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OFERTE SERVICIU
SC „Feeling of Cafe” SRL, sediul în Brăila, str. 
Daciei nr. 1, angajeazã director departament 
alimentaţie, cunoscător limba engleză foarte bine, 
scris - vorbit, salariu brut de încadrare 2400 lei. 
Tel. 0741-104293, orele 10.00 - 14.00.

Primăria  comunei Găgești, județul Vaslui, orga-
nizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Găgești, 
județul Vaslui, Consilier, clasa I, grad profesinal 
-debutant, din cadrul Compartimentului Agricol. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
comunei Găgești, județul Vaslui, în data de 23 
noiembrie 2015, ora 10.00, proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Găgești, județul Vaslui. Conditiile de participare, 
bibliografia, actele necesare pentru depunerea 
dosarelor, precum și alte relații suplimentare se 
pot obține la sediul Primăriei comunei Găgești, 
județul Vaslui și la nr.de telefon: 0235.429.788.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, oraganizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical (secţia 
Neonatologie) 1 post,  conform H.G. nr.1027/2014 
și Dispoziţia Primarului General al Municipiului 
București nr. 1709/2014. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 05.11.2015 ora 13.00; 
-proba interviu în data de 10.11.2015 ora 13.00; 
Condiţii Specifice: -Diplomă de absolvire a liceului 
sanitar sau diploma de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă/ diplomă de licenţă în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 28.10.2015 ora 14.00, la 
sediul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, str. Calea 
Giulești nr.5 sector 6. Relaţii suplimentare la 

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” București, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena Mihaela.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, oraganizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei de: asistent medical 
(secţia OG II) 1 post,  conform H.G. nr.1027/2014 
și Dispoziţia Primarului General al Municipiului 
București nr. 1709/2014. Concursul se va desfă-
șura astfel: -proba scrisă în data de 05.11.2015 ora 
9.00; -proba interviu în data de 10.11.2015 ora 
9.00; Condiţii Specifice: -Diplomă de absolvire a 
liceului sanitar sau diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă/ diplomă de licenţă în 
specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 28.10.2015 
ora 14.00, la sediul Spitalul Clinic de Obstetrică 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, 
str. Calea Giulești nr.5 sector 6. Relaţii suplimen-
tare la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, persoană de 
contact: Ec. Manolache Elena Mihaela.  

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, oraganizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: infirmier (secţia OG III) 1 
post,  conform H.G. nr.1027/2014 și Dispoziţia 
Primarului General al Municipiului București nr. 
1709/2014. Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 06.11.2015 ora 09.00; -proba 
interviu în data de 11.11.2015 ora 09.00; Condiţii 
Specifice: -Nivel de studii- generale;  -Curs de 
infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau alţi 
furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei 
și Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii- act doveditor de absolvire. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs până 
la data de 28.10.2015 ora 14.00, la sediul Spitalul 
Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” București, str. Calea Giulești nr.5 sector 6. 

Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic de Obste-
trică Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
rești, persoană de contact: Ec. Manolache Elena 
Mihaela.

CONPET S.A. Ploiești scoate la concurs - 
pentru Rampă automatizată descărcare ţiţei 
Bărbătești (judeţul Gorj) – 2 (două) posturi de 
“OPERATOR“ COR 811301 - încheierea 
contractului individual de muncă urmând să 
se facă pe durata nedeterminată. CERINŢE: 
- studii de bază: liceul; - pregătire tehnică de 
specialitate: calificare în domeniul petrol / 
mecanicã / electrotehnicã. Persoanele intere-
sate sunt rugate că până la data de 10.11.2015 
să depună la secretariatul societăţii din muni-
cipiul Ploiești, str. Anul 1848 nr.1-3, următoa-
rele documente: - cererea de participare la 
concurs; - CV-ul; - documente de studii și 
calificare (copii legalizate); - copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea; - cazier judiciar; - adeverinţă 
medicală eliberată de medicul de familie cu 
avizul „apt angajare”. Tematica /bibliografia 
de concurs și/sau alte informaţii privind 
desfășurarea concursului vor fi afișate ulterior 
pe site-ul www.conpet.ro secţiunea «cariere». 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Biroul Management Resurse Umane, telefon 
0244/401360 interioare: 2596, 2586 și 2412.

CONCURSURI
Inspectoratul General pentru Imigrări organi-
zează Examen/ Concurs Pentru încadrarea prin 
recrutare din sursă externă, a unui post contrac-
tual vacant din cadrul Direcţiei pentru Imigrări a 
Municipiului București- Serviciul Cetăţeni State 
Terţe, de referent de specialitate gr. III-I, -în data 
de 10.11.2015 (proba scrisă), ora 10.00 -la sediul 
Inspectoratului General pentru Imigrări cu sediul 
în București, str. Lt. Col. Marinescu Constantin, 
nr.15 A, Sector 5; -în data de 11.11.2015 (interviu), 

ora 10.00 -la sediul Inspectoratului General 
pentru Imigrări cu sediul în București, str. Lt. Col. 
Marinescu Constantin, nr.15 A, Sector 5, Nivelul 
studiilor: -studii universitare de lungă durată sau 
absolvent al ciclului I de studii universitare; 
-pentru ocuparea posturilor nu este necesară 
vechime în specialitatea studiilor. Dosarele de 
înscriere la examen/ concurs se vor depune la 
sediul Inspectoratul General pentru Imigrări din 
municipiul București, str. Lt.col. Marinescu 
Constantin, nr.15 A, Sector 5, Serviciul Resurse 
Umane și Asistenţă Psihologică, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării anunţului, 
respectiv până la data de 29.10.2015, în zilele 
lucrătoare, intervalul orar 08.00–16.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0214107513, 
interior 19032 -Serviciul Resurse Umane și Asis-
tenţă Psihologică, în zilele lucrătoare între orele 
8.00-16.00, persoană de contact: Florin Gîrco-
veanu (int. 19032). Anunţul a fost postat în 
Monitorul Oficial.

CITAȚII
Pârâta Sainescu Leonora CNP:2600316381455, 
domiciliată în municipiul Drăgășani, strada Dr. 
Stătescu nr.29, judeţul Vâlcea, pârâtă în dosarul nr: 
2419/223/2014, este chemată în data de 15.10.2015 
la Judecătoria Drăgășani în dosarul 2419/223/2014, 
în contradictoriu cu Calancea Marian.

Numitul Plugaru Petru, domiciliat în sat Borșa 
com. Vlădeni, jud. Iași este citat în calitate de 
pârât, în ziua de 24 noiembrie 2015, la Judecă-
toria Iași, etaj 1, sala 3, complet C 22 M, în dosar 
nr. 8730/245/2015 având ca obiect Divorţ cu 
minori, reclamanta fiind Plugaru Mihaela. În 
caz de neprezentare pârâtul poate trimite înscri-
suri iar judecata se va face în lipsă. 

SC Alina & Iulia SRL cu sediul în comuna Izbi-
ceni, str. Izbiceni, judeţul Olt, având 
J28/706/2008, CUI RO24120977, este chemată 
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l a  J u d e c ă t o r i a  P l o i e ş t i ,  D o s a r  n r. 
44596/281/2014, la data de 02.11.2015, ora 8.30, 
sala 5, în calitate de pârâtă în proces cu SC Total 
Trans SRL, pentru acţiune în pretenţii.

Se citează Roman Dorel, la Tribunalul Braşov, 
pentru data de 9 noiembrie 2015, sala T1, ora 
09.00, în dosar nr. 2692/62/2015, în proces cu 
Fodor Cristina, având ca obiect acţiune în 
constatare.

Apelant pârât Popete Florea, cheamă la Tribu-
nalul Olt, Complet CA4, în data de 20,10,2015, 
la ora 10:30, pe intimat pârât Societatea Agricola 
„LIBERA” şi pe intimat pârât Societatea Agri-
cola „UNIREA”, în dosarul nr. 5665/207/2013 
având ca obiect partaj judiciar.

România. Judecătoria Sânnicolau Mare-Timiş. 
Dosar nr.  1045/295/2015.  Citaţie  nr. 
1045/295/2015. Pârâta Timiş Anuţa, domiciliată 
în Sinpetru Mare nr. 569 jud. Timiş, este citată la 
Judecătoria Sânnicolau Mare, la data de 
17.11.2015, ora 09:00, în proce cu Timiş Gicu, 
domiciliat Sânnicolau Mare, Str. SinpetruMare nr. 
569, jud. Timiş, în calitate de reclamant, cauza 
având ca obiect: “divorţ cu copii”. Preşedinte 
Judecător Lazau Mahaela. Grefier Liga Elisabeta.

Succesibilii defunctei Postelnicu Tereza, dece-
dată la data de 2 august 1983, cu ultimul domi-
ciliu în Municipiul Bucureşti, Strada Sebeş, nr.9, 
sector 3, sunt chemați să se prezinte la sediul 
societății profesionale Durnescu şi Asociaţii din 
Strada Jean Louis Calderon, nr.57, et.1, sector 2, 
Bucureşti, la data de 3 noiembrie 2015, ora 
13.00, pentru a participa la dezbaterea proce-
durii succesorale. Vă rugăm să prezentaţi toate 
actele deținute în legătură cu această succesiune.

SOMAȚII
România. Judecătoria Făgăraş. Judeţul 
Braşov. Dosar nr. 3062/226/2015. Somaţie 
emisă în baza încheierii pronunţată la data de 
01 septembrie 2015. Se aduce la cunoştinţă 
celor interesaţi că petenţii Oancea Ioasn şi 
Oancea Eva, domiciliaţi în sat Şercaiţa nr. 248, 
com Şinca, jud. Braşov, au introdus la Judecă-
toria Făgăraş acţiune prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului situate în 
loc. Sercaita nr administrativ 248, com Şinca, 
jud. Braşov, identic cu cel înscris în CF nr. 
101449 Şinca, nr top 5/2, 6/2, cu împlinirea 
condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 1051 
Cod procedura civilă. Persoanele interesate 
pot să facă opoztie la Judecătoria Făgăraş, cu 
precizarea ca, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la emiterea celei din urmă publicaţii se 
va trece la jduecarea cererii. Somaţia face 
parte intregrata din încheierea pronunţată de 
Judecătoria Făgăraş, la data de 01.09.2015. 
Judecător Mihaela-Mariana Timofte. Grefier, 
Maria-Georgeta Juncu.

DIVERSE
D-NA Priboi Valentina cu domiciliul în Bucu-
reşti, Sector 6, Str. Aleea Cetăţuia, Nr.1, 
Bl.M21, Sc.1, Et.7, Ap.45, anunţă publicul 
interesat de intenţia de depunere a documen-
taţiei PUD în vederea construirii unui imobil 
P+1E, cu funcţiunea locuinţă în Bucureşti, 
Sector 6, Str.Intrarea Mărgelelor, Nr.13. Obser-
vatii/comentarii şi sugestii se primesc la 
Primăria Sectorului 6- Calea Plevnei, Nr.147-
149, Sector 6, Bucuresti -Serviciul Urbanism.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul unic al S.C. Sere Vitan Barzesti 
S.A., pesoană juridică română, cu sediul în com. 
Glina, str. Parcului FN, Activ Glina, Ferma 
Zootehnica, nr. Cad. 765, jud. Ilfov, înregistrată 
în Registrul Comerţului sub nr. J23/1301/2004, 
C.U.I. 397319 convoacă Adunarea  Generală 
Ordinară a Acţionarilor, în baza legii 31/1990 
republicată pentru data de 16.11.2015, ora 13, la 
sediul societăţii din com. Glina, str. Parcului FN, 
Activ Glina, Ferma Zootehnică, nr. Cad. 765, 
jud. Ilfov, pentru toţi acţionarii societăţii, înre-
gistraţi la Depozitarul Central S.A., la sfârşitul 
zilei de 02.11.2015, data de referinţă, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea demisiei din 
funcţia de administrator unic a d-lui Stancu-
lescu Eugen. 2. Alegerea administratorului unic; 
3. Alegerea cenzorilor societăţii; 4. Stabilirea 
remuneraţiei administratorului şi cenzorilor. 
Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de 
către acţionarii care deţin cel puţin 5% din drep-
turile de vot, precum şi candidaturile pentru 
funcţia de administrator pot fi depuse la sediul 
Societăţii cel târziu până la data de 29.10.2015. 
Pentru fiecare candidat propus se va include un 
CV, care să menţioneze cel puţin numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea profesională a 
candidatului. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se află la dispo-
ziţia acţionarilor, putând fi consultată şi comple-
tată de aceştia în condiţiile de mai sus. Acţionarii 
pot participa personal, prin reprezentanţii lor 
legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu 
procură specială. Formularele de procură 
specială, precum şi celelalte materiale informa-
tive asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a 
Adunării se pot obţine de la sediul Societăţii 
începând cu data de 15.10.2015. După comple-
tare şi semnare un exemplar din procura 
specială va fi depus la sediul Societăţii cel târziu 
până la data de 16.11.2015, orele 12, un exem-
plar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al 
treilea exemplar ramânând la acţionar. În situ-
aţia neîndeplinirii cvorumului necesar se 
convoacă o nouă adunare generală ordinară a 
acţionarilor pentru data de 24.11.2015, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc. Informaţii suplimentare pot 
fi obţinute la sediul societăţii sau la telefon 
0742.512.085.

LICITAȚII
Primăria Pîngărați vinde prin licitaţie publică, 
cu strigare, două suprafețe de teren de 483mp, 
respectiv 482mp, în Sat Pîngărați- punct 
Castel, Jud.Neamț. Data desfăşurării licita-
ției: 28.10.2015, ora 15.30. Data limită depu-
nere oferte: 26.10.2015, ora 15.30. Relații la 
telefon: 0233.240.317- Compartiment Conta-
bilitate.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitaţie publică cu strigare bunul imobil 
Casă (Vilă) - P+1+M, cu o suprafaţă construită 
de 390,81 mp cu piscină şi teren aferent în 
suprafaţă de 775 mp situat în Oraş Voluntari 
B-dul Pipera Tunari Nr. 4C Vila G 7-8 jud. Ilfov, 
proprietatea debitorului SC Imobiliar Leasing 
Invest IFN SA, la preţul de pornire de 240.500 
EUR (la care se va adaugă TVA). Licitaţia va 
avea loc în data de 20, 27 octombrie 3, 10 şi 17 
noiembrie 2015 orele 14 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 47 jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la tel. : 
0728.878298. 

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitaţie publică cu strigare bunul imobil 
casă şi teren în suprafaţă de 1900 mp situat în 
Com. Corneşti sat Cristeasca nr.6, jud. Dâmbo-
viţa, proprietatea debitorului SC Imobiliar 
Leasing IFN SA, la preţul de pornire de 10.350 
EUR (TVA inclus) preţ redus cu 25%. Licitaţia 
va avea loc în data de 20, 27 octombrie 3, 10 şi 17 
noiembrie 2015 orele 11, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 47 jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la tel. : 
0728.878298.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, cu 
sediul în Iaşi, str. M. Costachescu nr. 6, cod 
fiscal 4541831, organizează în data de 
29.10.2015, ora 10, licitaţia publică cu strigare 
pentru atribuirea contractelor de închiriere a 
11 spaţii în scopul amenajării cu automate de 
cafea. Data limită pentru depunerea docu-
mentaţiei pentru participare la licitaţie este 
23.10.2015 – ora 14:00. Persoanele interesate 
se vor adresa Serviciului Logistic/Comparti-
ment Cazarmare al Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Titu Maio-
rescu, nr.6, până la data 22.10.2015 pentru a 
solicită în scris fişa de date a achiziţiei.

Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu 
Ovidiu Alin, lichidator autorizat, cu legitimatia 
nr. 1B2104/2007 emisa de UNPIR, public spre 
cunostinta generala ca in ziua de  -20.10.2015- 
ora  12 se vinde la licitatie publica in localitatea 
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda nr.76, jud.Valcea, 
averea urmarita, proprietatea SC Tom 
Complex SRL Rm-Valcea, jud. Valcea, unitate 
in lichidare conform Legii 85/2006 si art. 431 - 
433 Cod de procedura civila, avere constand in: 
I. Bunuri imobile :Baza de productie - depozi-
tare si teren „situat in mun. Rm. Valcea,  str. 
Genistilor, nr. 10 ( fosta str. Arinilor, nr. 54 ), 
jud. Valcea  compus din: cladire de birouri cu 
regim de inaltime parter si mansarda cu aria 
construita la sol in suprafata de 60,92 mp, aria 
construita desfsurata  in suprafata estimata de 
121,84 mp, cladire baraca metalica cu  aria 
construita la sol in suprafata de 146,16 mp si 
teren in suprafata de 1809,00 mp cu nr cadas-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Octombrie ziua 29. 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 29, luna Octombrie, orele 11.00, anul 2015, în localitatea Mihăilești, str. 
Avicola, nr 18, se vor vinde prin licitație (a-I-a), următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC MNG Global Trading SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 2A, oraș Mihăilești, jud. Giurgiu, cod 
de identificare fiscala 31200920: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: Cântar 
electronic - 4 buc. x 580 lei/buc., 2.320 lei, 24%; Casă de marcat - 1 buc., 970 lei, 
24%; Casă de marcat - 1 buc., 1.030 lei, 24%; Casă de marcat - 1 buc., 1.010 lei, 
24%; Casă de marcat - 4 buc. x 1.080 lei/buc., 4.320 lei, 24%; Cititor cod de bare - 5 
buc. x 280 lei/buc., 1.400 lei, 24%; Radiator – 1 buc., 120 lei, 24%; Sertar de bani – 
3 buc. x 90 lei/buc., 270 lei, 24%; Vitrină frigorifică – 2 buc. x 7.500 lei/buc., 15.000 
lei, 24%; Vitrină frigorifică – 4 buc. x 4.160 lei/buc., 16.640 lei, 24%; Vitrină 
frigorifică – 1 buc. x 1.300 lei/buc., 1.300 lei, 24%. *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3), lit. (b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: nu este cazul. Creditori, 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 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 (bugetul 
general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
acestui 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 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 0246.278 023.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. 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 Paradise Village Invest SRL – 
București, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan 
în suprafață de 893 mp, situat în comuna Lerești, pct. Poduri, jud. Argeș, 52.356 lei; 
Teren intravilan în suprafață de 424 mp, situat în comuna Lerești, pct. Poduri, jud. 
Argeș, 24.859 lei; Teren intravilan în suprafață de 421 mp, situat în comuna Lerești, 
pct. Poduri, jud. Argeș, 24.683 lei; Teren intravilan în suprafață de 417 mp, situat în 
comuna Lerești, pct. Poduri, jud. Argeș, 24.449 lei. Prețurile menționate reprezintă 
75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 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 RO78TREZ0475 
067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, 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 22/10/2015. Licitația va avea loc în 
data de 23/10/2015, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 
117 - corp Muzeu. 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 Municipal Câmpulung, str. Negru Vodă, tel. 0248.510098.
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tral 1450 si 11692 in Cartea Funciara nr. 4707 a 
localitatii Rm. Valcea, judetul Valcea pret 
352600 lei. II. Bunuri mobile: 1. Autobascu-
lanta ASTRA VL  05 EHA -31 600(eur), 142 
000 lei. 2. Autobasculanta – I.M. MIRSA VL  
02 GRO- 2 500(eur)- 11 200 lei. 3. Autobascu-
lanta – I.M. MIRSA VL  55 NLB -2 700(eur) 
-12 100 lei. 4. Autobasculanta – I.M. MIRSA 
VL  02 ZUN -2 200(eur) -9 900 lei. 5. Autobas-
culanta – I.M. MIRSA VL  61 TOM- 2 
500(eur)- 11 200 lei. 6. Autobetoniera – Auto-
mecanica VL  55 CON- 2 700(eur)- 12 100 lei. 
7. Autobetoniera – Automecanica VL  57 CON 
-2 700(eur)- 12 100 lei. 8. Autobetoniera – 
CARMIX 3,5 T4 RM-VL 0213- 22 800(eur)- 
102 500 lei. 9. Autoutilitara – LDV 400 VL 04 
FRI -1 900(eur) -8 500 lei. 10. Buldoexcavator 
– TEREX 820 - 25 000(eur)- 112 300 lei. 11. 
Excavator – Menzi MUCK A91 plus - 84 
900(eur) -381 500 lei. 12. Tocator cu lant – 
Menzi Muck  H150 - 8 400(eur)- 37 600 lei. 13. 
Ciocan pneumatic – pikon – HANWOO RBH 
313- 4400 (eur)- 19 800. Toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor de mai sus vor 
incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722 
740176, 0350 808201) inainte de data vanzarii. 
In cazul in care nu se adjudica licitatiile vor fi 
reluate in datele de 27.10.2015, 03.11.2015. 
Ofertantii interesati sa cumpere aceste bunuri, 
se vor prezenta in locul si ziua vanzarii, pana la 
acest termen,urmand a se prezenta oferte de 
cumparare si sa depuna pentru SC Tom 
Complex SRL -in l ichidare- cont nr. 
RO58RNCB0263028899650001 deschis la BCR 
Rm Valcea Rm-Valcea, cel putin 10% din pretul 
de incepere a licitatiei, aferent bunurilor ofer-
tate. In  situatia adjudecarii suma se scade din 
pret, altfel, se restituie.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului 
Protocolului De Stat” anunţă licitaţii deschise 
cu strigare conform OUG 101/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, în vederea 
vânzării unor imobile, după cum urmează: I. 
Licitaţii deschise cu strigare la data de 
30.10.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI - str.
Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2, Bucureşti, 
pentru vânzarea următoarelor imobile: 1. Apar-
tament nr. 1 (4 camere), cu Au 171,05mp, boxă 
(9,23mp), teren cotă indiviză 58,10mp, str. 
Mihai Eminescu nr. 50-54, parter, sector 1, 
Bucureşti (a doua licitaţie); Preţ pornire lici-
taţie: 189.300 Euro. 2.Apartament nr.2 (3 
camere), cu Au 170,86mp,  boxă (6,23mp), 
camera de serviciu (16,28mp), teren cotă indi-
viză 62,33mp, str.Mihai Eminescu nr.50-54, 
parter, sector 1, Bucureşti (a doua licitaţie); Preţ 
pornire licitaţie: 195.000 Euro. 3.Apartament 
nr. 5 (5 camere), cu Au 198,37mp, boxă 
(7,17mp), teren cotă indiviză 63,80 mp, str. 
Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 2, sector 1, Bucu-
reşti (a doua licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 
240.100 Euro; 4. Apartament nr.6 (3 camere), 
cu Au 173,03mp, boxă (7,34mp), camera de 
serviciu (19,38 mp), teren cotă indiviză 64,38 
mp, str. Mihai Eminescu nr. 50-54, etaj 2, sector 
1, Bucureşti (a doua licitaţie); Preţ pornire lici-
taţie: 214.000 Euro. 5.Apartament nr. 8 (4 
camere), cu Au 171,49mp, boxă (10,54mp), 
boxă (3,71mp), camera de serviciu (20,23mp), 
teren cotă indiviză 66,39 mp, str. Mihai 
Eminescu nr. 50-54, etaj 3, sector 1, Bucureşti 
(a doua licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 205.100 
Euro. 6.Apartament nr. 10 (4 camere), cu Au 
171,55mp, boxă (5,89 mp), camera de serviciu 
(20,74mp), teren cotă indiviză 63,87mp, str. 
Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 4, sector 1, Bucu-
reşti (a doua licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 
211.500 Euro. 7.Apartament nr.11 (5 camere), 
cu Au 198,78mp,  boxă (6,08mp), camera de 
serviciu (17,05mp), teren cotă indiviză 
69,07mp, str.Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 5, 
sector 1, Bucureşti (a doua licitaţie); Preţ 
pornire licitaţie: 247.500 Euro. 8.Apartament 
nr. 13 (5 camere), cu Au 198,38mp, boxă 
(5,98mp), teren cotă indiviză 63,42mp, str. 
Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 6, sector 1, Bucu-
reşti (a doua licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 
230.200 Euro. 9. Apartament nr. 15 (5 camere), 
cu Au 198,67mp, boxă (6,37mp), camera de 

serviciu (12,31mp), teren cotă indiviză 
67,60mp, str. Mihai Eminescu nr. 50-54, etaj 7, 
sector 1, Bucureşti (a doua licitaţie); Preţ 
pornire licitaţie: 229.500 Euro. Informaţii  
privind dosarele de prezentare, garanţiile şi 
taxele de participare ale licitaţiilor se  obţin de 
la Maria Diaconescu, telefon: 021/409.12.19; 
0723/112.497. Data şi ora limită de înscriere la 
licitaţie: 28.10.2015 ora 10. II.Licitaţie deschisă 
cu strigare (a treia licitaţie) la data de 
30.10.2015, Ora 10:00, la sediul SRP Suceava 
– str. Vasile Bumbac nr. 4-8, Suceava, jud. 
Suceava, pentru vânzarea următorului  imobil: 
Hotel şi  restaurant ”GLORIA”,construcții şi 
terenul aferent de 5.021mp, str. Vasile Bumbac 
nr.4-8,  Suceava, jud. Suceava, compus din 
construcție D+P+2E cu suprafața construită de 
1.193mp, anexa C2/2 (84mp) anexa C2/1 
(406mp). Hotelul are 23 camere duble, 6 
camere single, 3 apartamente, recepţie şi 
parcare. Restaurantul are capacitatea de 250 
locuri. Există 3 săli de protocol de 100, 8 şi 6 
locuri. Hotelul şi restaurantul sunt dotate cu 
mijloace fixe şi obiecte de inventar. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 2.138.600 Euro la 
care se adaugă TVA. Informaţii  privind 
dosarul de prezentare, garanția şi taxa de parti-
cipare ale licitaţiei se obţin de la Petre Simeria, 
telefon 0742/094.459. Data şi ora limită de 
înscriere la licitaţie: 28.10.2015, Ora 10:00.

Primăria Municipiului Alexandria, 
cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod 
fiscal 4652660, organizeazã lici-
taţie publică deschisă în scopul 
concesionării unui  teren în 
suprafaţă de 10.000,00 mp., 
aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului 
Alexandria, situat  în DJ 
Alexandria – Laceni – Statia 
Electrica 2, lot 1. Perioada de 
concesionare este de 25 ani. 
Licitaţia va avea loc la data de 
06.11.2015, orele 11:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se primesc la regis-
tratura Primăriei Municipiului 
Alexandria, pânã în preziua datei de 
licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar 
în limba română. Documentaţia de atribuire 
poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, 
Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 
0247317732, int.132, fax. 0247317728. Împo-
triva licitaţiei, până la momentul adjudecării, 
se va putea face contestaţie la Judecătoria 
Alexandria (strada Independenţei, nr. 22, 
Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează 
la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios 
Administrativ (strada Ion Creangă, nr.53, 
Alexandria). Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 29.10.2015.

PIERDERI
Declar pierdut (nul) certificat deces seria DR nr. 
480998 eliberat de Primăria Com. Brăneşti pe 
data 23.07.2002, pe numele Liscan Florea.

Chitanțier (carnet) pierdut serie SRVC nr. 
0019051- 0019100, S.E.R.V.E. S.A., RO 5511839, 
J40/5734/1994, str. Banu Antonache nr.53, sector 
1, Bucureşti.

Pierdut card de avocat nr. dosar 9068, eliberat 
de Baroul Bucureşti pe numele Stoenescu Matei.

Pierdut Certificat Constatator pentru activităţile 
desfăşurate la terţi pt SC Alltrick Construct 
SRL, J40/490/2008, CUI 23062380, sediu: Bucu-
reşti, Sector 5, Str. Dumbrava Nouă, Nr. 29, Bloc 
P41, Scara 2, Parter, Ap. 38. Îl declar nul.

DECESE
Familia Istrate Viorel şi rudele anunţă cu durere 
dispariţia fulgerătoare a mătuşii sale PIVNI-
CERU MARIA HENRIETA. Dumnezeu să 
aibă în pază sufletul ei!
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