat prin hotărârea civilă din
data de 28.10.2015, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr.
12570/3/2015, notificã deschiderea procedurii
insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva Draganvictor Enterprisses SRL, cu sediul în
Bucureşti Sectorul 1, Str. Av. Radu Beller, Nr. 1,
Etaj 2, Ap. 6, CUI 11590004, nr. de ordine în registrul comerţului J40/2871/1999. Persoanele fizice şi

juridice care înregistrează un drept de creanţă
împotriva Draganvictor Enterprisses SRL vor
formula declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la grefă Tribunalului Bucureşti - Secţia a
VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr.
12570/3/2015, în următoarele condiţii: a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorulu 14.12.2015; b)
termenul de verificare a creanţelor, de întocmire,
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de
creanţe 04.01.2016; c) termenul pentru întocmirea
şi afişarea tabelului definitiv la 29.01.2016; d) data
primei şedinţe a adunării generale a creditorilor
08.01.2015 ora 14.00; e) adunarea generală a asociaţilor la data de 16.11.2015, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

tratorului unic; -diverse. Prezenta convocare se
face prin afişare la sediul societăţii, publicare în
Monitorul Oficial al României şi în ziare de difuzare naţională, conform dispoziţiilor din Actul
constitutiv al societăţii şi prevederilor Legii
31/1990, republicată. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, Adunarea
Generală se reconvoacă pentru data de
09.12.2015, orele 12,00, la aceeaşi adresă şi cu
aceeaşi ordine de zi. La Adunarea Generală pot
participa acţionarii aflaţi în evidenţa registrului
acţionarilor la data de 03.12.2015. Acţionarii îşi
pot exercita dreptul de vot fie direct, fie prin
procuri speciale, depuse la sediul societăţii.

În temeiul încheierii de şedinţă din 09.09.2015 a
Judecătoriei Iaşi, pronunţată în dosarul nr.
13503/245/2015, prin prezenta va informam că
reclamanţii Samson C. Gheorghe şi Samson Maria,
prin cererea înregistrată sub număr de dosar anterior menţionat (domiciliaţi în Iaşi, oraş Podu
Iloaiei, sat Scobâlteni, comuna Scobâlteni) solicită
ca instanţa să constate prin hotărâre judecătorească că aceastea au dobândit prin UZUCAPIUNE, dreptul de proprietate asupra terenului în
suprafaţă de 1332 m.p. situat în sat Scobâlteni,
comuna Scobâlteni, oraş Podu Iloaiei, jud. Iaşi,
tarlaua 59/1, parcela 1162/51, având ca vecinătăţi
la Nord – Cuibar Vasile, la Est – Samnson Maria,
la Sud – Ciobanu Vasile, la Vest – drum sătesc.
Orice persoană fizică sau juridică interesată este
somată ca în termen de 6 luni de la afişarea
prezentei somaţii să formuleze opoziţie, ce se va
trimite instanţei, în scris, cu referire la numărul de
dosar indicat în antet. În caz contrar, se va proceda
la judecarea cererii.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului
Protocolului De Stat” anunţă licitaţii deschise cu
strigare conform oug 101/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea vânzării unui
imobil, după cum urmează: Licitaţie deschisă cu
strigare la data de 26.11.2015, Ora 10:00, la Hotel
Triumf - Şoseaua Kiseleff nr.12, sector 1, Bucureşti, pentru vânzarea următorului imobil: Imobil
construcție şi teren (Anexa Vila 90), cu Aria desf.
82,00mp, teren 761,00mp, str. Mânăstirea Vlad
Țepeş nr.113A, sat Siliştea Snagovului, com.
Gruiu, jud.Ilfov (a doua licitație). Preţ pornire
licitaţie: 44.600 Euro (la care se adaugă TVA).
Informaţii privind dosarul de prezentare,
garanţia şi taxa de participare ale licitaţiei se
o b ţ i n d e l a Ve r o n i c a C r i s t e a , t e l e f o n :
021/230.12.42; 021/230.85.91. Data şi ora limită
de înscriere la licitaţie: 24.11.2015, Ora 10:00.
ERATĂ la ANUNȚUL DE VÂNZARE apărut în
data de 03.11.2015: Paragraful I poz.7: Preț de
pornire licitație: 82.000 Euro SE VA CITI: Preț de
pornire licitație: 80.000Euro.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul Unic al S.C. IMAS- Marketing şi
Sondaje S.A. înregistrată la O.R.C. sub nr.
J/40/3574/1992 şi C.U.I. RO 447778, convoacă la
adresa sediului social din Bucureşti, str. Sfinţii
Apostoli nr.44, sector 5: Adunarea generală ordinară a acţionarilor în data de 08.12.2015, orele
12,00, având la ordinea de zi: -alegerea adminis-

LICITAȚII

Consiliul Local al Orasului Sulina cu sediul in
orasul Sulina, str. I, nr. 180, judetul Tulcea,
anunta ca la data de 27.11.2015, orele 11:00,
organizeaza sedinta de negociere directa, in
vederea concesionarii unui bun imobil apartinand
domeniului privat al orasului Sulina, respectiv: teren in suprafata totala de 1528 mp., situat in
intravilanul orasului Sulina, pe str. I, nr. 175-177
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– pret de pornire licitatie –6,53 lei/mp/an; Concesionarea bunului prezentat mai sus se efectueaza
pe o perioada de 49 ani cu posibilitatea prelungirii cu inca 1/2 din durata initiala. Ofertantii,
persoanele fizice sau juridice pot obtine documentele licitatiei (Caiet de Sarcini si Instructiuni
pentru Ofertanti precum si Regulamentul-Cadru
privind organizarea si desfasurarea licitatiilor
publice deschise) contracost de la sediul Primariei
orasului Sulina. Eventualele informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon
0240/543003, 0240/543001. Documentele necesare
participarii la negocierea directa vor fi depuse
pana la data de 26.11.2015, orele 16:30. Instanta
competenta pentru solutionarea eventualelor
litigii este Tribunalul Tulcea, cu sediul in mun.
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544,
e-mail tribunalul-tulcea@just.ro.
Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A. cu sediul social situat în Bucureşti,
b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, scoate la
vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă în plic
închis, următoarele utilaje-maşini tipografice
:- Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta Tower
HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules + accesorii -preţ de pornire 5.453 euro, fără T.V.A;Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print -preţ de
pornire 1.398 euro, fără T.V.A.;- Rama automată
de copiat plăci, model Lastra EM II 110- preţ de
pornire 1.059 euro fără T.V.A.Oferta se va depune
până la data de 13.11.2015 orele 09:00 prin poştă
sau direct la punctul de lucru al companiei, situat
în b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucureşti.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
13.11.2015 orele 930 la sediul C.N. “Imprimeria
Naţională” - S.A.Documentaţia de atribuire se
poate obţine de la sediul companiei, începând cu
data de 02.11-12.11.2015, de luni până joi (orele
8.00-16.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub condiţia
prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei
împuterniciri acordate de către reprezentantul
legal în acest scop. Informaţii suplimentare:
Adrian Achim/ Adrian Vlad - telefon
021/434.88.05-09.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în

publicitate
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ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar
executare 18L. Nr. 44840/02.11.2015. Anunț. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25.11.2015, ora 10.00, la
sediul S.F.M. din localitatea Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C. LALI
IMPEX S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în mun. Roșiorii de Vede, județul Teleorman, CUI
1392280. Denumirea bunului imobil: - construcție (magazin) în suprafață de 91,96
mp, în sumă de 63.200 lei (licitația a III-a). Teren aferent în suprafață de 131.05 mp.
În sumă toatală de 2.223 lei (licitația a III-a). Total imobil 65.423 lei. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru executare. Potrivit
prevederilor O.G. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, pentru
participarea la licitație, toți cei interesați în cumpărarea bunurilor, trebuie să se
prezinte cu cel puțin o zi înainte de dată licitației, cu următoarele documente: oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de participare, respectiv 10% din prețul
de pornire al licitației care se depune la Trezoreria Alexandria în contul
RO48TREZ6065067XXX006878; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; - pentru persoane juridice: - copie după CUI eliberat de O.R.C; - pentru
persoanele ﬁzice, copie după actul de identitate; - dovada emisă de creditorii ﬁscali
că nu au obligații ﬁscale restante față de Bugetul Local și Bugetul General Consolidat
al Statului. Informații la telefon 0247.466521 sau la sediul S.F.M. Roșiorii de Vede.
Persoane de contact: - Gudila Teodor, Rusu Petre, Dumitrescu Florian.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Nr.
44842/02.11.2015. Dosar executare. 1759099/2012. În temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27.11.2015, ora 10.00, la
sediul S.F.M. din localitatea Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Maciuca Marin,
cu domiciliul ﬁscal în București, str. Calea Văcărești, nr. 318, bl. 3B, sc. A, ap. 7, sect.
4. Denumirea bunului mobil: - autoturism Aro 244, an fab. 1978 și remorcă (Aro) an
fab. 1992, la valoarea de 1.250 lei, fără TVA, bunurile se aﬂă în com. Drăganești de
Vede, jud. Teleorman. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri, să înștiințeze despre aceasta, organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare (licitația III). Potrivit prevederilor O.G. 92/2003, privind codul de
procedură ﬁscală, republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în
cumpărarea bunurilor, trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
cu următoarele documente: - oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de
participare, respectiv 10% din prețul de pornire al licitației care se depune la
Trezoreria Alexandria în contul RO48TREZ6065067XXX006878; - împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoane juridice: - copie după CUI
eliberat de O.R.C.; - pentru persoanele ﬁzice, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali, că nu au obligații ﬁscale restante față de Bugetul
Local și Bugetul General Consolidat al Statului. Împotriva prezentului înscris, cei
interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință în conformitate cu prev.
art. 172 și 173 din O.G. 92/2003. Informații la telefon 0247.466521 sau la sediul
S.F.M. Roșiorii de Vede. Persoane de contact: - Rusu Petre.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Nr.
44841/02.11.2015. Dosar executare. 2550221401139. În temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26.11.2015, ora 10.00, la
sediul S.F.M. din localitatea Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Dinculescu
Florica, cu domiciliul ﬁscal în București, str. Transilvaniei, nr. 64, corp A, sect. 1.
Denumirea bunului imobil: - apartament (3 camere) în suprafață de 49,55 mp, în
sumă de 50.200 lei, situat în Roșiori de Vede, str. Izbiceanu, nr. 28, bl. C4, et. 1, ap.
7. Teren în suprafață de 12 mp, cota indiviză aferent bl. C4. Total imobil 50.200 lei,
fără TVA - (licitația III). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri, să înștiințeze despre aceasta, organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Potrivit prevederilor O.G. 92/2003, privind Codul de Procedură
Fiscală, republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în cumpărarea
bunurilor, trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației, cu
următoarele documente: - oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de participare,
respectiv 10% din prețul de pornire al licitației care se depune la Trezoreria
Alexandria în contul RO48TREZ6065067XXX006878; - împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoane juridice: - copie după CUI eliberat
de O.R.C; - pentru persoanele ﬁzice, copie după actul de identitate; - dovada emisă
de creditorii ﬁscali, că nu au obligații ﬁscale restante față de Bugetul Local și Bugetul
General Consolidat al Statului. Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință în conformitate cu prev. art. 172 și 173 din
O.G. 92/2003. Informații la telefon 0247466521 sau la sediul S.F.M. Roșiorii de
Vede. Persoane de contact: - Rusu Petre.

MIERCURI / 4 NOIEMBRIE 2015
calitate de lichidator judiciar al SC Amiral Fish
SRL desemnat prin sentinţa civilă nr. 2942 din
data de 07.03.2012, pronunţată în Dosar nr.
70567/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea la
vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea SC
Amiral Fish SRL constând în: teren intravilan în
suprafaţă de 2.680 mp, situat în Comuna Dascălu,Judeţ Ilfov, tarlaua 55, parcela 208/63/1, în
valoare totală de 93.690,18 lei exclusiv TVA,
identificat, inventariat şi evaluat conform Raportului de evaluare aprobat în prezenta cauza şi a
Publicaţiei de vânzare întocmită cu această
ocazie. Vânzare bunului imobil aparţinând societăţii falite se va organiza în data de 26.11.2014
ora 15,00 prin licitaţie publică cu strigare. În
cazul în care bunul imobil nu se va vinde la
primul termen de licitaţie, începând cu dată de
03.12.2014 se vor organiza licitaţii săptămânale,
în fiecare zi de miercuri, la aceeaşi ora şi în
aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele
de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de
sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora
12.00. Date despre starea bunului, preţul acestuia,
condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul
de organizare a acestora se pot obţine din caietul
de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii
nr.78, bl. J2, sc. 2, et. 3, ap.39, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare
se pot obţine la tel.021.227.28.81.
Consiliul Local al Comunei Lumina, jud.
Constanţa, organizează în data de 25.11.2015 ora
10 la sediul din str.Mare nr.170 licitaţie publică
deschisă în vederea concesionării următoarelor
suprafeţe de teren, ce fac parte din domeniul
privat al comunei Lumina: -teren intravilan în
suprafaţă de 462 mp situat în Lumina, str.Militari, zona str.Morii nr.79, lot 26, com. Lumina,
jud. Constanţa cu destinaţia curţi construcţii;
-teren intravilan în suprafaţă de 424 mp situat în
Lumina, str. Dacilor, zona str. Morii nr.79, lot 27,
com. Lumina, jud. Constanţa cu destinaţia curţi
construcţii; -teren intravilan în suprafaţă de 452
mp situat în Lumina, str.9 Mai, zona str.Morii

nr.79 lot 2, com. Lumina, jud. Constanţa cu destinaţia curţi construcţii. 1.Informaţii generale
privind concedentul: Primăria Comunei Lumina,
Jud. Constanţa, adresa str.Mare nr.170, cod
907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744, cod
fiscal 4671807, primarialumina@yahoo.com. 2.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia va putea fi achiziţionată de la
sediul comunei Lumina jud. Constanţa, str.Mare
nr.170 - Compartimentul Achiziţii Publice şi
Concesiuni. Documentaţia de atribuire va fi pusă
la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de
500lei şi a taxei de participare la licitaţie de 250
de lei. Garanţia de participare la licitaţie este în
cuantum de 100 lei şi se poate depune în numerar
la casieria concedentului sau în contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la Trezoreria Constanţa. 3.Informaţii privind ofertele:
3.1.Data limită de depunere a ofertelor: Termenul
limită de depunere a ofertelor este dată de
24.11.2015 ora 12. 3.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun în plic închis la
Registratură Primăriei Lumina, localitatea
Lumina, Jud.Constanţa, str. Mare nr.170.
3.3.Prezentarea ofertelor: Ofertele se vor prezenţa
conform instrucţiunilor din documentaţia de
atribuire. 4.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura
în data de: 25.11.2015 ora 10 la Sala de Şedinţe a
Consiliului Comunei Lumina. 5.criteriul de atribuire: criteriul de atribuire ales de către autoritatea contractantă este este “oferta cu preţul cel
mai mare” pentru plata redeventei. Informaţii
suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0241251828.

PIERDERI
Am pierdut legitimaţie student, emisă de Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea
din Bucureşti, pe numele Acxinte Camelia. O
declar nulă.
Declarăm nulă (pierdută) foaia de parcurs nr.12,
primul exemplar cu ştampila A.R.R., din documentul de control nr. 2018278 aparținând S.C.
General Trading & Tour S.R.L. emisă pe numele
conducătorului auto Stoian Mihăiță.
Declar pierdută (nulă) legitimația de control nr.
534 -D.S.P.M.B. pe numele Turcea Bogdan.

