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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal dome-
niu de activitate fabricarea de pro-
totipuri, machete [i matri]e, numai în
lemn, argil`, r`[ini sau materiale com-
pozite, cu prec`dere în industria auto.
C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care
are cuno[tin]e în matri]are, machetare [i
prototipare, desen tehnic [i lucrul cu un-
elte manuale. Pentru mai multe in-
forma]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa
contact@prototechnology.ro. 

Prim`ria comunei Teliu, jud. Bra[ov, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea unui
post personal contractual Inspector de
specialitate IA în cadrul Compartimenu-
lui Situa]ii de urgen]` -Protec]ia mediu-
lui. Condi]ii: -studiile: studii superioare cu
diplom` de licen]`, -vechime în speciali-
tate minim 5 ani; -alte specializ`ri,
abilit`]i [i competen]e: cuno[tin]e oper-
are calculator nivel mediu. Probele sta-
bilite pentru concurs sunt: proba scris`
[i interviul. Proba scris` se va desf`[ura în
data de 29 decembrie 2014 începând cu
ora 10.00 la sediul Prim`riei Teliu. Bibli-
ografia pentru concurs este afi[at` la
sediul Prim`riei Teliu, iar dosarele se
primesc pân` în data de 19.12.2014 orele
15.00 la secretariatul institu]iei.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria
caut` colaboratori, firme transport autor-
izate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitar`
prelat` 3.5t, sarcin` util` de la 1.000kg,
capacitate de la 4 europale]i, camioane
7,5t, 12t, pentru transport marf` în UE.
Obligatoriu [oferul s` cunoasc` limba en-
glez` sau german`, nivel conversa]ional.
Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de. 

CITA}II
Numitul Hagianu Gheorghi este chemat
la Judec`toria Adjud în data de 12.01.2015,
ora 8.30, în proces cu Ulman Miea, în
Dosar nr. 1887/173/2014.

Citez pe Diaconu Daniel Ionel s` se prez-
inte pe data de 17.12.2014 la Judec`toria
Turnu-M`gurele, în calitate de pârât, în
dosarul cu nr.1751/329/2014 având ca
obiect: ac]iune partaj succesoral.

Pârâta San Prosper SRL, cu sediul în Co-
muna Sili[tea, Sat Sili[tea, Jud. Teleor-
man, CIF: RO18595840, J34/240/2006,
este chemat` în judecat` în data de
08.12.2014, la Judec`toria Sectorului 4 în
dosarul 17661/4/2013, C1, camera 222, ora
8.30, pentru preten]ii, de c`tre recla-
manta SC Plankeauto SRL, cu sediul în
Bucure[ti, Sos.Olteni]ei, nr.32, bl.5B, sc.1,
et.6, Sector 4, J40/5318/2008.

Se citeaz` numitul Ghi]` Ionu] Ciprian cu
ultimul domiciliu cunoscut \n Ploie[ti, Str.
Bahluiului nr. 13, bl. 154 B, et. 1, ap. 26, Jud.
Prahova \n fa]a Judec`toriei Ploie[ti, la
data de 09.01.2015 \n dosarul nr.
13327/281/2014 ce are ca obiect divor] \n
contradictoriu cu Ghi]` Gabriela Alina.

Ioni]` Adela în calitate de reclamant în
dosar nr. 1300/222/2014, având ca obicet
“partaj judiciar”, citeaz` la Judec`toria
Dorohoi în data de 10 decembrie 2014, pe
Antonoaie Camelia, Ioni]` Gheorghe în
calitate de pârâ]i.

Urmare a solu]ion`rii dosarului
4381/301/2013, prin pronun]area
sentin]ei civile 8638/04.06.2013, deb-
itoarea Admar Distribution Concept SRL,
cu sediul cunoscut în sector 3, Bucure[ti,
Al.Buhu[i, nr.1, bl.4, sc.2, et.4, ap.78, tre-
buie s` achite creditoarei Renania Trade
SRL suma de 1002,44 LEI plus 39,5 lei chel-
tuieli de judecat`.

SC Termoplus Company SRL cu sediul în
Ia[i, b-dul. Indepeden]ei, bl.D2, sc. B, et.P,
jud. Ia[i, J22/1287/2010, CUI: 19002703,
este chemat în judecat` în calitate de
debitor, pe data de 12.03.2015, ora 09:00,
la Tribunalul Ia[i, str. Elena Doamna, nr.1A,
jud.Iasi, camera Sala II, et.II, Complet
com.S1 fal., în proces cu S.C.P. Casa De In-
solven]` Homoranu SPRL în calitate de
reclamant, în dosarul nr.918/99/2014,
având ca obiect procedura insolven]ei.

P`limariu Monica este chemat` la Tri-
bunalul Ia[i, pentru ziua de 08.01.2015,
orele 8.30, \n dosarul nr. 5935/245/2012,
cauza av~nd ca obiect preten]ii daune
morale, \n contradictoriu cu Balcan Elena.

DIVERSE
Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Teleor-
man, cu sediul în municipiul Alexandria,
str. Ion Creang`, nr. 71-73, jude]ul Teleor-
man, transmite, f`r` plat`, c`tre per-
soane fizice sau juridice, doi câini de
serviciu. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Teleorman – Serviciul Logistic
sau la telefon 0247.407.144. 

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul
nr.5665/111/2012, aflat pe rolul Tribunalu-
lui Bihor, privind pe debitoarea SC Extaz
SRL CUI RO6649873 J05/4326/1994, face

public urm`torul anun] referitor la pasul
de supraofertare privind ”Proprietatea
imobiliar` format` din construc]ii (s.u.
241 mp) [i teren aferent (1640 mp.), sit-
uat în com. Giri[u de Cri[, loc. T`rian FN,
jud. Bihor”. Supraoferta, trebuie sa fie de
minim 186.091,51 RON, suma care
cuprinde [i pasul de ofertare de 10% sta-
bilit în procedura. Oferta se va depune la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
de 30 de zile de la data public`rii prezen-
tului anun]. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine prin: e-mail:
plginsolv@gmail.com Tel: 0359-463.661
Fax: 0359-463.662.

LICITA}II
Prim`ria ora[ului Bolde[ti Sc`eni, cu
sediul \n ora[ul Bolde[ti Sc`eni, Calea
Unirii nr. 67, desf`[oar` \n perioada 09-
10.02.2015 procedura de atribuire a unui
nr de 13 autoriza]ii taxi pentru trans-
portul de persoane \n regim de taxi.
Cererile vor fi depuse la sediul Prim`riei
orasului Bolde[ti Sc`eni p~n` la data de
06.02.2015. Documentele care trebuie de-
puse de fiecare solicitant, criteriile de de-
partajare [i punctajele care se acord`
sunt afi[ate la sediul Prim`riei. Rezultatul
atribuirii va fi afi[at la sediul prim`riei la
data de 10.02.2015.

Comuna Miroslava, jud. Ia[i organizeaz`
licita]ie public`  deschis`, în data
30.12.2014 pentru concesionare teren în
suprafa]` de 33.400m.p. situat în extrav-
ilan comuna Miroslava, jude] Ia[i, orele
9.00. Caietul de sarcini poate fi ob]inut
de la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul
Prim`riei comunei Miroslava, jude]ul
Ia[i. Costul caietului de sarcini este de 50
lei. Data limit` pentru depunerea ofer-
telor: 29.12.2014, orele 16.00.

Consiliul Local al comunei Dumesti,
jude]ul Ia[i, cod fiscal 4540585, tel./fax
0232/322020, persoana de contact
Sabaiduc Mihai, organizeaz` licita]ie de-
schis` pentru vânzarea  urm`toarelor
suprafe]e de teren: -Teren intravilan din
domeniul privat  al comunei Dumesti
judetul Ia[i, situat în Tarlaua 2 Parcela 48,
în suprafa]a de 1700mp. Documenta]ia
necesar` particip`rii la licita]ie se poate
ob]ine de la sediul Prim`riei comunei Du-
mesti, jude]ul Ia[i, începând cu data de
11.12.2014. -Data limit` de solicitare a
clarific`rilor este 28.12.2014; -Data limit`
de depunere a ofertelor este 05.01.2015,
ora 12; -[edin]a public` de deschidere a
ofertelor se va desf`[ura în ziua de
05.01.2015, ora 13  în cadrul Prim`riei Du-
mesti, Jude]ul Ia[i; -Ofertele se depun în
2 (dou`) exemplare la secretariatul
Prim`riei Dumesti; -Solu]ionarea litigiilor
se va face de c`tre Judec`toria Ia[i.

SC Vigroup Holding SA, prin lichidator, cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie pub-
lic` Cl`dire S+P+1E, situat` \n Ploie[ti, Str.
Rudului, nr. 23, Jude]ul Prahova, la pre]ul
de 534.552 lei (f`r̀  TVA). Licita]ia se va ]ine
la sediul lichidatorului \n data de
18.12.2014, ora 14.00. |n cazul \n care nu se
va vinde, licita]ia se va ]ine \n data de
08.01.2015, 29.01.2015, 04.02.2015,
25.02.2015, 04.03.2015, 25.03.2015,
02.04.2015, 23.04.2015, 06.05.2015,
27.05.2015, 03.06.2015 la aceea[i or`,
aceea[i adres`. Cererile de \nscriere la
licita]ie se depun \n original la sediul
lichidatorului 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 precum [i
achizi]ionarea regulamentului de v~nzare
se pot obt]ne de la lichidatorului judiciar,
la adresa mai sus men]ionat`, la nu-
merele de telefon 0723.357.858/0244-
597.808, email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro.

Unitatea Militar` 0412, având sediul în

jude]ul Ialomi]a, localitatea Slobozia,
strada Aleea Jandarmeriei, vinde prin
licita]ie public` deschis` cu strigare,
urm`toarele bunuri materiale: -autotur-
ism Dacia 1310CL =1 buc; -automobil
mixt Dacia 1307PU -EURO 1,9D -4WD =2
buc; -autovehicul special N3 AB 16.215 FA
=2 buc; -câine de serviciu, rasa rottweiler
neintrat în dresaj =1 buc; Caietul de
sarcini se poate ob]ine de la sediul
unit`]ii, compartimentul tehnic pentru
autovehicule [i compartimentul
P.N.L.P.M. pentru câinele de serviciu, în-
cepând cu data de 15.12.2014. Licita]ia se
va ]ine la data de 30.12.2014, orele 10.00
pentru câinele de serviciu [i orele 12.00
pentru autovehicule, la sediul U.M. 0412.
În caz de neadjudecare, etapa a doua a
licita]iei se va ]ine la data de 15.01.2015,
orele 10.00 pentru câinele de serviciu [i
orele 12.00 pentru autovehicule, iar cea
de a treia etap` în data de 22.01.2015,
orele 10.00 pentru câinele de serviciu [i
orele 12.00 pentru autovehicule, în
acela[i loc. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la telefon 0243.231.057, fax
0243.230.704 sau e-mail:
ijjialom@yahoo.com.

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. 263586 din
03.12.2014. Anun] privind vânzarea de
bunuri mobile [i imobile. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u în
temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal` republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,
face cunoscut c` în ziua de 22 decembrie
2014, ora 14, în localitatea Bac`u, str.
Dumbrava Ro[ie - nr. 1-3, vinde prin
licita]ie public`: - Extindere apartament
sediu firm`, cu suprafa]a util` de 14,70
mp, situat în Bac`u, str. Calea M`r`[e[ti,
nr. 100, parter, bloc 100, sc. C, ap. 1, pre]
27488 lei, proprietate a SC Sejur Travel
SRL, cu sediul în Bac`u, str. Calea
M`r`[e[ti, nr. 100, parter, bloc 100, sc. C,
ap. 1, jud. Bac`u, CUI 18847190 - ter-
menul 2; - semiremorc` cu structura de-
schis` marca Schmitz, num`r de
înmatriculare BC-19-YUS, pre] 10200 lei,
proprietate a SC Yusana SRL, CUI
17092300, cu sediul în Bac`u, str.
Miori]ei nr. 86, sc. B, ap. 15 - termenul 3;
- semiremorc` cu structura deschis`
marca Kogel, num`r de înmatriculare
BC-08-YUS, pre] 13395 lei, proprietate a
SC Yusana SRL, cu sediul în Bac`u, str.
Miori]ei nr. 86, sc. B, ap. 15, CUI 17092300
- termenul 3. Rapoartele de evaluare pot
fi consultate la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u.
Not`: Pre]urile de vânzare nu con]in
TVA. To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, sunt invita]i 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 precedent` termenului de vân-
zare, respectiv 19 decembrie 2014, ora
14,00: oferte de cump`rare; dovada
pl`]ii taxei de participare reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie dup` cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare la locul
fixat în acest scop. Pentru informa]ii su-
plimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon nr. 0234/510015, in-
terior 253. Data afi[`rii: 03.12.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. \nreg. 62488/
04.12.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art.
162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 18,
luna decembrie, anul 2014, ora 10.00 în
localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor
vinde prin licita]ie public`, urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitoru-
lui: 1. SC Habitat Bois SRL cu domiciliul
fiscal în Ia[i, Com. Scânteia, sat. Scânteia,
CUI 25208067: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Autoutilitar`
Iveco – Daily, an fabrica]ie 2006, mo-
torin`, culoare alb, nr. \nmatriculare IS -
07 - YDO. Pre]ul pornire a licita]iei a II a
(f`r` TVA): 7.845 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 614. Pentru
informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
105 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2105
– insp. Buimac R. 2. SC Intermold Inter-
national SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i,
str. N. Iorga nr. 12 A, et. 2, CUI 31137491:
Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Autoutilitar` Volkswagen LT28,
an fabrica]ie 2001, cap. cilindric` 2461
cmc, motorin`, culoare alb, nr. \nmatric-
ulare IS - 20 - YNT (stare satisf`c`toare).
Pre]ul pornire a licita]iei a II a (f`r` TVA):
11.670 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar exe-
cutare nr. 2100. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finantelor
Publice Ia[i , mezanin, camera 107 sau la
telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236
– cons. Leonte L. 3. SC Restaurant Expo
SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, B-dul.
Carol I – Parcul Expozi]iei, CUI 17477048:
Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Pre]ul pornire a licita]iei a II a
(f`r` TVA): Autoturism M1 marca Re-
nault P/JPOK/Modus, an fabrica]ie 2005,
cap. cilindric` 1149 cmc, benzin`, culoare
verde, nr. \nmatriculare IS - 05 - TEG.
10.200 lei; Autoutilitar` Dacia Logan, an
fabrica]ie 2007, cap. cilindric` 1390 cmc,
benzin`, culoare alb, nr. \nmatriculare IS
- 27 - EXP. 8.250 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 1597. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul Administra]iei Jude]ene a

Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110
sau 2236 – cons. Maxim A. 4. SC Amelin
Intermed SRL cu domiciliul fiscal în jud.
Ia[i, str. Stejar nr. 64, bl. N4, sc. A, et. 1,
ap. 4, cod identificare fiscal` 19277291:
Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Autoturism Daewoo Matiz, an
fabrica]ie 2004, benzin`, cilindree 796
cmc, culoare galben, nr. înmatriculare IS
- 20 - AKI (stare tehnic` satisf`c`toare).
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA): 1.300
lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr.
4967. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i,
mezanin, camera 108 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons.
Damian C. 5. SC Arhitect Invest SRL cu
domiciliul fiscal în Ia[i, [os. Nicolina nr.
194, bl. D, sc. C, ap. 27, CUI 18013852: De-
numirea bunului mobil, descriere
sumar`: Autoturism M1, marca BMW
320i, an fabrica]ie 1991, benzin`, cilindree
1990 cmc, culoare negru, nr. \nmatricu-
lare IS - 09 - BNR. Pre]ul pornire a licita]iei
a II a (f`r` TVA): 2.937 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 4157. Pentru
informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111
sau 2113 – cons. Damian C. *) Regimul [i
cotele de tax` pe valoarea ad`ugat`
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mo-
bile sunt cele prevazute de Legea nr. 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 or-
ganul de executare, înainte de data sta-
bilit` 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 (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la
Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar
D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate 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; declara]ie pe
proprie r`spundere autentificat` prin no-
tariat, din care s` rezulte c` au fost re-
spectate prevederile art. 157, pct. 3 din
H.G. nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea
Normelor metodologice a O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat` în sensul c`: debitorul nu va
licita nici personal, nici prin persoan` in-
terpus`, 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 Ordo-
nan]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 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: 05.12.2014.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport
marf` [i carier` tahograf, pe numele
Alecu Marian. Le declar nule. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare cu
plata în rate nr. 40439/5/1994, Zamfir
Gheorghi]a [i Zamfir Tudor. Îl declar nul.

Declar pierdute: Diplom` medic general-
U.M.F.; Diplom` medic specialist- gas-
troenterolog- Ministerul S`n`t`]ii; Foaie
matricol`- U.M.F.; Barem specialitate-
U.M.F.; Certificat cet`]enie Irak, toate pe
numele Jassim Adnan Breasam.

SC Fox Com Serv Distribution declar`
pierdut în 27.11.2014 chitan]ierul ce
con]ine chitan]e de la nr. 1913151 la
nr.1913200, din care emise c`tre clien]i de
la nr. 1913151 la nr. 1913182, restul
chitan]elor de la nr.1913183 la nr. 1913200
neutilizate. Se declar` nule.

SC East Mediterranean Company SRL,
RO29488342, J40/15296/2011, cu sediul
în Bucure[ti, Sector 2, a pierdut în data
de 19.11.2014 [tampila format rotund
mare.
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