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OFERTE SERVICIU
Firma Angelly Star International SRL cu sediul
în Ploie[ti, CUI 13568631 [i J29/567/13.06.2001
angajeaz` agent cur`]enie, cod COR 333104.
Tel. 0727.422.281

Proto Technology are ca principal domeniu
de activitate fabricarea de prototipuri, ma-
chete [i matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini
sau materiale compozite, cu prec`dere în in-
dustria auto. C`ut`m persoan`,
femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în
matri]are, machetare [i prototipare, desen
tehnic [i lucrul cu unelte manuale. Pentru
mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i
pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Direc]ia Silvic` Teleorman, cu sediul în
Alexandria, Str. Mih`i]` Filipescu, nr. 3, Jud.
Teleorman, tel. 0247.312.333, fax: 0247.315.790,
e-mail: office@alexandria.rosilva.ro, orga-
nizeaz` în data de 15.12.2014, ora 10.00, la
sediul sau, Concurs pentru ocuparea unui
post de p`durar, pentru activitatea de
vân`toare, cu durat` nedeterminat`, la
Ocolul Silvic Alexandria: I.Condi]ii de partici-
pare: participan]ii s` de]in` acte de studii în
specializarea de p`durar. II.Dosarul
candida]ilor va cuprinde: 1. Cerere prin care
solicit` înscrierea [i participarea la
concurs/examen. 2.Copie dup` diploma care
atest` studiile necesare ocup`rii postului [i
originalul, pentru confruntare. 3. Recoman-
dare de la ultimul loc de munc`, în cazul ab-
solven]ilor, recomandare de la unitatea de
înv`]`mânt absolvit`. 4. Cazier judiciar. 5.
Adeverin]` medical` care s` ateste faptul c`
persoana respectiv` este apt` pentru ocu-
parea postului [i aviz psihologic pentru port
arm`. 6. Curriculum vitae. 7.Copie CI [i origi-
nalul, pentru confruntare. 8. Copie dup`
Cartea de Munc` [i Adeverin]` de vechime
pentru perioada lucrat` dupa dat` de
01.01.2011. III. Concursul/examenul const` în
sus]inerea unei probe scrise [i un interviu.
Pentru a fi declara]i admi[i, candida]ii trebuie
s` ob]in` ca medie a celor dou` probe cel
pu]in nota 7,00. IV. Termenul de depunere a
eventualelor contesta]ii: 3 zile de la
anun]area rezultatelor. Dosarul de înscriere
se depune la Registratura unit`]ii, pân` la
data de 11.12.2014, ora 16.00, iar bibliografia
este afi[at` la sediile direc]iei [i ocoalelor sil-
vice.

CITA}II
Timi[an Ioan cheam` în judecat` pe P`r`u
Maria, cu domiciliu necunoscut, la
Judec`toria Petro[ani, în dosarul nr.
3958/278/2011* fond uzucapiune, în data de
11.12.2014, ora 10:30, camera 24.

Reclamantul Marin Marin-Vasile, cheam` în
judecat` pe pârâta T`nase Simona, cu ul-
timul domiciliu în Fete[ti, str. }`nd`rei, nr. 37,
jud. Ialomi]a, la Judec`toria Fete[ti, dosarul
1813/229/2014, obiect înregistrare tardiv` cu
termen 16.12.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice - Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. D-na. Toma Cecilia cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piatra Neam], str. Dr. Gh. Ia-
comi nr. 1, bl. H12, ap. 19, jude] Neam] este
citat` în ds. nr. 149/103/2004 cu termen de
judecat` la data de 14.01.2015, ora 12.00 la Tri-
bunalul Neam] – Sec]ia a II a Civil`, de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal, pentru cerere
atragere a r`spunderii personale conform
art. 138 din Legea nr. 85/ 2006.

Se citeaz` la Judec`toria Re[i]a pentru ter-
menul din 16.12.2014 în dosar
nr.3328/290/2014 pârâta Cislariu [tefania.

Numitul Cosmescu Traian, cu domiciliul în
Rm. Vâlcea, str. Cop`celu, nr 30, jude]ul Vâl-
cea, este citat în data de 16.12.2014, la
Judec`toria Rm Vâlcea, în dosar nr.
8325/288/2014, în proces cu Cosmescu Aneta
– obiect: divor].

Judec`toria Iasi, Complet 3, dosar
34650/245/2012, numitii Spiridon Mariea,
loc. Constan]a, bvd. Alexandru L`pu[neanu
nr. 193, Giosan Elena, loc. Campulung
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomirescu
Aglaia, loc.  Pite[ti, bvd Petrochimi[tilor, bl.
B21, Dobo[ Eugenia, loc. Timi[oara, str. Silis-
tra nr. 7, Dobo[ Felicia, Dobo[ Viorel, Ruja Iu-
liana, com. Andrie[eni, jud. Ia[i, se citeaza
pentru termenul din 19 ianuarie 2015, ora
9.00.

Numitul B`lu]` Gheorghe C`t`lin este citat
în data de 13.01.2015, la Judec`toria Rm Vâl-
cea, în dosar nr. 3301/288/2014, în proces cu
Vamvu Filofteia Lavinia – obiect: exercitarea
autorit`]ii p`rinte[ti.

Numitul Dumitru Marius Aurelian, domicil-
iat în Pite[ti, str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc. A,
ap. 14, este citat la instan]a Judec`toriei Sibiu,
în data de 9.12.2014, în Dosarul
11356/306/2009*, în process civil cu
G`lbenu[` Vasile Gabriel.

SC Eusory Company SRL, cu sediul \n Ploie[ti,
Str. George Co[buc nr. 16, jud. Prahova, este
chemat`, \n calitate de p~r~ta, la Judec`toria
Ploie[ti, Str. V`leni nr. 44, Sec]ia civil`, \n ziua
de 8 ianuarie 2015, ora 08:30, sala 5, \n pro-
ces cu Societatea Electric` Furnizare SA- AFEE
Ploie[ti, \n calitate de reclamant`, \n dosarul
nr. 13288/281/2013. |n caz de neprezentare a
p`r]ilor, se va putea trimite un \nscris, jude-
cata urm~nd a se face \n lips`. 

SC Olteanu SRL- cu sediul \n Ia[i, str. Al. Pacu-
rari nr. 12, bl. G2, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Ia[i,
reprezentat` prin dl. Birnoiu Gheorghe \n cal-
itate de administrator, este citat` \n calitate
de p~r~t` \n dosarul nr. 30676/245/2014,
av~nd ca obiect cerere de valoare redus`,
(aparator desemnat \n calitate de cur`tor
special este d-na av. Chiriac Lumini]a) \n data
de 15.12.2014, ora 12:00, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia

Civil`, camera Sala 6-camera de consiliu,
complet c23f, reclamant` fiind SC Salubris SA,
cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

SC Ralexia Press SRL- cu sediul în Ia[i, str. Splai
Bahlui, complex Avram Iancu, jud. Ia[i,
reprezentat` prin d-na Lupu Maria Adnana
în calitate de administrator (domiciliat` în
Miroslava, jud. Ia[i) este citat` în calitate de
pârât` în dosarul nr. 5455/245/2014, având ca
obiect preten]ii, în data de 28.01.2015, ora
08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, cam-
era Sala 6, complet c04, reclamanta fiind SC
Salubris SA, cu sediul în Ia[i, [os. Na]ional`
nr. 43, jud. Ia[i. 

Litcaneanu Vladi- cu domiciliul în Ia[i, str. Mit-
ropolit Varlaam nr. 21, bl.C2, ap. 21, este citat în
calitate de pârât, în dosarul nr.
7406/245/2014, având ca obiect preten]ii, în
data de 13.01.2015, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul în str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i,
Sec]ia Civil`, camera Sala 6, complet c0, recla-
mant` fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul în
Ia[i, [os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i. 

Miron Andrei - cu domiciliul în Ia[i, str. Lib-
ert`]ii nr. 56, bl. 602, sc. C, et. 1, ap. 4, jud. Ia[i,
este citat în calitate de pârât, în dosarul nr.
14281/245/2013, având ca obiect preten]ii, în
data de 19.01.2015, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul în Str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i,
Sec]ia Civil`, camera Sala 6, complet c23 f,
reclamant` fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul
în Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Se citeaz` intimata, SC Leuci Fruct SRL,
J23/77/2009, CUI RO 24964968, cu sediul \n
ora[ Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 35A, jud.
Ilfov, la Tribunalul Bucure[ti, \n dosar nr.
44.201/299/2012, pentru data de 16.01.2015,
ora 08.30, camera 201, complet recurs 11,
obiect: recurs contesta]ie la executare \n con-
tradictoriu cu SC Guliver Prodcom SRL, cu
sediul \n Gurani, nr. 216, jud. Bihor.

Se citeaz` intimatul, SC Leuci Fruct SRL, cu
sediul declarat \n actele de la dosarul
44.201/299/2012, din Afuma]i, {oseaua de
Centura, nr. 92, bloc Dreapta, jude]ul Ilfov,
J23/77/2009, CUI RO 24964968, \n calitate de
intimat, la Tribunalul Bucure[ti, \n dosar nr.
44.201/299/2012, pentru data de 16.01.2015,
ora 08.30, camera 201, complet recurs 11,
obiect: recurs contesta]ie la executare \n con-
tradictoriu cu SC Guliver Prodcom SRL, cu
sediul \n Gurani , nr. 216, jud. Bihor.

Soma]ie de uzucapiune. Prin prezenta
aducem la cuno[tin]a tuturor celor interesa]i
a face opozi]ie la constatarea dreptului de
proprietate prin uzucapiune, în favoarea
reclamantei Dinu Viorica, domiciliat` în com.
Sita Buz`ului, sat Z`br`t`u, nr. 950, jude]ul
Covasna, asupra imobilului în suprafa]`
total` de 15395 m.p., situat în com. Sita
Buz`ului, sat Z`br`t`u, nr. 950, jude]ul Cov-
asna, identificat ca fiind înscris în CF nr. 23872
Sita Buz`ului provenit` din conversia de pe
hârtie a C.F. nr. 769 Buz`ul Ardelean nr. top
1563/2/2, 1482, 1483, 1484, 1487, 1488, 1489,
1490, 1493, 1494, 1495/2, 1500, 1501, 1510/1,
1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1499/2 [i
1481/1/1, având ca vecin`t`]i: la vest
Ducancea Ovidiu Nicolae, la nord Ducancea
Niculina, la est Dinu Viorica [i Pârâu [i la sud
drum (DN 10), înscris pe numele proprietar-
ilor tabulari Ruszuly Gyorgy, Tiku[an Miklos,
Tiku[an Jeremias, Russu Miklos, Rusu Maria,
Rusu Ioan, Rusu Aurel, Neagoe Dinu, Neagoe
Maria, Statul Român, Rusu Aurel, Sasu Car-
olina, Nicoar` Eugenia, Rusu Olimpiu, Burlea
Gheorghe, Burlea Neculae, Burlea Silvia,
Burlea Eugenia, Tudor Luca, Tudor Maria,
Maris J. Neculae, Moglan Vasile, Moglan Au-
relia, Be[chea Ioan, Rusu Gh. Ioan, Rusu Gh.
Aurel, Parvu Cenu[ar Gheorghe, Parvu
Cenu[ar Elena, Buzdugan Constantin,
Buzdgan Cornelia, Russu Marin, Russu Maria,
Buzea Petru [i Buzea Maria, Be[chea Car-
olina, Cenu[ar Gheorghe, Cenu[ar Ileana [i
Russu Ioan, urmând ca în caz contrar, în ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii s` se treac` la judecarea cererii.

JUDECåTORIA SIGHETU MARMA}IEI, DOSAR
NR .2147/307/2014, SOMA}IE. AVÂND ÎN
VEDERE AC}IUNEA RECLAMANTULUI FONTA
GHEORGHE, DOMICILIAT |N SGHETU
MARMA}IEI, STR. VALEA HOTARULUI, NR.291,
JUD. MARAMURE{, AVÂND CA OBIECT UZU-
CAPIUNE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN
SIGHETU MARMA}IEI, STR. VALEA HOTARU-
LUI, LA LOCUL NUMIT “SETEAPOC”, ÎNTRE
VECINII DRUM EXPLOATARE, ÎN SUPRAFA}å
DE 24.583MP, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR.58657
NR.TOP.4822, SOMEAZå PERSOANELE INTERE-
SATE CARE POT DOVEDI UN DREPT SAU IN-
TERES LEGITIM Så FORMULEZE OPOZI}IE ÎN
TERMEN DE 6 LUNI DE LA PUBLICAREA
PREZENTEI. PRE{EDINTE, GREFIER, MIHAELA
ARDELEAN, LAURA HUBAN.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL notific` creditorii cu privire la de-
schiderea procedurii falimentului prev`zut`
de Legea nr.85/2006 împotriva debitoarei SC
Fotbal Club UTA SA cu sediul în Arad, Str. Po-
etului nr. 1C, et.1, jude]ul Arad, J02/372/2011,
CUI 22389589, în dosarul 7119/108/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Arad, Sec]ia Civil`. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor în vederea întocmirii
tabelului suplimentar –12.12.2014, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului suplimen-
tar de creante –09.01.2015, termenul de
depunere a contesta]iilor –26.01.2015, ter-
menul de întocmire a tabelului definitiv con-
solidat –06.02.2015. Urm`torul termen de
judecat` a fost fixat pentru data de
22.01.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

Anun] public privind decizia etapei de în-
cadrare. Compania Na]ional` de Autostr`zi
[i Drumuri Na]ionale din România SA, titular
al proiectului „Modernizare DN 73 Pite[ti-

Câmpulung-Bra[ov, km 13+800 -km 42+850
[i km 54+050 -km 128+250” anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei etapei de în-
cadrare de c`tre Agen]ia Na]ional` pentru
Protec]ia Mediului în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului [i de
evaluare adecvat`, pentru modific`rile aduse
proiectului „Modernizare DN 73 Pite[ti-Câm-
pulung-Bra[ov, km 13+800 -km 42 +850 [i km
54+050 -km 128+250”, propus a fi amplasat
în jude]ele Arge[ [i Bra[ov. Proiectul deciziei
etapei de încadrare [i motivele care o funda-
menteaz` pot fi consultate la sediul au-
torit`]ii competente pentru protec]ia
mediului, Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia
Mediului, Splaiul Independen]ei nr. 294, sec-
tor 6, Bucure[]i, în zilele de luni-joi, între orele
08.30-16.00 [i vineri, între orele 08.30-13.30
precum [i la urm`toarea adres` de internet:
www.anpm.ro, la sec]iunea
Reglement`ri/Acord de mediu/Drafturi acte
de reglementare. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observa]ii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data public`rii prezentului anun].

SOMA}II
Soma]ie privind uzucapiunea art. 1051, alin. 2
NCPC. |n baza |ncheierii de [edin]` din data
de 12.11.2014, pronun]at` de Judec`toria Ia[i,
\n dosarul nr. 28055/245/2014, prin prezenta
v` inform`m c`, prin cererea \nregistrat` pe
rolul Judec`toriei Ia[i, sub acest num`r, recla-
man]ii Panainte Gheorghe [i Panainte An-
gela, domicilia]i \n Ia[i, str. Aluni[ nr. 25,
jude]ul Ia[i, cu domiciliul ales la Cabinet av.
Dobrin Irina cu sediul \n Ia[i, str. Gala]ii nr. 4,
bloc T1 D, parter, au solicitat s` se constate
prin hot`r~re judec`toreasc` c` au dob~ndit
dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului teren situat \n Ia[i, str.
Aluni[ nr. 25, jud. Ia[i. Terenul nu este intabu-
lat \n cartea funciar` [i nu are num`r cadas-
tral alocat. Orice persoan` interesat` este
somat` ca \n termen de 6 luni de la afi[area
prezentei soma]ii s` formuleze opozi]ie,
dup` care se va trece la judecarea cererii.

Tribunalul Maramure[. Judec`toria Sighetu
Marma]iei. Dosar nr. 2741/307/2014. Soma]ie
emis` în temeiul încheierii civile din 13
noiembrie 2014. Având în vedere cererea for-
mulat` de reclaman]ii Pop Mihai [i Pop
Anu]a domicilia]i în Sighetu Marma]iei, str.
Bogdan Vod` nr. 149, jude] Maramure[,
având ca obiect constatarea dobândirii drep-
tului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului în natur` teren de natur` arabil,
situat în extravilanul loc. Sighetu Marma]iei,
în suprafa]` de 1586 m.p., cuprins în CF
Sighetu Marma]iei nr. 58832 provenit din
conversia pe hârtie a CF nr. 659 nr. Top 5788/1,
dup` dezmembrare, a se dispune înscrierea
dreptului de proprietate, pe numele recla-
man]ilor asupra imobilului în natur` teren
extravilan, situat Sighetu Marma]iei, jud.
Maramure[, în suprafa]` de 1586 m.p. în CF
58832 Sighetu Marma]iei, provenit din con-
versoa pe hârtie a CF 659 nr. Top. 5788/1, dup`
dezmembrare, cu titlu de uzucapiune, per-
soanele interesate care pot dovedi un drept
sau un interes legitim au dreptul de a for-
mula opozi]ie în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii. În
cazul în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu s-
a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii formulate de reclaman]i.

Judec`toria Sighetu Marma]iei. Dosar nr.
2675/307/2014. Soma]ie. Având în vedere cer-
erea formulat` de reclaman]ii Zmical` Gheo-
rghe având CNP 1420602241634 [i Zmical`
Ana, având CNP 2470505241658, ambii cu
domiciliul în municipiul Sighetu Marma]iei,
str. {ug`u, nr. 55C, jud. Maramure[, cu domi-
ciliul procesual ales la Cabinet de avocat
T`ma[ Georgiana Adriana, situat în Sighetu
Marma]iei, str. Corneliu Coposu, nr.1, Mara-
mure[, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzu-
capiune, dup` cum urmeaz`: imobilul în
natur` teren de natur` fâne]e, situat în ex-
travilanul localit`]ii Sighetu Marma]iei, jud.
Maramure[, în suprafa]` de 2400 mp,
cuprins în c.f. nr. 58274 Sighetu Marma]iei,
provenit din conversia pe hârtie a c.f. nr. 5497,
nr. top. 4962/1, dup` dezmembrare, someaz`
persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim au dreptul de a
formula opozi]ie în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii. În
cazul în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu s-
a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii formulate de reclamant`. 

LICITA}II
SC Lions Protection SRL, societate \n faliment,
prin lichidator, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la v~nzare
prin licita]ie, \n bloc, urm`toarele bunuri: au-
toturism Skoda Fabia Avantaj, an fabrica]ie
2006, nr. \nmatriculare PH-10-JVZ; autoturism
Skoda Fabia Avantaj, an fabrica]ie 2006, nr.
\nmatriculare PH-10-JWB; autoutilitar` Ford
Tranzit, nr. \nmatriculare PH-20-PSV, an fab-
rica]ie 2007; obiecte de inventor (tomfa – 11
buc., telefon Euroset – 5 buc., geac` var` – 5
buc., bocanci – 38 buc., bocanci iarn` – 16
buc., geac` inscrip]ionat` – 10 buc., pantaloni
var` – 10 buc., imprimeu personalizate – 10
buc.), la pre]ul total de 29.816,50 lei. Pre]ul
nu con]ine TVA. Licita]ia se va ]ine \n data de
05.12.2014, ora 11.00, la sediul lichidatorului,
iar \n cazul \n care bunurile nu vor fi adjude-
cate, licita]ia se va ]ine \n data de 09.12.2014,
12.12.2014, 16.12.2014, 19.12.2014, 13.01.2015,
16.01.2015, 20.01.2015, 23.01.2015, 27.01.2015 la
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Tele-
fon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro.

Consiliul Local al Ora[ului Sulina cu sediul \n
ora[ul Sulina, str. I, nr. 180, jude]ul Tulcea,
anun]` c` la data de 15.12.2014, orele 11:00,
organizeaz`, [edin]a de negociere direct` cu
C.M.I dr. Rostogol Liviu Lefterica, av~nd cali-
tatea sa de unic ofertant \nscris la toate cele
3 (trei) licita]ii organizate anterior, \n vederea
concesion`rii unui bun imobil apar]in~nd
domeniului public al ora[ului Sulina, respec-
tiv urm`torul: 1. Spa]iu \n suprafa]a total` de
50,91 mp., apar]in~nd domeniului public al
ora[ului Sulina, situat \n intravilanul ora[ului
Sulina, pe str. a III-a, nr. 63 A, cu destina]ia de
cabinet medical – pre] de pornire licita]ie -
1,13 Euro/mp/luna; Eventualele informa]ii su
plimentare se pot ob]ine la num`rul de tele-
fon 0240/543003, 0240/543001 [i pot fi so-
licitate p~n` la data de 12.12.2014.
Documentele necesare particip`rii la licita]ia
public` deschis` vor fi depuse p~n` la data
de 12.12.2014, orele 13:00. Instan]a compe-
tent` pentru solu]ionarea eventualelor litigii
este Tribunalul Tulcea, cu sediul \n mun. Tul-
cea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544, e-
mail tribunalul-tulcea@just.ro.

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, orga-
nizeaz` la sediul sau procedura de
„Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre] \n
plic \nchis, \n vederea atribuirii contrac-
tului „prestare servicii cu instala]ie
portabil` de topit zapada”.Pentru partic-
iparea la procedura de achizi]ie, ofertan-
tul trebuie s` \ndeplineasca condi]iile
cerute \n „Documenta]ia de achizi]ie”
care se poate ridica de la sediul SC
Citadin SA, serviciul achizi]ii, contra
sumei de 100 lei p~n` pe data de
08.12.2014.Criteriul care va fi aplicat pen-
tru evaluarea ofertelor: pre]ul cel mai
sc`zut.Documenta]ia de ofertare va fi
depus` la registratura unit`]ii, p~n` la
data de 09.12.2014, orele 10:00.Procedura
se va desf`[ura la sediul SC Citadin SA
\n ziua de 09.12.2014, cu \ncepere de la
orele 12:00.Rela]ii suplimentare privind
procurarea documenta]iei [i condi]iile de
participare se pot ob]ine la tel.: 0232 –
240.885.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Nr. înreg. 61890/ 02.12.2014. Anun]ul
privind vânzarea bunuri imobile / ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2014, luna decem-
brie, ziua 16, ora 10.00. În temeiul art. 162,
alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 16, luna decembrie,
anul 2014, ora 10.00, \n localitatea Ia[i, str.
Anastasie Panu nr. 26, se vor vinde prin vân-
zare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a debitorilor: 1. SC Trust Con-
struc]ii SA cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, B-
dul. Carol I nr. 3, CUI 1956060: Dosar
executare: 839 -T- 69. Proprietate imobiliar`
situat` \n Ia[i, B-dul. Carol I nr. 3, format` din:
I. Construc]ie industrial` [i edilitar` - spa]iu
birouri (C1/0 – C1/4 - demisol + parter + 4
etaje) cu suprafa]` construit` la sol de 478,60
mp, suprafa]` desf`[urat` de 2369,63 mp [i
suprafa]` util` de 1988,47 mp construit` pe
teren \n suprafa]` de 478,60 mp. Carte Fun-
ciar` nr. 131119. Pre]ul de pornire a licita]iei
pentru acest imobil este de 5.015.136 lei (ex-
clusiv TVA). Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini: Creditori,
Sarcini: 1. ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang I – ANAF
- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i \nscris` sub nr. 10105/ 16.08.2000; nr.
18044/ 31.10.2002; nr. 42739/ 23.05.2011;
53493/ 08.06.2012. II. Teren cu suprafa]` de
198 mp. Carte Funciar` nr. 131653. Pre]ul de
pornire a licita]iei este de 214.339 lei (exclu-
siv TVA). Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini: Creditori,
Sarcini: 1. ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang I – ANAF
- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i \nscris` sub nr. 53495/ 08.06.2012; 2.
E.On Energie România SA - Ipotec` rang II –
E.On Energie România SA prin BEJA Birca
Gabriel [i Lupu Nicolaita Gheorghe Cristian -
\nscris` sub nr. 128638/ 20.10.2014. III. Teren
cu suprafa]` de 60 mp. Carte Funciar` nr.
131654. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
65.113 lei (exclusiv TVA). Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele
sarcini: Creditori, Sarcini: 1. ANAF – Adminis-
tra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i -
Ipotec` rang I – ANAF - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i \nscris`
sub nr. 53496/ 08.06.2012. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP
Ia[i, camera 108, mezanin sau la telefon
0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian
C. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abil` pentru vânzarea bunurilor imobile tax-
abil` în conformitate cu prevederile din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este
24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2),
lit. f), sau lit. g) din Legea 571/ 2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, pân` la termenul de vînzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent`
termenului de vânzare: oferte de cump`rare;
în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P.
Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de \nregistrare

eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de
înmatriculare tradus în limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de credi-
torii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante;
declara]ie pe proprie r`spundere autentifi-
cat` prin notariat, din care s` rezulte c` au
fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din
H.G. 1050/ 2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice a O.G. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat` \n sensul c`:
debitorul nu va licita nici personal, nici prin
persoan` interpus`, urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la
instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se
ia m`suri de executare silit`, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Data afi[`rii:
03.12.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Num`r de \nregistrare ca operator de
date cu caracter personal: 759. Nr. 304888 din
26.11.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. |n temeiul art. 162, alin. (2)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu rnodific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u face cunoscut c` \n ziua de 17,
luna decembrie, anul 2014, orele 12.00, \n lo-
calitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3,
camera nr. 23 se va vinde prin licita]ie (ter-
men II) urm`torul bun imobil, proprietate a
debitorulul SC Egreta SRL, cu domiciliul fiscal
\n localitatea Bac`u, strada Mihai Viteazu, nr.
3, bl. 3, sc. B, ap. 1, cod de identificare fiscal`
RO 9229610: - spa]iu comercial \n suprafa]`
total` de 100 mp compus din parter [i etaj:
parter compus din 4 birouri [i secretariat \n
suprafa]` construit` de 50 mp [i etaj compus
din 3 birouri [i secretariat \n suprafa]` con-
struit` de 50 mp, situat \n localitatea Bac`u
str. 9 Mai, parcare Pia]a Central`, pre] de eval-
uare/ de pornire al licita]iei 230.730 lei (exclu-
siv TVA *). - terenul aferent construc]iei este
concesionat de la Consiliul Local al municipi-
ului Bac`u. * cota de tax` pe valoare
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile
este 24% \n conformitate cu prevederile art.
128, alin. (3), lit. b din Legea nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare
[i pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, apro-
bate prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/ 2004,
cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, strada
Dumbrava Ro[ie nr. 1-3 – Proces - verbal de
sechestru asiguratoriu nr. 166240/ 12.11.2012 -
|ncheiere O.C.P.I. Bac`u nr. 46293/ 21.11.2012.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, \nainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i \n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, pân` la termenul de vânzare sau, \n
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua prece-
dent` termenului de vânzare, respectiv
16.12.2014, orele 16.30, oferte de cump`rare;
\n cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei; \mputernicirea per-
soanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de \nregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de
\nmatriculare tradus \n limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de credi-
torii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat \n acest scop.
|mpotriva prezentului \nscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, \n termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
\n conformitate cu prevederile art. 172 [i art.
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile, ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003,
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la num`rul de telefon 0234/ 51.00.03, interior
255. Data afi[`rii : 26.11.2014.

Consiliul Local al Municipiului Pa[cani, cu
sediul în Municipiul Pa[cani, str. [tefan cel
Mare, nr.16, jude]ul Ia[i, cod 705200, telefon
0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod
de înregistrare fiscal` 4541360, organizeaz`
în data de 23.12.2014, ora 10:00 licita]ie pub-
lic` cu strigare având ca obiect închirierea pe
o durat` de 5(cinci) ani a spa]iului „Lot. 5,
modul D din tronsonul 1, corp B”, [i spa]iul
comercial nr.5,tronson IIA proprietate public`
a municipiului Pa[cani, situate în Pia]a Vale
din str. Ceferi[tilor, nr. 4, Municipiul Pa[cani,
jud. Ia[i, prezentate mai jos: 1. Tronson I corp
B, modul D, Lot 5, Suprafa]` = 24,31 mp. 2.
Tronson II A spa]iul comercial nr.5, Suprafa]`
= 23,65 mp. Documenta]ia de atribuire (Cai-
etul de sarcini [i Regulamentul de organizare
[i desf`[urare a licita]iei publice cu strigare
privind închirierea spa]iilor cu alt` destina]ie

decât locuin]e proprietate public` sau privat`
a municipiul Pa[cani [i aflate în adminis-
trarea Consiliului Local al municipiului
Pa[cani) privind organizarea [i desf`[urarea
procedurilor de licita]ie public` cu strigare,
poate fi achizi]ionat` de la sediul Consiliului
Local al Municipiului Pa[cani, str. [tefan cel
Mare, nr.16, Compartimentul Patrimoniu [i
Contracte, camera 31. Perioada de
achizi]ionare a documenta]iei de atribuire
este 03.12.2014-18.12.2014, ora 16:00. Pre]ul de
achizi]ionare a documenta]iei de atribuire
este de 100 lei. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 19.12.2014, ora 13:30. Data
limit` de depunere a documentelor de califi-
care (documentele obligatorii necesare par-
ticip`rii la licita]ie) este 22.12.2014, ora 12:00.
Acestea se depun la sediul Consiliului Local
al Municipiului Pa[cani din str. [tefan cel
Mare, nr.16, jud. Ia[i, - Biroul Registratur`.
Pre]ul minim de pornire al licita]iei pentru
spa]ii este prezentat detaliat în Caietul de
sarcini. Cuantumul garan]iei de participare
la licita]ie este de 1500 lei. Garan]ia de par-
ticipare la licita]ie poate fi achitat` la casieria
institu]iei sau prin virament în contul
RO38TREZ40721360206XXXXX deschis la Tre-
zoreria Pa[cani. Fiecare participant la licita]ie
depune o singur` cerere înso]it` de docu-
mentele necesare [i obligatorii particip`rii la
licita]ie, pentru bunurile care fac obiectul
licita]iei. Licita]ia public` cu strigare se va
desf`[ura la sediul Consiliului Local al Mu-
nicipiului Pa[cani, în dat` de 23.12.2014 orele
10:00 la camera 44.

1. Direc]ia Silvic` Ia[i, cu sediul \n Ia[i , Str. Gh.
Asachi nr. 2, vinde prin licitatie, urm`toarele
mijloace fixe aprobate pentru casare:  Nr. crt.
/ Ocolul  Silvic / Denumire / Nr. \nmatriculare
/ \nregistrare. 1 / R`duc`neni / autoplatforma
forestier` Roman (R 16215) / IS 81 LIR. 2 /
R`duc`neni / autoturism Dacia 1310 Li / IS 04
LVJ. 3 / R`duc`neni / automobil mixt Dacia
1307 4WD R / IS 04 ELR. 4 / Pa[cani / autotur-
ism Dacia 1310 L / IS 04 DXN. 5 / Ia[i / autotur-
ism Dacia 1310 CL / IS 04 CTA. 6 / Ia[i /
autoturism Dacia Super Nova / IS 04 TSO. 7 /
Ia[i / automobil Mixt Dacia 1307 4WD R / IS
04 ALW. 2. Licita]ia se desf`[oar` \n confor-
mitate cu Hot`r~rea Guvernului nr. 841 / 23
octombrie 1995 (actualizata) si va avea loc in
data de 19.12.2014 ora de 10.00 la sediul Di-
rectiei Silvice Iasi, tel / fax: 0232 244680 /
0232 244631; Relatii suplimentare despre
bunurile care fac obiectul licitatiei se pot ob-
tine de la Directia Silvica Iasi, tel: 0232 /
244680 - compartiment mecanizare. La lici-
tatie pot participa orice persoana fizica sau
juridica, care prezinta urmatoarele docu-
mente: Chitanta de achitare a cotei de cheltu-
ieli de participare la licitatie, eliberata de
casieria Directiei Silvice Iasi, in valoare de 100
lei; Copia de pe Certificatul de inmatriculare
la Registrul comertului pentru persoanele ju-
ridice sau actul de identitate pentru per-
soanele fizice; 3. Pretul de pornire a licitatiei
este de: Ocolul  Silvic / Denumire / Nr. \nma-
triculare / \nregistrare / Pre] pornire lei (f`r`
TVA). R`duc`neni / autoplatforma forestiera
Roman (R 16215) / IS 81 LIR / 10400.
R`duc`neni / autoturism Dacia 1310 Li / IS 04
LVJ / 1600. R`duc`neni / automobil mixt
Dacia 1307 4WD R / IS 04 ELR / 2000. Pascani
/ autoturism Dacia 1310 L / IS 04 DXN / 1600.
Iasi / autoturism Dacia 1310 CL / IS 04 CTA /
2100. IASI / autoturism Dacia Super Nova / IS
04 TSO / 2100. IASI / automobil Mixt Dacia
1307 4WD R / IS 04 ALW / 2900. 4. Docu-
mentele de participare se primesc cu cel mult
5 zile \naintea datei stabilite pentru ]inerea
licita]iei; Caietul de sarcini se poate procura
de la sediul Direc]iei Silvice Ia[i \ncep~nd cu
data de 03.12.2014. |n cazul neadjudec`rii,
licita]ia se va relua \n data de 12.01.2015, ora
10:00, respectiv 26.01.2015, ora 10:00. Caietul
de sarcini (care eventual va cuprinde modifi-
carea pre]urilor de pornire) se va putea
procura de la sediul Direc]iei Silvice Ia[i
\ncep~nd cu data de 05.01.2015, respectiv
19.01.2015

PIERDERI
Pierdut card tahograf, eliberat de ARR Vâlcea,
pe numele Mincu Stelian-C`t`lin, CNP
1901130385562, din Rm Vâlcea, B-dul Tinere-
tului, nr. 14, Bl S2, SC C, ap 6, jude]ul Vâlcea. Se
declar` nul.

Compania Na]ional` Romarm SA, cod fiscal
RO 13554423, declar` pierderea [i anularea
Autoriza]iei nr. 1/17.02.2011 emis` de ITM Bu-
cure[ti [i nr. 236177/28.03.2011 emis` de M.A.I.
D.G.P.M.B. –Serviciul Arme, Explozivi, conform
Legii 126/1995, republicat` art.8.

Pierdut Certificat constatator nr.
89506/05.03.2010, emis conform Legii
359/2004, aferent activit`]ilor autorizate a
se desf`[ura la sediul social, apar]inând so-
ciet`]ii SEALPAC Service SRL, C.U.I. 21916311. Îl
declar nul.

Pierdut adres` ANAF –Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Bucure[ti a SC
Rona Carn Prod SRL, casa de marcat Total S
serie aparat VF 021452, seria fiscal` MB
0229115010, nr. de ordine 58523/11.07.2014. O
declar nul`.

Declar nul` legitima]ie student emis` de Uni-
versitatea Politehnic` Bucure[ti pe numele
Ploscaru Alexandru Costinel.


