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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de
Filologie Român` „A. Philippide” organizeaz`, în
ziua de 10.12.2014, ora 9 :00, concurs pentru ocuparea postului de cercet`tor [tiin]ific gradul III, în
domeniul Filologie român`, specializarea Toponimie. Concursul se va desf`[ura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune
în termen de 30 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Institutului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332/101 115.
Institutul Na]ional de Cercetare- Dezvoltare pentru Optoelectronic` INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomi[tilor, nr.409, Ora[ M`gurele, Jud. Ilfov
scoate la concurs, 1 post de asistent cercetare
[tiin]ific` cu contract individual de munc` pe
durat` determinat`, cu sursa de finan]are din
contractul CARESSE-STAR 55/2013. Cerin]ele pentru ocuparea postului vacant de asistent cercetare [tiin]ific`: -absolvent al unei facult`]ii
tehnice (fizice, matematic`, [tiin]e aplicate, inginerie, [tiin]a mediului); -cuno[tinte detaliate
despre propriet`]ile [i aplica]iile laserilor în investigarea mediului; -cuno[tin]e de optic`, procese
la interac]ia radia]iei luminoase cu medii neomogene; -cuno[tinte de baz` privind fizica atmosferei; -cuno[tin]e de baz` privind teledetec]ia
activ` [i pasiv`, imagini satelitare, sisteme lidar,
analizoare în situ; -abilit`]i tehnice pentru utilizarea [i mentenan]a echipamentelor optoelectronice; -cuno[tin]e de operare PC [i office
(platforma Windows, Linux); -cuno[tin]e de programare (Labview, C++, MatLAB, Python),
aplica]ii web [i baze de date (PHP, HTML, MySQL);
-solide cuno[tin]e de limba englez`. Locul
desf`[urarii concursului: la sediul INOE 2000 din
str. Atomi[tilor, nr.409, Ora[ul M`gurele, Jud. Ilfov.
Data depunerii dosarului de concurs: 02.12.201408.12.2014. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 din str. Atomi[tilor, nr.409,
Ora[ul M`gurele, Jud. Ilfov. Rela]ii la telefon:
021/457.45.22.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Gala]i cu sediul în Gala]i, Str. Domneasca,
nr.191, scoate la concurs, în zilele de 18.11.2014
(proba scris`) [i 20.11.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior – Birou
Centru de formare profesional`; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacante:
Preg`tire de specialitate – studii univeristare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate
– minimum 9 ani; Cuno[tin]e operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 18.11.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
20.11.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac
în termen de 8 zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Gala]i.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Buz`u cu sediul în Buz`u, Str. Ion B`ie[u,
bl.3A,parter, scoate la concurs, în zilele de
18.11.2014 (proba scris`) [i 20.11.2014 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Inspector clasa I, grad profesional principal –
Compartiment Resurse Umane [i salarizare;
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii
univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate – minimum 5 ani;
Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,
seriozitate. Programul concursului: 18.11.2014 –
ora 9.00 – proba scris`; - 20.11.2014 – ora 12.00 –
interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de
la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Buz`u.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Cluj cu sediul în Cluj, Str. George Co[buc,
nr.2, scoate la concurs, în zilele de 18.11.2014 (proba
scris`) [i 20.11.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi temporar vacante: 1. Consilier
clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Informatic` [i managementul bazelor de date;
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacante: 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 informatic sau tehnic; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ`
[i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Consilier
clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Analiza pie]ei muncii, programe de ocupare [i
implementare m`suri active; Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie temporar vacante: 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 specialitate: minimum 5
ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. 3. Consilier clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Analiza pie]ei
muncii, programe de ocupare [i implementare
m`suri active; Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar vacante: 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 specialitate: minimum 1 an;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,
seriozitate. 4. Referent de specialitate clasa II, grad
profesional superior, Compartimentul Control îndeplinirea m`surilor asiguratorii [i executare
silit`; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate –
studii superioare de scurt` durat` absolvite cu
diplom`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,

seriozitate. Programul concursului: 18.11.2014 – ora
9.00 – proba scris`; 20.11.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul AJOFM Cluj.
Consiliul de Administra]ie al Spitalului Or`[enesc
Târgu L`pu[ scoate la concurs func]ia de Manager
-persoan` fizic`. Concursul se va desf`[ura în perioada 10.12.2014-12.12.2014, la sediul Spitalului din
Ora[ Târgu L`pu[, str. Tineretului, nr.9-11, jud. Maramure[, dup` cum urmeaz`: 1. Test-gril` de verificare a cuno[tin]elor (timp maxim 2 ore)
–eliminatoriu: 10.12.2014, ora 09.00; 2.Sus]inerea
proiectului de management (timp de prezentare
maxim 15 minute, durata poate fi suplimentat`
de pre[edintele comisiei de concurs în cazul în
care se pun întreb`ri suplimentare): 12.12.2014, ora
12.00; 3.Interviu de selec]ie: 12.12.2014. Orele, pentru sus]inerea proiectului [i a interviului de
selec]ie, vor varia în func]ie de num`rul de candida]i. La concurs se pot înscrie candida]ii care îndeplinesc, cumulativ, urm`toarele criterii de
selec]ie: a) sunt absolven]i de înv`]`mânt universitar de lung` durat` cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; b) s` fie absolvent al unor cursuri de
perfec]ionare în management saniar, agreate de
Ministerul S`n`t`]ii [i stabilite prin ordin al Ministrului S`n`t`]ii sau sunt absolven]i ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar,
economic sau administrativ, organizat într-o institu]ie de înv`]`mânt superior, acreditat` potrivit
legii; c) au cel pu]in 2 ani vechime în posturi
prev`zute cu studii universitare de lung` durat`,
conform legii; d) nu sunt condamna]i penal sau
în curs de urm`rire penal`; e) sunt ap]i din punct
de vedere medical (fizic si neuropsihic); f) nu au
vârsta de pensionare, conform legii; g) au achitat
taxa de participare la concurs. Dosarul de înscriere
se va depune la sediul Spitalului Or`[enesc Târgu
L`pu[, nr.9-11, biroul RUNOS, în zilele de luni pân`
vineri, între orele 08.00-15.00, cu 7 zile înaintea
datei stabilite pentru sus]inerea concursului [i va
con]ine urm`toarele documente: a) cerere de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copia legalizat` a diplomei de licen]` sau echivalente; d)
copia legalizat` a documentelor care atest` absolvirea cursurilor de perfec]ionare în management sanitar ori copia legalizat` a diplomei de
master sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o institu]ie
de înv`]`mânt superior acreditat` potrivit legii;
d) curriculum vitae; f) copii ale diplomelor de
studii [i alte acte ce atest` efectuarea unor specializ`ri, competen]e/atestate etc. în domeniul
managementului sanitar; g) adeverin]` care
atest` vechimea în posturi cu studii universitare
de lung` durat` sau copie dup` carnetul de
munc`, certificat`, "în conformitate cu originalul",
de c`tre conducerea unit`]ii; h) cazierul judiciar; i)
adeverin]` din care rezult` c` este apt medical,
fizic si neuropsihic; j) declara]ia, pe propria r`spundere, privind necolaborarea cu Securitatea înainte
de anul 1989; k) declara]ia, pe propria r`spundere,
c` nu este urm`rit penal [i nu are cuno[tin]` c` a
fost început` urm`rirea penal` asupra sa; l) copie
legalizat` a actelor (certificat de c`s`torie etc.)
prin care si-a schimbat numele, dup` caz;
m)proiectul de management realizat de candidat,
depus într-un plic sigilat; n)chitan]a de plat` a
taxei de participare la concurs. Condi]ii de promovare: Concursul se desf`[oar` în doua etape,
dup` cum urmeaz`: 1.etapa de verificare a îndeplinirii de c`tre candida]i a condi]iilor stabilite
în publica]ia de concurs, etapa eliminatorie;
2.etapa de sus]inere a probelor de evaluare [i
cuprinde: a) proba scris`, un test-gril` de verificare a cuno[tin]elor; b) proba de sus]inere a
proiectului de management. Nota minim` de promovare a fiec`rei probe de evaluare este 7,00.
Media final` pentru promovare este de cel pu]in
8. În termen de 3 zile de la data finaliz`rii înscrierilor, comisia de concurs studiaz` dosarele depuse
[i stabile[te pentru fiecare candidat rezultatul,
prin înscrierea men]iunii „Admis,, sau „Respins,,.
Rezultatul se afi[eaz` ia sediul spitalului. Rezultatul se poate contesta în termen de 24 ore de la
afi[are. Contesta]iile se solu]ioneaz` de c`tre
comisia de solu]ionare a contesta]iilor în termen
de 48 ore de la data expir`rii termenului pentru
depunerea a acestora. Taxa de concurs este de 500
lei [i va putea fi achitat` la casieria spitalului sau
în contul: RO96TREZ44021F220800XXXX deschis
la Trezoreria Târgu L`p[ (cod fiscal: 3695247).
Rela]ii suplimentare privind organizarea [i
desf`[urarea concursului pentru ocuparea
func]iei de manager, bibliografia, temele-cadru
pentru proiectul de management, etc, se pot
ob]ine de la sediul Spitalului Or`[enesc Târgu
Lâpu[, serviciul RUNOS [i pe site-ul: www.spitallapus.ro, pe site-ul Prim`riei Ora[ului Târgu L`pu[:
www.primariatargulapus.ro, persoan` de contact: Heres Viorica, Telefon: +0262.384.324, Fax:
+40372.873.042.

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.

VÂNZåRI DIVERSE

Du[manul trebuie }inut afar`. (Burebista).
0733.940.772. 0761.674.276.

VÂNZåRI 2 CAMERE
Mihai Bravu - Dristor McDonald's, bloc stradal,
1990 P/8, cf.1, decomandat, 2 gr.sanitare, T+G+F,
calorifere noi antifonat. Ideal locuit/firm`, birou

avocatur`, notariat, cabinet etc. Intrare/vedere
stradal`. Se accept` credit. Pre]: 63.000E,
0726.704.033.

CITA}II
Ciolac petre Paul, \n calitate de p~r~t este chemat
\n data de 07.11.2014, ora 08:30 la Judec`toria Sector 3, Bucure[ti, Str. Ilfov 6, camera 40, complet C
13 civil, de c`tre Ciolac Daniel \n calitate de reclamant, \n dosarul nr. 61586/301./2014.
Numitul Gîrgel Marius Gabriel, domiciliat în localitatea Corabia comuna Gîrcov, sat Ursa, Jud.
Olt, identificat prin CNP: 1790821282215, este
chemat \n fa]a Judec`toriei Slatina în contradictoriu cu Gîrgel Cristina Morena, pentru divor], în
dosarul civil nr. 3790/311/2014, cu termen la
25.11.2014 ora 9.
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.
Numitul Oniciuc Victor, cu ultimul domiciliu
cunoscut loc. Tocileni, com. St`uceni, jud.
Boto[ani, în calitate de pârât, este citat la
Judec`toria Boto[ani în dosarul nr. 13181/ 193/
2013, pentru termenul de judecat` din data de
21.11.2014, ora 08.30, pentru preten]ii, reclamant
fiind Spitalul Jude]ean “Mavromati” Boto[ani.
Gutu Ionela Mihaela - cu domiciliu \n loc. Ciurea,
str. Bujorilor nr. 364, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de p~r~ta, (aparator desemnat \n calitate de
curator special este dl. Av.Cozac Valer) \n dosarul
nr. 3895/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n
data de 18.11.2014, ora 08.30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, complet Co, reclamanta fiind SC Salubris
SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Lazar Marcel Cristinel/ Prisacariu Catinca - cu
domiciliul \n Ia[i, str. Viticultorilor nr. 26, jud. Ia[i,
sunt cita]i \n calitate de p~r~]i, \n dosarul nr.
16221/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data
de 12.01.2015, ora 08.30, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, Camera Sala 3, complet c21f, reclamant`
fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.
Subsemnata Olteanu Georgeta, în calitate de
reclamant în Dosarul 15911/280/2014, al Tribunalului Arge[, formulez urm`torul anun] cu
privire la deschiderea dosarului de curatel` special` [i declarare judec`toreasc` a mor]ii numitului Jianu Constantin Cristinel, domiciliat în
Mioveni, str. Dogarilor, bl. A20, sc. C, ap. 9, jud.
Arge[, cu CNP 1740516035086, BI seria DH nr.
121711, cu invita]ia ca orice persoan` care
cunoa[te date despre susnumitul Jianu Constantin Cristinel - persoan` disp`rut`, s` le comunice
instan]ei, la dosarul indicat mai sus.
Prin ac]iunea civil` ce formeaz` obiectul dosarului 3420/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud, reclamantul Flore Ioan, domiciliat în Sângeorz-B`i,
Cerbului, 31, Bistri]a-N`s`ud, a solicitat s` se constate c` a dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului teren înscris în CF
903 Sângeorz-B`i, top. 4131/2 în suprafa]a de
3.757mp [i asupra suprafe]ei de 654mp din imobilul teren înscris în CF 4433, nr. top. 4131/1.
Potrivit sus]inerilor reclamantului, posesia imobilelor terenuri anterior redate a fost exercitat`
în mod public, pa[nic, continuu, neconturba]i [i
sub nume de proprietar de antecesorii pârâ]ilor
Flore Vasile, Flore Catalina, respectiv numi]ii
Vinca Ioan, Vanca Ioana înc` din timpul celui de
al doilea r`zboi mondial [i pân` în anul 1968
când l-au transmis pârâ]ilor, care au continuat
posesia în acelea[i condi]ii, termenul prescrip]iei
achizitive împlinindu-se în persoana pârâ]ilor
Flore Vasile, Flore Catalina. Prin Încheierea de
[edin]` din 16.10.2014, în temeiul art.1051 NCPC
instan]a a dispus emiterea prezentei soma]ii de
uzucapiune prin care se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate dreptul de a face
opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea
acestei soma]ii, instan]a va trece la judecarea
cauzei.

DIVERSE
SC Profectia Manufacturing SRL, cu sediul în Bdul Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, Bucure[ti,
înregistrat` la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.
32548916 informeaz` pe cei interesa]i c` s-a
depus solicitarea pentru emiterea autoriza]iei
de mediu pentru activitatea Fabricarea altor articole de îmbr`c`minte cod CAEN 1413
desf`[urat` în str. B-dul Tudor Vladimirescu nr.41,
sector 5, Bucure[ti. Informa]ii se pot solicita la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii –în spatele benzin`riei Lukoil),
între orele 9.00-12.00, de luni pân` vineri. Propuneri sau contesta]ii se pot depune la sediul
A.P.M. Bucure[ti în termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].
Administratorul Judiciar SCP Prolex IPURL
Pite[ti, notific` ca prin încheierea din 28.11.2014
pronun]at` în dosarul nr.597/1259/2014 pe rolul
Tribunalului Specializat Arge[, s-a deschis procedura general` a insolven]ei împotriva debitorului Clubul Sportiv Mioveni, identificat prin CIF
13505560, înregistrat la Judec`toria Pite[ti sub
nr.6/RA/2000. Creditorii debitorului Clubul
Sportiv Mioveni trebuie s` procedeze la înscrierea la masa credal` a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a crean]ei în
condi]iile urm`toare: Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului n`scute pân` la deschiderea procedurii este 12.12.2014; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i
publicarea tabelului preliminar de crean]e este
de 31.12.2014; Termenul de solu]ionare a contesta]iilor este de 20.01.2015; iar de întocmire a
tabelului definitiv de crean]e este 24.01.2014;
Prima adunare a creditorilor este la data de
06.01.2015 ora 14 în Pite[ti, str. Egalit`]ii, nr.33,
camera7, Arge[, cu urm`toarea ordine de zi :
prezentarea situa]iei debitorului; confirmarea
administratorului judiciar si a onorariului;diverse. Administrator Judiciar SCP Prolex IPURL
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate

de lichidator judiciar al Giu Plast SRL desemnat
prin sentin]a civil` din data de 31.10.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n Dosar nr. 22536/3/2014, notific` deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2014 Împotriva
Giu Plast SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 1,
Str. Avionului, Nr. 3, Bloc 5C, Scara 2, Etaj 1, Ap. 16,
CUI 21536622, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/7155/2007. Persoanele fizice [i
juridice care \nregistreaz` un drept de crean]`
n`scut dup` data deschiderii procedurii insolven]ei \mpotriva Giu Plast SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la grefa
Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civil`, cu
referire la dosarul nr. 22536/3/2014, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
\nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n
tabelul suplimentar al crean]elor 02.12.2014; b)
termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 15.12.2014; c) termenul
pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar 29.12.2014; d) termen pentru \ntocmirea
[i afi[area tabelului definitiv consolidat
07.01.2015.
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]. Invita]ie
de participare. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam], cu sediul în Piatra
Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii
în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân`
cel târziu în data de 12.11.2014, ora 13.00, oferte în
vederea desemn`rii practicienilor în insolven]`
în dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Neam], privind debitoarele: SC Col] de
Lini[te SRL, Târgu Neam], CUI 28995800; SC Minmaricip Com SRL, Bode[ti, CUI 28300032; SC
Scorpicamp SRL, Piatra Neam], CUI 14274286; SC
T & H SRL, Piatra Neam], CUI 6287153; SC Durano
SRL, Piatra Neam], CUI 17609840. Ofertele vor fi
depuse în plic închis, pe care vor fi men]ionate
urm`toarele: Ofert` pentru selectarea unui
practician în dosarul de insolven]` al SC ..............,
a nu se deschide pân` la data de 12.11.2014, ora
14.00, numele/ denumirea, precum [i adresa/
sediul social [i vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/
2007 privind procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 12.11.2014, ora
14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de sedin]e –
parter, data pentru care invit`m practicienii în
insolven]` care depun oferte în dosarele pentru
care va fi organizat` selec]ia, s` participe la deschiderea ofertelor.
Judec`toria Drobeta Turnu Severin, Dosar nr.
249/225/2011*, Sentin]a civil` Nr. 877/2012,
[edin]a public` de la 03 Februarie 2012. Instan]a,
în numele legii hot`r`[te: „Respinge ac]iunea
formulat` de reclamant Balaci Cristian, cu domiciliul în Dr.Tr. Severin, str. Cicero nr. 92a, Bl. S6, sc.
3, ap. 4, jud. Mehedin]i [i pe pârât Allianz }iriac
Asigur`ri SA, prin Sucursala Dr. Tr. Severin, cu
sediul în Dr. Tr. Severin,Ndul T. Vladimirescu nr.76,
jud.Mehedin]i, ca neîntemeiat`. Admite în parte
cererea reconven]ional` formulat` de pârâta
reclamant` reconven]ional Allianz }iriac
Asigur`ri SA, prin Sucursala Dr.Tr.Severin. Oblig`
reclamantul la plata sumei de 7000 lei reprezentând daune. Respinge cererea pârâtei reclamante de obligare a reclamantului la diferen]a
pân` la suma de 10.000 lei. Oblig` reclamantul
la plata sumei de 711 lei reprezentând cheltuieli
de judecat`. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronun]at` în [edin]` public`, azi, 03.02.2012.
Notificare privind deschiderea procedurii de insolven]`. Administrator judiciar Lexe IPURL cu
sediul \n Alexandria, str. Mihai]` Filipescu, nr. 1,
bl. G2, sc. A, ap. 5, jud. Teleorman, C.U.I.
31073800, în temeiul art. 71 [i art. 100 din Legea
nr. 85/2014, formul`m urm`toarea Notificare:
privind deschiderea procedurii insolven]ei impotriva debitorului SC Hidro Olt SRL, C.U.I.
9339761, J34/94/1997, cu sediul în Alexandria, str.
Dun`rii, bl. L28, sc. A, parter, jud. Teleorman.
dosarul 2739/87/2014 pe rolul Tribunalui Teleorman-Sectia Civil`. Termenele limit` stabilte de
instan]` sunt: a) termenul de verificare a
crean]elor, de \ntocmire [i publicare \n Buletinul
Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar de crean]e – 18.11.2014; b) termenul de definitivare a tabelului creanlelor-08.12.2014; c)
data primei [edin]e a adunarii generale a creditorilor – 21.11.2014, ora 10, la sediul debitorului.
De la data deschiderii procedurii se suspend` de
drept toate actiuniule judiciare [i extrajudiciare
pentru realizarea creantelor \mpotriva averii
debitoruli. Termen pentru continuarea procedurii 15.12.2014. Administrator Judiciar Lexe IPURL
prin Alexe Sorin Ion

ADUNåRI GENERALE
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emiten]ii [i
opera]iunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea unor
anumite drepturi ale ac]ionarilor în cadrul
adun`rilor generale ale societ`]ilor, modificat [i
completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010,
Regulamentul ASF nr.13/2014 [i ale Actului Constitutiv al S. Romaero SA, Consiliul de Administra]ie al S. Romaero SA -cod unic de înregistrare
RO 1576401, num`r de ordine în Registrul
Comer]ului J40/3940/1991 -convoac`: Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de
9.12.2014 ora 14, la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
data de referin]` de 26.11.2014 cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea programului „Propuneri
pentru obiective strategice [i m`suri de redresare a situa]iei economico- financiare a S. Romaero SA.„ 2. Aprobarea datei de 30.12.2014 ca
data de înregistrare, respectiv de identificare a
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârilor Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor din data de 9/10.12.2014, în conformitate cu dispozi]iile art.238 din Legea 297/2004
privind pia]a de capital; 3. Împuternicirea doamnelor Tena Veronica, identificat` cu CI seria RR
nr. 660248 [i Ionescu Alina Claudia identificat`
cu CI seria RR nr.919564 având func]iile de consilieri juridici în cadrul societ`]ii, pentru a în-

deplini toate formalit`]ile necesare în vederea
înregistr`rii hot`rârilor Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor la Registrul Comer]ului.
Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul
social au dreptul: de a introduce pân` la data de
21.11.2014 puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor, cu condi]ia ca
fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de
un proiect de hot`râre propus spre adoptare de
adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor; de a
prezenta pân` la data de 21.11.2014 proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale ordinare. Fiecare ac]ionar are dreptul s`
adreseze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale. Societatea comercial` are obliga]ia de a r`spunde la întreb`rile
adresate de ac]ionari, sub condi]ia respect`rii
art.13 (2) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
Drepturile prev`zute anterior pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice). Documentele si
informatiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum [i proiectul de hot`râre
supus dezbaterii [i aprob`rii A.G.O.A. sunt
disponibile la sediul S. Romaero SA., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 7.11.2014, precum [i pe website-ul societ`]ii Romaero SA.:
www.romaero.com. Participarea la [edin]a
adun`rii generale a ac]ionarilor se face conform
legisla]iei specifice în vigoare [i Actului Constitutiv al S. Romaero SA, prin reprezentare direct`
sau pe baz` de procur` special`. Formularele de
procura special` pentru reprezentare în A.G.O.A.
[i buletinele de vot prin coresponden]` se pot
ob]ine: la Secretariatul A.G.A. precum [i pe website-ul
societ`]ii
Romaero
SA.:
www.romaero.com, sec]iunea Leg`turi– Romaero Info– Informa]ii ac]ionari, începând cu
data de 10.11.2014 [i vor fi depuse pân` la data
de 8.12.2014. În situa]ia în care la prima convocare nu se întrunesc condi]iile legale de
reprezentare, A.G.A. se reprogrameaz` pentru
data de 10.12.2014, în acela[i loc, la aceea[i or`.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
021/599.41.04; fax 021/599.41.05.

LICITA}II
Prim`ria Comunei Strem] cu sediul \n localitatea Strem], comuna Strem], judetul Alba, nr.
99, tel 0258848101, fax 0258848302 organizeaz`
licita]ie public` deschis` cu strigare pentru concesionarea de bunuri imobile –3 loturi teren intravilan- proprietate privat` a comunei Strem]
\n vederea execut`rii lucr`rilor de construire
locuin]`, cas` de vacan]` sau spa]ii cu alt` destina]ie. Data limit` de depunere a dosarelor de
prezentare este 28.11.2014 ora 10.00. Licita]ia se
va desf`sura \n data de 28.11.2014 \ncep~nd cu
ora 11.00. Informa]ii privind ob]inerea documentelor de participare, a cheltuielilor suportate de c`tre ofertan]ii interesa]i precum [i alte
informa]ii se pot ob]ine de la sediul Autorit`]ii
Contractante.
SC Grifon Construct SRL, C.U.I. 9412404, prin
lichidator judiciar Expert Am SPRL, cu sediul în
Gala]i, str. Plantelor, nr.7,desemnat în Dosar nr.
625/113/2013 - Tribunalul Br`ila, scoate la vânzare prin licita]ie public`, cu strigare, în data de
10,12,17,19,24,26.11.2014, , ora 14:00 - urm`toarele
bunuri imobile [i mobile la pre]ul redus cu 50%
fa]` de cel stabilit prin raportul de evaluare:
teren în suprafa]` de 214 mp, situat în Br`ila,
pre] vânzare 63.817 lei, Fiat Doblo 11.358 lei. Ofertan]ii vor depune pân` la ora licita]iei contravaloarea Caietului de sarcini [i garan]ia de 10% din
pre]ul de evaluare în contul colector al SC Grifon Construct SRL, CUI 9412404, deschis la
Banca Transilvania, Br`ila nr. RO26 BTRL RONC
RT00 N302 6905. Prezentul anun] constituie [i
notificare c`tre creditori, debitori [i orice alt`
persoan` interesat` în cauz`. Rapoartele de
evaluare pot fi studiate la sediul lichidatorului
judiciar. Rela]ii suplimentare la telefon
0236/470525; 0722/654481.
CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 27.11.2014, ora
11.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închirierea suprafe]ei de 12.000mp teritoriu
portuar, din Portul Comercial Dr. Tr. Severin.

Închirierea teritoriului portuar se va face pentru desf`[urarea de activit`]i portuare de operare m`rfuri prin licita]ie public` deschis` cu
strigare în conformitate cu prevederile: -HG
520/1998 privind înfiin]area CN APDF SA
Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`,
privind administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport
naval apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în
porturi [i pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul
MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea înfrastructurii de transport naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor
portuare [i /sau de c`i navigabile interioare.
Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei,
la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de
la sediul CN APDF SA din Giurgiu, {os. Portului
nr.1, începând cu data de 06.11.2014, iar ofertele
pot fi depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, pân` la data de 25.11.2014, ora
16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21,
email: marketing@apdf.ro.
CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 26.11.2014, ora
11.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închirierea suprafe]ei de 1500mp teritoriu
portuar, din Portul Calafat. Închirierea teritoriului portuar se va face pentru desf`[urarea de
activit`]i comercilae si pentru realiyarea de investi]ii, prin licita]ie public` deschis` cu strigare
în conformitate cu prevederile:-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG
22/1999 republicat`, privind administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar]inând
domeniului public, precum [i desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în porturi [i pe
c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr.
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind închirierea înfrastructurii de transport
naval care apar]ine domeniului public al statului [i este concesionat` administra]iilor portuare [i /sau de c`i navigabile interioare.
Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei,
la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de
la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului
nr.1, începând cu data de 06.11.2014, iar ofertele
pot fi depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, pân` la data de 24.11.2014, ora
16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21,
email: marketing@apdf.ro.

PIERDERI
Pierdut certificat profesional pentru conduc`tor
auto taxi, seria CPTx nr. 0082262 eliberat de ARR
pe numele Scarlat {tefan. Se declar` nul.
Pierdut Atestat Profesional Auto pe numele Dumitru Constantin Cornel. Îl declar nul.
Subscrisa RNG Trading Express SRL, cu sediul în
Bucure[ti, b-dul Unirii, nr. 23, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap.
16, sector 4, înregistrat` la ONRC sub nr.
J40/43/2014, având CUI 32627947, declar` pierdute [i nule: certificatul de \nregistrare seria B nr.
2852660 [i certificatul constatator nr.
1392/06.01.2014.
Pierdut adeverin]` achitare integral` apartament, pe numele R`ileanu Stela. Declar nul`.
Pierdut [tampil` rotund` inscrip]ionat` cu Uniunea Na]ional` a Barourilor din România- Baroul
Dolj- Cabinet de Avocat Negoi]` Ionu]. Se declar`
nul`.
Declar nul permisul de c`l`torie RATB emis pe numele Oteteo Elena Geanina.

DECESE
Colectivul SC Stizo Funda]ii Speciale
SRL Bucure[ti anun]` \ncetarea din
via]` a domnului inginer TRAIAN
CO{OVLIU. Sincere condolean]e familiei \ndoliate.
Publicitate
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Sport

LIGA 1,
ETAPA A 13-A
VINERI
Steaua – Dinamo
Szukala (’45+3), Papp (’78),
Ke[eru (’80)

3-0

SÅMBåTå
Gaz Metan – „U“ Cluj
1-1
Llullaku (’39)/ Cre]u (’84-autogol)
CS U Craiova – FC Boto[ani
2-1
B`lu]` (’28), Brandan (’71)/
Va[vari (’32-pen.)
Astra – Ceahl`ul
2-1
Budescu (’43), Bukari (’87)/
Pavel (’51)
LUNI
Viitorul – ASA Tg. Mure[
Petrolul – O]elul
CFR Cluj – FC Bra[ov
Chanturia (’6-pen.)/
M. Constantinescu (’44, ’83)

0-0
0-0
1-2

MAR}I
Pandurii – Chiajna
1-1
Shamsin (’75)/ Serediuc (’67)
Rapid – CSMS Ia[i
0-1
Wesley (’28)

Clasament
1. Steaua
2. CFR Cluj
3. Petrolul
4. Astra
5. Tg.Mure[
6. Dinamo
7. Boto[ani
8. Bra[ov
9. Craiova
10. Gaz Metan
11. Viitorul
12. „U“ Cluj
13. Ceahl`ul
14. Pandurii
15. Chiajna
16. CSMS Ia[i
17. Rapid
18. O]elul

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13

30-8
22-10
22-9
22-10
17-9
22-16
18-18
18-18
15-19
15-17
14-16
14-17
12-20
14-19
11-20
10-20
6-19
5-21

31
26
25
24
23
22
21
19
19
15
14
13
13
12
12
9
9
7

Steaua, retur crucial
la Vila de Conde
Rio Ave – Steaua [i Astra – Celtic,
\n etapa a 4-a a grupelor Europa League
Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Campioana Rom~niei Steaua disput`
\n aceast` sear`, \n Portugalia, la Vila
de Conde, contra celor de la Rio Ave,
o partid` aproape vital` pentru calificarea \n „16-imile“ de final` ale
Europa League. Dup` victoria
ob]inut` pe Arena Na]ional`, 2-1,
trupa lui Costel G~lc` are nevoie de
\nc` un succes \n fa]a echipei lusitane pentru a r`m~ne cu [anse mari
\n cursa pentru primele dou` locuri
ale grupei.
Momentan, Steaua, Dinamo Kiev
[i danezii de la Aalborg au c~te
6 puncte [i lupta pentru calificare se
anun]` cr~ncen`. F`r` Raul Rusescu,
care a fost operat ieri, dar cu Latovlevici ref`cut [i f`r` alte probleme de
lot, G~lc` va miza pe cel mai bun
„11“. Oficialii Stelei au decis ca,
al`turi de echip`, s` fac` deplasarea
\n Portugalia [i so]iile sau prietenele
juc`torilor.
Din staff Stelei lipse[te pre[edintele Valeriu Arg`seal`, operat s`pt`m~na trecut` dup` ce [i-a rupt un
tendon la tenis de picior. Pe de alt`
parte, Astra are [anse minime de calificare. F`r` niciun punct dup`
primele trei etape, echipa din Giurgiu
se afl` [i \ntr-o situa]ie foarte grea
din punct de vedere administrativ,
cu pre[edintele Dinu Gheorghe
demision~nd \n urma unui conflict
vechi cu patronul Ioan Nicolae.

Antrenor:
Oleg
Protasov

ASTRA
GIURGIU

RIO AVE

Antrenor:
Pedro
Martins

Cassio

Lung jr.
Morais

Pliatsikas
Oros

Pinto

Lopes
Gouano

Ben Youssef

Marcelo

Se demoleaz`
Ion Oblemenco
Derby-ul sferturilor de final` din
Cupei Rom~niei va fi cel dintre
Universitatea Craiova [i Steaua,
iar celelalte meciuri vor fi
„U“ Cluj – Pandurii, ASA Tg.
Mure[ – Petrolul [i Dacia
Mioveni – CFR Cluj. Cu ceva
timp \naintea datei de 3 decembrie, \n jurul c`reia sunt programate jocurile, managerul oltenilor, Felix Grigore a anun]at:
„Meciul cu Steaua va fi ultimul
jucat pe stadionul Ion Oblemenco. Am ob]inut în]elegere de la
autorit`]ile locale [i vom juca
acolo. Vom aveam 30.000 de
suporteri în tribune care ne vor
împinge c`tre victorie“. (M.I.)

}iriac, l~ng` Halep
AGERPRES

Yahaya

Laban
Enache

Takayuki De Amorim
Budescu

Tarantini

Wakaso

Diego Lopez

Ukra
Moreira

Emmanuel

Ke[eru

Scepovici
Johansen

Stokes

Ad. Popa

Cr. T`nase
Chipciu

Mulgrew

McGregor

van Dijk
Izaguirre

Brown

Denayer
Lustig

Varela
Latovlevici

Prepeli]`
Szukala
Papp

Arlauskis

Gordon

CELTIC

S\nm`rtean

Antrenor:
Ronny Della

STEAUA
BUCURE{TI

Antrenor:
Costel
G~lc`

Ast`zi: ora 20:00
|n direct: DIGISPORT, DOLCESPORT,
SPORT.RO
Stadion: „Marin Anastasovici“ (Giurgiu)
Arbitri: Serghei Boiko – S. Bekker,
V. Volodin (to]i din Ucraina)

Ast`zi: ora 22:05
|n direct: DIGI SPORT, DOLCE SPORT
Stadion: „Rio Ave FC“ (Vila do Conde)
Arbitri: Marcin Borski – Rafal
Rostkowski, Marcin Boniek
(to]i din Polonia)

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 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 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. 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 complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon 0234 - 364774.
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 Executare Silit` Persoane Juridice. Nr. 27264/
28.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Ziua 28, Luna Octombrie, Anul 2014. În 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 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: În data de 26.11.2014, ora 10,
bunurile debitorului SC Apex Promo SRL cu domiciliul fiscal în
Piatra Neam], Bd. Republicii, nr. 17, bl. A1, cod de identificare
fiscal` 28722975, dosar de executare 13223: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Autoturism Opel Agila, an fabrica]ie
2002, culoare gri, carburant benzin`. Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul verbal de sechestru nr.
9514 / 03.03.2014 emis de AJFP Neam]. Buc. 1. Pre]ul de pornire
a licita]iei, exclusiv TVA * (lei): 5.903 lei. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este 24 %.
În data de 26.11.2014, ora 10, bunurile debitorului SC Novovet
SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neam], Str. Izvor, nr.
1, cod de identificare fiscal` 16239951, dosar de executare 8612:
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: Autoturism Volkswagen Golf, an fabrica]ie 2008, culoare alb, carburant motorin`. Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile:
Proces verbal de sechestru nr. 21823 / 05.06.2014. Buc. 1. Pre]ul
de pornire a licita]iei, exclusiv TVA * (lei): 24.885 lei. *) cota de
tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile
este 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` în ziua
lucr`toare precedent` termenului de vânzare la licita]ie
(25.11.2014, ora 16.30) urm`toarele documente: - 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
(plata se va face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. 2612782
deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - 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; - 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 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. Pen-

tru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la telefon num`rul 0233/ 207602, interior 4410 între orele
7.30 - 12.00. Data afi[`rii 28.10.2014.
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 Or`[enesc Târgu Neam]. Dosar de executare nr.
10634; 10635/ 08.09.2014. Nr. 12324 din 16.10.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2014, luna octombrie, ziua 16. 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
noiembrie, orele 12, anul 2014, în localitatea Tg. Neam], 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 în 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 - II - a (lei)
redus cu 25%: Teren categoria de folosin]` arabil în suprafa]`
de 1800 mp, situat în extravilanul com. Agapia, jud. Neam],
punctul Filioara. 39826 lei. 29870 lei; Teren categoria de
folosin]` livezi în suprafa]` de 1086 mp, situat în extravilanul
com. Agapia, jud. Neam], punctul Filioara. 25949 lei. 19462 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: AJFP Ia[i. Sarcini: Act notarial – contract de ipotec`
imobiliar` 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 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,
taxa
achitat`
în
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 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 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 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. 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 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 nostru sau la num`rul de telefon 0233/ 790040. Data
afi[`rii: 16.10.2014.
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. Nr.
înreg. 56353 / 05.11.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile / ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014, luna
noiembrie, ziua 17, ora 10.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din

Dup` un sezon la finalul c`ruia a
p`truns \n primele locuri ale
clasamentului WTA [i a acces
pentru prima oar` la Turneul
Campioanelor, prinz~nd chiar
finala, Simona Halep (foto) are
un nou manager. Este vorba despre Ion }iriac, omul care \n trecut
a manageriat, printre al]ii, nume
imense precum Goran Ivanisevici sau Boris Becker. |n]elegerea
cu }iriac nu-i afecteaz` Simonei
rela]iile cu Virginia Ruzici,
care va r`m~ne cu atribu]iuni pe
parte sportiv`. (M.I.)
Mica Publicitate

LICITA}II
CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA Giurgiu organizeaz` în data de 26.11.2014, ora 13.00, la sediul companiei din
Giurgiu, [os Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închirierea suprafe]ei de 2.800mp teritoriu portuar, din Portul Calafat. Închirierea teritoriului portuar se va face pentru
desf`[urarea de activit`]i portuare prin licita]ie public` deschis` cu strigare în conformitate cu prevederile:-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind
administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar]inând domeniului public,
precum [i desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în porturi [i pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr. 1286/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea înfrastructurii de transport naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor portuare [i /sau de
c`i navigabile interioare. Documenta]ia de licita]ie, în valoare
de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, începând cu
data de 06.11.2014, iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF
SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de 24.11.2014, ora
16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie.
Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003, fax:
021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro
CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA Giurgiu organizeaz` în data de 25.11.2014, ora 14.00, la sediul companiei din
Giurgiu, [os Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare
pentru închirierea suprafe]ei de 2.800mp teritoriu portuar,
din Portul Olteni]a pe care se afla rampa de acostare piese
agabaritice. Închirierea teritoriului portuar se va face pentru
desf`[urarea de activit`]i portuare prin licita]ie public` deschis` cu strigare în conformitate cu prevederile:-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind
administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar]inând domeniului public,
precum [i desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în porturi [i pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr. 1286/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea înfrastructurii de transport naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor portuare [i /sau
de c`i navigabile interioare. Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de
la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, începând cu
data de 06.11.2014, iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF
SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de 21.11.2014, ora
14.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie.
Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003,
fax: 021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro.
CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA Giurgiu organizeaz` în data de 25.11.2014, ora 13.00, la sediul companiei din
Giurgiu, [os Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare
pentru închirierea suprafe]ei de 30.000mp teritoriu portuar,
din Portul Giurgiu. Închirierea teritoriului portuar se va face
pentru desf`[urarea de activit`]i comerciale si pentru realizarea de investi]ii prin licita]ie public` deschis` cu strigare
în conformitate cu prevederile:-HG 520/1998 privind
înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu
HG 596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar]inând domeniului public,
precum [i desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în porturi [i pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr. 1286/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea înfrastructurii de transport naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor portuare [i /sau
de c`i navigabile interioare. Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de
la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, începând cu
data de 06.11.2014, iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF
SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de 21.11.2014, ora
14.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie.
Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003,

fax: 021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie public` incepand cu data de 11.11.2014, bunurile apartinând
urm`torilor debitori: Apollo-Ela SRL (proprietate imobiliar` situat` în Câmpina, str. I.H. R`dulescu, nr. 39, jude] Prahova
(Sp+P+E+M) + teren intravilan \n suprafa]` de 773 mp la pre]ul
de evaluare redus cu 80%, respectiv 308.546,80 lei lei f`r` TVA,
ora 12.00); SC Staliola Serv SRL bunuri mobile (bijuterii fantezie, curele, genti inlocuitor, bentite material textil, articole
par, diademe plastic, mese, clestisoare, cercei) la pre]ul de inventar redus cu 50% [i cu un discount pentru v~nzarea for]at`
de 20% (89.108,40 lei), ora 14.30; SC Eurodik SRL, bunuri mobile la pre]ul de evaluare redus cu 25%, ora 11.00; Demeter
Construct SRL-bun imobil compus din teren intravilan de 5.022
mp, C1-magazie, C2-magazie, C3-atelier repara]ii [i C4-WC, situat în Urla]i, str. Orzoaia de Jos, nr. 45, jud. Prahova la pre]ul de
evaluare redus cu 50% (94.760,00 lei f`r` TVA echivalentul a
21.290 euro f`r` TVA), ora 12:30. Persoanele interesate vor
cump`ra caietul de prezentare de la lichidator [i vor depune
documentele de participare la licita]ie cu o zi înainte de data
licita]iei, înso]ite de taxa de garan]ie de 10%. |n cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 14.11.2014 respectiv
19.11.2014 la aceea[i or` la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.
Noi, Sersea Adrian-Eugen, executor judec`toresc numit \n circumscrip]ia Cur]ii de Apel Bucure[ti. V`z~nd titlu executoriu
– contract de \mprumut autentificat de BNP Ilie Adriana, sub
nr. 2704/18.12.2014, prin care debitorul Neac[u Gheorghi]`, cu
domiciliul \n Pantelimon, Bd. Biruin]ei nr. 57, jude]ul Ilfov a fost
obligat la plata sumei de 20.000 euro [i 8.600,04 lei, c`tre
creditorul Coarn` Florica, cu domiciliul \n Pantelimon, Bd.
Biruin]ei nr. 3B, jude]ul Ilfov, cerere \n urma c`reia s-a format
dosarul 5/2014, Aducem la cuno[tin]a public` ca la data de
10.11.2014, ora 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judec`toresc “Sersea Adrian-Eugen” din Bucure[ti, Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 1, parter, ap. 21, sector 3, v~nzarea la
licita]ie public` a imobilului teren situat \n extravilanul comunei Br`ne[ti, sat Pas`rea, jude]ul Ilfov tarlaua 02, parcela
220/19, compus din zece parcele al c`ror pret de plecare este:
9.815 lei, 15.044 lei, 15.044 lei, 9.815 lei, 5.720 lei, 15.044 lei, 8.848
lei, 15.044 lei, 9.622 lei, 9.614 lei, \n total suma de 113,251 lei,
proprietatea debitorului.
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 executare: 4625. Nr. 61486/
03.11.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 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 20.11.2014, ora 12, în localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl.
B1, parter, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri
mobile, 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, astfel: - Autoutilitar` furgon cabin` integrat`, marca Ford Tranzit, culoare alb,
serie sa[iu WFL0XXGBFL2A13734, an fabrica]ie 2003, serie
carte de identitate D778685, nr. înmatriculare BC - 01 - COS,
pre] de pornire 48280 lei f`r` TVA; - Ma[in` de t`iat hârtie,
achizi]ionat` din import în baza D.V.I. nr. 15786 din 15.12.2008,
pre] de pornire 39.940 lei f`r` TVA; - Ma[in` de tip`rit KBA
Rapida SR04H ma[in` nr. 65651506, pre] de pornire 111.780 lei
f`r` TVA. 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; 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

O.G. 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 imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC Trust Construc]ii SA cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, Bdul. Carol I nr. 3, CUI 1956060: Dosar executare: 839 - T - 69.
Proprietate imobiliar` situat` în Ia[i, B-dul. Carol I nr. 3 format`
din: I. Construc]ie industrial` [i edilitar` - spa]iu birouri (C1/0
– C1/4 - demisol + parter + 4 etaje) cu suprafa]a construit` la
sol de 478,60 mp, suprafa]a desf`[urat` de 2369,63 mp [i
suprafa]a util` de 1988,47 mp construit` pe teren în suprafa]`
de 478,60 mp, Carte Funciar` nr. 131119. Pre]ul de pornire a
licita]iei pentru acest imobil este de 10.030.271 lei (exclusiv
TVA). Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Creditori: ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I –
ANAF - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 10105/ 16.08.2000, nr. 18044/ 31.10.2002, nr.
42739/ 23.05.2011, 53493/ 08.06.2012. II. Teren cu suprafa]a de
198 mp, Carte Funciar` nr. 131653. Pre]ul de pornire a licita]iei
este de 428.677 lei (exclusiv TVA). Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Creditori: ANAF
– Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i; E.On Energie România SA. Sarcini: 1. Ipotec` rang I – ANAF - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 53495/
08.06.2012; 2. Ipotec` rang II – E.On Energie România SA prin
BEJA Bîrca Gabriel [i Lupu Nicol`i]` Gheorghe Cristian - înscris`
sub nr. 128638/ 20.10.2014. III. Teren cu suprafa]a de 60 mp,
Carte Funciar` nr. 131654. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
130.225 lei (exclusiv TVA). Bunul mobil mai sus men]ionat este
grevat de urm`toarele sarcini: Creditori: ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I –
ANAF - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 53496/ 08.06.2012. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, camera 108,
mezanin sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons.
Damian C. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu
prevederile din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24% / scutit de TVA
conform art. 141, alin. (2), lit. f). sau lit. g) din Legea 571/ 2003
privind Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile 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 precedent`
termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii
la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la 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. 1050/ 2004, pentru
aprobarea Normelor metodologice a O.G. 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 cunostin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i completarile 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. Data afi[`rii: 05.11.2014.

