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OFERTE SERVICIU
l Firma Express Kurier Europa caută 
colaboratori cu maşini de 3.5, 7.5, 12t 
pentru transport marfă în UE. Şoferul 
obligatoriu trebuie să vorbească engleză 
sau germană pe un nivel minim. Tel: 
0043/6628.797.72.18, tub.at@exs.de

l Angajăm stivuitorist şi manipulant 
marfă la depozit marmură în Bucureşti, 
Aleea Teişani 137A, Sect.1 (pct reper Pod 
Otopeni/ Centură). Oferim cazare pt. 
provincie, salariu atractiv, carte muncă. 
Program Luni-Vineri 9-18, Sâmbătă 10-15 
(3 Sâmbete/lună) Tel. 031.823.10.22

l SC Shandong Ningjian angajează: 
tehnician devize şi măsurători în 
construcții, contabil, controlor de calitate, 
inginer construcții civile industriale şi 
agricole, maistru electrician în construcții, 
operator PC. Cunoaşterea limbii chineze 
constituie avantaj. Contact 0761.663.611.

l Unitatea Militară 02456 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a posturilor 
vacante de execuţie de personal civil 
contractual, de paznic (2 posturi) din 
cadrul Complexului „Măgura”- situat în 
Sat Greaca, nr. 888, comuna Hotarele, 
judeţul Giurgiu, studii generale, atestat 
agent de pază, cu o vechime în muncă de 
3 ani, astfel: - 09.02.2016, ora 11.00 - 
proba scrisă; - 15.02.2016, ora 11.00 - 
interviul. - data limită de depunere a 
dosarelor – 01.02.2016, ora 14.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul  UM 02456 
Bucureşti, Bldul Drumul Taberei nr. 7B, 
sector 6, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.319.58.58 int. 2868

l Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia 
Resurse Umane. Serviciul Resurse 
Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor 
H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-
Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. 
Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de secretar, 
vacant pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului Acte de Studii. Condiţii 
de participare: - studii superioare; - expe-
rienţă în activitatea de secretariat în 
învăţământul superior minim 4 ani; - 

cunoaşterea limbii maghiare; - cunoaş-
terea unei limbi străine de circulaţie 
internaţională; - cunoştinţe operare PC 
(Word, Excel) şi utilizare internet. 
Concursul va consta într-o probă scrisă 
(în data de 09.02.2016, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 16.02.2016, ora 10.00). 
Dosarele de concurs se pot depune până 
la data de 01.02.2016, ora 16.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la 
Direcţia Resurse Umane, str. I.C. 
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet 
www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, 
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

l Primăria Oraşului Tăşnad, Judeţul 
Satu Mare, anunţă organizarea concur-
sului de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă de: 
Inspector, grad profesional asistent- studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalent în ramura de 
ştiinţă: -Ştiinţe economice; -Ştiinţe juri-
dice. Vechimea în specialitatea studiilor, 
potrivit art.57 din Legea nr.188/1999 (r2) 
cu modificările şi completările ulterioare 
este de minim 1 an. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Oraş Tăşnad în 
data de 16.02.2016, ora 10.00 proba scrisă. 
Proba interviu o să fie comunicată ulte-
rior. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 de 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ în Monitorul Oficial. Condiţiile de 
participare la concurs sunt cele prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2) 
privind Statutul Funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de pe site-ul www.primariatasnad.
ro, tel.0261.825.860.

l Poliţia Locală Rm.Sărat, cu sediul în 
Rm.Sărat, str.Victoriei, nr.95-107, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 8 funcţii 
contractuale vacante: 1.Compartiment 
Monitorizarea Siguranţei Cetăţeanului: 
-expert, clasa I, grad profesional II -2 
locuri; -expert, clasa I, grad profesional 
debutant -1 loc. 2. Compartiment Monito-
rizarea Străzilor Reabilitate: -expert, clasa 
I, grad profesional I -1 loc; -expert, clasa 
I, grad profesional debutant -1 loc; -refe-
rent, clasa I -3 locuri. Concursul se va 
desfăşura la sediul Poliţiei Locale Rm. 
Sărat astfel: -01.02.2016-02.02.2016 
Selecţia dosarelor (Se va avea în vedere 

respectarea criteriilor condiţiilor generale 
conform art.3 din H.G.nr.286/2011 şi a 
celor specifice prevăzute fiecărui post în 
parte); -09.02.2016, ora 10.00 -Proba 
scrisă; -12.02.2016, ora 10.00 -Proba 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la Compartimentul 
Resurse Umane în perioada 18.01.2016-
29.01.2016 până la ora 16.30, la secretarul 
comisiei, ref.Serban Tatiana. Alte relaţii 
se pot obţine la nr.de tel.: 0238.560.101, de 
la avizierul instituţiei sau de la secretarul 
comisiei. 1.Condiţii specifice aferente 
funcţiei contractuale de expert, clasa I, 
grad profesional II: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă;  -minim 3 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Condiţii specifice 
a fe rente  func ţ i e i  cont rac tua le 
de expert, clasa I, grad profesional debu-
tant: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -fără 
vechime în specialitatea studiilor. 2.
Condiţii specifice aferente funcţiei 
contractuale de expert, clasa I, grad 
profesional I: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă;  -minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Condiţii specifice 
a fe rente  func ţ i e i  cont rac tua le 
de expert, clasa I, grad profesional debu-
tant: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -fără 
vechime în specialitatea studiilor. Condiţii 
specifice aferente funcţiei contractuale 
de referent, clasa I: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor.

l Primăria Oraşului Tăşnad, Judeţul 
Satu Mare, anunţă organizarea concur-
sului de recrutare pentru ocuparea  func-
ţiilor contractuale de execuţie vacante de: 
Inspector de specialitate- grad profesi-
onal- debutant- studii superioare de lungă 
durată absolvite cu Diplomă de licenţă 
sau echivalentă în specializarea Turism- 
nu este necesară vechime:- cunoştinţe de 
limba engleză nivel avansat; Inspector de 
specialitate gradul II- studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă- vechime în speci-
alitatea studiilor- 1 an, cunoştinţe de 
limba engleză nivel avansat, în cadrul 
”Centrului Naţional de Informare şi 
promovare Turistică în oraşul Tăşnad”. 
Concursul se organizează la sediul Primă-
riei Oraşului Tăşnad în data de 
15.02.2016- ora 10.00 proba scrisă. Proba 
interviu o sa fie comunicată ulterior. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de art.6 din 
HG nr.1027/2014 pentru modificările şi 
completarea Regulamentului cadru 
pentru stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin HG nr.286/2011. Condiţiile 
de participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul unităţii şi site-ul www.
primariatasnad.ro. Informaţii suplimen-
tare la tel.0261.825.860.

l Primăria Comunei Pianu, județul Alba, 
organizează la data de 9 februarie 2016, la 
sediul său, potrivit Hotărârii Guvernului 
nr. 286/2011, concurs pentru ocuparea 
posturilor contractuale (vacante): 1. 
Funcționar în Centrul de informare turis-
tică din Pianu de Jos -COR (4222). 
Condițiile de participare la concurs: 
Dosarul de concurs trebuie să conțină: 1.
Cerere de înscriere la concurs; 2.CV din 
care să rezulte activitatea desfăşurată 
anterior; 3.CI/BI în copie; 4.Acte de studii 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
turism -original şi copie; 5.Dacă studiile 
nu sunt în domeniul turismului este nece-
sară dovada calificării ca agent de turism/
ghid turtistic; 6.Cazier judiciar -original; 
7.Adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate şi să conțină mențiunea 
“apt pentru angajare”. 2.Inspector de 
specialitate în administrația publică 
(COR 242203) din cadrul Biroului de 
Proiecte Europene. Condițiile de partici-
pare la concurs: Dosarul de concurs 
trebuie să conțină: 1.Cerere de înscriere la 
concurs; 2.CV din care să rezulte activi-

tatea desfăşurată anterior; 3.CI/BI în 
copie; 4.Dovadă studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență; 5.Cazier judi-
ciar -original; 6.Adeverință medicală din 
care să ateste starea de sănătate şi să 
conțină mențiunea “apt pentru anga-
jare”. 3.Inspector II, în cadrul aparatului 
de specialitate a Primarului comunei 
Pianu -Birou financiar -contabil. Condi-
țiile de participare la concurs: Dosarul de 
concurs trebuie să conțină: 1.Cerere de 
înscriere la concurs; 2.CV din care să 
rezulte activitatea desfăşurată anterior; 
3.CI/BI în copie; 4.Dovadă studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniile: economie, 
contabilitate, finanțe; 5.Cazier judiciar 
-original; 6.Adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate şi să conțină 
mențiunea “apt pentru angajare”. 
Dosarul de concurs se depune la Secreta-
riatul Primăriei comunei Pianu în peri-
oada 18 -29.01.2016. Concursul se 
desfăşoară după următorul program: -în 
data de 09.02.2016, ora 9.00 -proba scrisă; 
-în data de 09.02.2016, ora 13.00 -proba 
de interviu. Relații suplimentare mai 
puteți obține de la Primăria comunei 
Pianu -tel.: 0258.761.111, int.12.  

l Direcția Generală de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Vaslui organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
unor funcții publice de execuție vacante 
după cum urmează: - Un post de referent, 
clasa III, gradul superior, la Comparti-
mentul de Gestionare a Resurselor 
Umane; - Două posturi de consilier, clasa 
I, gradul principal, la Serviciul de 
Evaluare Inițială, Monitorizare, Analiză, 
Statistică şi Incluziune Socială; - Un post 
de consilier, clasa I, gradul superior, la 
Biroul Strategii, Programe, Proiecte şi 
Relația cu Organizațiile Neguvernamen-
tale, Managementul Calității Serviciilor 
Sociale; - Două posturi de consilier, clasa 
I, gradul asistent, la Serviciul de Monito-
rizare şi Management de Caz pentru 
Copii în Asistență Maternală şi Asistenți 
Maternali Profesionişti; - Un post de 
consilier, clasa I, gradul superior, la Servi-
ciul de Monitorizare şi Management de 
Caz pentru Copii în Asistență Maternală 
şi Asistenți Maternali Profesionişti – 
Biroul Zonal Bârlad; - Două posturi de 

consilier, clasa I, gradul asistent, la Servi-
ciul de Monitorizare şi Management de 
Caz pentru Plasamente, Tutele şi Supra-
veghere Specializată; - Un post de consi-
lier, clasa I, gradul principal, la 
Compartimentul de Intervenție în Situații 
de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație şi 
Repatrieri; - Un post de consilier, clasa I, 
gradul asistent, la Compartimentul 
pentru Prevenirea Violenței în Familie; - 
Un post de consilier, clasa I, gradul prin-
cipal, la Serviciul de Monitorizare şi 
Management de Caz a Serviciilor Sociale 
pentru Adulți, Asistența Persoanelor 
Vârstnice şi Prevenirea Marginalizării 
Sociale. Concursul se organizează la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui, în 
data de 18 februarie 2016, ora 10.00 - 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul  Direcției 
Generale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui. Dosarul de înscriere 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008. Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează pe 
site-ul şi la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Vaslui. Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui şi la 
nr. de telefon: 0235/315138.

CITAȚII  
l Bresteanu George cheamă în judecată 
pe Sircunova Angela, în dosarul 
nr.18672/215/2011, la Tribunalul Dolj, ora 
11.30, complet 2 apel, termen: 09.02.2016.

l Chirilă Marian cheamă în judecată în 
data de 04.02.2016 la Judecătoria Dara-
bani, jud. Botoşani, pe Dumitraş Klein 
Constantin domiciliat în com. Baru, jud. 
Hunedoara, str. Profesor Ştefan Gîrbea 
nr. 213.

l Moştenitorii defunctului Ignat 
Dumitru (Ignat Florica şi Ignat Adi) 
decedat în Zimnicea, judeţ Teleorman, 
sunt citaţi la Judecătoria Dorohoi în data 
de 19.01.2016, dosar 2467/222/2015.

l Păsărică Elisabeta, având ultimul 
domiciliu cunoscut Sat Novac, Com.
Argetoaia, Str.Piscului, nr.45, Jud.Dolj, 
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este chemată la Judecătoria Filiaşi, dosar 
nr.1524/230/2014 în data de 26.01.2016, 
ora 09.00, completul C1, mandatar 
Păsărică Constantin, cu acelaşi domiciliu, 
obiectul cauzei îl constituie declararea 
judecătorească a morţii.

l Numiţii, Rădulescu Marin, Rădulescu 
Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
România, Bucureşti, sector 2, str. Ropo-
tului, nr. 37 şi Barbu (fostă Rădulescu) 
Ştefania, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
România, Bucureşti, sector 3, b-dul 
Leontin Sălăjan, nr. 49, bl. E1, sc. A, et. 3, 
ap. 16, sunt citaţi la Judecătoria Sector 2 
Bucureşti în dosarul nr. 28038/300/2012 
pentru data de 25.01.2016, ora 08.30, în 
calitate de pârâţi.

l Domnul Culcer Daniel, identificat cu 
CNP 1780201040132, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Bacău, str. Dr. Victor 
Babeş, nr.2, ap.63, judeţul Bacău, este 
chemat la Judecătoria Bacău, cu sediul 
Bacău, str. Oituz  nr. 20, jud. Bacău, 
Completul C 4, camera Sala 3, în ziua 
de  08 februarie 2016, ora 09:00, în cali-
tate de Pârât, în proces cu EON Energie 

România SA în calitate de Reclamant, 
cerere de valoare redusă, dosar nr. 
12441/180/2015.

l România. Judecătoria Lugoj. Sediul 
Lugoj, strada 20 Decembrie 1989, nr.13, 
judeţ Timiş. Tel.: 0256.352.372. Cod 
operator 2926. Emisă la 12 ianuarie 2016. 
Dosar nr.3219/252/2015. Precedură prea-
labilă. Obiectul cauzei: Declararea jucăto-
rească  a  morţ i i .  Petent .  Sogor 
Ion-Dumitrie. Intimaţi: Fercea Dimitrie, 
Fercia Dimitrie, Poru Dimitrie şi Drăgoi 
Gheorghe. Publicaţia nr. 3219/252/2015, 
Pe rolul Judecătoriei Lugoj se află înregis-
trat dosarul cu nr.3219/252/2015, la 
cererea petentului Sogor Ion-Dumitrie, cu 
domiciliul ales la av.Oros Cristina în 
Lugoj, str.C.Brediceanu, nr.16, sc.B, et.2, 
ap.11, jud. Timiş, având ca obiect decla-
rarea judecătorească a morţii numiţilor 
Fercea Dimitrie, Fercia Dimitrie, Poru 
Dimitrie şi Drăgoi Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Com.Ştiuca, Sat 
Zgribeşti, nr.108, judeţul Timiş. Pe 
această cale, în temeiul dispoziţiilor 
art.945 alin.2 C.P.C. invităm ca orice 
persoană care ar putea da informaţii, 

pentru soluţionarea cererii, în legătură cu 
persoana dispărută, să le comunice 
instanţei. 

DIVERSE  
l Popescu Valeriu- Adrian având sediul 
în Str. Săbiuței nr. 14A, sector 6, locali-
tatea Bucureşti, titular al planului P.U.D., 
localitatea Bucureşti, Str. Săbiuței nr. 14A, 
sector 6, anunță publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în cadrul 
şedinței Comitetului Special Constituit 
din data de 14.01.2016, urmând ca planul 
propus să fie supus procedurii de adop-
tare fără aviz de mediu. Comentarii 
privind decizia etapei de încadrare se 
primesc în scris la sediul A.P.M. Bucu-
reşti, în termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anunțului.

LICITAȚII  
l Control Trading S.R.L., societate în 
insolvenţă, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploieşti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, vinde teren intravilan în supra-

faţă de 557 mp situat în Com. Măneciu, 
Sat Cheia, Str. Drumul Vacilor, faţă în 
faţă cu proprietatea nr. 121, Jud. 
Prahova, Tarlaua 29, parcela F245, la 
preţul de 13.925 euro, cu TVA inclus. 
Licitaţia se va ţine în data de 10.02.2016 
ora 13:00, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunul nu va fi adjudicat, licitaţia se va 
ţine în data de 12.02.2016, 17.02.2016, 
19.02.2016, 24.02.2016, 26.02.2016, 
02.03.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 
11.03.2016, la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile 
de participare se pot obţine numai de la 
sediul administratorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l Andrei Ioan IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al societăţii London 
Textile Production SRL, societate în fali-
ment organizează selecţie de oferte 
privind preluarea arhivei societăţii, în 
vederea prelucrării, legării, păstrării şi 
conservării, utilizării documentelor deţi-
nute pentru eliberarea de adeverinţe 
foştilor salariaţi, în conformitate cu legis-
laţia în vigoare. Componenta documen-
telor ce se solicita a fi preluate este de 4,20 
ml. Societăţile interesate pot comunica 
ofertă, însoţită de autorizaţiile aferente 
serviciilor, lichidatorului judiciar la sediul 
acestuia din Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, 
nr.30, et.10, ap.31, Judeţul Prahova, până 
la data de 27.01.2016.

l Dinu, Urse şi Asociații SPRL, în cali-
tate de lichidator judiciar, scoate la 
vânzare: -Teren arabil -lot nr. 2, cu supra-
fața de 143,44 mp, liber de construcții, cu 
nr. cadastral 24/1/2 -situat în comuna 
Corbeanca, sat Ostratu, zona Paradisul 
Verde, Str. Aleea Castanului nr. 4, Județ 
Ilfov. Prețul de pornire al licitației este 
de 4.160 euro, reprezentând 100% din 
valoarea stabilită prin Raportul de 
Evaluare. Prețul Caietului de sarcini este 
de 500 lei, exclusiv TVA. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO96BREL0002001091620100 deschis la 
Libra Internet Bank, a garanției de 10% 
din prețul de pornire al licitației; -achiziți-

onarea până la data şi ora stabilită pentru 
licitație a Caietului de sarcini, ce poate fi 
a c h i t a t  c u  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
ING BANK -Sucursala Dorobanți, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. 
Documenția de participare la licitație se 
va depune în original la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, până la 
data şi ora stabilită pentru şedința de 
licitație. Prima şedință de licitație a fost 
fixată la data de 25.01.2016, ora 15.30 iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitație au 
fost fixate în data de 01.02.2016, 
08.02.2016, 15.02.2016 şi 22.02.2016, ora 
15.30. Toate şedințele de licitație se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1. Pentru relații supli-
mentare sunați la 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul SC RUPS SA societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
Proprietăți imobiliare situate în incinta 
Platformei Industriale Brazi, Comuna 
Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafirilor, 
Nr.77, Județ Prahova; Prețul de pornire 
licitație este de 976.468,50 Euro exclusiv 
TVA. 1.Imobil «Apartament» situat în 
Bucureşti, Sector 2, Str. Traian, Nr.42, 
Et.8; Prețul de pornire al licitației este 
de 187.500,00 Euro exclusiv TVA. -Prețul 
caietului de sarcini pentru Proprietățile  
imobiliare situate în incinta Platformei 
Industriale Brazi, aflate în proprietatea 
SC RUPS SA este de 5.000,00 Lei exclusiv 
TVA. -Prețul caietului de sarcini pentru 
imobil «Apartament» aflat în proprietatea 
SC RUPS SA este de 2.000,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitației repre-
zintă 75% din valoarea de piață exclusiv 
TVA din Raportul de evaluare;  Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO53BITR-
PH1RON038212CC01 deschis la Veneto 
Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. 
Bucureşti, Ag. Ploieşti, până la orele 14 

a.m. din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la aceeaşi 
data a Caietelor de sarcini si a Regula-
mentelor de licitație pentru proprietatile 
imobiliare, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietățile imobiliare 
prima şedintă de licitație a fost stabilită în 
data de 21.01.2016, ora 15.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la aceasta dată, 
următoarea şedință de licitație va fi în 
data de 28.01.2016, ora 15.00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din Mun. 
Bucureşti, Sector 1, Str. Buzeşti, Nr. 71, 
Et. 2, Camera 203. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site www.
dinu-urse.ro.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfă pe 
numele Nantu Lucian nr. 0306620000. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat taxi şi atestat instructor 
auto categoria B, pe numele Stînga Alin 
Ioan. Le declar nule. 

l Pierdut atestat taxi pe numele Andrei 
Gheorghe seria CPTX, nr.20473, cu viza 
până la 21.02.2019. Îl declară nul.

l S.C. Alevia S.R.L. cu sediul în Fălticeni, 
str. Ana Ipătescu, Suceava, C.U.I. RO 
6283577, declar pierdut (nul) avizul de 
însoţire a mărfii seria ALVAG, nr. 901-950.

l SC Globasig Bar SRL declară pierdut 
exemplarul 3 al chitanţelor cu seria AST 
nr. 3208781-3208790, 3208801-3208820, 
3231877. Acestea aparţin Euroins 
România Asigurare Reasigurare.

l Subsemnata Dumitru Anita Elena 
P.F.A., cu sediul în Str. Glicinelor nr.4-14, 
Complex Comercial Niky Scorpion 
S.R.L., magazin 34-40 Sector 5, C.U.I. 
30151099, declar pierdut carte registrul 
special intervenţii.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Colectare 
Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. 
Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel. 0243.237140, fax 0243.230052. Dosar de executare nr. 
605931/2015. Nr. 600178 din 14.01.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, 
Luna Ianuarie, Ziua 14. În temeiul art. 162, alin. (2) și art.167 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 28, luna Ianuarie, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Slobozia, str. Matei 
Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
SC Agrofam Holding SRL, CUI 6900281, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești str. Aleea Rozmarin, 
bl. Z 29, parter, ap. 1: 1. Tractor New Holland T 7235, an fabricație 2012, serie ZGBZ 14958 - preț de 
pornire a licitației este 296.000 lei, la care se adaugă TVA 20%; 2. Tractor New Holland T 7235, an 
fabricație 2012, serie ZGBZ 14550 - preț de pornire a licitației este 296.000 lei, la care se adaugă TVA 
20%; 3. Instalație pentru depozitare cereale - Silozuri metalice - (an PIF 2010) preț de pornire a 
licitației este 600.000 lei, la care se adaugă TVA 20%. Licitația se află la primul termen, prețul de 
pornire al licitației este prețul de evaluare, la care se adaugă TVA 20%. 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 0243.237141 sau 
0243.237142, interior 197. Data afișării: 14.01.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Colectare 
Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. 
Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel. 0243.237140, fax 0243.230052. Dosar de executare nr. 
134/2015. Nr. 600176 din 14.01.2016. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri imobile. 
Anul 2016, Luna Ianuarie, Ziua 14. 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 28, luna Ianuarie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Slobozia, str. Matei 
Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 
SC Agrofam Holding SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești str. Aleea Rozmarin, bl. Z29, etaj 
parter , ap. 1, cod de identificare fiscală RO 6900281: Ferma Movila (fostul Agromec Movila): A1 - 
teren intravilan în suprafață de 114 543 mp, situat în com Movila, înscris în Cartea funciară 20078, nr. 
cadastral 107 cu 51 clădiri, după cum urmează: C1 - clădire sediu, sc 339,71 mp; C2 - grup sanitar, sc. 
11,60 mp; C3 - tâmplărie, sc. 50,44 mp; C4 -cabinet protecția muncii, sc. 413,97 mp; C5 - magazie, 
sc. 8,23 mp; C6 - atelier reparații, sc. 849,06 mp; C7 - atelier reparații, sc. 745,73 mp; C8 - grup 
sanitar, sc. 32,38 mp; C9 - puț forat, sc. 14,20 mp; C10 - bazin apă, sc. 2 mp; C11 - casă pompe, sc. 
37,08 mp; C12 - castel apă, sc. 15,20 mp; C13 - casă pompe, sc. 19,56 mp; C14 - magazie, sc. 27,36 
mp; C15 - șopron, sc. 10,79 mp; C16 - grup sanitar, sc. 11 mp; C17 - rezervor, sc. 11,76 mp; C18 - 
casă pompe, sc. 25,01 mp; C19 - rezervor, sc. 33,63 mp; C20 - depozit subteran, sc. 4 mp; C21 - 
depozit subteran, sc. 4 mp; C22 - rezervor combustibil, sc. 13,85 mp; C23 - rezervor combustibil, sc. 
13,85 mp; C24 - rezervor combustibil, sc. 13,85 mp; C25 - rezervor combustibil, sc. 16,25 mp; C26 - 
cabină comandă, sc. 54 mp; C27 - șopron, sc. 44 mp; C28 - grup sanitar, sc. 38,13 mp; C29 - magazie, 
sc. 27,17 mp; C30 - magazie, sc. 124,21 mp; C31 - magazie, sc. 617,24 mp; C32 - atelier reparații, sc. 
221,27 mp; C33 - depozit cărbuni, sc. 46,40 mp; C34 - atelier reparații,225,75 mp; C35 - bazin 
subteran, sc. 5,74 mp; C36 - cantină, sc. 197,93 mp; C37 - casă poartă, sc. 20 mp; C38 - rampă 
metal, sc. 54,40 mp; C39 - club, sc. 212,25 mp; C40 - cabină energetică, sc. 144,49 mp; C41 - grajd, 
sc. 82,23 mp; C42 - magazie, sc. 82,55 mp; C43 - magazie, sc. 47,61 mp; C44 - șopron, sc. 19,50 mp; 
C45 - casă poartă, sc. 15,75 mp; C46 - magazie, sc. 173,07 mp; C47 - atelier reparații, sc 389,59 mp; 
C48 - atelier mecanic, sc. 672,46 mp; C49 - reparații motoare, sc. 88,20 mp; C50 - remiză PSI, sc. 
16,40 mp; C51 - rampă, sc. 44,02 mp. Licitația se află la al II lea termen prețul de pornire al licitației 
este prețul de evaluare redus cu 25% respectiv 1.898.250 lei la care se adaugă TVA 20%. Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: AJFP Ialomița - Colectare 
Contribuabili Mijlocii. Sarcini: AJFP Ialomița - Colectare Contribuabili Mijlocii. 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 0243.237140, 1, 2, interior 
197. Data afișării: 14.01.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Colectare 
Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. 
Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel. 0243.237140, fax 0243.230052. Dosar de executare nr. 
605931/2015. Nr. 600177 din 14.01.2016. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri 
imobile. Anul 2016, Luna Ianuarie, Ziua 14. 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 28, luna Ianuarie, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Slobozia, str. Matei 
Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 
SC Agrofam Holding SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești str. Aleea Rozmarin, bl. Z29, etaj 
parter, ap. 1, cod de identificare fiscală RO 6900281: 1. Siloz cereale, cu structură metalică 
galvanizată 5000 to, suprafață 425,88 mp - licitația se află la primul termen, prețul de pornire al 
licitației este prețul de evaluare, respectiv 1.350.000 lei la care se adaugă TVA 20%. 2. Siloz cereale, 
cu structură metalică galvanizată 5000 to, suprafață 422,55 mp - licitația se află la primul termen, 
prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare, respectiv 1.350.000 lei la care se adaugă TVA 
20%. Terenul de sub construcții nu este proprietatea debitorului, bunurile se pot vinde doar 
dezmembrate. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: AJFP 
Ialomița - Colectare Contribuabili Mijlocii. Sarcini: AJFP Ialomița - Colectare Contribuabili Mijlocii. 
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 0243.237140, 1, 2, interior 
197. Data afișării: 14.01.2016.


