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ANUNȚURI

OFERTE SERVICII
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 ani,
zona Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.
ANACONDA SECURITY FORCE angajează
URGENT personal pentru PAZĂ şi INTERVE NŢ I E p e n t r u z o n a BUCUREŞ TI,
OTOPENI, CORBEANCA, CHITILA. Relaţii
la tel. 0742.102.851 şi 021.352.02.46.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
O r ă ș e n e s c B u ș t e n i . N r. 2 7 5 4 1 /
29.07.2015. Anunț licitație. S.F.O.
Bușteni anunță organizarea licitației
privind vânzarea unui utilaj - Încărcător
frontal NP 9.56, fabricație China după
model Caterpillar, an 2004, stare bună
de funcționare, aspect exterior bine
întreținut, aparținând SC ”Alessia-Lor
Serv” SRL Bușteni, la sediul din oraș
Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în
data de 12.08.2015, ora 13.00. Prețul
de pornire al licitației (a III-a) este de
41.080 lei, exclusiv TVA. Bunul
respectiv nu este grevat de sarcini.
Anunțul nr. 27541/29.07.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon 0244320155,
persoană de contact Aldea Cristin.

JOI / 30 IULIE 2015
Căutăm permanent, doamne cu vârsta între
25-60ani, cu şi fără experienţă în străinătate, din
România pentru îngrijirea bătrânilor în Austria.
Nivel germană conversaţional. Ture de minimum 3
LUNI, legal! Salariul net între 1.150 euro/mon/1
pers. şi 1.400 euro/mon/2 pers., plus asigurări
157-220 euro/mon şi taxe comerciale 17euro/mon,
plătite de familie. Erich Lahner u. Simona Furdui
Seniorenhilfe Adresa: Moosstrasse 41G, 5020
Salzburg: Tel.fix Aus.(Simona): 0043.662.822.929.
Tel.mob. Rom.(Simona): 0753.035.600.
Companie din industria printului publicitar angajează operator print imprimante industriale şi
lucrător manual/finisor. Cerinţe: minim 1 an în
domeniul printului/producţiei publicitare, îndemânare, răbdare, atenţie la detalii, rapiditate, seriozitate. Contact: 0729.052.804.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, în
temeiul H.G. nr. 611/2008, organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie
vacante de consilier, clasa I, grad profesional
superior la Compartimentul Monitorizare şi
Laboratoare, în perioada 03-07.09.2015.
Concursul se organizează în data de 03.09.2015proba scrisă, ora 10.00 şi în data de 07.09.2015interviul, ora 10.00. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în perioada 03-24.08.2015 la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov
din Bucureşti, strada Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, luni- joi, între orele 09.00-16.00 şi vineri
09.00-13.30. Agenţia pentru Protecţia Mediului
Ilfov, în temeiul H.G. nr. 611/2008, organizează
concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de
execuţie temporar vacante de consilier, clasa I,
grad profesional superior 1 la serviciul Avize,
Acorduri Autorizaţii şi 1 la Compartimentul
Relaţii Publice şi IT, în perioada 14.08-18.08.2015.
Concursul se organizează în data de 14.08.2015proba scrisă, ora 10.00 şi în data de 18.08.2015interviul, ora 10.00. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în perioada 03-10.08.2015 la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov
din Bucureşti, strada Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, luni- joi, între orele 09.00-16.00 şi vineri
09.00-13.30. Condiţii specifice: -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu

diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile
geografie, geologie, ştiinţa mediului, chimie şi
inginerie chimică, ştiinţa mediului, drept,
biologie, ştiinţe economice, fizică, ingineria instalaţiilor, ingineria mediului; -vechime în specialitatea studiilor- 9 ani. Condiţiile de desfăşurare,
de participare la concurs şi bibliografia stabilită
sunt afişate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bucureşti şi pe site-ul http://apmif.
anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov şi
la nr. de telefon 021.4301523 int. 21.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, Str. George
Cosbuc, nr.2, scoate la concurs, în zilele de
11.08.2015 (proba scrisă) şi 13.08.2015 (interviul),
la sediul agenţiei următoarele posturi temporar
vacante: Consilier clasa I, grad profesional principal, Birou Relaţii cu Angajatorii; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie temporar vacantă:
Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime în specialitate:
minimum 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate. Consilier clasa I, grad
profesional principal, Compartiment executie
bugetara, financiar, contabilitate şi administrare
fond de garantare pentru plata creanţelor salariale; Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacantă: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic; Vechime în specialitate:
minimum 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 11.08.2015 – ora 09:00 – proba scrisă;
13.08.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac
în termen de 8 zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Cluj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Satu-Mare cu sediul în Satu-Mare, str.I.
Ghica, nr.36, scoate la concurs, în zilele de
02.09.2015 (proba scrisă) şi 04.09.2015 (interviul),
la sediul agenţiei următorul post vacant: Inspector
clasa I, grad profesional asistent – Punct de Lucru
Ardud, Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 02.09.2015 – ora 09:00 – proba scrisă;
04.09.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac
în termen de 20 zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Satu-Mare.
Primăria comunei Bogaţi, judeţul Argeş organizează în data de 24.08.2015 concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminată a 6 funcţii
contractuale de execuţie vacante în cadrul
,,Centrului de zi pentru copii comuna Bogaţi”,
după cum urmează: În data de 24.08.2015 ora
10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale de execuţie
vacante în cadrul ,,Centrului de zi pentru copii
comuna Bogaţi”: Coordonator centru – 1 post
(normă întreagă); Educator – 1 post (normă
întreagă); Asistent social – 1 post (cu 1/2 normă);
Psiholog – 1 post (cu 1/2 normă); Muncitor calificat
– 1 post (cu 1/4 normă). Data şi ora interviului se
vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă. În
data de 24.08.2015 ora 14.00 – proba scrisă,
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale de execuţie vacante în cadrul
,,Centrului de zi pentru copii comuna Bogaţi”.
Paznic – 1 post (cu 1/4 normă). Data şi ora interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba
scrisă. Condiţiile de participare la concurs sunt
următoarele: Condiţii generale prevăzute de art. 3
al Regulamentului cadru aprobat prin HG
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

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 aparținand: SC Mih Flor 95 SRL – Câmpulung, după
cum urmează: Denumire: Garsonieră (spațiu comercial) în suprafață de 32,96 mp,
situată în str. Gruiului nr. 76, bl. P9, sc. B, ap. 3, parter. Valoare [Ron, fără TVA]:
25.577 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei
de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO78TREZ0475067XXX004233, 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 14/08/2015.
Licitația va avea loc în data de 17/08/2015, 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, tel.
0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice – Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice – Argeș. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești –
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș invită practicienii în insolvență
înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de
11.08.2015, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de practicieni în insolvență în
dosarele de insolvență privind pe debitoarele: S.C. Dice Farmec Lux S.R.L. – dosar
nr. 201/1259/2015; S.C. Multisol Design S.R.L. – dosar nr. 185/1259/2015; S.C.
Terra Design Construct Sistem S.R.L. – dosar nr. 223/1259/2015; S.C. Tamila
Carburant S.R.L. – dosar nr. 197/1259/2015; S.C. Vanemi Mio Center S.R.L. – dosar
nr. 220/1259/2015; S.C. Alex Campion S.R.L. – dosar nr. 245/1259/2015, aﬂate pe
rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 16 din
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data
de 12.08.2015, orele 12.00, la sediul: Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Argeș din municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații suplimentare la tel.
0248.211511, int. 3348/ int. 3345.

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 aparținand: Oncescu Ioan Gabriel – Câmpulung,
după cum urmează: Denumire: Teren extravilan – livadă, în suprafață de 5000 mp,
situat în comuna Valea Mare Pravăț, punct Valea Oarzei. Valoare [Ron, fără TVA]:
29.247 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate
cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei
de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO78TREZ0475067XXX004233, 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 17/08/2015.
Licitația va avea loc în data de 18/08/2015, 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, tel.
0248.510098.
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Condiţii specifice: Pentru funcţia contractuală de
execuţie vacantă de Coordonator centru (cu normă
întreagă):- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman
;- experienţă cel puţin 1 an în servicii pentru copil
şi familie. Pentru funcţia contractuală de execuţie
vacantă de educator (cu normă întreagă) - domeniul studiilor necesare ocupării postului : diplomă
de licenţă şi diplomă/ adeverinţă curs pedagogie/
modul pedagogic, diplomă postliceală pedagogie;
-nivelul studiilor necesare ocupării postului: superioare /postliceală/ colegiu pedagogic. Pentru
funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent social (cu normă 1/2): studii medii/superioare
în domeniul socio-uman. Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog (cu normă
1/2): studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
psihologie, specializarea psihologie. Pentru funcţia
contractuală de execuţie vacantă de muncitor
calificat (cu normă 1/4): studii generale /medii.
Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de
paznic(cu normă 1/4): studii generale /medii.
Dosarul de înscriere la concurs se depune până la
data de 13.08.2015 la sediul Primăriei comunei
Bogaţi, judeţul Argeş. Condiţiile de desfăşurare a
concursului şi de participare la concurs, precum şi
bibliografia sunt afişate la sediul Primăriei Bogaţi,
anexa la anunţ. Relaţii suplimentare se obţin la
sediul Primăriei Bogaţi, telefon: 0248-655003.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştrii traco-dacii şi
romanii sunt mândria românilor de
pretutindeni. Tel. 0733.940.772,
0761.674.276.

CITAȚII
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numitul
Bercu Aurel, domiciliat în oraș Brezoi, str. Eroilor,
nr. 55, județul Vâlcea, în calitate de intimat în
dosarul civil nr. 2492/90/2015, cu termen de judecată în data de 18.08.2015, având ca obiect menținere măsură de protecție specială.
Se citează eventualii moștenitori ai defunctei
Istudor Lucia– Veronica, cu nume și domicilii
necunoscute pentru a participa la dezbaterea
succesiunii defunctei Istudor Lucia– Veronica,
decedată la data de12.07.2014, cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, județ Tulcea, la sediul
Biroului Individual Notarial Porfir Alexandru, din
mun. Tulcea, str. Păcii nr.13, bl.S4, sc.B, ap.4, în
ziua de 20.08.2015, ora 12.00.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform incheierii din data
de 26.06.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 2234/105/2015,
anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei SC Alcout Leoalcol SRL, cu
sediul social loc. Boldesti-Scaieni, str. Morii, nr.
12B, jud. Prahova, J29/1114/2012, CUI 30450120.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 10.08.2015. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 31.08.2015. Termenul pentru soluti-

onarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 24.09.2015. Prima adunare a creditorilor la
data de 04.09.2015, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar.
SC Nafi Motors Expert SRL-D cu sediul în Str.
Herculane, nr.8A, sector 5, Bucureşti, înregistrată
la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I nr. 34676440
informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru
activitatea service şi spălătorie auto desfăşurată în
Bd.Mărăşeşti, nr.131, sector 4, Bucureşti. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei Pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele
benzinăriei Lukoil), între orele 9.00-12.00, de luni
până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot
depune la sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului anunţ.

SOMAȚII
Dosarul nr. 10385/245/2015. Emisă la data de
30.06.2015. Somaţie privind uzucapiunea art.
1051, alin. 2 NCPC. Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Iaşi, la data de 15.04.2015, reclamanta Comunitatea Evreilor din Iaşi, cu sediul în
Iaşi, str. Elena Doamna nr.15, jud. Iaşi a invocat
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului teren şi construcţii situat
în Iaşi, str. Sinagogilor nr.7, jud. Iaşi în suprafaţa
de 1.504 m.p. Prezenta somaţie se adresează
tuturor celor interesaţi să facă opoziţie, în
termenul de 6 luni prevăzut de art. 1051 Noul Cod
de Procedură Civilă, care se calculează de la
emiterea celei din urmă publicaţii, după care se va
trece la judecarea cererii.
România. Judecătoria Mircurea Ciuc. Judeţul
Harghita. Dosar nr. 2569/258/2015. Somaţie. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mircurea
Ciuc sub nr. 2569/258/2015 posesoarea Koncsag
Magdalena, cu domiciliul în Sâncrăieni nr. 156,
jud. Harghita-posesoare al imobilului compus din
teren în suprafaţă de 495 mp, reprezentant cota
parte 1/2 din terenul cu suprafaţă totală de 990 mp
înscris în CF nr. 51638 Sâncrăieni, top 644 şi 645,
provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi nr.
116 Sâncrăieni, în care suprafaţă scriptică înscrisă
este de 1047 mp, şi casă de locuit cu 2 camere,
bucătărie şi antreu, având o suprafaţa toatală de
174 mp, precum şi garaj cu suprafaţa de 56 mp,
edificată de către personae împreună cu fostul soţ
Kocsag Laszlo, decedat la dată de 22.04.2012 pe
terenul în suprafaţă de 990 mp (1047mp), înscris în
CF nr. 561638 Sâncrăieni, în perioada 1973-1979,
invocă dobândirea proprietăţii prin uzucapiune: - a
imobilului compus din teren în suprafaţă de 495
mp, reprezentând cota parte 1/2 din terenul cu
suprafaţă totală de 990 mp înscris în CF nr. 51638
Sâncrăieni, top 644 şi 645, potrivită din conversia
de pe hârtie a CF vechi nr. 116 Sâncrăieni, şi – casă
de locuit cu 2 camere, bucătărie şi antreu, având o
suprafaţă totală de 174 mp, precum şi garaj cu
suprafaţă de 56 mp, pe terenul în suprafaţă de 990
mp (1047 mp), înscris în CF nr. 561638 Sâncrăieni.
Toţi cei interesaţi sunt somatic să formuleze
opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, se va
trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urmă publicaţii. Prezenta
somaţie: - se afişează la imobilul în litigiu, aşa cum
a fost identificat mai sus, la sediul Judecătoriei
Miercurea Ciuc, la biroul teritorial de cadastru şi
publicitate imobiliară Mircurea Ciuc, precum şi la
sediul Primăriei Sâncrăieni. – se publică în două

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 aparținand: SC Olivian Trans Co SRL – Câmpulung,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Logan, an
fabricație 2005, nr. înmatriculare AG-98-LDL, 7.185 lei; Autoturism Logan, an
fabricație 2007, nr. înmatriculare AG-54-KEO, 9.007 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO78TREZ0475067XXX004233, 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 18/08/2015. Licitația va
avea loc în data de 19/08/2015, ora 11:00:00, la sediul S.F.M. 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, tel.
0248.510098.

ziare de largă răspândire, din care unul de circulaţie naţională. Preşedinte Antral Levente Peter;
Grefier Petronela Damean.
Prin actiunea civila ce face obiectul dosarului
1022/265/2014 reclamantii Danila Traian si Danila
Ana domiciliati in Poiana Ilvei, 496, BN, au solicitat constatarea dobandirii de catre parata Guzu
Ioana a dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra a doua loturi de teren alipite situate intre
vecinii Ursa Leon, Condor Alexandru, DJ 172D si
Cosmi Dorel, inscrise in CF 516 Poiana Ilvei
nr.top. 2721, CF 35 Poiana Ilvei nr.top. 27687 si CF
370 Poiana Ilvei nr.top. 2769/2 respectiv: lot intravilan in suprafata de 2266mp natura curti
constructii si arabil; lot extravilan in suprafata de
1566mp natura arabil. Potrivit sustinerilor reclamantilor aceste terenuri au fost folosite in mod
public pasnic si neconturbat in posesie timp de
peste 30 de ani de catre parata Guzu Ioana, fiind
primit de la parintii acesteia cu titlu de zestre in
anul 1963. Anterior, parintii paratei au folosit
aceste terenuri incepand dinaintea celui de al
doilea razboi mondial. Temei de drept -art. 1452 si
urmatoarele Cod civil austriac si jonctiune posesii.
In prezent acest teren este folosit de reclamantii
Danila, in urma unui antecontract de vanzare-cumparare cu parata Guzu Ioana in noiembrie
2013. Toate persoanele interesate au dreptul de a
face opozitie si de a o inainta Judecatoriei Nasaud,
in caz contrar, in termen de 6 luni de la publicarea
prezentei, instanta va trece la judecarea cauzei

LICITAȚII
Primăria oraşului Tg. Frumos cu sediul în oraş Tg
frumos, strada Cuza-Vodă nr. 67, CIF- 4541068,
telefon 0232/710330, 0232-710.906, e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro, scoate la licitaţie
publică, pentru concesionare cabinete medicale,
situate în strada Petru Rareş Nr. 58 Policlinica Tg
Frumos, înscris în cartea funciară nr. 60219-C2-U4,
număr cadastral – 1120-C1-U1, aflat în proprietatea
privata a oraşului Tg Frumos. Documentaţia
privind atribuirea poate fi procurată contra cost
(contravaloare caiet de sarcini – 10,00 lei), începând
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cu data de 30.07.2015 de la Serviciul Urbanism,
Cadastru, Agricol, Amenajarea teritoriul şi Protecţia
Mediului din cadrul Primăriei oraşului Tg. Frumos.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 28,00 lei/mp/an
si 28,50 lei/mp/an (in functie de spatial medical
pentru care se depune oferta). Garanţia de participare este 2% din valoarea spatiului medical pentru
care se depune oferta. Data limită pentru clarificări
este 18.08.2015, ora 12:00. Data limită de depunere
a ofertelor privind participarea la licitaţie este
19.08.2015, ora 16:00 la secretariatul primăriei oraş
Tg Frumos. Ofertele se vor depune în trei exemplare
(un exemplar original şi doua copii). Licitaţia va
avea loc în data de 20.08.2015, ora 11:00, în Sala
Mare a Primăriei oraşului Tg-Frumos. Soluţionarea
litigiilor apărute în cadrul procedurii este de competenţă instanţei de contencios administrative şi fiscal
al tribunalului Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 25, în
teremen de 3 zile de la dată stabilirii câştigătorului
licitaţiei.

PIERDERI
Pierdut legitimaţie inspecţie fiscală număr 1263
emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Bucureşti, Administraţia Sectorului 2, pe
numele Stoica Elisabeta.
Declar pierdut atestat profesional transport
persoane pe numele Ciuica Marian, emis de
A.R.R., îl declar nul.
Brînceanu Mihai Cosmin pierdut atestat marfă
seria 011601700 şi atestat ADR seria 034093. Le
declar nule.

DECESE
Asociaţia Marea Lojă Naţională din România
anunţă cu durere trecerea în nefiinţă a regretatului GHEORGHE CIOBANU, deputat în
Parlamentul României, membru de frunte al
organizaţiei noastre. Sincere regrete şi condoleanţe familiei.

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. 12108/
DU30. Nr. 93611 din 22.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2015 luna august ziua 12. 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 12.08.2015,
ora 10.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin
licitație publică (licitația a I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
S.C. Duroplast S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Libertății nr. 2,
județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 14575777. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară Ford Transit, an PIF 2000, gr. proprie 2270
kg, sarcină utilă 1230 kg, nr. loc 7, dim. 5675/ 2198/ 2140 mm, cilindree 2402 cmc,
putere 66 kw/ 4000 rot/ min, carburant motorină, tracțiune spate, viteza maximă
121 km/h, culoare alb, ITP valabil 10.12.2015, stare tehnică - în funcțiune.
Cantitatea: 1 buc. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron):
15371 lei/buc. Valoare, exclusiv TVA (Ron): 15371 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *):
24%. Total: 15371 lei. *) 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 și completările
ulterioare, și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 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 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, interior 341,
persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data aﬁșării: 30.07.2015.

