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OFERTE SERVICIU
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane organizează la sediul său din loc. Deva, B-dul 1
Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, în temeiul
H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a postului contractual
de execuție vacant de: MUNCITOR CALIFICAT IV - studii medii, normă întreagă, în
cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare,
Informatică, Administrativ - (1 post);
concursul va avea loc în data de 30.10.2015,
ora 09:00 - proba scrisă și în data de
05.11.2015, ora 09:00 – interviul. Dosarele de
participare la concurs vor fi depuse până la
data de 22.10.2015, ora 14:00 la sediul instituției, biroul Resurse Umane. Persoană de
contact: Iacob Paul Laurenţiu, tel/fax
0254/216750 /212200, int. 23.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vaslui organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unor funcții
publice de execuție vacante după cum
urmează: - Un post de consilier, clasa I, gradul
asistent la Serviciul de Monitorizare și Management de Caz pentru Copii în Asistență
Maternală și Asistenți Maternali Profesioniști,
Id post- 195586; Concursul se organizează la
sediul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vaslui, în data de 10
noiembrie 2015, 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 și 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 și bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vaslui și la nr. de
telefon: 0235/315138.
Regia Naţională a Pădurilor–Romsilva, cu
sediul în: strada Petricani, nr. 9A, sector.2,
Bucureşti-cod poştal:023841, telefon:
0040/213171005; fax: 0040/213101285, organizează în data de: 26.10.2015, ora: 9, la sediul
său, concurs pentru ocuparea unor posturi în
aparatul central al-Regiei Naţionale a Pădurilor–Romsilva, după cum urmează: -Biolog/
ecolog la Serviciul arii protejate, din aparatul
c e n t r a l
a l
r e g i e i - c o d
COR.213114/213305;-Programator de sistem
informatic la Serviciul Informatică cod COR:
251204;-I nginer de sistem informatic la Serviciul Informatică cod COR: 251203; - Administrator de retea de calculatoare la Serviciul
Informatică cod COR:252301. În situaţia
înscrierii unui singur candidat, pentru fiecare
post, modalitatea de verificare a cunoştinţelor
şi aptitudinilor profesionale, va fi examenul.
Concursul se va desfăşura potrivit prevederilor-Anexei nr. 9 la Contractul Colectiv de
Muncă al regiei, în vigoare şi va consta
în:-proba scrisă, interviu, proba practică de
calculator şi evaluarea limbii engleze. Vor
putea participa la concurs, candidaţii care
îndeplinesc următoarele condiţii:-pentru
postul de biolog /ecolog, absolvent al studiilor
superioare de specialitate, cu diploma de
licenţă, cu experienţă în domeniul biologiei /
ecologiei, cunoscător de limba engleză, cunoştinţe adecvate pentru operare programe
calculator;-pentru posturile din cadrul-Serviciului Informatică absolvenţi ai studiilor de
specialitate cu experienţă în domeniul respectivului post scos la conscurs, cunoscători de
limbă engleză, operare sisteme de calculator;-pentru toate posturile vechime minimă în
specialitate este de-5.ani. Înscrierile se pot
face la:secretariatul Regiei Naţionale a Pădurilor–Romsilva, până la data de: 22.10.2015,

ora: 16, depunând următoarele documente:-cerere de înscriere;-curriculum vitae;-copie
a diplomei de licenţă legalizată care atestă
studiile în specialitate;-adeverinţă privind
vechimea in muncă;-adeverinţă privind
vechimea în specialitate;-adeverinţă de sănătate pentru încadrare în muncă, eliberată de
medicul de familie;-copie a actului de identitate;-certificat de cazier judiciar;-recomandare
de la ultimul loc de muncă din care să rezulte
profilul profesional şi moral al candidatului.
Tematica şi bibliografia pentru concurs şi alte
informaţii suplimentare se pot obţine de la
Serviciul Organizare, Resurse Umane, Programare şi Cercetare Ştiinţifică, din aparatul
central al Regiei Naţionale a Pădurilor–
Romsilva. Director General, dr. ing. Adam
Crăciunescu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei de director general
la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizică Tehnică – IFT Iași, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea
Metodologiei de concurs pentru ocuparea
funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în
Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie
2015, Partea I. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi
are sediul în Iași, B-dul Mangeron, nr. 47.
Domeniul/ obiectul de activitate este stabilit
prin Hotărârea Guvernului nr. 1311 din
25.11.1996, privind înființarea Institutului
Național de Cercetare Dezvoltare pentru
Fizică Tehnică – IFT Iași, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 330 din 9 decembrie 1996, Partea I, modificată şi completată
prin Hotărârea Guvernului nr. 745 din
9.09.2015, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 714 din 23 septembrie 2015.
Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 23.11.2015, ora limită 16.00, la
secretariatul comisiei de concurs, care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - cu sediul în
Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1,
Etaj 5, Camera 502. Programul de desfăşurare a concursului: Acţiuni / Termen limită.
Publicarea anunţului pentru concurs /
7.10.2015. Depunerea dosarelor candidaților /
23.11.2015. Punerea la dispoziția membrilor
comisiei de concurs a dosarelor candidaților:
evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor /
24 - 30.11.2015. Afişarea rezultatelor /
30.11.2015. Primirea contestaţiilor /
30.11.2015 – 2.12.2015. Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari / 2 –
4.12.2015. Susţinerea interviului / 7.12.2015.
Afişarea rezultatelor interviului / 7.12.2015.
Primirea contestaţiilor / 8 – 10.12.2015. Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea
răspunsului la contestaţii / 11 – 15.12.2015.
Elaborarea raportului întocmit de comisia de
concurs și supunerea acestuia aprobării
conducătorului organului administrației
publice centrale / 15 – 18.12.2015. Emiterea
ordinului de numire în funcția de director
general / maximum 24.12.2015. Locul de
desfăşurare a interviului: în data de 7.12.2015
- începând cu orele 13, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Etaj 5, Camera 510. Informaţii suplimentare
se pot obţine la secretariatul comisiei de
concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64
şi secretariat.ddpi@ancs.ro. Documentele
oferite spre consultare sunt disponibile la
secretariatul comisiei de concurs precum şi pe
paginile de internet: www.research.ro şi http://
www.phys-iasi.ro.

VÂNZĂRI DIVERSE
Vindem utilaje tipografice, stare bună de funcţionare. Tel. 0722.766.372, 0238/412.524.

ÎNCHIRIERI OFERTE
SCM Igiena cu sediul în B-dul Unirii nr. 57, bl.
E4, sector 3, oferă spre închiriere următoarele
spaţii comerciale: -56mp în B-dul Lacul Tei nr.
126- 128, bl. 17, sector 2; -67mp în B-dul Lacul
Tei nr. 126- 128, bl. 17, sector 2; -63mp în Str.
Turnu Măgurele nr. 17 CC, sector 4; -86mp în
Str. 1 Mai (fost Compozitorilor) nr. 28 CC, sector
6; -28mp în B-dul Lacul Tei nr. 69, bl. 5, sector 2;
-46mp în B-dul Timişoara nr. 59 CC A 11, sector
6; -110mp în B-dul Camil Ressu nr. 67, bl. C1,
sector 3; -18mp în Calea Rahovei nr. 360, bl.
10A, sector 5. Relaţii la tel.: 021-3230723.

CITAȚII
Se citează Dumitrache Olimpia şi Puia Maria
cu domiciliul în com. Ceptura, jud. Prahova la
Judecătoria Ploieşti în dosarul
nr.9831/281/2012, în calitate de pârâte la
termenul din 04.11.2015.
Numita Hârtie Andreea Cătălina, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Mândreşti, com.
Vlădeni, jud. Botoşani, este chemată la Judecătoria Botoşani în data de 21.10.2015, în
dosar 2545/193/2015, având ca obiect divorţ de
Hărtie Ovidiu.
Alupoaie Constantin Cristinel este chemat pe
data de 16.10.2015, ora 08:30 la Judecătoaria
Ploieşti, Prahova, str. Văleni nr 44, sala 5, în
proces cu Cristudor Mihail în dosar nr
33266/281/2012.
Numitul Stanci Vasile este chemat la Judecătoria Petroșani, sala 24, în ziua de 02.11.2015,
Completul C.XI. civil, ora 08:30, în dosar nr.
3909/278/2013, în calitate de pârât, în proces
cu Dreghici Dorina în calitate de reclamant,
uzucapiune disjungere dos.nr.10869/278/2010.
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NOTIFICĂRI
Notificare cesiune către Olaru Bogdan
Alexandru, Slăvoiu Larisa şi Lamatic-Roibu
Elena. In temeiul contractului de cesiune de
creanţă autentificat sub nr 715/02.04.2015 de
UPN David Si Asociatii, eu Tabacioiu Rodica,
domiciliată în mun. Ploieşti, Aleea Codrului,
nr. 4, bl. 1A1, sc.1, etj. 2, ap 12, jud. Prahova,
cesionez cu titlu oneros cesionarului Tabacioiu
Cristian, domiciliat în mun. Ploieşti, str. Republicii, nr. 141, bl 31C, ap. 42, jud. Prahova, toate
drepturile ce le deţin în legătură cu creantele în
cuantum de 2.612,67 lei respectiv 442,50 lei
împotriva debitorilor Olaru Bogdan Alexandru,
Slăvoiu Larisa şi Lamatic-Roibu Elena stabilite
în baza sentinţei civile nr. 16204/29.11.2013
pronunţată în dosar nr 11976/281/2012 de
Judecătoria Ploieşti şi a deciziei civile nr
1387/12.11.2014 pronunţată în dosar nr
11976/281/2012 al Tribunalului Prahova, definitive şi irevocabile. De la data încheierii
contractului de cesiune de creanţă autentificat
sub nr. 715/02.04.2015 de UPN David Si Asociatii, astăzi 02.04.2015 debitorii Olaru Bogdan
Alexandru, Slăvoiu Larisa şi Lamatic-Roibu
Elena sunt obligaţi faţă de mine.

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Recisev Plast SRL,
CIF:28399034, J25/169/2011, dosar nr.
3395/101/2014-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă nascute
in cursul procedurii la 21.10.2015; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la 25.11.2015;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 09.12.2015 şi pentru afişarea tabe-

publicitate
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lului definitiv consolidat al creanţelor la
23.12.2015. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.
Dosar nr. 1788/229/2015 Judecătoria Feteşti,
Judeţul Ialomiţa. Reclamanţii Dincă Ion cu
domiciliul în mun. Hunedoara, str. Car.
Racastia, nr. 170 A, judeţul Hunedoara şi
Dincă Măria - Dalia cu domiciliul în mun.
Hunedoara, str. Căprioarei, nr. 3A, bl. A11, sc.
B, et. 3, ap. 49, judeţul Hunedoara, ambii cu
domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat
Stoian Mirela, din Feteşti, str. Călăraşi, bl.
CF3, sc. D, ap. 9, judeţul Ialomiţa, posesori ai
imobilului casă de locuit situat în mun. Feteşti,
str. Stejarului, nr. 18, judeţul Ialomiţa, cu
următoarele vecinătăţi: - la Nord - Borşaru
Dumitru; - la Est - Druncea Cantemir; - la Sud
- strada Stejarului; - la Vest - Ion Nicolae solicită în temeiul uzucapiunii prin joncţiunea
posesiilor prev. de art.1837, art. 1846-1847 şi
art. 1860 din vechiul Cod civil dobândirea
dreptului de proprietatea asupra acestui
imobil. Toţi cei interesaţi să facă opoziţie sunt
somaţi ca în termen de şase luni de la emiterea
celei din urmă publicaţii să formuleze cereri de
opoziţie, în caz contrar urmând a se trece la
judecarea cererii.

SOMAȚII
Art. 1051 alin.1 şi 2 Cod procedură civilă.
Somaţie – uzucapiune. România. Judecătoria
Întorsura Buzăului. Judeţul Covasna. Dosar nr.
564/248/2015. Somaţie. Emisă în temeiul inchierii de şedinţa din data de 09.09.2015. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub dosar nr. 564/248/2015,
reclamanţii Hosu Vasile şi Hosu Maria, ambii cu
domiciliul în comuna Sita Buzăului, strada nr.
613, judeţul Covasna, au invocat dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune,
asupra: - imobilului situate în comuna Sita
Buzăului nr. 613, judeţul Covasna, în suprafaţă
de 8449 mp, înscris în CF nr. 23599 Sita Buzăului (cf vechi nr. 155 Buzăul Ardelean) de la
A+1, nr top 3011, cu suprafaţă de 39199 mp, cu
categoria de folosinţă “altele” (şanţul pârâul
Pappatak); nr top 3012, cu suprafaţă de 594
mp, curţi construcţii; nr top 3013/2/6/3, cu
suprafaţă de 9637 mp, cu categoria de folosinţă
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fâneaţă; nr top. 3014/1/1, cu suprafaţa de
764510 mp, cu categoria de folosinţă pădure; nr
top 3015, cu suprafaţă de 23020 mp, cu categoria de folosinţă arabil, în suprafaţa totală de
836960 mp. Imobilul este situate în intravilanul/
extravilanul comunei Sita Buzăului, FN, judeţul
Covasna şi are ca vecinătăţi: la nord – Dragomir
Aurel, Banciu Miron, la est- drum, la sud –
drum, la vest – Petcu Miron. Toţi cei interesaţi
sunt somatic să formuleze opoziţie, cu precizarea ca, în caz contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urmă publicaţii. Prezenţa somaţie: - Se
afişează la imobilul în litigiu, la sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului, la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Întorsura Buzăului şi la sediul
Primăriei comunei Sita Buzăului; - se publică în
două ziare de largă răspândire, din care unul de
circulaţie naţională. Preşedinte Marinele Teciu.
Grefier Nicoleta Corina Morariu.

LICITAȚII
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societăţii
debitoare. Licitaţia are loc în baza hotărârilor
Adunării Creditorilor din data de 04.08.2015 şi
30.09.2015. Licitaţia va avea loc pe data de
16.10.2015 orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a
bunului imobil situat în loc Blejoi, sat Blejoi,
nr.4, T 35, Parcela Cc 277/2 jud. Prahova,
compus din teren intravilan, în suprafaţă
măsurată de 1622 mp, compus din teren şi
baracă la preţul de 69.730 lei (fără TVA).
Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 5%
din cel stabilit în raportul de evaluare. Licitaţia
are loc în baza hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 04.08.2015 şi 30.09.2015.
Licitaţia va avea loc pe data de 16.10.2015
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 104203/05.10.2015. În conformitate cu
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
22.10.2015, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație
publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului: 1. Teren arabil în suprafață de 10.050 mp, situat în
extravilanul comunei Cocorăștii Colț, tarlaua 89, parcela 636/34, județul Prahova,
intabulat. - preț pornire – 20.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1.000
de lei. 2. Cota indiviză de 1/4 din imobilul situat în comuna Boldești - Gradiștea, Tarla
24, Parcela cc 659 și Parcela A660, județul Prahova compus din Conac în stadiul de
ruină cu S.C. de 198,3 m.p., locuință P+1 cu S.C. de 37.52 m.p., anexă (magazie) cu
S.C. de 23.52 m.p. și terenul aferent în suprafață măsurată de 9578.m.p. (din acte
10875 m.p.), intabulat. - preț pornire – 26.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație
este de 1500 de lei. 3. Teren extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria de
folosință pădure, situat în comuna Secaria, jud. Prahova, Tarlaua 320/40 PD,
intabulat. - preț pornire – 1.500 lei (nu se include T.V.A.). Pasul de licitație este de
100 lei. Condițiile de participare la licitație: conform H.G. 731/2007 republicată,
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.
14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului cei interesați vor achita o
garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de
înregistrare 2844936 și vor depune documentele de participare la licitație prevăzute
la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată pâna pe data de 20.10.2015, orele
16.00. În atenția persoanelor ﬁzice și juridice autorizate ANPC să efectueze
operațiuni cu metale prețioase, aliajele acestora și pietre prețioase: A.J.F.P. Prahova
valoriﬁcă prin vânzare directă bijuterii din aur de 14 K (cercei, brățară) în greutate
totală de 7,38 grame la prețul de 95 lei/gram (inclusiv T.V.A.) Pentru relații
suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la
sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B,
Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

bunului imobil situat în com. Bucov, sat
B u c o v, s t r. Ş o s . D N 1 B , F. N , T 5 6 ,
P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, compus din
teren intravilan, în suprafaţă măsurată de
27.630 mp, din acte 27.863, compus din teren,
hala industrială C1, clădire pază, plaforma
decantor, imobilul dispune de branşamente la
toate reţelele tehnico-edilitare existente în
zona (apă, gaze, energie electrică, fosă
septică) la preţul de 2.121.160 lei (fără TVA).
Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 5%
din cel stabilit în raportul de evaluare. Licitaţia are loc în baza hotărârilor Adunării
Creditorilor din data de 04.08.2015 şi
30.09.2015. Licitaţia va avea loc pe data de
16.10.2015 orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
precizează că din eroare în anunţul apărut în
ziarul ”Jurnalul Naţional” data de 24.09.2015
erau menţionate mai multe bunuri, acestea
fiind valorificate până la apariţia acestuia, iar
în realitate în patrimoniul debitoarei se mai
găsesc mumai magazine tip termopan. Restul
publicaţiei rămânând neschimbată adică:
preţul de pornire al licitaţiei fiind redus cu
50% din preţul stabilit în raportul de evaluare.
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 28.09.2015,
30.09.2015, 07.10.2015, 14.10.2015, 21.10.2015,
28.10.2015, 11.11.2015, 25.11.2015, 09.12.2015
şi 16.12.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1
Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Condiţiile de
participare şi relaţii suplimentare la tel.
0344104525.
Electrocentrale Bucureşti SA cu sediul în-Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 227-sector. 6,
organizează: şedinţe de licitaţie publică
deschisă cu strigare în zilele de: 15.10, 22.10 şi
29.10.2015, ora:11,00 pentru vânzarea mijloacelor fixe aprobate a fi scoase din funcţiune,
lista acestora putând fi consultată pe site-ul
societăţii la adresa: http://elcen.ro/ro/investitori/achizitii/vanzari/2015.10%20-%licitatie.
pdf. Caietul de sarcini în valoare de: 20.lei,
inclusiv-TVA se achită prin numerar la casieria de la sediul unităţii. Orice relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.275.11.84/
zilnic, între orele:10-14.
Primăria comunei Grintieş, judeţul Neamţ,
telefon 0233265172, fax 0233265172, email
primaria@comunagrinties.ro. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: teren intravilan în suprafaţă de 1700 mp, sat Bradu,
comuna Grintieş, judeţul Neamţ; Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Se va
procura de la sediul primăriei comunei Grintieş, judeţul Neamţ, direct sau electronic, în
urma unei solicitări scrise, de la secretariatul
U.A.T. Grintieş, cu plata sumei de 20 lei. Data

limită pentru solicitarea clarificărilor:
19/11/2015, Orele 12.00. Informaţii privind
ofertele: Ofertele trebuie depuse într-un singur
exemplar. Data limită de depunere şi adresa
depunerii ofertelor: 20/11/2015, Ofertele
trebuie depuse până la orele 10.00, dată
20.11.2015 la sediul primăriei Grintieş,
comună Grintieş, judeţul Neamţ. Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 20/11/2015, Orele 10.15.
Denumirea instanţei competenţe în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, b-dul
Republicii nr. 16, Piatra Neamţ, judeţul
Neamţ, tel. 0233212294, e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro.
Direcția Silvică Vâlcea organizează licitație
pentru valorificarea păstrăvului de consum, în
cantitate de 10 tone, cu livrare loco Păstrăvăria
Brădișor, comuna Malaia, jud. Vâlcea, astfel:
pentru cantități cuprinse între 500, 1 kg. și
1.000 kg., prețul minim este de 14 lei/kg, fără
TVA; pentru cantități de peste 1.000 kg, prețul
minim de pornire la licitație este de 12 lei/kg,
fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul
Direcției Silvice Vâlcea, în data de 12.10.2015,
ora 10.00, ofertele urmând a fi depuse în plic
închis până în data de 12.10.2015, ora 10.00. În
cazul în care la licitația organizată în data de
12.10.2015 nu se va adjudeca cantitatea
oferită, în fiecare zi, ora 10.00, vor avea loc
licitații/negocieri în vederea valorificării
păstrăvului de consum. Caietul de sarcini
poate fi consultat la sediul DS Vâlcea. Pentru
detalii sau lămuriri suplimentare vă puteți
adresa DS Vâlcea – 0250.735.840 sau ing. Iosif
Adrian – 0732/620.977.

PIERDERI
C.I.I. Tudor Catalin George, in calitate de
lichidator judiciar a debitoarei SC Dopal
Electro Impex SRL cu sediul in Localitatea
Ineu, Calea Republicii Nr. 55, Judetul Arad,
J02/1414/2005, CUI 17832913, declara certificatul de inmatriculare si statutul /anexele
pierdute /nule.
C.I.I. Tudor Catalin George, in calitate de
lichidator judiciar a debitoarei SC Agri San
Lorenzo SRL cu sediul in Com. Sofronea, Sat
Sofronea, Judetul Arad, J02/1031/2008, CUI
16997255, declara certificatul de inmatriculare
si statutul/anexele pierdute/nule.
Pierdut cartelă tahograf și atestat profesional
conducător auto, eliberate de ARR Vâlcea pe
numele Mîndruțoiu Marian, din com. Pietrari,
județul Vâlcea. Se declară nule.
Declar pierdută (nulă) legitimaţia de consilier
general emisă de P.M.B. pe numele Tache Felix
Mihai.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Săndulescu Dan - Pitești, str. Vasile
Lupu, nr. 26, bl. PD2b, sc. C, ap. 18, după cum urmează: Denumire: Apartament în
supr. de 49 mp, compus din 2 camere și dependințe, situat în Pitești, str. Carol
Davila, nr. 2A, bl. EC, sc. A, et. 9, ap. 75. Valoare [Ron]: 80.000 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
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 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 23/10/15. Licitația va avea loc
în data de 26/10/15, ora 11:00:00 AM, la AJFP Argeș, Republicii, nr. 118. Sarcinile
care grevează bunurile sunt: BCR SA prin BCR Agenția Bascov. 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 AJFP Argeș, Republicii, nr. 118, tel. 0248.211511, int.
3234.

