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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 [i a
OUG nr.45/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, M.A.D.R. anun]` scoaterea la concurs în data
de 19.11.2014, proba scris`: Agen]ia Na]ional` Fitosanitar`- Serviciul Protec]ia Plantelor [i Carantin` Fitosanitar`: 1 func]ie public` temporar vacant` de consilier
superior. Condi]ii specifice: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechimea minim` în specialitatea studiilor: 9 ani. Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 8 zile, de la data public`rii. Bibliografia, condi]iile specifice de participare precum [i
actele solicitate candida]ilor pentru dosarul de înscriere vor fi afi[ate la sediul institu]iei din B-dul. Carol
I nr.24, sector 3 Bucure[ti [i vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro.
Prim`ria comunei R`te[ti, jude]ul Arge[, organizeaz`
concurs în vederea ocup`rii postului de consilier clasa
I, grad profesional principal, la compartimentul Dezvoltare Local` [i Achizi]ii Publice – func]ie public` de
execu]ie, în data de 15.12.2014 , ora 10,00 - proba scris`
[i interviu dup` afi[area rezultatelor la proba scris`.
Condi]ii de participare: 5 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare ocup`rii func]iei publice de grad
profesional principal, studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`. Termen limit` de depunere dosar:
02.12.2014, la sediul Prim`riei R`te[ti, jude]ul Arge[,
Comaprtimentul resurse Umane.
Prim`ria comunei R`te[ti, jude]ul Arge[, organizeaz`
concurs în vederea ocup`rii unui post de [ofer la Compartimentul Auxiliar - personal contractual, perioad`
nedeterminat`, în data de 22.12.2014 , ora 10,00 proba scris` [i interviu dup` afi[area rezultatelor la
proba scris`. Termen limit` de depunere dosar:
19.11.2014, la sediul Prim`riei R`te[ti, jude]ul Arge[,
Comaprtimentul resurse Umane. Cerin]ele postului:
studii medii, generale; permis de conducere profesionist; capacitate de organizare si planificare a activit`]ilor curente; fluen]` verbal; personalitate
dinamic`, comunicativ`, organizat`, analitic`; loialitate [i confiden]ialitate.
Prim`ria Comunei Nucet, jude]ul Dâmbovi]a organizeaz` concurs la sediul sau în data de 10 decembrie
2014, ora 09.00 -proba suplimentar` (cuno[tin]e de
operare pe calculator), orele 11.00 proba scris` [i în
data de 11 decembrie 2014, orele 10.00, interviul, pentru recrutarea [i ocuparea func]iei publice vacante de
consilier, clasa I, gradul profesional debutant pentru
stabilire impozite [i taxe locale. Condi]ii de
desf`[urare a concursului: Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la secretariatul comisiei de la
sediul Prim`riei Nucet, jude]ul Dâmbovi]a, în termen
de 20 de zile de la publicarea anun]ului. Condi]ii generale: Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile
prev`zute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul Func]ionarilor Publici republicat în anul 2007.
Conditii specifice: S` fie absolven]i de sudii superioare
de lung` durat`, în domeniul [tiin]elor economice, informatic` de gestiune sau administra]ie public`, finalizate cu diplom` de licen]`. Alte condi]ii: -Sunt
necesare cuno[tin]e de operare pe calculator nivel
avansat (utilizare sistem de operare Windows, pachet
Microsoft Office, lucrul în re]ea de calculatoare, internet [i po[t` electronic`). Realizarea de programe proprii, implementarea acestora cât [i a programelor
achizi]ionate, asisten]` tehnic` [i între]inere. Bibliografia, tematica de concurs [i documentele necesare
înscrierii la concurs se vor afi[a la sediul institu]iei.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Mehedin]i cu sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul
Carol I, nr. 3, scoate la concurs, în zilele de 08.12.2014
(proba scris`) [i 10.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Auditor clasa I, grad profesional superior– Compartiment Audit public intern;
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor economice; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice: minim 9 ani; Cuno[tin]e
de operare PC: Word, Excel, Power Point, navigare internet, po[t` electronic`; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Certificat de atestare a auditorului intern din
sectorul public, potrivit Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicat` [i actualizat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Programul concursului: 08.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
10.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Mehedin]i
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Tulcea cu sediul în Tulcea, str. Grigore Antipa, nr.10,
scoate la concurs, în zilele de 08.12.2014 (proba scris`)
[i 10.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul
post vacant: Inspector clasa I, grad profesional asistent. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice: minim
1 an; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power
Point, navigare internet, po[t` electronic`; Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 08.12.2014 –
ora 9.00 – proba scris`; 10.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Tulcea.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici repara]ii. Reducere 40% p~n` la 15.11.14. 0724.716.882.
Repara]ii tabl` zincat`, tigl` ceramic`, lucr`m \n toat`
]ara. 0722.722.743.
Tigl` metalic`, repara]ii acoperi[uri. Lucr`m [i \n afara
Bucure[tiului, 0753.70.93.91.

CITA}II
Doamna Matei Elena, fiica lui Grecu Viorica, cu domiciliul în comuna Mioarele, nr. 126, jud. Arge[, având
calitatea de intimat în dosarul nr. 1253/280/2013 aflat
pe rolul Judec`toriei Pite[ti, sunte]i chemat` în
aceast` instan]`, Complet C19, în data de 21 Noiembrie, ora 8.30, în proces cu Primarul Comunei
M`r`cineni în calitate de pre[edinte al Comisiei Locale de Fond Funciar M`r`cineni, în cauza având ca
obiect revizuire - fond funciar al`turi de intima]ii
Grecu Ion, Iosif Viorel, Iosif Virgil, Iosif Maria, Visoiu
Victoria, Vârtopeanu Valerica, Iosif Victoria, Iosif Ion.
Subscrisa {tirbu Valerian-Ionu], cu ultimul sediu
cunoscut în localitatea Peri[or, Str. Constantin
Brâncu[i, nr. 10B, jude]ul Dolj, este citat` la
Judec`toria Craiova în data de 19.11.2014, ora 08.30,
complet CCOM3, sala 2, în calitate de debitor în
dosarul civil nr. 37105/215/2014, în procesul ordonan]`
de plat` cu creditoarea GP Entreprise Holding ApS.
Numita Petrea Tita domiciliat` legal sat Contesti, com.
Davide[ti, jud. Arge[ este citat` \n calitate de p~r~t` \n

contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
2074/121/2014, av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`, cu termen de judecat` \n
data de 11.11.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i \n
vederea exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.
Litcaneanu Vladi- cu domiciliu în Ia[i, str. Mitropolit
Varlaam nr. 21, bl. C2, ap. 21, este citat în calitate de
p`rat, (ap`r`tor desemnat în calitate de curator special este d-na av. Burcoveanu Laura Elena) în dosarul
nr. 7406/245/2014, având ca obiect preten]ii, în data
de 18.11.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în
str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, complet
Co, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i,
[os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Enu]a Costel/ Beatrice- cu domiciliul în Ia[i, bd.
Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, parter, ap. 3,
jud. Ia[i, sunt cita]i în calitate de pârâ]i, în dosarul nr.
25968/245/2013, având ca obiect ac]iune în r`spundere contractual`, în data de 08.12.2014, 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 c23f, reclamant` fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul în Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud.Ia[i.
Numita Goleanu Magdalena cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul R\mnicu S`rat, str. George
Co[buc nr. 20, jude]ul Buz`u, este citat` la Tribunalul
Gala]i, la data de 20.11.2014 sala 3, ora 12, \n Dosarul
civil nr. 1538/121/2014, în proces cu Direc]ia General`
de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i.
Mo[tenitorii legali sau testamentari ai defunctei
{tef`nescu Corina-Natalia, CNP 2671016511671, decedat` la data de 20.05.2014, fost` cu ultimul domiciliu
\n Mun. Bucure[ti, Calea Vitan nr. 221, Sector 3, s` se
prezinte la data de 15.12.2014 ora 12:00 la Biroul Notarial Concordia din Bucure[ti, Calea Vitan nr. 108, bl.
V 35, sc. 2, ap. 37, Sector 3, pentru dezbaterea succesiunii. Men]ion`m c` publicarea se va face pe cheltuiala mo[tenitorilor.
SC Saga Holding Strategies SRL (fost` SC Legal Strategies SRL) cu sediul social în Bucure[ti, Sector 1, Calea
Grivi]ei nr.347 cl`direa “Remiza Circular`” etaj 1, camera nr.6, având C.U.I. 1591371, J40/855/1991 în calitate
de debitor, este citat` la Tribunalul Bucure[ti- Sec]ia a
VII-a Civil`, B-dul Unirii nr.37, Sector 3, camera 131
–Completul C2 în ziua de 09.12.2014 ora 9.00, în calitate de debitor, în proces cu Cabinet de Avocat Purcel
Femi]a în calitate de creditor în dosarul nr.
12283/3/2014 având ca obiect procedura insolven]ei.
Societatea Berkay Prest SRL, cu sediul cunoscut \n Bucure[ti, sector 2, str. Gherghi]ei, nr. 62, parter [i etaj 1,
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/20381/2008, CUI 24836179 atribuit \n data de
08.12.2008, este citat` la Judec`toria Sectorului 3 Bucure[ti, ora 8.30, completul C20 civil, \n data de
28.10.2014, \n calitate de debitor \n dosarul
54576/301/2013, av~nd ca obiect ordonan]a de plat`
OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura Civil`, \n contradictoriu cu creditoarea Metro Cash&Carry Romania SRL.
Budic` Ana-Maria – apelant citeaz` pe Tr`istaru
Florin, cu domiciliul în comuna Lalo[u, sat Port`re[ti,
jude]ul Vâlcea, la Curtea de Apel Pite[ti, în dosar nr.
2139/90/2014, cu termen la 26.11.2014, în calitate de
intimat, obiect: deschidere procedur` adop]ie, intimat fiind [i DGASPC Vâlcea.
P~r~ta Rotaru Marinela, cu ultim domiciliu cunoscut
in loc. Ungheni, jud. Ia[i, este chemat` la Judec`toria
Ia[i, complet C 24 M, \n ziua de 25 noiembrie 2014, ora
8,30, \n proces cu Rotaru Constantin, \n dosarul nr.
7880/245/2014 av~nd ca obiect – divor] cu minori, exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti, stabilire domiciliu
minor, pensie de intre]inere.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numi]ii Pascariu Maria cu domiciliul în comuna Matee[ti, sat
Greci, jud. Vâlcea [i Pascariu Constantin cu domiciliul
în ora[ Berbe[ti, sat Dealul Aluni[, bloc A29, scara C,
apart. 12, jud. Vâlcea în calitate de intima]i în dosarul
civil nr. 3210/90/2014, cu termen de judecat` la data
de 31.10.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Fieraru Elvira cu domiciliul în Mun. Tg. Jiu, Strada {u[i]a
nr. 26, jud. Gorj în calitate de intimat` în dosarul civil
nr. 3236/90/2014, cu termen de judecat` la data de
28.11.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numi]ii: Cazan
Mariana - Gabriela cu domiciliul în Mun. Dr`g`[ani,
strada regele Carol, bloc A1, scara A, etaj 3, apart.15,
jud. Vâlcea [i Cazan Constantin cu domiciliul în Mun.
Bucure[ti, Sector 5, Strada Dumbrava Nou` nr.4, bloc
M79, scara 1, apart.38 în calitate de intima]i în dosarul
civil nr.3206/90/2014, cu termen de judecat` la data
de 28.11.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
Radu Lucian n`scut la data de 15.10.1966 în Municipiul Craiova, cu ultim domiciliu în Comuna Murga[i,
Sat Balota de Sus, persoan` declarat` disp`rut` prin
hot`rârea de judecat` pronun]at` în sedin]a public`
de la data de 06 decembrie 2014, în dosarul cu
nr.3490/215/2010 r`mas` definitiv` la data de
20.02.2013. Cine are informa]ii cu privire la aceast`
persoan` s` se adreseze Com.Murga[i, Poli]iei
Jude]ene Dolj, Tribunalului Dolj, în dosarul cu
nr.11815/63/2014 pân` la data de 10.11.2014.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale a falimentului în dosarul nr. 5695/105/2009 al
Tribunalului Prahova prin sentin]a nr. 1278 din
24.10.2014 privind pe SC Aniko Trans SRL, cu
urm`toarele termene: depunerea cererilor privind
crean]ele n`scute în cursul procedurii: 08.12.2014, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor este 06.01.2015, depunerea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul procedurii: 26.02.2015, solu]ionarea contesta]iilor la
crean]ele n`scute în cursul procedurii [i pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al crean]elor
este 04.02.2015.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale a insolven]ei în dosarul nr. 3731/105/2014 al Tribunalului Prahova prin sentin]a nr. 1276 din 23.10.2014
privind pe SC Macogres Cons SRL, cu termenele:
depunere crean]e 15.12.2014, întocmire tabel preliminar 12.01.2015, întocmire tabel definitiv 30.01.2015 [i
Prima Adunare a Creditorilor 19.01.2015, la sediul administratorului judiciar în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.
Comuna Crîngeni anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul -Sistem Centralizat de Canalizare Ape
Uzate Menajere, Comuna Crîngeni, jude]ul Teleorman, propus a fi amplasat în Comuna Crîngeni,
jude]ul Teleorman. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Teleorman din Municipiul Alexandria, str.Dun`rii, nr.1, jude]ul Teleorman, în zilele de
luni-joi, între orele 08.00-16.00 [i vineri între orele
08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Teleorman.
Comuna Crîngeni anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul -Sistem Centralizat de Alimentare cu
Ap`, Comuna Crîngeni, jude]ul Teleorman, propus a fi
amplasat în Comuna Crîngeni, jude]ul Teleorman. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Teleorman
din municipiul Alexandria, str.Dun`rii, nr.1, jude]ul
Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00

[i vineri între orele 08.00-14.00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Teleorman.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al World Hotel’s SA desemnat prin
Sentin]a civil` din data de 30.10.2014, pronun]at` de
Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` în Dosar nr.
7635/3/2014, notific` deschiderea falimentului prin
procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva World Hotel’s SA, cu sediul în Bucure[ti Sectorul 1, B-dul Poligrafiei, Nr. 1B, CUI
14803298, nr. de ordine în registrul comer]ului
J40/7322/2002. Persoanele fizice [i juridice care înregistreaz` un drept de crean]` împotriva World Hotel’s
SA vor formula declara]ie de crean]` care va fi înregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civil`, cu referire la dosarul nr. 7635/3/2014, în
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor în tabelul
crean]elor 15.12.2014; b) termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor 26.12.2014; c) termenul limit` pentru definitivarea tabelului crean]elor
la 11.01.2015; d) data primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor 05.01.2015, ora 14.00; e) adunarea
general` a asocia]ilor World Hotel’s SA la data de
18.11.2014, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
Administratorul unic al SC Metchim SA, cu sediul în
Ploie[ti, str. Poligonului, nr. 2, jud. PH, identificat` prin
J29/130/1991, CUI 1350080, convoac` la sediul societ`]ii în data de 17.11.2014 ora 10.00, pentru to]i actionarii înscri[i în Registrul ac]ionarilor la data de
referin]` 10.11.2014, Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor, cu ordinea de zi: 1. Aprobarea vânz`rii
terenului intravilan în suprafa]` de 389 mp situat în
Ploie[ti, str. Poligonului nr. 2, cu num`r cadastral
127727 din cartea funciar` nr. 127727 a localit`]ii
Ploie[ti, c`tre SC Financeomni Leasing SRL , la pre]ul
de 10.000 de euro. 2. Propunerea privind data de înregistare este 05.12.2014. Dac` în data de 17.11.2014
Adunarea General` va fi nestatutar`, urm`toarea
adunare se va întruni în data de 18.11.2014, în acela[i
loc [i la aceea[i or`. Doar ac]ion`rii societ`]ii înscri[i
în registrul ac]ionarilor la data de referin]` de
10.11.2014, pot participa [i vota în cadrul adun`rii generale cu respectarea urm`toarelor drepturi [i
obliga]ii: - Unul sau mai mul]i ac]ionari, reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul
social are/au dreptul de complet` ordinea de zi în termen de 15 zile de la data public`rii prezentului convocator. - Ac]ion`rii au dreptul s` adreseze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii
convocatorului în Monitorul Oficial al României. Dreptul de a pune întreb`ri [i obliga]ia de a r`spunde pot
fi condi]ionate de m`surile pe care societ`]ile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea ac]ionarilor, buna desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor
generale, precum [i protejarea confiden]ialit`]ii [i a
intereselor comerciale ale societ`]ilor. Societ`]ile pot
formula un r`spuns general pentru întreb`rile cu
acela[i con]inut. - Unul sau mai mul]i ac]ionari,
reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5%
din capitalul social are/au dreptul de a prezen]a
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adun`rii Generale, în termen de cel mult 15 zile de la dat` public`rii
convocatorului în Monitorul Oficial al României. votul este deschis [i se poate manifest` numai de
ac]ionar fie personal, având asupra s` un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu procur` special`.
- formularul de procura special` se ob]ine de la sediul
societ`]ii începând cu publicarea prezentului convocator prin solicitare scris` adresat` societ`]ii pe fax
0244/567255. Procurile completate se depun în termen la sediul societ`]ii cu cel pu]in dou` zile
lucr`toare înaintea tinerii primei adun`ri. - textul integral al documentelor ce urmeaz` a fi prezentate
adun`rilor generale poate fi solicitat în scris societ`]ii
po[tal, pe fax 0244/567255. Reprezentant legal, Administrator unic Neac[u Ovidiu George.

SOMA}II
Rom~nia, Tribunalul Maramure[. Judec`toria Sighetu
Marma]iei. Dosar nr. 2482/307/2014. Soma]ie emis`
\n temeiul \ncheierii din 16 octombrie 2014. Av~nd \n
vedere cererea formulat` de reclamanta Gaborean
Ileana, domiciliat` \n Sighetu Marma]iei, str. Tisei nr.
67/A, jude] Maramure[, av~nd ca obiect rectificarea
\nscrierii \n CF nr. 57040 Sighetu Marma]iei (CF vechi
5) a suprafe]ei nr top 3759/30 de la 102 mp la
suprafa]` m`surat` de 214 mp, constatatea dob~ndirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului \n natur` teren situat \n loc. Sighetu
Marma]iei. Str. Tisei nr. 67/A, jud. Maramure[, \n
suprafa]` de 214 mp, a se dispune \nscrierea dreptului de proprietate asupra terenului \n suprafata de 214
mp pe numele reclamantei \n CF [i nr Top ar`tate, cu
titlu de uzucapiune, persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim au dreptul de
a formula opozi]ie \n termen de [ase luni de la
emiteresa publica]iei prezentei soma]ii. |n cazul \n
care, \n termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instant]a
va proceda la judecarea cererii formulate de reclaman]i. Pre[edinte Cristian Romic` Gulu]`, Grefier
Regos Mariana.
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din
9.10.2014. Având în vedere cererea formulat` de reclamantul Maghiar Mihai, domiciliat în comuna Rona
de Sus, nr. 345, jud. Maramure[, având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de lung` durat` prin jonc]iunea posesiilor
asupra imobilului în natur` teren în suprafa]` de 5.578
mp, înscris în CF 50359 (nr. vechi 74) Rona de Sus cu nr.
top 1458/1, dezmembrat, a se dispune întabularea
dreptului de proprietate asupra acestui teren în eviden]ele de carte funciar` pe seama reclamantului, cu
titlu de uzucapiune. 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 reclaman]i. (Dosar nr. 2530/307/2014).

ADUNåRI GENERALE
Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jude]ul Prahova, în calitate
de administrator judiciar al SC Compania Energopetrol SA (societate în insolven]`, în insolvency, en
procedure collective) cu sediul în Câmpina, Str.
Schelelor, nr. 32, Jude]ul Prahova, înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub nr. J29/3/1991, având CUI 1323700, în temeiul
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i Statutului societ`]ii, convoac` Adunarea General` Extraordinar`
A Ac]ionarilor (AGEA) la data de 08.12.2014, ora 10:00,
la sediul societ`]ii. Având în vedere Notificarea înregistrat` la sediul administratorului judiciar sub nr.
1558/31.10.2014, prin intermediul c`reia Domnul Celescu Mircea, legitimat cu CI seria PH nr. 522190, având
CNP 1490801293134, inten]ioneaz` s` renun]e la calitatea de administrator special al societ`]ii debitoare,
în temeiul dispozi]iilor Legii nr. 85/2006 [i Legii nr.
31/1990, republicat`, administratorul judiciar convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor cu urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea,
discutarea [i aprobarea demisiei Domnului Celescu
Mircea din func]ia de administrator special al societ`]ii. 2. Desemnarea unui nou administrator spe-

cial, pe perioada nelimitat`, pân` la revocare, urmând
c` acesta s` îndeplineasc` atribu]iile prev`zute de
Legea nr. 85/2006, sub supravegherea administratorului judiciar. 3. Stabilirea datei de identificare a
ac]ionarilor conform art.238 alin.1 din L297/2004.
Dat` de înregistrare propus` de Administratorul Judiciar este 24.12.2014, iar dat`-ex este 23.12.2014. 4. Împuternicirea reprezentantului administratorului
judiciar, Domnul Andrei Ioan, pentru îndeplinirea formalit`]ilor necesare pentru publicarea [i înregistrarea
hot`rârii AGEA la Oficiul Registrului Comer]ului de pe
lâng` Tribunalul Prahova. La [edin]a pot participa [i
vota actionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
sfâr[itul zilei de 20.11.2014 considerat` ca dat` de
referin]`. Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând
individual sau împreun` cel pu]in 5% din din capitalul
social au dreptul: a) De a introduce puncte pe ordinea
de zi a adun`rii generale, cu condi]ia ca fiecare punct
s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de
hot`râre propus spre adoptare de c`tre adunarea
general`, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convocatorului, respectiv 18.11.2014. b) De a
prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a
adun`rii generale, în termen de cel mult 15 zile de la
data public`rii convocatorului, respectiv 18.11.2014.
Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pân` cel
târziu la data 05.12.2014. Societatea va formula un
r`spuns general pentru întreb`rile cu acela[i con]inut
care va fi disponibil pe pagina de internet a societ`]ii,
în format de întrebare – r`spuns, dac` întreb`rile vor
fi transmise pân` cel mai târziu 05.12.2014. Ac]ion`rii
men]iona]i în aliniatele precedente au obliga]ia s`
trimit` materialele/ întreb`rile în scris, în plicuri închise, înso]ite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI în cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice,
precum [i copia actului care dovede[te calitatea de
reprezentant legal al acestora, la sediul societ`]ii cu
men]iunea scris` clar, cu majuscule PENTRU
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor din
data de 08/09.12.2014 sau pe e-mail cu semn`tur`
electronic` extins` încorporat` conform Legii nr.
455/2001 privind semn`tura electronic`, la adresa
hq@energo.ro men]ionând la subiect “pentru AGEA
din 08/09.12.2014”. Ac]ion`rii pot participa personal
sau pot fi reprezenta]i în cadrul AGEA de c`tre
reprezentan]ii lor legali sau de c`tre alte persoane
c`rora li s-a acordat procura special` pe baza formularului de procur` special` pus la dispozi]ie de societate, în condi]iile legii. Formularele de procur`
special` se pot ob]ine de la sediul societ`]ii, în limba
român` sau în limba englez`, sau se pot descarc` de
pe website-ul societ`]ii www.energo.ro, începând cu
dat` de 06.11.2014. Un exemplar, în original al procurii
speciale, completat [i semnat înso]it de copia actului de identitate valabil al ac]ionarului (BI/CI în cazul
ac]ionarilor persoane fizice [i certificat de înregistrare
în cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul
societ`]ii pân` la data de 05.12.2014, ora 12.00, un altul
urmând s` fie pus la dispozi]ia reprezentantului pentru c` acesta s` î[i poat` dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile înso]ite de actele de
identificare ale ac]ionarilor pot fi transmise la sediul
societ`]ii, precum [i prin e-mail cu semn`tur` electronic` extins` încorporat` conform Legii nr.455/2001
privind semn`tura electronic`, pân` la data de
05.12.2014 ora 12.00 la adresa mailto:
headoffice@tco.rohq@energo.ro men]ionând la
subiect “pentru AGEA din 08/09.12.2014”. La data
desf`[ur`rii AGEA, reprezentantul desemnat va preda
originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost
transmise prin e-mail cu semn`tur` electronic` extins` [i o copie a actului de identitate valabil a
reprezentantului desemnat. Actionarii au posibilitatea de a vota [i prin coresponden]`, înainte de
adunare, prin utilizarea formularului de vot prin coresponden]` (în limba român` sau în limba englez`),
care se poate ob]ine de la sediul societ`]ii sau de pe
website-ul societ`]ii, www.energo.ro, începând cu
dat` de 06.11.2014. Materialele, documentele [i
proiectul de hot`râre supuse dezbaterii AGEA pot fi
consultate la sediul societ`]ii, în fiecare zi lucr`toare
sau pe website-ul societ`]ii (www.energo.ro începând
cu data de 06.11.2014). Va rug`m c` eventualele solicit`ri privind informa]ii suplimentare/clarific`ri
privind punctele înscrise pe ordinea de zi s` ni le solicita]i pân` la data de 02.12.2014. Dac` la prima convocare adunarea nu va fi statutar`, [edin]a se
reconvoac` pentru data de 09.12.2014 în acelea[i
condi]ii (loc de desf`[urare, ora, ordine de zi). Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul SC Compania Energopetrol SA sau la telefon 0244/336651 int.
150, de luni pân` vineri, între orele 09.00 -13.00 [i pe
website-ul www.energo.ro. Ac]ion`rii pot solicit`
copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul
[edin]ei, contra sumei de 0,5 lei/pag.

LICITA}II
UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou, sat.
Garina, nr. 66 organizeaz` în data de 26.11.2014, ora8.30, licita]ie public` deschis` cu strigare în vederea
vânz`rii urm`toarelor suprafe]e de teren: -terenul înscris în CF 30231 extravilan, în suprafa]` de 188.510
metri p`tra]i -p`[une, pentru care pre]ul de pornire a
licita]iei se stabile[te la 59.500lei. -terenul înscris în
CF 30852 extravilan, în suprafa]` de 470 metri p`tra]i
-p`[une, pentru care pre]ul de pornire a licita]iei se
stabile[te la 1.900 lei. -terenul înscris în CF 30903 intravilan, în suprafa]` de 15.005 metri p`tra]i -p`[une,
pentru care pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te
la 6.765lei. -terenul înscris în CF 30906 extravilan, în
suprafa]` de 57.7500 metri p`tra]i -p`[une, pentru
care pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la
182.300lei. Înscrierea la licita]ie se poate face pân` la
data de 24.11.2014, ora- 8.30. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul prim`riei [i la telefon:
0751.112.380.
SC Cogeme Set Ro SRL Mice[ti, Calea Câmpulungului,
Nr.76B, jude]ul Arge[, tel: 0248/234250; fax:
0248/234224. Achizi]ionare „Agregat flexibil multifunc]ional de prelucrare simultan` la ambele capete”.
SC Cogeme Set Ro SRL, cu sediul în Calea Câmpulungului, nr. 76B, Mice[ti, jud. Arge[, CUI RO17481030,
anun]` organizarea licita]iei pentru achizi]ionarea
unui agregat flexibil multifunc]ional de prelucrare simultan` la ambele capete” din proiectul „Asimilarea
tehnologiei moderne de prelucrare simultan` la ambele capete a reperelor tip ax turbin` supra-alimentare motoare cu combustie intern`, necesare
industriei construc]iilor de ma[ini”, pentru data de
11.11.2014, ora 14.00. Durata maxim` a contractului
este de dou` luni începând de la data atribuirii contractului. Valoarea estimat` este de 322.000 Euro. Detalii suplimentare referitoare la obiectul licita]iei [i
documentele solicitate se g`sesc gratuit la sediul societ`]ii, sau pot fi solicitate la adresa: florin.coltoi@cogemeset.ro. Persoana de contact: Director Florin
Coltoi. Tel. 0747492376; Fax. 0248234224. Data limit`
de depunere a ofertelor: 10.11.2014, ora 15.00, la sediul
social.
Anun] de participare la concesionare prin negociere
direct`: 1.Informa]ii generale privind concedentul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa:
Jude]ul Tulcea, Ora[ul Babadag, Str. Republicii, Nr. 89
, Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail :urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Informa]ii generale
privind obiectul concesiunii: - teren cu suprafa]a de
572 mp situat sub grajdul din str. Ciucurovei F.N. - teren
cu suprafa]a de 3312 mp aferent construc]iei (grajd)
situat pe str. Ciucurovei F.N. 3. Informa]ii privind documenta]ia de atribuire:3.1. orice persoan` interesat`
are dreptul de a solicita [i de a ob[ine documenta]ia
de atribuire, punerea la dispozi]ia oric`rei persoane
interesate care a \naintat o solicitare \n acest sens, a

unui exemplar din documenta]ia de atribuire se realizeaz` \n mod direct, nerestric]ionat [i deplin, prin mijloace electronice sau pe suport de h~rtie. 3.2.
Compartimentul responsabil din cadrul concedentului: Serviciul Urbanism din cadrul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Cabanei nr.5. 3.3. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia solicitan]ilor \n mod
gratuit. 3.4. Data limit` pentru solicitarea clarificarilor 19.11.2014. 4. Informa]ii privind ofertele: 4.1 Data
limit` de depunere a ofertelor: 28.11.2014, ora 09,00 la
secretariatul Prim`riei ora[ului Babadag, str. Republicii, nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, \n 1 exemplar. 5.
{edin]a de deschidere a licita]iei va avea loc \n data de
28.11.2014, ora 10.00 la sediul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Republicii, nr.89
6. Informa]ii privind instan]a competent` \n
solu]ionarea litigiilor ap`rute: contesta]iile se depun
\n termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul concedentului, men]ionat la punctual 1, iar ac]iunea \n justi]ie se introduce la sec]ia de
contencios administrativ a Tribunalului Tulcea \n termen de 30 zile. 7. Data transmiterii anun]ului de
atribuire c`tre institu]iile abilitate \n vederea
public`rii: 05.11.2014
Organizatorul licita]iei: Direc]ia Silvic` Teleorman, cu
sediul în Alexandria, Str.Mih`i]` Filipescu, nr.3,
Jud.Teleorman, tel.0247.312.333, fax: 0247.315.790, email: office@alexandria.rosilva.ro. Data [i ora
desf`[ur`rii licita]iei: 04.12.2014, ora 10.00. Locul
desf`[ur`rii licita]iei: sediul Direc]iei Silvice Teleorman, Alexandria, Str.Mih`i]` Filipescu, nr.3, Jud.Teleorman. Tipul licita]iei: public` deschis` cu strigare.
Licita]ia este organizat` [i se desf`[oar` conform
prevederilor “Regulamentului de vânzare a masei
lemnoase care se recolteaz` anual din fondul forestier
proprietate public` a statului administrat de RNPRomsilva” aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului
[i P`durilor nr.1898/2010, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Data [i ora organiz`rii preselec]iei: 25.11.2014, ora 14.00. Data [i ora limit` pân` la
care se poate depune documenta]ia pentru
preselec]ie [i înscriere la licita]ie: 24.11.2014, ora 14.00.
Lista partizilor care se liciteaz`, pre]urile de pornire [i
pasul de licitare este afi[at` la sediul unit`]ii [i poate
fi accesat` pe internet la adresa: www.rosilva.ro. Volumul total de mas` lemnoas` pe picior oferit la
licita]ie: 13.210mc, din care pe sortimente: produse
principale 13.210mc [i respectiv pe specii [i grupe de
specii: stejari: 5.191mc; -diverse specii tari: 4.219mc; diverse specii moi: 3.800mc. Masa lemnoas` oferit`
la vânzare provine din fondul forestier proprietate
public` a statului, certificat în sistemul Forest Stewartship Council (FSC). Masa lemnoas` r`mas` neadjudecat` dup` încheierea licita]iei nu se va putea
adjudeca prin negociere, urmând a fi oferit` la o nou`
licita]ie. Caietul de sarcini se procur` de la sediul
direc]iei silvice începând cu data de 05.11.2014. Pentru informa]ii suplimentare, se poate adresa organizatorului licita]iei, persoanele de contact: ing.Vijiala
Cristian, ing.Ionescu Dimitrie, tel. 0247.312.333.
Compania Na]ional` de C`i Ferate “CFR” SA, Sucursala Regionala De C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patrimoniu, cu sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr. 1,
organizeaz` la sediul societ`]ii, licita]ie public`, deschis`, cu strigare, în data de 28.11.2014 de la ora 11.00
pentru închirierea de loca]ii (spa]ii [i terenuri) disponibile în vederea desf`[ur`rii de activit`]i comerciale,
prest`ri servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe raza sta]iilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate
în subordinea Sucursalei Regionala CF Bra[ov. Pentru
detalii privind loca]ia (amplasarea), suprafa]a, destina]ia (obiect de activitate), tariful minim de pornire
al licita]iei, taxele necesare a fi achitate pentru participarea la licita]ie, v` pute]i adresa la sediul Sucursalei
Regionale CF Bra[ov– Divizia Patrimoniu (telefon:
0268/429107, 0268/410108) sau pute]i accesa site-ul
www.cfr.ro– CFR SA -Licita]ii interne –nivel regional închirieri. Documenta]iile necesare particip`rii la
licita]ie (caiete de sarcini [i anexe) se procur`, contra
cost, de la sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate
Bra[ov –Divizia Patrimoniu. Documentele necesare
admiterii particip`rii la licita]ie se vor depune la sediul
Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patrimoniu, pân` la data de 21.11.2014.
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. Serviciul Fiscal Municipal
One[ti. Biroul Colectare [i Executare Silit`. Nr. 108984
data 27.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. Serviciul Fiscal Municipal One[ti, în
temeiul art. 162 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 21.11.2014, ora 10.00 în localitatea
One[ti, str. Po[tei nr. 5, vinde prin licita]ie public` (termenul 3) bunul imobil proprietate a debitorului SC
Tagus Contor Romania SRL cu sediul în sat Balciu, comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, cod de identificare fiscal` 8122704: - Apartament 2 camere situat în jude]ul
Bac`u, localitatea One[ti, strada Ca[inului, nr. B9, sc.
A, parter, ap. 15 – în valoare de 47944 lei (exclusiv TVA).
Pre]ul de pornire a licita]iei 47944 lei (exclusiv TVA),
astfel: Vânzarea va avea loc în data de 21.11.2014 ora
10.00 la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str.
Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` pân` la
data de 20.11.2014, taxa de participare reprezentând
10% din pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de
cump`rare scris`, precum [i celelalte acte prev`zute
de art. 162, alin. 7 din OG nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal` republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la
sediul vânz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i
ob]ine la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti,
telefon 0234/ 320671, interior 223.
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. Dosar de executare nr. H-20.
Nr. A.F.J.C.M. 14701 din 31.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna noiembrie ziua 17. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 17 luna noiembrie anul 2014 ora 10.00, în localitatea Ia[i, str.
Anastasie Panu, nr. 26, se vor vinde prin vânzare la
licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Hydramold SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 23, et. 1, cod de
identificare fiscal` 1966633: Denumirea bunului
mobil (descriere sumar`): Pre]ul de pornire a
licita]iei/ exclusiv TVA (lei): Cota TVA (%): 1. Echipament mobil pentru asambl`ri filetate Emaf, nr. inventar 10091. 190.268 lei. 24%; 2. Echipament spate
Uema, nr. inventar 10089. 138.897 lei. 24%; 3. Echipament de tensionare/ detensionare Tens Relax, nr. inventar 10090. 159.134 lei. 24%; 4. Pres` rabatabil`
extrac]ie 400 T HPHR4/ 15-00 (unitate electrohidraulic` ac]ionare pres` extrac]ie 400 T - 4 Kw [i
multiplicator hidraulic 700 bar), nr. inventar 10087.
60.481 lei. 24%; 5. Stand probat grup combinat de
ac]ionare STH-21 (Mbtelecom - sa[iu, grup de
ac]ionare, modulul de m`surare, grupuri de probat/
testat, suport, grup de ac]ionare, tablou electric, instala]ia hidraulic`, transmisii mecanice [i hidrostatice, pupitrul de comand`), nr. inventar 10094. 332.066
lei 24%. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
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 RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P.
Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost
respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/
2004, pentru aprobarea normelor metodologice a
O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, în 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 termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 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 Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul organului fiscal sau la telefon num`rul 0232/ 213332,
interior 1701. Data afi[`rii: 05.11.2014.
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 Ia[i. Dosar executare nr. M-120, Nr.
înreg. CCM 14689 /31.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile, Anul 2014, luna noiembrie, ziua 18. În temeiul art. 162 alin. (1) 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 18, luna noiembrie anul 2014,
ora 10,00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor
vinde prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: SC Melita Invest SRL cu
domiciliul fiscal în Ia[i, [os. P`curari, nr. 1A, bl. 540, tr.
5, et. 6, ap. 4, CUI 24967905: Nr. crt., Denumirea
bunului mobil, descriere, Drepturi reale [i privilegiile
care greveaz` bunurile, Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA (lei), Cota TVA (%): 1. Autoutilitar` Furgon, marca Iveco, tip ML 75 E15 Euro Cargo, nr. omologare FBVE321211I96Y3, an fabricatie 1997, nr. identificare
ZCFA75A1002244721, motorin`, culoare alb, nr. înmatriculare IS-44-FLX, -, 7576 lei, 24%; 2. Autoutilitar` Furgon, marca Iveco, tip 35-12 Turbodaily, nr. omologare
FBVE291212I95Y3, an fabrica]ie 1999, nr. identificare
ZCFC3580105224207 motorin`, culoare alb nr. înmatriculare IS-44-ROD, -, 5250 lei, 24%; 3. Autoturism M1,
marca Opel, tip Astra-F-CC, nr. omologare
ABPL230015JB8E2, an fabrica]ie 1995, nr. identificare
WOLOOOO58S8187036, benzin`, culoare albastru, nr.
înmatriculare IS-77-FLX, -, 975 lei, 24%; 4. Autoturism
M1, marca Opel, tip 196 Vectra, nr. omologare
AAPL1H1112J98E2, an fabrica]ie 1996, nr. identificare
WOLOOOO36T5022341, benzin`, culoare gri, nr. înmatriculare IS-44-MLT, -, 1350 lei, 24%; 5. Masa circular, -,
300 lei, 24%; 6. Circular Holzcraft, -, 2490 lei, 24%; 7.
Ma[in` Combi Bernardo, -, 2827 lei, 24%; 8. Abric
Bernardo, -, 255 lei, 24%; 9. Ma[in` de rindeluit Combi,
-, 1597 lei, 24%; 10. Pres` furnir, -, 3232 lei, 24%. Total:
25852 lei. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru
vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% în
conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]`
nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -fiscale care a fost publicat` în Monitorul Oficial
nr. 431 din 28.06.2010. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare 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 54 TREZ 4065 067X
XX01 9752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe
proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din
care s` rezulte c` au fost respectate prevederile art.
157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru aprobarea
normelor metodologice a O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat` în 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 termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 174 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 Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i – Colectare Contribuabili Mijlocii, etaj 7, camera 1701, sau la telefon 0232/213332,
int. 1701. Data afi[`rii: 05.11.2014.

PIERDERI
Pierdut adeverin]` achitare apartament, pe numele
Voinicu Constantin [i Voinicu Gheorghi]a. O declar
nul`.
Pierdut proces verbal la act vânzare-cump`rare nr.
1798/15.05.1995, pe numele Grigoroiu Maria. Îl declar
nul.
Pierdut Atestat profesional transport marf`, eliberat
de A.R.R. Arge[, pe numele {imon Alexandru, din comuna Aninoasa – Arge[. Se declar` nul.
Pierdut Atestat Profesional Auto pe numele Dumitru
Constantin Cornel. Îl declar nul.
Pierdut Certificat Constatator sediu social activit`]i
birou al S.C. Bendis Fly S.R.L. J40/2646/2006, C.U.I.
18394110, sediul social în Bucure[ti, Str. Râmnicul Valcea nr.25, bl.20B, sc.2, ap.78, emis la data de
22/02/2011. Îl declar nul.
Declar nul atestat ADR nr. 0025114 eliberat de A.R.R.
Bucure[ti, pe numele Nistor Marius Daniel.
Socol Valentina, declar pierdut` (nul`) autoriza]ie de
construire nr.91/2011 eliberat` de Prim`ria Sector 3.
Pierdut vigniete seria HI nr. 5062541 [i 5062532,
apar]inând Omniasig VIG S.A., le declar nule.
Subscrisa S.C.P. Casa De Insolven]a Homoranu SPRL în
calitate de lichidator judiciar SC Ital-Proiect SRL cu
sediul în sat Miroslava, pozitia 49, parter, cam.1, com.
Miroslava, jud. Ia[i, având num`r de ordine în registrul comer]ului J22/2591/2007 [i C.U.I. 22429276,
conform Încheierii nr.405/2013 din data de 26.11.2013,
pronun]at` de Sec]ia II Civil`- Faliment a Tribunalului
Ia[i, în dosar nr. 11802/99/2012, nr. în format vechi:
889/2012, declar` pierdut Certificatul de înregistrare
în scopuri de TVA al societ`]ii mai sus men]ionate.

