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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activi-
tate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e,
numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite,
cu prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`, fe-
meie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [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. 

În conformitate cu prevederile art.43 din H.G. nr.
611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul
în Bd. Ion Mihalache  nr. 15-17, sectorul 1, organizeaz` în
data de 16 decembrie 2014, ora 10:00 (proba scris`),
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
temporar vacant` de: -consilier, clasa I, grad profe-
sional principal la Direc]ia General` de Coordonare Im-
plementare Programe de Investi]ii Majore– Direc]ia
Unitatea Coordonare POS M. Condi]iile de participare
[i de desf`[urare a concursului, bibliografia [i alte in-
forma]ii necesare sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se
depun în termen de 8 zile de la data public`rii prezen-
tului anun], la sediul ministerului.

Prim`ria comunei Stoene[ti, jude]ul Vâlcea orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei contractuale
de execu]ie vacante de Muncitor calificat, clasa III,
clasa de salarizare 12 din cadrul Serviciului Public de
Alimentare cu Ap`, aflat în subordinea Consiliului
Local al comunei Stoene[ti, nivelul studiilor: medii ab-
solvite cu diplom` de bacalaureat, calificare instalator
ap`-canal,vechime în munc` în specialitate (dovedit`
cu documente justificative) - minim 3 ani. Concursul
const` în prob` scris` [i interviu [i se desf`[oar` în
data de 29 decembrie 2014, ora 9,00 - proba scris` [i 30
decembrie 2014, ora 9.00 - interviul. Pentru înscrierea
la concurs candida]ii vor prezenta pân` la data 09 de-
cembrie 2014, ora 15.30 la Secretariatul din cadrul
Prim`riei comunei Stoene[ti un dosar de concurs. Per-
soana de contact: Buliga Mariana, tel 0250/777489,
fax: 0250-777.510.

Prim`ria comunei Brebu Nou din jude]ul Cara[-Sev-
erin, organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei
publice de inspector, grad profesional principal (agent
fiscal) în cadrul aparatului de specialitate al primaru-
lui- compartimentul finan]e publice locale, execut`ri
silite [i achizi]ii publice. Proba scris` va avea loc în data
de 05.01.2015, ora-12:00, iar proba interviul în data de
07.01.2015 ora-10.00, la sediul Prim`riei din Brebu Nou,
sat. Garina, nr. 66. Dosarele se depun în termen de 20
de zile de la data public`rii anun]ului. Condi]ii: studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalenta, vechime în spe-
cialitatea studiilor necesar` exercit`rii func]iei publice:
minim 5 ani [i cuno[tin]e minime operare calculator.
Bibliografia [i informa]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul Prim`riei Brebu Nou [i la telefon: 0751.112.380.

Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, cu sediul în
str. Radu Vod` nr. 26-26 A, sector 4, Bucure[ti, orga-
nizeaz` concurs în vederea ocup`rii func]iei publice va-
cant` de execu]ie de inspector de munc` clasa I grad
profesional  superior în cadrul biroului Monitorizare
Rela]ii de Munc`. Condi]ii de participare: Condi]ii gen-
erale –art.54 din Legea nr.188/1999 republicat` –cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare: Condi]ii speci-
fice: -Studii de specialitate: studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniile fundamentale: [tiin]e in-
ginere[ti, [tiin]e agricole [i silvice, [tiin]e juridice, [tiin]e
economice sau în specializ`rile: sociologie, psihologie,
medicin`, administra]ie public` [i [tiin]e politice; -Per-
fec]ion`ri (specializ`ri): curs inspector resurse umane;
-Cuno[tin]e de operare pe calculator: Curs de operare
PC/ECDL. -Vechime minim` în specialitatea studiilor: 9
ani. Acte necesare pentru înscriere: -formularul de în-
scriere pus la dispozi]ie de I.T.M. Bucure[ti; -copia ac-
tului de identitate; -copiile diplomelor de studii [i a
altor acte care s` ateste efectuarea unor specializ`ri; -
copia carnetului de munc` sau, dup` caz, o adeverin]`
care s` ateste vechimea în munc` [i, dup` caz, în spe-
cialitatea studiilor necesare ocup`rii func]iei publice
(conform Ordinului ANFP nr. 192/20013 pentru apro-
barea formatului standard al adeverin]ei care atest`
vechimea în munc` [i vechimea în specialitatea studi-
ilor); -cazierul judiciar; -adeverin]` medical` care s` at-
este starea de s`n`tate corespunz`toare eliberat` cu
cel mult 6 luni anterior derul`rii concursului de c`tre
medicul de familie al candidatului sau de c`tre unit`]ile
sanitare abilitate (adeverin]a care atest` starea de
s`n`tate con]ine, în clar, num`rul, data, numele emi-
tentului [i calitatea acestuia, în formatul standard sta-
bilit de Ministerul S`n`t`]ii Publice); -declara]ia pe
propria r`spundere sau adeverin]a care s` ateste c` nu
a desf`[urat activit`]i de poli]ie politic`; -declara]ia pe
propria r`spundere c` nu a fost destituit(`) dintr-o
func]ie public` sau nu i-a încetat contractul individual
de munc` pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Concursul const  ̀în sus]inerea unei probe scrise în data
de 09.01.2015 ora 10.30 [i interviul în data de 13.01.2015
ora 11.30. Copiile de pe actele necesare înscrierii se vor
prezenta înso]ite de documentele  originale sau în copii
legalizate. Dosarele se vor depune în perioada 05-
24.12.2014,  perioada de selec]ie a dosarelor este
29.12.2014-06.01.2015. Rela]ii suplimentare la tel.:
021.331.18.03.

CITA}II
Lohan Elena Constan]a este citat` la Judec`toria Dara-
bani, pentru “partaj”, în data de 13.01.2015.

Citez pe G`in` Doina Florentina s` se prezinte în data
de 09.12.2014 la sediul Judec`toriei Turnu-M`gurele,
în calitate de pârât`, în dosarul cu nr. 2560/329/2014
având ca obiect: rezolu]iune contract de între]inere.

Se citeaz` Ter]ea Ioan, cunoscut cu ultimul domiciliu
\n Ploie[ti, Str. Lacul B~lea, bl. 86, ap. 54, Prahova [i
Aleea Brum`relelor nr. 7, bl. 131, sc. D, ap. 70, et 2,
Ploie[ti, Prahova, citat \n dosarul 17822/281/2009 pen-
tru termenul din 29.01.2015, ora 09:00.

Se citeaz` Sîngeorzan Flore [i Sîngeorzan Florian în cal-
itate de pârâ]i în proces cu Le[an Florea, în dosar nr.
3055/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud având ca obiect
uzucapiune, succesiune [i partaj, cu termen la
15.01.2015.

Se citeaz` numi]ii Olar Nicolae lui Condrate, Olar
Oni[or lui {tefan, Olar Raveca lui {tefan, Olar Nicolae
lui {tefan, Olar Ana lui {tefan,  Olar Maria [i Bodiu Nas-
tasia c`s. cu Androne Leon în calitate de pârâ]i în pro-
ces cu C`lu[ Adrian-Ioan, în dosar nr. 2129/265/2013 al
Judec`toriei N`s`ud având ca obiect validare contract
vânzare-cump`rare, uzucapiune, succesiune, cu ter-
men la 23.04.2015.

Petentul Raiu Constantin, domiciliat în municipiul Con-
stan]a, Str. Muncel, nr. 49, jude]ul Constan]a, posesor
al imobilului constând în suprafa]` de teren de 174mp
teren intravilan din totalul de 814mp, situat în mu-
nicipiul Fete[ti, Str.Culea Corneliu, nr. 1, jude]ul
Ialomi]a, având urm`toarele vecin`t`]i: -la Nord -Alee,
-la Sud -Str.Culea Corneliu, -la Est -md Mihalcea Aurica,
-la Vest -md Moise Negulescu, solicit`, în temeiul uzu-
capiunii de lung` durat` prev. de art. 1846, 1860 C.civ.
dobândirea dreptului de proprietatea asupra acestui
imobil. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i
ca în termen de [ase luni de la emiterea prezentei
soma]ii s` formuleze cereri de opozi]ie, în caz contrar
urmând a se trece la judecarea cererii.

Sentin]a civil` nr.2284/11 Septembrie 2014 pronun]at`
în Dosarul nr.2570/207/2014: Admite cererea formu-
lat` [i precizat` de reclamanta-creditoare SC Prest`ri
Servicii Texas SRL Tg. Secuiesc, cu sediul în Mun. Tg. Se-
cuiesc, Str. Stadionului, nr.24, Jude]ul Covasna, înregis-
trat` la ORC Covasna sub nr.J14/350/1993,
CUI:3975646, împotriva pârâtei-debitoare SC Petrion
Trans Expert Solution SRL Caracal, cu sediul în Mun.

Caracal, b-dul A.Caracalla, nr.4, bl.4, sc.1, ap.18, Jude]ul
Olt, înregistrat` la ORC sub nr. J28/572/2012, având
CUI:RO30662603. Ordon` pârâtei-debitoare SC Petrion
Trans Expert Solution SRL Caracal s` pl`teasc` recla-
mantei-creditoare SC Prest`ri Servicii Texas SRL Tg.Se-
cuiesc, în termen de 30 de zile de la comunicarea
prezentei ordonan]e, suma de 1137,45 Lei (RON), din
care suma de 1106,70 Lei reprezentând contravaloarea
facturii nr. 3900720 din 25.04.2014 emis` în urma
efectu`rii unui transport rutier de m`rfuri pe ruta Chi-
ajna-Varpalota (HU) [i suma de 30,75 Lei (RON)
reprezentând dobânda legal` aferent` debitului, cal-
culat` de la data soma]iei de plat`- 12 iunie 2014 [i
pân` la data de 8 septembrie 2014, precum [i la plata
dobânzii legale calculate în continuare pân` la plata
pl`]ii efective [i totale a sumei restante. Oblig` pârâta-
debitoare la plata cheltuielilor de judecat` în cuantum
de 500 Lei, c`tre reclamanta-creditoare. Cu drept de
cerere în anulare în termen de 10 zile de la data
înmân`rii sau comunic`rii prezentei ordonan]e de
plat`. Pronun]at` în [edin]` public` azi 11 septembrie
2014, la sediul Judec`toriei Caracal, Jude]ul Olt.

JUDECåTORIA SIGHETU MARMA}IEI, DOSAR NR.
1941/307/2014, SOMA}IE. AVÂND ÎN VEDERE
AC}IUNEA RECLAMAN}ILOR GODJA IOAN {I GODJA
MARIA, DOMICILIA}I ÎN SIGHETU MARMA}IEI, STR. LU-
CIAN BLAGA, NR. 35, AVÂND CA OBIECT UZUCAPIUNE
ASUPRA TRENULUI SITUAT ÎN SIGHETU MARMA}IEI,
STR. LAZU SESULUI, ÎN SUPRAFA}å DE 2.920MP, DIN-
TRE VECINII VLAD GHEORGHE, TURDA MIHAI {I
BERINDE VASILE, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR.822, NR. TOP.
2962/2/3, PERSOANELE INTERESATE CARE POT DOVEDI
UN DREPT SAU INTERES LEGITIM AU DREPTUL DE A
FORMULA OPOZI}IE ÎN TERMEN DE 6 LUNI DE LA PUB-
LICAREA SOMA}IEI. PRE{EDINTE, GREFIER.

SOMA}II
Soma]ie \n vederea solu]ion`rii cauzei civile cu nr.
4594/290/2014 privind pe reclamantul {util` Petru \n
contradictoriu cu p~r~]ii B`nd`[il` Maria, Bucate[ Per-
sida [i Cornea Moise, av~nd ca obiect uzucapiune, cu
termen de judecat` la data de 25.02.2015. V` aducem
la cuno[tin]` faptul ca numitul {util` Petru cu domi-
ciliul \n com. Ezeri[, sat Soceni nr. 17, jud. Cara[-Severin
invoc` dob~ndirea prin uzucapiune a imobilului teren
identificat \n CF 180 Soceni la locul numit “Trestinic”
nr top 229 \n suprafa]` de 4680 mp situat administra-
tiv \n localitatea Soceni, jud. Cara[ Severin. To]i cei in-
teresa]i pot s` fac` opozi]ie, \n caz contrar, \n termen
de 6 luni de la emiterea prezentei, se va trece la jude-
carea cererii.

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
1136/265/2014. Soma]ie de uzucapiune – emis` în baza
Încheierii pronun]at  ̀la 19.11.2014. Prin ac]iunea civil  ̀ce
face obiectul dosarului nr. 1136/265/2014, reclamantul
Nedelea Niculae, domiciliat în com. Dumitra, sat Cepari,
nr. 58, jud. Bistri]a-N`s`ud a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de
c`tre pârâtul Rus Vasile, asupra terenului înscris în CF
25436 Telciu, top 7123 în suprafa]` de circa 7450mp.
Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate
faptul c  ̀au posibilitatea de a formula opozi]ie în cauz ,̀
în termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` pub-
lica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a trece la jude-
carea cererii de uzucapiune. Pre[edinte: Munteanu
Diana-Maria. Grefier: {tiopu Ana. 

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit administrator
judiciar în dosarul 4722/111/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Ghecorel SRL
CUI 16551707 J05/1167/2004 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Ghecorel SRL este data de 15.12.2014; 2. termenul limit`
de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comu-
nicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
05.01.2015; 3. termenul pentru solu]ionare even-
tualelor contesta]ii va fi data de 12.01.2015 [i termenul
pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi
data 20.01.2015; 4. prima [edin]` a adun`rii credito-
rilor va avea loc în data de 12.01.2015, ora 14.00, la
adresa Private Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 5134/111/2014 aflat pe rolul Tribunalu-
lui Bihor, privind pe debitoarea SC Cotex Lohn SRL CUI
32331029 J05/1620/2013 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2014 [i, în consecin]`: 1. ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Cotex Lohn SRL este data de 09.01.2015; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi
data de 19.01.2015; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de 26.01.2015 [i ter-
menul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 13.02.2015; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 26.01.2015, ora 14.00, la
adresa Private Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al societ`]ii Prin-
cer S.A. cu sediul în Bucure[ti, B-dul Na]iunile Unite
nr.4, bl.107A, etaj 5- Corp B5, [i etaj 6- Corp C6, Sector 5,
înregistrat` la O.R.C.B. sub nr. J40/9336/1991, C.U.I.
RO1565291, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor la data de 6 ianuarie 2015, ora 12.00, la
sediul din B-dul Na]iunile Unite nr.4, bl.107A, etaj 6-
Corp C6, Sector 5, Bucure[ti, pentru to]i ac]ionarii în-
registra]i în Registrul Ac]ionarilor la data de referin]`
31.12.2014. În cazul neîndeplinirii cvorumului legal,
Adunarea General` Ordinar` va fi reprogramat` la a
doua convocare pentru data de 7 ianuarie 2015, în
acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. Or-
dinea de zi este urm`toarea: 1. Aprobarea repartiz`rii
la dividende a profitului net al anului 2008 înregistrat
ca rezultat reportat. 2. Diverse. Accesul în sala de
[edin]` se face pe baza actului de identitate [i a certi-
ficatului de actionar, sau pe baza procurii speciale de
reprezentare. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefon 021.314.62.07.

Consiliul de Administra]ie al Societate Apartamentul
SA Pite[ti, cu sediu în mun. Pite[ti, jud. Arge[, str. De-
pozitelor, nr.39bis, înregistrat` la Registrul Comer]ului
sub nr. J03/05/1991, având CUI 129170, prin Decizia sa
din 02.12.2014, convoac` Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor pentru data de 12.01.2015, respec-
tiv 13.01.2015 a doua convocare, la ora 12.00, la sediul
societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul
ac]ionarilor la data de referin]` 29.12.2014, care au
dreptul s` participe [i s` voteze în cadrul adun`rii gen-
erale care are urm`toarea ordine de zi: 1.Aprobarea
efectu`rii demersurilor, în conformitate cu prevederile
Legii 151/2014, în vederea alegerii uneia din variante:
a)admiterea la tranzac]ionare pe o pia]` reglementat`
a ac]iunilor societ`]ii sau b)admiterea la
tranzac]ionare în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zac]ionare;  -ATS  a ac]iunilor societ`]ii. Prezentarea
Raportului Consiliului de Administra]ie în conformi-
tate cu cerin]ele  art.2 al.(1) [i (2) din Legea 151/2014. 2.
Aprobarea procedurii de retragere din societate a
ac]ionarilor în cazul în care nu se aprob` nici o vari-
ant` de la primul punct al prezentei ordine de zi cu
consecin]a transform`rii în societate de tip închis.
3.Aprobarea datei de 29.01.2015, ca dat` de înregistrare
a ac]ionarilor [i a datei de 28.01.2015 ca ex-date. 4.Man-
datarea reprezentantului societ`]ii care s` semneze
hot`rârea AGEA [i a unei persoane care s` întreprind`
toate demersurile de înregistrare [i publicitate a

hot`rârii adoptate. Ac]ionarii reprezentând, individual
sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social, au
dreptul în termen de 15 zile de la data public`rii con-
voc`rii s` propuna introducerea de puncte pe ordinea
de zi a adun`rii generale [i s` prezinte cel târziu cu o
zi lucr`toare înainte de data adun`rii proiectele de
hot`râre aferente noilor puncte. Aceste drepturi se pot
exercita numai în scris la sediu societ`]ii, sau trans-
mise prin servicii de curierat sau po[t`. Orice ac]ionar
are dreptul s` adreseze societ`]ii întreb`ri privind
punctele de pe ordinea de zi a adun`rii pân` la data de
12.01.2015. Documentele referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi-inclusiv Raportul Consiliului de
Administra]ie care se prezint` la primul punct al or-
dinii de zi, buletinele de vot prin coresponden]`,
procurile speciale, proiectele de hot`râri pot fi consul-
tate [i/sau procurate de la sediul societ`]ii, începând
cu data de 12.12.2014. Ac]ionarii se vor putea prezenta
personal sau î[i pot numi reprezentant la adunarea
general`, sau vor putea vota prin coresponden]`.
Reprezentarea ac]ionarilor se poate face [i prin alte
persoane decât ac]ionarii, cu excep]ia administratoru-
lui, pe baz` de procuri speciale, care se vor depune în
original la sediul societ`]ii pân` la data de 08.01.2015.
În acela[i termen buletinele de vot prin coresponden]`
completate [i semnate de ac]ionar se vor depune la
sediul societ`]ii personal sau prin po[t` recomandat
cu confirmare de primire pe care s` fie trecut` adresa
ac]ionarului (expeditor). Informatii suplimentare se
pot ob]ine la sediul societ`]ii sau la telefon
0248.632.677. Prezentul convocator se va publica în
pres` [i în MO al României partea a IV-a în conformi-
tate cu prevederile legale. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, Ion Cantu.

LICITA}II
PRIMåRIA COMUNEI GALICEA, JUDE}UL VÂLCEA: -
ÎNCHIRIAZå/CONCESIONEAZå O PARTE DIN IMOBILUL
”SEDIU VECHI PRIMåRIE” SITUAT ÎN SATUL GALICEA,
COMUNA GALICEA, JUDE}UL VÂLCEA, PENTRU URMå-
TOARELE ÎNTREBUIN}åRI: CABINET AVOCATURå,
PUNCT DE LUCRU BANCå, PROIECTåRI, CONSULTAN}å
PROIECTåRI; -CONCESIONEAZå TEREN 10.000MP
PUNCTUL BALASTIERA SITUAT ÎN SATUL BRATIA VALE,
COMUNA GALICEA, JUDE}UL VÂLCEA; -
ÎNCHIRIAZå/CONCESIONEAZå IMOBILUL ”TEREN [I
BAZINE FRUCTE CAP” CU DESTINA}IA ”CIUPERCåRIE”
SITUAT ÎN SATUL GALICEA, COMUNA GALICEA,
JUDE}UL VÂLCEA, ÎN ZONA DISPENSARULUI UMAN; -
CONCESIONEAZå /ÎNCHIRIAZå ”TEREN [I CABAN`” SIT-
UATE ÎN SATUL GALICEA, COMUNA GALICEA, JUDE}UL
VÂLCEA, ÎN PARCUL COMUNAL. CERERILE SE DEPUN LA
SEDIUL PRIMåRIEI COMUNEI GALICEA. RELA}II LA TELE-
FON/FAX: 0250.762.160.

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. Nr. 19716/02.12.2014. Anun].
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i,
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u,
cu sediul în str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 - 3, în temeiul art.
20, 22 din H.G. 731/2007 privind normele metodolog-
ice de aplicare a O.G. 14/2007, organizeaz` licita]ie pub-
lic` în ziua de 18 decembrie 2014, orele 12:00, pentru
vânzarea unui apartament compus din dou` camere
de locuit [i dependin]e, cu o suprafa]` util` de 36,38
mp, situat în localitatea Moine[ti, Jude]ul Bac`u,
strada Libert`]ii, num`rul 4, Bl. B1, sc. A, parter. Pre]ul
de pornire 42141 lei, inclusiv TVA. Pasul de licitare este
5% din pre]ul de pornire a licita]iei. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul A.J.F.P. Bac`u - Compar-
timentul Valorificare Bunuri, camera 310, telefon
0234/510015, interior 134.

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 Or`[enesc
Moine[ti. Str. Zorilor, bl. 1B, parter, Moine[ti, Jude]ul
Bac`u. Dosar de executare nr. 4625, Nr. 63936 din
02.12.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 18.12.2014, ora
12, în localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter, se
vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietate a debitorului SC Koala Junior SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Com`ne[ti, str. Crinului,
nr. 15, jud. Bac`u, cod de identificare fiscal` 24682312.
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor
indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul); Pre]ul de evaluare sau de
pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei) diminuat cu 25%:
Autoutilitar` furgon cabin` integrat`, marca Ford
Tranzit, culoare alb, serie [asiu WFL0XXGBFL2A13734,
an fabrica]ie 2003, Serie carte de identitate D778685,
nr. înmatriculare BC-01-COS, 36.210 lei; Ma[in` de t`iat
hârtie, achizi]ionat din import în baza D.V.I. nr. 15786
din 15.12.2008 – Biroul vamal Bac`u, 29.955 lei; Ma[in`
de tip`rit KBA Rapid` SR04H ma[ina nr. 65651506,
83.835 lei. Total: 150.000 lei. Regimul [i cotele de tax`
pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. 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 prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de partic-
ipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionali-
tate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare 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,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
[i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-
mitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, 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`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0234-
364774.

SC Badgaz SRL, societate aflat` \n reorganizare, prin ad-
ministrator judiciar, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, scoate la v~nzare prin licita]ie, teren
f`r` construc]ii în suprafa]` de 386 mp, situat în intrav-
ilanul Municpiului Ploie[ti, Str. Industriei, nr.78, Jude]ul
Prahova la pre]ul de 34.600 lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia
se va ]ine \n data de 09.12.2014 ora 14:00, la sediul ad-
ministratorului din Ploie[ti, iar \n cazul \n care bunul nu
va fi adjudecat, licita]ia se va ]ine \n data de 12.12.2014,
16.12.2014, 13.01.2015, 16.01.2015, 20.01.2015, 23.01.2015,
27.01.2015, 30.01.2015, 03.02.2015, la aceea[i or` [i
aceea[i adres`. Cererile de \nscriere la licita]ie se depun
\n original la sediul administratorului judiciar \nso]ite
de toate documentele prev`zute \n regulamentul de
v~nzare. |nscrierea la licita]ie se poate efectua cu 48 de
ore \naintea datei ]inerii licita]iei, mai multe rela]ii pre-
cum [i achizi]ionarea regulamentului de v~nzare se pot
ob]ine de la administratorului judiciar, la adresa mai
sus men]ionat`, la numerele de telefon
0723.357.858/0244597808, email: office@andreiioan.ro
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

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]. Serviciul Colectare [i Exe-
cutare Silit` Persoane Juridice. Nr. 50041/ 27.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Ziua
27, luna noiembrie, anul 2014. În temeiul art. 162, alin.
(1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur̀  Fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam]
cu sediul în localitatea Piatra Neam], B-dul. Traian nr.
19 bis, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri mobile: 1. ?n data de 18.12.2014, ora 10.00,
bunurile debitoarei SC Vinca Service SRL cu domiciliul
fiscal ?n Roznov, str. Paltinului, cod de identificare fis-
cal` 15407135: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile: PV sechestru nr. 29472/ 24.06.2014 emis de
AJFP Neam]. Buc. Pre]ul de pornire a licita]iei (I), ex-
clusiv TVA *: 1. Autoturism Toyota N2 KUN 25L, culoare
albastru, an fabrica]ie 2007, nr. ?nmatriculare NT - 11 -
VNC. 1 buc. 26.977 lei; 2. Autoturism Skoda SEALHX01,
culoare gri, an fabrica]ie 2006, nr. ?nmatriculare NT -
10 - VNC. 1 buc. 19.649 lei. *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte pân` în ziua lucr`toare precedent` termenu-
lui de vânzare la licita]ie (17.12.2014, pân` la orele 16.30)
urm`toarele documente: - oferta de cump`rare, în
cazul vânz`rii la licita]ie; - dovada pla]ii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (plata se va face în contul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], nr.
RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. beneficiar 2612782,
deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice
str̀ ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; - dovada emis` de organele fiscale c` nu
are obliga]ii fiscale restante fa]` de acestea, ?n spe]`
certificatul fiscal emis de organul fiscal ?n adminis-
trarea c`ruia se afl` contribuabilul, precum [i certifi-
catul fiscal emis de Consiliul Local pentru impozitele [i
taxele locale; - urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]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 - 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia masuri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/
207602, interior 4413 între orele 8.30 - 12.00. Data
afi[`rii 27.11.2014.

Ministerul Finantelor 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]. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Târgu Neam]. Dosar de executare nr. 10634; 10635/
08.09.2014. Nr. 13920 din 18.11.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2014, luna noiembrie, ziua 18. 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 18, luna decembrie, orele 12,
anul 2014, în localitatea Tg. Neamt, str. [tefan Cel Mare,
nr. 48, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a garan]ilor: Ivasuc Iulian
cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Aleea Rozelor,
nr. 42, bl. K4, sc. A, ap. 3, jud. Ia[i [i Ivasuc Cornelia cu
domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. P`curari, nr. 114,
bl. 581, et. 1, ap. 3, jud. Ia[i, pentru debitorul Birou Notar
Public Suleap Mihai cod de identificare fiscal`
RO21033485, cu sediul \n municipiul Ia[i, str. P`curari
nr. 122, bloc 582, sc. B, parter, jud. Ia[i. Descrierea
bunului imobil, descrierea sumar`: Pre]ul de evaluare
(lei) exclusiv TVA: Pre]ul de pornire a licita]iei a-III-a (lei)
redus cu 50%: Teren categoria de folosin]` arabil \n
suprafa]` de 1800 mp, situat \n extravilanul com.
Agapia, jud. Neam], punctul Filioara. 39826 lei. 19913
lei; Teren categoria de folosin]` livezi \n suprafa]` de
1086 mp, situat \n extravilanul com. Agapia, jud.
Neam], punctul Filioara. 25949 lei. 12975 lei. *) cota de
tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate
cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare este scutit`
de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: AJFP Ia[i - Act notarial – contract de ipotec`
imobiliar̀  644 [i 646 din 15.02.2013. 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 vân-
zare: 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, tax` achitat` \n contul
RO42TREZ4935067XXX002934, deschis la Trezoreria
Tg. Neam], pentru beneficiar Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Neam], CUI 2612782 cu OP sau
mandat po[tal; 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 înmatricu-
lare 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,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
[i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-
mitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0233/ 790040. Data afi[`rii: 18.11.2014.

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 Neam]. Serviciul Fiscal Municipal
Roman. Dosar de executare nr. 2617216. Nr. 72.721 din
24.11.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru ansamblu
de bunuri. Anul 2014 luna Noiembrie ziua 24. |n
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` \n ziua de 17 luna Decembrie, orele 11.00,
anul 2014 \n localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`,
nr. 1, se vor vinde prin licita]ie public` urm`torul
ansamblu de bunuri, proprietate a debitorului
Sta]iunea de Cercet`ri [i Produc]ie pt. Cultura Sfeclei
de Zah`r Roman cu domiciliul fiscal \n localitatea
Roman, str. Fabricii, nr. 4, jud. Neam], cod de identifi-

care fiscal` 2617216: a) – Barac` bascul` situat` \n local-
itatea Trife[ti, comuna Trife[ti, jude]ul Neam],
suprafa]` construit` de 9 mp, anul construirii 1980,
structura de rezisten]` din tabl`, tâmplarie din metal
cu geam normal, pardoseli din beton, uzur` 50%; b) –
Cântar bascul` situat \n localitatea Trife[ti, comuna
Trife[ti, jude]ul Neam]; c) - Copertin` tractoare situat`
\n localitatea Trife[ti, comuna Trife[ti, jude]ul Neam],
suprafa]` construit` de 188,7 mp, anul construirii 1982,
structura de rezisten]` profile metalice, finisaje inte-
rioare [i exterioare din plas` sârm`, pardoseli din
beton, acoperi[ tip [arpant`, \nvelitoare din tabl`,
uzur` 90%; d) – Atelier mecanic situat \n localitatea
Trife[ti, comuna Trife[ti, jude]ul Neam], suprafa]` con-
struit` de 160 mp, anul construirii 1980, structura de
rezisten]` profile metalice, finisaje interioare [i exte-
rioare nu sunt, pardoseli din beton, acoperi[ tip
[arpant`, \nvelitoare din tabl`, uzur` 90%; e) – 2 Por]i
metalice situate \n localitatea Trife[ti, comuna Trife[ti,
jude]ul Neam]. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
16.392 lei (exclusiv TVA). Not`: Terenul aferent con-
struc]iilor este proprietatea A.D.S. *) cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile
este 24%/ neimpozabil \n conformitate cu preveder-
ile art. 128, alin. (3), lit. b), art. 141, alin. 2, lit. f) din Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulte-
rioare, pct. 6, alin. (7) [i pct. 35 din Normele metodolog-
ice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate
prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/ 2004, cu
modific`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: S.F.M. Roman - 3.360.262 lei. 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` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` \n ziua precedent` termenului de vân-
zare: 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 per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului 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 creditorii 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 intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art. 172 -
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Gu-
vernului 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 con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/
740129. Data afi[`rii: 27.11.2014. 

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 Neam]. Serviciul Fiscal Municipal
Roman. Dosar de executare nr. 2617216. Nr. 72.721 din
24.11.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2014 luna Noiembrie ziua 24. |n temeiul
art. 162, alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` \n ziua de 17 luna Decembrie orele 11.00 anul
2014 \n localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1,
se vor vinde prin licita]ie public` urm`torul ansamblu
de bunuri, proprietate a debitorului Sta]iunea de
Cercet`ri [i Produc]ie pt. Cultura Sfeclei de Zah`r
Roman cu domiciliul fiscal \n localitatea Roman, str.
Fabricii, nr. 4, jud. Neam], cod de identificare fiscal`
2617216: a – Cl`dire cantin` situat` \n localitatea
Roman, strada Fabricii, nr. 4, jude]ul Neam], suprafa]`
construit` de 480 mp, anul construirii 1980, structur`
de rezisten]` din beton [i pere]i din c`r`mid`,
tâmpl`rie din lemn cu geam normal, pardoseli din
mozaic [i du[umea din lemn, uzur̀  \ntre 35 - 85%, eval-
uat` la pretul de 282.173 lei (f`r` TVA); b – Barac` met-
alic` situat` \n localitatea Roman, strada Fabricii, nr. 4,
jude]ul Neam], suprafa]` construit` de 136 mp, anul
construirii 1980, structur` de rezisten]` profile metal-
ice, finisaje interioare [i exterioare din tabl` cutat`,
pardoseli din beton, acoperi[ tip [arpant`, \nvelitoare
din tabl`, uzur` 75%, evaluat` la pre]ul de 20.691 lei
(f`r` TVA); c – Fânar situat \n localitatea Roman, strada
Fabricii, nr. 4, jude]ul Neam], suprafa]` construit` de
200 mp, anul construirii 1980, structur` de rezisten]`
profile metalice, pardoseli din beton, acoperi[ tip
[arpant`, \nvelitoare din internit`, uzur` 85%, evaluat
la pre]ul de 4.482 lei (f`r` TVA); d –Grajd animale sit-
uat \n localitatea Roman, strada Fabricii, nr. 4, jude]ul
Neam], suprafa]` construit` de 427,5 mp, anul constru-
irii 1982, structur` de rezisten]` c`r`mid`, pardoseli
din beton, acoperi[ tip [arpant`, \nvelitoare din inter-
nit`, uzur` 30 - 70%, evaluat la pre]ul de 61.343 lei (f`r`
TVA); e – Grajd animale situat \n localitatea Roman,
strada Fabricii, nr. 4, jude]ul Neam], suprafa]` con-
struit` de 336 mp, anul construirii 1982, structur` de
rezisten]` profile metalice, pardoseli din beton,
acoperi[ tip [arpant`, \nvelitoare din internit`, uzur`
30 - 70%, evaluat la pre]ul de 57.240 lei (f`r` TVA);
Not`: Terenul aferent construc]iilor este proprietatea
A.D.S. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor imobile este 24%/ neimpozabil \n con-
formitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b), art.
141, alin. 2, lit. f) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul
Fiscal, cu modific`rile ulterioare, pct. 6 alin. (7) [i pct.
35 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului
nr. 44/ 2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imo-
bile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`oarele:
Creditori, Sarcini: S.F.M. Roman - 3.360.262 lei. 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` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` \n ziua precedent` termenului de vân-
zare: 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 per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului 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 creditorii 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 intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art. 172 -
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Gu-
vernului 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 con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/
740129. Data afi[`rii: 27.11.2014. 

În temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Municipiul Slobozia orga-
nizeaz` licita]ie public` în data de 18.12.2014 ora 10.00,
la sediul din str. Episcopiei, nr.1, a urm`torului bun
sechestrat, proprietate a debitorului SC PAV Cris Impex
SRL, cu sediul în Slobozia, Str. Matei Basarab BL. 29 SC.

C AP. 4, dosar executare nr. 22870/ 22.06.2010: Denu-
mirea bunului imobil -hala prest`ri servicii - cu regim
de în`l]ime parter, cu suprafa]` construit` de 205 mp
[i suprafa]` util` de 196 mp . -Hala cu structura met-
alic`, închideri perimetrale [i învelitoare din panouri
ixopan de 10 cm grosime este amplasat` în incinta SC
PAV CRIS IMPEX SRL pe sos. Nordului, lot. 4; -Terenul
aferent construc]iei în suprafa]` de 1200 mp, apar]ine
Domeniului Privat al Mun. Slobozia; Pre] de pornire a
licita]iei exclusiv TVA - 106.265 lei / Cota TVA - scutit.
Licita]ia se afl` la al II-lea termen [i porne[te de la
pre]ul de evaluare diminuat cu 25%. Cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile
este 24%, scutit în conformitate cu prevederile art.141
alin.(2) lit.f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis-
cal, cu modific`rile ulterioare [i pct.4 alin.(3) din
normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr.
44/2004, cu modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestui bun s` instiin-
teze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare; Pentru participarea la
licita]ie, ofertan]ii depun în plic închis, pîn` cel târziu
în ziua precedent` termenului de vânzare, ora 12.00,
urm`toarele documente: -oferta de cump`rare; -
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei (care se va vira în con-
tul RO56TREZ3915006XXX000125, deschis la Trezore-
ria Municipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii
noastre); -împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; -pentru persoanele juridice de na]ionali-
tate român`, copie a certificatului unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; -pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; -pentru persoanele fizice române,
copie a actului de identitate; -pentru persoanele fizice
str`ine, copie a pa[aportului; - dovad` emis` de c`tre
organele fiscale, c` nu are obliga]ii fiscale restante fa]`
de acestea, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. La licita]ie nu
poate participa debitorul în nume propriu sau prin per-
soane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competen]`, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscal` republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.9
alin.(2) lit.c)din O.G. 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 rela]ii suplimentare
v` pute]i adresa la sediul Municipiului Slobozia, sau
la telefon 0243/231401 int. 175.

În temeiul art. 162 alin (1) din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua
de 18, luna decembrie, anul 2014, ora 10.00, la sediul
Municipiului Slobozia, din str. Episcopiei, nr.1, se va
vinde prin licita]ie public  ̀deschis  ̀urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Chemgas Holding
Corporation SRL, din ora[ul Slobozia, {os. C`l`ra[i, KM
4, jud. Ialomi]a, C.U.I. 24978785, dosar de executare
nr.17160/ 22.05.2012: Denumirea bunului mobil - Auto-
turism Mercedes 600 SEL, an de fabrica]ie 1994, cu
serie motor 12008621, serie [asiu WDB1400571A223-
963, motor 5987 cmc, benzin`. / Pre] de pornire a
licita]iei exclusiv TVA - 16.241 lei. / Cota TVA- 24%.
Licita]ia se afl  ̀la al II-lea termen [i porne[te de la pre]ul
de evaluare diminuat cu 25%. Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este de
24% în conformitate cu prvederile art.128 alin.(3) lit.b)
din Legea nr.581/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ulterioare, [i pct.6 alin.(7) din normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal,
aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr.44/ 2004, cu
modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun s` instiinteze despre
aceast` organul de executare, înainte de dat` stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunului
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare ora 12.00, urm`toarele
documente: -oferta de cump`rare; -dovad` pl`]ii taxei
de participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire
a licita]iei (care se va vira în contul RO56TREZ3915006-
XXX000125, deschis la Trezoreria mun. Slobozia, sau la
casieria unit`]ii noastre); -împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; -pentru persoanele ju-
ridice 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 per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
-pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport;
-dovad` emis` de c`tre organele fiscale, c` nu are
obliga]ii fiscale restante fa]` de acestea, urmând s` se
prezinte la dat` stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
în acest scop. Debitorul nu va putea licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`. La licita]ie documentele
solicitate în copie, vor fi prezentate în original pentru
conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel intere-
sat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competen]`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art.9 alin (2) lit. d) din O.G.
92/2003 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit ,̀ nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru rela]ii suplimentare va pute]i adresa la sediul Mu-
nicipului Slobozia, sau la telefon 0243/231401 int. 163.

PIERDERI
Subsemnatul Paul C`t`lin Fasarea declar pierdut` [i
nul` chitan]a GMA4350036, apar]inând Groupama
Asigur`ri SA.

Pierdut proces verbal din 28.07.1976, pe numele Sme-
doiu Elena. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe nu-
mele Tertis Eugenia [i Tertis Trifon. O declar nul`. 

Pierdut legitima]ie Ordinul Arhitec]ilor din România
nr. 1394, pe numele Nem]eanu Ruxandra. O declar
nul`. 

Pierdut contract închiriere+anexe 1,2,3 nr.
2687/04.10.1999, emis de SC Cotroceni SA, pe numele
Vezeteu Cristian. Se declar` nul.

Lamescou SRL identificat` cu J40/9781/2013, CUI.
32101470, cu sediul în Bucure[ti, Sectorul. 3, Bulevar-
dul Ion C. Bratianu, nr. 34, et.2, biroul 7, declar` pier-
dute [i nule certificatele constatatoare anexate
certificatului de înregistrare seria B nr. 2797986.

Gymul Transport SRL, sediu Str. Z`voi nr.8, com. Roata
de Jos, jud. Giurgiu, C.U.I. 30114406 din 25.04.2012,
J52/247/24.04.2012 declar` pierdut facturier seria GR
ISM nr. 0000151- 0000200, din care de la 0000181-
0000200 le declar`m nule.

SC Olympus Group SRL din Bucure[ti, J40/1602/2006,
C.U.I. 18342294 din data 03.02.2006, declar nul`
[tampila rotund` a firmei, din data de 08.09.2014.

Pierdut legitima]ie de la Clubul |n]elep]ilor, Sector 2,
pe numele ing. R`doi Matei. O declar nul`.

SC Mhs Otopeni Truck&Bus SRL, cu sediul în Otopeni,
Str. Drumul G`rii Otopeni, nr.1b, Ilfov, declar pierdute
Carte de Interven]ie [i Registru Special pentru AMEF cu
seria 2600004-05 [i serie fiscala IF 0304008737. Le de-
clar nule.

Pierdut certificat constatator emis în temeiul art.15
alin.(1) lit.b) Legea 359/2004 privind punctul de lucru
situat în sat Fundeni, comuna Dobroe[ti, tarla 10, Parcela
259, Depozitul T53, jud.Ilfov, al SC Alex Joccop SRL, CUI
12354141, J40/2409/2013, declarat prin declara]ia model
2 nr.34020 din 13.09.2011. Îl declar̀ m nul.


