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OFERTE SERVICIU
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.
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Petroşani. Organizează în perioada 27.08 –
28.08.2015. Concurs pentru ocuparea postului
vacant de personal contractual administrator
de patrimoniu, gradul I, durată nedeterminată, studii superioare, vechime minimă în
specialitatea postului 3 ani. Organizarea şi
desfăşurarea concursului are loc la sediul
Colegiului Naţional ” Mihai Eminescu”
Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, după
următorul calendar: Proba scrisă –
27.08.2015, ora 9:00; Proba practică –
27.08.2015, ora 11:00; Interviu – 28.08.2015,
ora 9:00. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în perioada 6.08.2015 –
19.08.2015 (în intervalul orar 9:00 – 14:00) la
secretariatul Colegiului Naţional ”Mihai
Eminescu” Petroşani, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 7, persoana de contact Oprinoc Laurenţa,
telefon 0254.541.574.
INCDIE ICPE-CA cu sediul în Bucureşti, Str.
Splaiul Unirii nr. 313, organizează concurs în
condiţiile legii pentru obţinerea gradelor
profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare şi încadrarea pe functii pentru un
numar de 44 cercetători ştiinţifici şi 11 ingineri de dezvoltare tehnologică după cum
urmează: cercetător ştiinţific -11, cercetător
ştiinţific III -12, cercetător ştiinţific II -12,
cercetător ştiinţific I -9; inginer de dezvoltare
tehnologică II -7, inginer de dezvoltare
tehnologică I -4. Termenul de înscriere la
concurs este de 30 zile de la data publicării
anunţului. Detalii la telefon:021.346.72.31,
site: www.icpe-ca.ro.
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VÂNZĂRI CASE
Casă cu 3.323 mp teren, Teleorman, Tătărăştii
de Sus. Multiple anexe gospodăreşti.
0767.910.072.

CITAȚII
Andrei Rita - cu domiciliul în Iaşi, str. Stejar
nr. 5, bloc G1, sc. C, et. 2, ap. 12, jud. Iaşi este
citată în calitate de pârâtă, în dosarul nr.
44090/245/2014 (curator special fiind desemnat
Av. Amironoaei Adina Gabriela) având ca
obiect pretenţii, în data de 24.09.2015, ora
08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în str.
Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă,
camera Sala 4, complet c15, reclamanta fiind
S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos.
Naţională nr. 43, jud. Iaşi.
Pislariu Gheorghe - cu domiciliul în Iaşi, stradela Moară de Vânt nr. 7, jud. Iaşi, este citat în
calitate de pârât, în dosarul nr. 43668/245/2014
(curator special fiind desemnat Av. Manole
Narcis) având ca obiect pretenţii, în data de
12.10.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu
sediul în str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia
Civilă, camera Sala 6, complet c23, reclamanta
fiind S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi,
Şos. Naţională nr. 43, jud. Iaşi.
Intreprindere Individuală Zaharia G. Gabriel
- cu sediul în Iaşi, Aleea Tudor Neculai nr. 19,
bloc 945, sc. A, et. 7, ap. 30, jud. Iaşi şi punctul
de lucru în Iaşi, Şos. Nicolina nr. 145, jud. Iaşi
reprezentată prin dl. Zaharia Gabriel - titular
Întreprindere Individuală este citat în calitate
de părat în dosarul nr. 30710/245/2014 (curator
special fiind desemnat Av. Alexa Daniela
Alice) având că obiect pretenţii, în data de
15.10.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu
sediul în str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia
Civilă, camera Sala 3, complet c10, reclamanta
fiind S.C.Salubris S.A.Iaşi, cu sediul în Iaşi,
Şos. Naţională nr. 43, jud. Iaşi.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de
executare nr. 585C. Nr. 16786/29.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna August ziua 17. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17, luna
August, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Zotalan Speed SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Dărmănești, comuna
Dărmănești, județul Dâmbovița, nr. 63, cod de identiﬁcare ﬁscală 30452563.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Autoutilitară Man TGA 530,
an fabricație 2006, nr. locuri 2, 12816 cmc, motorină, culoare albastru, nr.
înmatriculare DB 67 AAA. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA
(Ron): 70647 lei. Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Prețul de pornire al licitației, este prețul de evaluare ﬁind prima licitație.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data
aﬁșării: 04.08.2015.

Autoritatea Publică Locală a Sectorului 4 al
Municipiului Bucureşti, în temeiul legii
nr.421/2002, citează public proprietarii/deținătorii următoarelor vehicule degradate,
aflate pe domeniul public: Micro Car-griStr.Resița xGrădiştea; Dacia 1300-gri- Str.
Ghimpați nr.15; Dacia 1300-alba- Str. Ghimpați nr. 15; Dacia break-albastră- B-dul
Obregia nr.22A; Dacia papuc carosată-albăStr.Reşița xGrădiştea; Dacia solenza-galbenă- V.V.Stanciu nr.213; Dacia-gri- Cal.
Văcăreşti x Str. Zânelor, să ia măsuri de
eliberare a domeniului public sau privat al
municipalității, în caz contrar acestea vor fi
declarate fără stăpân, vor intra în patrimoniul unității teritorial administrative a
municipalității, potrivit legii şi vor fi predate
unui operator autorizat.

DIVERSE
Comunicare sentinţa civilă nr. 2769/07.07.2015
în dosarul nr. 7828/204/2014 al judecătoriei
Câmpina unde numitul Szilagy Lorant a avut
calitatea de pârât şi Băcanu Alexandra Mirela
de reclamant. Prin sentinţa civilă s-a stabilit
locuinţa minorei Szilagy Iulia Ana-Maria la
domiciliul mamei, autoritatea părintească
pentru minora a revenit în mod exclusiv mamei.
Pârâtul Szilagy Lorant este obligat să plătească
reclamantei în favoarea minorei o pensie de
întreţinere începând cu data de 25.11.2014 până
la majoratul minorei. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, cu
sediul în municipiul Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 71-73, judeţul Teleorman, transmite, fără plată, către persoane fizice sau juridice, un câine de serviciu. Informaţii

suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman – Serviciul
Logistic sau la telefon 0247.407.144.
SC GP Sageata Prod SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
“AMPLASARE STATIE DE BETOANE
MOBILA”, propus a fi realizat în comuna
Suplacu de Barcau, nr. Cad 50575, judetul
Bihor. Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea,
judetul Bihor şi la sediul SC GP Sageata Prod
SRL din Suplacu de Barcau, str. Minerilor nr.
40, judetul Bihor în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-14.00, precum si la urmatoarea
adresa de internet: www.apmbh.ro. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Bihor.
Sentinţa Civilă nr. 923/2015, dosar civil nr.
1200/205/2015: Admite acţiunea formulată de
petenta Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului, cu sediul în mun Piteşti,
Calea Drăgăşani, nr.8, jud Argeş, privind pe
intimaţii Cotârleţ Victor Ciprian din comuna
Rucăr, strada Uliţa Varniţei, nr 7, jud Argeş,
Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş , cu
sediul în Piteşti, strada IC Brătianu, nr.32,
judeţul Argeş. Pune sub interdicţie pe intimatul Doda Cosmin –Marius, fiul lui Doda
Mihai şi Doda Doina CNP 1561205034979,
domiciliat în com Rucăr, sat Rucăr, strada
Uliţa Varniţei, nr 7, jud Argeş. Obligă Agenţia
de Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş cu sediul în
Piteşti, strada IC Brătianu, nr.32, judeţul
Argeş la plata alocaţiei legale către tutore,
incepând cu 01.01.2015. Dispune comunicarea
şi afişarea conform art 119 Cod civil. Cu apel
în termen de 30 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Judecătoria

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind
vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Bodea Ana. 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 18 august 2015,
ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
a-I-a următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Bodea Ana, cu domiciliul
ﬁscal în Mun. București, sector 1, str. Nicolae Racotă, nr. 9-11, et. 4, ap. 5: Denumire
bunuri imobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației
(exclusiv TVA): Teren extravilan în suprafață de 10.000 mp, situat în com. Băneasa,
jud. Giurgiu, tarlaua 56, nr. cadastral 31334, înscris în CF nr. 3134, 20.250 lei; Teren
extravilan în suprafață de 16.806 mp, situat în com. Băneasa, jud. Giurgiu, sola 57, nr.
cadastral 31339, înscris în CF nr. 31339, 34.000 lei; Teren extravilan în suprafață de
5.000 mp, situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 34, nr. cadastral 31341,
înscris în CF nr. 31341, 10.100 lei; Teren extravilan în suprafață de 13.400 mp, situat în
comuna Băneasa, jud. Giurgiu, nr. cadastral 31364, înscris în CF nr. 31364, 27.100 lei;
Teren extravilan în suprafață de 9.300 mp, situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu,
sola 54, parcela 765, nr. cadastral 31368, înscris în CF 31368, 18.800 lei; Teren
extravilan în suprafață de 15.000 mp, situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua
56, nr. cadastral 31376, înscris în CF 31376, 30.400 lei; Teren extravilan în suprafață
de 2.843 mp, situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 56, parcela 773, nr.
cadastral 31379, înscris în CF 31379, 5.700 lei. Total: 146.350 lei. Bunurile imobile nu
sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr.
571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutita de TVA "livrarea de
construcții/ părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a
altor terenuri." 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 în data
de 17.08.2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare,
r e p r e z e n t â n d 1 0 % d i n p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i î n c o n t u l n r.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului
Giurgiu; 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, 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. 172-173 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 0246.212.830, interior 417, la
doamna Ignătescu Elena.
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www.jurnalul.ro
Câmpulung. Pronunţată în şedinţa publică de
la 29.04.2015.
SC OMV Petrom SA-E&P reprezentată prin
SC Premium SA prin Toderică Gabriel, titular
al proiectului “Lucrări de amplsare şi racordare
post trafo, cpmpresor şi coş de gaze, reasamblare conducte tehnologice aferente Parc 20
Scurtu Mare”, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului teleorman.
Nu se supune evaluării impactului asupra
mediului şi nu se supune evaluării adecvate
pentru proiectul “Lucrări de amplasare şi
racordare port trafo, compressor şi coş de gaze,
reamplasare conducte tehnologice aferente
Parc 20 Scurtu Mare” propus a fi amplsat în
comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care
o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Teleorman din Alexandria, Str. Dunării
nr. 1, judeţul teleorman în zilele de luni-joi între
orele 08:00-16:30 şi vineri între orele 08:0014:00, precum şi la următoarea adresa de
internet: http://apmtr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului anunţ.
Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acrordului de mediu. SNTGN- Transgaz SA Mediaş, strada Piaţa Constantin I
Motaş, nr. 1, Mediaş, Sibiu, Romanaia anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acrodului de mediu pentru proiectul
“dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale per
coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”,
propus a fi amplsat în judeţele Giurgiu,
Teleorman, Dâmboviţa, Argeş, Olt Vâlcea, Gorj,
Hunedoara, Caraş- Severin, Timiş şi Arad,
titular SNTGN – Transgaz SA Mediaş. Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.
294, Sector 6, Bucureşti şi la sediul SNTGN
Transgaz SA Mediaş, în zilele de luni-joi, între
orele 08:30-15:30 şi vineri, între orele 08:0013:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului, Splaiul Independenţei nr. 294, Sector
6, Bucureşti sau la sediile: APM Giurgiu – Sos
Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, Judeţul Giurgiu.
APM Teleroman – Alexandria, Str. Dunării nr.
1, judeţul Teleorman. APM Dâmboviţa – Târgovişte, Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa.
APM Argeş – Piteşti, Strada Egalităţii nr. 50,
judeţul Argeş. APM Olt – Slatina, Strada Ion
Moroşanu nr. 2, judeţul Olt. APM Vâlcea –
Râmnicu Vâlcea, Str. Remus Belu nr. 6, judeţul
Vâlcea. AMP Gorj – Târgu Jiu, Str. Unirii nr.
76, judeţul Gorj. APM Hunedoara – Deva, Str.
Aurel Vlaicu nr. 25, judeţul Hunedoara. APM
caraş-Severin- Reşiţa, Strada Petru maior nr.
73, judeţul Caraş-Severin. APM Timiş- Timişoara, Bdul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, judeţul
Timiş. AMP Arad- Arad, B-dul Dragalina nr.
16, judeţul Arad. Precum şi la adresa de e-mail:
autorizari@anpm.ro.

SOMAȚII
Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1791/265/2014.
Somație de uzucapiune. Prin acțiunea civilă ce
face obietul dosarului nr. 1791/265/2014, reclamanții Neamț Viorel şi Neamț Mădălina, ambii
domiciliați în localitatea Feldru, str. Someşului,
nr. 227, jud. Bistrița-Năsăud, au solicitat
constatarea dobândirii dreptului de proprietate,
prin uzucapiune de către def. Neamțiu Vasile şi
soția Neamțiu asupra întregilor terenuri
înscrise în CF. nr. 27255 Feldru, nr. top. 1076 şi
CF 25408 Feldru, nr. top. 1075/1/2 şi asupra
construcției constând din casă de lemn edificată
pe terenul având nr. top. 1076; Potrivit susținerilor reclamanților, defuncții Neamțiu Vasile şi
Maria au cumpărat terenurile şi casa mai sus
menționate de la un posesor netabular, fără a
încheia un act scris. Autorul defuncților
Neamțiu Vasile şi Ana a folosit imobilele încă
din vremea celui de-al doilea război mondial,
termenul de prescripție achizitivă de 30 de ani
împlinindu-se în persoana soților Neamțiu. Prin
încheierea de şedință din data de 26.06.2015, în
temeiul art. 1051 Cod pr.civ., instanța a dispus
emiterea prezentei somații prin care se aduce la

cunoştința tuturor persoanelor interesate
dreptul de a face opoziție şi de a o înainta Judecătorie Năsăud, în caz contrar, în termen de 6
luni de la publicarea prezentei, instanța
urmând a trece la judecarea cauzei.
Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1470/265/2015.
Somație de uzucapiune – emisă în baza încheierii pronunțată în camera de consiliu la data
de 20.07.2015. Prin acțiunea civilă ce face
obiectul dosarului nr. 1470/265/2015 al Judecătorie Năsăud, reclamantul Cira Ioan şi Cira
Maria ambii cu domiciliul în loc. Coşbuc, nr.
227, jud. Bistrița-Năsăud au solicitat constatare
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune şi joncțiunea posesiilor de către def. Cira
Gheorghe împreună cu pârâta Cira Maria
asupra suprafeței de aproximativ 216 mp din
imobilele terenuri înscrise în CF nr. 25036
Coşbuc top 143/1/2/2. Aducem la cunoştința
tuturor persoanelor interesate faptul că au
posibilitatea de a formula opoziție în cauză, în
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă
publicații, în caz contrar, instanța va trece la
judecarea cererii de uzucapiune.
Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1736/265/2015.
Somație de uzucapiune. Prin acțiunea ce face
obiectul dosarului nr. 1736/265/2015, reclamantul Mureşan Ioan, domiciliat în com.
Telciu, nr. 594, a solicitat constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune de
către defuncții Mureşan Manoilă şi Mureşan
Floare asupra suprafeței de 764 mp. din
imobilul teren înscris în CF 2844 Telciu, nr. top.
4095, de natură fânaț în intravilan (între vecinii
Blum Cifor Ion şi drumul național 17C).
Potrivit susținerilor reclamantului, terenul mai
sus descris a fost folosit încă dinaintea celui
de-al doilea război mondial de numitul Homei
Ioan care l-a înstrăinat părinților reclamantului
în anul 1954 (temei de drept -art. 1452 şi urm.
Cod civil austriac, joncțiune posesii). Toate
persoanele interesate au dreptul de a face
opoziție şi de a o înainta Judecătoriei Năsăud,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, instanța va trece la judecarea
cauzei.
Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1322/265/2015.
Somație de uzucapiune. Prin acțiunea civilă ce
face obiectul dosarului nr. 1322/265/2015,
reclamantul Pop Grigore, domiciliat în com.
Leşu, sat Lunca Leşului, nr. 16, județul Bistrița-Năsăud, a solicitat constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune de
către: a) defunctul Măgeruşan Clement
(decedat în 1983) asupra suprafeței de cca. 5,6
ha mp. din imobilele terenuri înscris în CF 500
Leşu nr. top. 2546/1, 2549 şi în CF 25604 Leşu
nr. top. 2551/2, de natură fânaț în extravilan
(între vecinii Măgeruşan Niculae, Dragotă
Leon, Dragotă Traian, Măgeruşan Emil, Bîgi
Ionel, pârâu, Istrate Calament şi pădure) b)
pârâții Pop Ioan şi Pop Ana (acelaşi domiciliu)
asupra suprafeței de cca. 2 ha mp. din imobilele terenuri înscris în CF 25603 Leşu nr. top.
2550/2 şi în CF 25604 Leşu nr. top. 2551/2, de
natură fânaț în extravilan (între vecinii:
pădure comunală, Istrate Anton, drum de
exploatare, Istrate Calament şi Pop Grigore).
Potrivit susținerilor reclamantului, terenurile
mai sus descrise au fost folosite încă dinaintea
celui de-al doilea război mondial de către
părinții uzucapanților şi transmis acestora cu
titlu de zestre, la căsătorie (temei de drept -art.
1452 şi urm. Cod civil austriac, joncțiune
posesii). Aceste terenuri alături de alte suprafețe proprietate tabulară sau dobândite cu titlu
de succesiune (în total cca. 12 ha) sunt folosite
de reclamant şi pârâții Pop Ioan şi Ana (câte 2
loturi fiecare). Toate persoanele interesate au
dreptul de a face opoziție şi de a o înainta
Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în termen
de 6 luni de la publicarea prezentei, instanța va
trece la judecarea cauzei.
Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1041/265/2014.
Somație de uzucapiune. Prin acțiunea civilă ce
face obiectul dosarului nr. 1041/265/2014,
pârâtul recl. reconv. Cozonac Filon Floria,
domiciliat în localitatea Rodna, str. Valea
Marte, nr. 591, județul Bistrita-Năsăud, a solicitat constatarea dobândirii dreptului de
proprietate, prin uzucapiune de către def.
Cozonac Filimon şi Iftinia asupra unei sufra-

fețe de teren de cca. 958 mp. din terenul înscris
în CF 905 Rodna, nr. top. 1428, 1429, 1430/3;
Potrivit susținerilor pârâtului reclamant reconvențional, acest teren a fost folosit în vremea
celui de-al doilea război mondial de antecesoarea defunctului Cozonac Filimon şi primit
de acesta cu titlu de zestre la căsătoria cu
Iftinia (temei de drept -art. 1452 şi urm. Cod
civil austriac). Prin încheierea de şedință din
data de 26 iunie 2015, în temeiul art. 1051 Cod
pr. civ. instanța a dispus emiterea prezentei
somații prin care se aduce la cunoştința tuturor
persoanelor interesate dreptul de a face opoziție
şi de a o înainta Judecătoriei Năsăud, în caza
contrar , în termen de 6 luni de la publicarea
prezentei, instanța urmând a trece la judecarea
cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administrație al societății Romelectro S.A., persoană juridică
română, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul
2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, etajul 4, înregistrată
la Registrul Comerțului Bucureşti cu numărul
J40/187/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1557850 (denumită în continuare a ”Societatea”), în temeiul prevederilor cuprinse în
Actul Constitutiv al Societății şi a art. 117 din
Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în data de 05.09.2015 ora
11:00, prima convocare, iar în cazul în care nu
se întruneşte cvorumul prevăzut în Actul
constitutiv, la data de 06.09.2015 la aceeaşi oră,
a doua convocare, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea şi aprobarea
Situaţiilor financiare anuale consolidate la data
de 31.12.2014; 2. Diverse*. Sunt convocați să
participe la Adunarea Generală Ordinară toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor
Societății la data de 10.08.2015 (“Data de referință”). Documentele şi materialele informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare se af lă la
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sediul Societății, la dispoziția acționarilor,
putând fi consultate şi completate de aceştia în
timpul orelor de program, între orele 09:0017:00. Acționarii pot participa la Adunarea
Generală Ordinară personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform
dispozițiilor legale. Procura specială se depune
la sediul Societății conform prevederilor legale,
cel mai târziu până la data ținerii şedinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. *
“Diverse” reprezintă situații urgente care nu au
putut fi enunțate în convocator şi a căror dezbatere este necesară şi stringentă. Preşedintele
Consiliului de Administrație, Viorel Gafița.

LICITAȚII
SC Electromecanica Ploieşti S.A vinde din stoc
tablă inox W.1.4541 grosime 10mm dimensiuni
1500x6000, 25 foi provenienţă Belgia.
Tel.:0244.434.018, fax:0244.513.301.
SC Tosigo SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Rusu Ciprian Marian, cu sediul în Ploieşti, str.
Văleni, nr.65, judeţul Prahova scoate la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare: spaţiu comercial S+P+M, situat în Azuga, str. Independenţei,
nr. 53, construit pe un teren în suprafaţă de 60
mp, anul punerii în funcţiune 2007 la preţul de
243.018,40 lei. Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în data de 19.08.2015, ora 16.00, iar în
cazul în care imobilul nu va fi adjudecat de la
prima licitaţie, aceasta va fi reprogramată
pentru: 25.08.2015, 02.09.2015, 10.09.2015,
16.09.2015, 23.09.2015, 01.10.2015, 06.10.2015,
aceiaşi oră şi aceiaşi locaţie. Înscrierea se va
efectua cu 48 de ore înainte de data începerii
licitaţiei. Relaţii suplimentare la sediul lichidatorului şi la numerele de telefon: 0722267433,
0733723417, avciprianrusu@gmail.com.
Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului
Protocolului De Stat” anunţă licitaţii deschise
cu strigare conform oug 101/2011, modificată şi
completată de OUG 15/2013 şi OUG 18/2014,

publicitate
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în vederea vânzării unor imobile, după cum
urmează: Licitaţii deschise cu strigare la data
de 20.08.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI - str.
Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2, Bucureşti,
pentru vânzarea următoarelor imobile:1.Apartament nr.5 (4 camere), cu Au 138,87mp, boxă
(4,23mp) şi loc parcare, teren cotă indiviză
38,89mp, Str. Mihai Eminescu nr.82-88, etaj 2,
sector 2, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ
pornire licitaţie: 211.000 Euro. 2.Apartament
nr. 22 (4 camere), cu Au 140,30mp, boxă
(3,54mp), camera de serviciu (8,95mp) şi loc de
parcare, teren cotă indiviză 40,43mp, Str. Mihai
Eminescu nr. 82-88, etaj 2, sector 2, Bucureşti
(prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 205.500
Euro.3.Apartament nr.28 (3 camere), cu Au
141,76mp, boxă (8,71mp), teren cotă indiviză
36,74mp, Str. Mihai Eminescu nr.82-88, etaj 5,
sector 2, Bucureşti (prima licitaţie).Preţ pornire
licitaţie:199.900 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: 18.08.2015 ora 10.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, în calitate
de lichidator judiciar al Lactoprod Internaţional SRL desemnat prin Sentinţa Comercială
nr. 6820 din data de 02.11.2010, pronunţată în
Dosar nr. 16931/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti- Secţia a VII a Civilă, anunţă
scoaterea la vânzare a bunurilor imobile aflate
în proprietatea Lactoprod Internaţional SRL
constând în teren extravilan arabil în suprafaţă
de 6.102,5mp situat în Comuna Jilava, judeţul
Ilfov, sola 37, parcela 131 şi teren extravilan
arabil în suprafaţă de 6.102,5mp situat în
Comuna Jilava, judeţul Ilfov, sola 37, parcela
131 şi construcţia edificată pe acesta, în valoare
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de 55.000 lei exclusiv TVA, conform cu Publicaţia de vânzare întocmită cu această ocazie.
Licitaţia va fi organizată în data de 06.08.2015,
ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. În cazul în care bunurile nu se
vor vinde la primul termen de licitaţie, începând cu dată de 13.08.2015 se vor organiza
licitaţii săptămânal, în fiecare zi de joi, la
aceeaşi ora şi în aceleaşi condiţii. Date suplimentare privind bunurile scoase la vânzare,
condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi
modul de organizare se pot obţine din caietul de
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Costul
unui caiet de sarcini este de 700 lei exclusiv
TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini şi plata
taxei de participare la licitaţie sunt obligatorii
pentru toţi participanţii la licitaţie. Caietul de
sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar menţionat mai sus. Relaţii
suplimentare se pot obţine la tel. 021.227.28.81.

stabilit, începând cu data de 17.08.2015 se vor
organiza licitaţii săptămânale, în fiecare zi de
luni, la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii. Locul
de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune documentele de înscriere la
licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel
târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de
organizare a acestora se pot obţine din caietul
de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.
Unirii nr. 78, bl.J2, sc. 2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toţi participanţii
la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel. 021.227.28.81.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin asociat coordonator av. Liscan Aurel,
în calitate de lichidator judiciar al Savco
Universal SRL desemnat prin Sentinţa Civilă
nr.5064 din data de 22.05.2013, pronunţată în
Dosar nr. 42303/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă
scoaterea la vânzare a bunurilor mobile identificate, inventariate şi evaluate aparţinând
societăţii falite, reprezentând echipamente
instalaţii climatizare în valoare totală de 11.358
lei exclusiv TVA, conform raportului de
evaluare aprobat în prezenţa cauza şi a publicaţiei de vânzare întocmită cu această ocazie.
Vânzarea bunurilor aparţinând societăţii falite
se va organiza în data de 10.08.2015, ora 15.00,
prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde la termenul de licitaţie

Debitorul SC Cromatic Doll SRL cu sediul în
Bucureşti, str. Sos. Ștefan Cel Mare, nr. 236, bl.
59B1, sc. A, et. 3, ap.9, sector 2, J40/7160/2010,
CIF: 3714357, aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar nr.:
31513/3/2012-Tribunalul Bucuresti Sectia a
VII-a Civila prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL prin ec Popescu Emil, cu
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: Teren
intravilan. Proprietate înscrisă în CF 306106
Arad, Imobil număr cadastral 338708/UTA
Arad, Suprafață teren 2.500 mp la pretul de
22.500,00 euro (pret ce se va achita in lei la
cursul bnr din ziua platii). Teren extravilan
Proprietate înscrisă în CF 306105 Arad, Imobil
număr cadastral 338710/UTA Arad, Suprafață
teren 2.500 mp la pretul de 22.500,00 euro (pret
ce se va achita in lei la cursul bnr din ziua
platii). Pretul nu este afectat de TVA. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor imobile *
terenuri * descrise anterior, o reprezinta
sentinta nr. 2529 din data de 13.03.2013 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 31513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud.
Timis la data de 10.08.2015 orele 12:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi
să depuna o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei şi să achiziționeze
caietul de sarcină în suma de 500,00 lei.
Invităm pe toti cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie din data de 10.08.2015 să
depună oferte de cumpărare şi documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație şi contravaloarea
caietului de sarcină până la data de 10.08.2015
orele 11,00 la urmatoarele adrese: Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi;
Bucuresti, str. Barbu Stefănescu Delavrancea
nr. 7, ap. 2bis, sector 1; Timisoara, str. Nicu
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timis; Oradea, str.
T. Vladimirescu, nr. 89, bl.R19, sc.B, ap.54 Jud.
Bihor. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la sediiile lichidatorului judiciar mentionate anterior, telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice – Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice – Argeș. Nr. 209.434/03.08.2015. 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 17.08.2015, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de
practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: S.C. Mar
Sat Telecom S.R.L. – dosar nr. 167/1259/2015; S.C. Retana Gomez Corporation
S.R.L. – dosar nr. 221/1259/2015; S.C. Les Deux Jolies Marie S.R.L. – dosar nr.
247/1259/2015; S.C. Expedition Cargotex S.R.L. – dosar nr. 304/109/2014; S.C.
Relly Divers S.R.L. – dosar nr. 59/1259/2015; S.C. Petstar Tera Dom S.R.L. – dosar
nr. 235/1259/2015; S.C. Anabymar Style Confectione S.R.L. – dosar nr.
254/1259/2015; S.C. General Master M.C.M. S.R.L. – dosar nr. 252/1259/2015;
S.C. Liant Expert S.R.L. – dosar nr. 248/1259/2015; S.C. Prod Ind Group 2002
S.R.L. – dosar nr. 258/1259/2015; S.C. Deporom Tehnca WHB S.R.L. – dosar nr.
249/1259/2015; S.C. Telekom Mobile Network S.R.L. – dosar nr. 81/1259/2015,
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 18.08.2015, 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.

In temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003
privind Codul de procedura fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Slobozia organizează licitaţie publică în
data de 20.08.2015 ora 11.00, la sediul din str.
Episcopiei, nr.1, a următorului bun sechestrat,
proprietate a debitorului S.C. PAV Cris Impex
SRL, cu sediul în Slobozia, Str. Matei Basarab
BL. 29 SC. C AP. 4, dosar executare nr.22870/
22.06.2010: Denumirea bunului imobil / Preţ de
evaluare exclusiv TVA / Cota TVA / -hala
prestări servicii - cu regim de înălţime parter, cu
suprafaţa construită de 205 mp şi suprafaţă
utilă de 196 mp. / -Hala cu structura metalică,
închideri perimetrale şi învelitoare din panouri
ixopan de 10 cm grosime este amplasată în
incinta S.C. Pav Cris Impex SRL pe şos.

Nordului, lot. 4; -Terenul aferent construcţiei în
suprafaţă de 1200 mp, aparţine Domeniului
Privat al Mun. Slobozia; / 141.040 Lei / Scutit*
Licitaţia se află la primul termen şi porneşte de
la preţul de evaluare. *Cota de taxa pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile
este 24%, scutit în conformitate cu prevederile
art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun să instiinteze
despre această organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare; Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun în plic închis,
pînă în ziua precedentă termenului de vânzare,
ora 12.00, următoarele documente: -oferta de
cumpărare; -dovadă plăţii taxei de participare,
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (care se va vira în contul
RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la
Trezoreria Municipiului Slobozia, sau la casieria unităţii noastre); -împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie a
certificatului unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului; -pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română; -pentru persoanele
fizice române, copie a actului de identitate;
-pentru persoanele fizice străine, copie a paşaportului; - dovada emisă de către organele
fiscale (bugetul de stat şi bugetul local), că nu
are obligaţii fiscale restante faţă de acestea,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare şi la locul fixat în acest scop. La licitaţie nu poate participa debitorul în nume
propriu sau prin persoane interpuse (Declaraţie
pe propria răspundere conform prevederilor
art.326 din Noul Cod Penal). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competenţă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art.9 alin. (2) lit.c) din O.G.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru relaţii suplimentare va
puteţi adresa la sediul Municipiului Slobozia,
sau la telefon 0243/231401 int. 163.
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru
concesiune bunuri. 1. Informaţii generale
privind concedentul: Primăria Comunei
Buneşti, CF 2541819, Adresa: com. Buneşti,
jud. Vâlcea, C.P:247075, telefon: 0250774490,
fax: 0250774434, e-mail: primaria_buneşti@
yahoo.com, persoană de contact: Secretar
Geană Elena Adriana. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: teren intravilan,
Sat Titireci” ,în suprafaţă de 3000 mp, situat în
domeniul privat al Comunei Buneşti, Jud.
Vâlcea; 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1 Modalitatea sau modalitatiile prin
care persoanele interesate pot intră în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de
la sediul primăriei Buneşti; 3.2 Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: secretariat;
3.3 Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G nr. 54/2006: 15 lei la casieria
comunei Buneşti; 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.08.2015,orele 10:00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1 Data limită de depunere a ofertelor:
28.08.2015, orele 09:00. 4.2 Adresa la care
trebuiesc depuse ofertele: Secretariat,Primăria
Com. Buneşti,Judeţul Vâlcea,CP: 247075; 4.3
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare oferta: 2 EXEMPLARE; 5.Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor:28.08.2015,orele 10:00,
Primăria Buneşti. 6.Instanţa competenţă
pentru soluţionarea litigiilor: Tribunalul Vâlcea,
Instanţa De Contencios Administrativ, adresa:
Rm. Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei, nr. 1, tel:
0250739120.
Anunţ de Participare la Licitaţie deschisă
pentru concesiune teren: 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special denumirea,
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Familia anunţă cu profundă durere vestea trecerii în
nefiinţă a celui care a fost un tată și soţ de excepţie
ACAD. LAURENŢIU M. POPESCU
Directorul Institutului Naţional „Victor Babeș” și Rector
al UMF „Carol Davila” (1992-2004)
Trupul neînsufleţit a fost depus la Biserica Icoanei
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Prof. dr. Ovidiu Băjenaru, președintele de onoare al Societăţii de Neurologie din România, regretă profund trecerea în nefiinţă a celui care a fost
ACAD. LAURENŢIU M. POPESCU,
Directorul Institutului Naţional „Victor Babeș” și Rector al UMF
„Carol Davila” (1992-2004)
Sincere condoleanţe familiei îndurerate, profundă compasiune pentru
pierderea suferită.
Medicina și cercetarea românească au suferit o pierdere enormă.
București, 3 august 2015

(Parcul Icoanei).
Înmormântarea va avea loc miercuri - 5 august 2015,
orele 12.30 - la Cimitirul Ghencea Civil.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Societatea Română de Neurologie aduce un ultim omagiu celui
care a fost unul dintre cei mai cunoscuţi cercetători ai României.
ACAD. LAURENŢIU M. POPESCU
Directorul Institutului Naţional „Victor Babeș” și Rector al UMF
„Carol Davila” (1992-2004)
Transmitem condoleanţe familiei îndurerate și ne exprimăm profunda
compasiune pentru pierderea suferită.

Familia I. Sinescu își exprimă profundul regret cu privirea la
dispariţia unuia dintre cei mai importanţi membri ai lumii medicale
ACAD. LAURENŢIU M. POPESCU,
Directorul Institutului Naţional „Victor Babeș” și Rector al UMF
„Carol Davila” (1992-2004)
Ne luăm rămas bun de la cel care a fost un bun prieten și dorim
să exprimăm acum, la dispariţia sa, întreaga noastră compasiune
și solidaritate, alăturându-ne celor care l-au cunoscut și l-au apreciat. În acest dureros moment, suntem alături de familia îndoliată și
transmitem sincere condoleanţe.
București, 3 august 2015

București, 3 august 2015

Prof. dr Dafin F. Mureșanu, președintele Societăţii pentru Studiul
Neuroprotecţiei și Neuroplasticităţii și al Societăţii de Neurologie din
România, își exprimă profundul regret cu privire la dispariţia
ACAD. LAURENŢIU M. POPESCU,
Directorul Institutului Naţional „Victor Babeș” și Rector al UMF
„Carol Davila” (1992-2004)
Prin dispariţia sa, medicina și cercetarea românească pierd unul
dintre cei mai marcanţi membri ai săi. În aceste clipe suntem alături
de familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanţe.
București, 3 august 2015
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Comuna Barnova, Judeţul Iaşi, prin primar, cu
sediul în sat Bîrnova, comuna Bîrnova, str.
Nicolae Titulescu nr. 10, judeţul Iaşi, cod poştal
707035, telefon 0232/294.120, fax 0232/294.225,
cod fiscal 4540690, e-mail: contact@primariabarnova.ro. Persoană contact: Dima RaduDaniel, secretar UAT Bîrnova. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Concesionare prin
Licitaţie Publică Deschisă cu selecţie de oferte
a unui teren extravilan cu suprafaţa de 1005
mp situat în Satul Păun, Comuna Bîrnova,
Judeţul Iaşi (în T57, nr. Parcelar 1P-3378/4,
având nr. cadastral 69059); 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentaţia va
putea fi achiziţionată începând cu data publicării anunţului până în data de 4.08.2015,
zilnic între orele 11.30-12.30, marţi şi joi şi
între orele 14.00–15.00. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Ghişeu Unic, Relaţii cu
Publicul, Registratură, cu sediul în sat Bîrnova,
comuna Bîrnova, str. Nicolae Titulescu nr. 10,
judeţul Iaşi, cod poştal 707035, telefon
0232/294.120; 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este

cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor
interesaţi contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se va plăti în numerar la casieria concedentului. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este 17.08.2015, ora
16,00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: Termenul limită
de depunere a ofertelor este data de 24.08.2015
ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele în plic închis se depun la
Primăria Bîrnova, str. Nicolae Titulescu nr. 10,
sat Bîrnova, comuna Bîrnova, judeţul Iaşi, cod
poştal 707035. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta
trebuie depusă în 2 exemplare din care 1
original şi o copie. Ofertele se depun în două
plicuri închise şi sigilate, apoi se introduc
într-un plic exterior, care se înregistrează în
ordinea primirii lor. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 25.08.2015, ora
9.00 la Sala de Consiliu a Primăriei Comunei
Bîrnova din str. Nicolae Titulescu nr. 10, sat
Bîrnova, comuna Bîrnova. Plicurile sigilate se
predau comisiei de evaluare, la termenul fixat
pentru deschiderea lor. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Soluţionarea litigiilor apărute în

Colectivul Disciplinei de
Anatomie Patologică
UMF „Carol Davila”
București aduce pe
această cale un omagiu
personalităţii genial de
complexe care a fost
Laurenţiu
Mircea Popescu.
legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor
legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificările ulterioare. Plângerea prealabilă
se adresează autorităţii publice în termen de 30
de zile de la data comunicării actului contestat.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Iaşi–
Palatul de Justiţie din Iaşi, Str. Elena Doamnă,
nr.1A, Iaşi, tel. centrală 0232/248000. Termenul
pentru introducerea acţiunii este de 6 luni de
la: a.) data primirii răspunsului la plângerea
prealabilă sau, după caz, data comunicării
refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; b.) data expirării termenului
legal de soluţionare a cererii, dar nu mai târziu
de un an de la data emiterii actului; c.) data
încheierii procesului- verbal de finalizare a
procedurii concilierii, în cazul contractelor
administrative.
Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă şi
peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de
un an de la data emiterii actului. Împotriva
hotărârii tribunalului, se poate declara recurs
la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, conform prevederilor legale. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: Data transmiterii anunţului de licitaţie către R.A.
Monitorul Oficial S.A., în vederea publicării
este 30.07.2015.

Catedra de Histologie a UMF
„Carol Davila” aduce un ultim
omagiu celui care a fost unul
dintre cei mai cunoscuţi
cercetători ai României, personalitate genial de complexă
ACAD. LAURENŢIU M.
POPESCU
Directorul Institutului Naţional
„Victor Babeș” și Rector al UMF
„Carol Davila” (1992-2004)
Condoleanţe familiei îndurerate
București, 3 august 2015

PIERDERI
Pierdut Atestat marfă şi ADR pe numele Buda
Vasile, eliberate de ARR. Le declar nule.
Declar pierdut (nul) contract vânzare- cumpărare nr. N6411 din 23.10.2006 emis de A.F.I. pe
numele Gheorghiu Maria.
Control Autovicali Consulting S.R.L.,
J40/7019/2014, C.U.I. 18301294, declară pierdute şi nule certificatul constatator pentru
sediul social- str. Ipoteşti nr.7, ap.1, Sector 4,
Bucureşti şi certificatul constatator pentru
activităţile desfăşurate la terţi.
Pierdut atestat transport marfă, eliberat de
ARR Argeş, pe numele Stancu Adrian Marian,
domiciliat în Mioveni , Argeş. Se declară nul.
Pierdut atestat transport marfă nr. A00274304G/
22.11.2013 şi cartelă tahograf nr. A00274304G /
01.02.2014 eliberate de ARR Argeş, pe numele Stanciu
Mihai, domiciliat în Ştefăneşti , Argeş. Se declară nule.

