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OFERTE SERVICIU
Prim`ria ora[ului Sulina, jude]ul Tulcea, cu sediul
în Sulina, str. I, nr. 180, organizeaz` concurs de re-
crutare în data de 11.08.2014, orele 15:00 – proba
scris`, pentru ocuparea func]iei publice vacanta
de inspector, clasa I, grad profesional principal –
Compartiment gospod`rire comunal`, protec]ie
civil`, registrul agricol. Candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` condi]iile generale prev`zute de art.
54 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, [i condi]iile specifice pos-
tului: studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`, vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice minimum 5 ani.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 10
- 29 iulie 2014 [i trebuie s` con]in` în mod obliga-
toriu, documentele prev`zute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, selec]ia dosarelor de înscriere va
avea loc in perioada 30 iulie – 5 august 2014, iar in-
terviul se va sus]ine în maxim 5 zile lucr`toare de
la data sus]inerii probei scrise. Condi]iile de partic-
ipare, bibliografia [i actele necesare înscrierii la
concurs sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-
ul Prim`riei Sulina www.primaria-sulina.ro. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul institu]iei, la
nr. de telefon: 0240543003.

CITA}II
}urcanu Mihai domiciliat în com. Br`e[ti, jud.
Boto[ani în calitate de reclamant în dosar nr.
1484/222/2014, având ca obiect ,,partaj judiciar”
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de
17.09.2014 pe A[tef`noaie Didina în calitate de
pârât.

Cojocariu Daniel Costel, cu domiciliul în Dorohoi,
jud. Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar nr.
1343/222/2014, având ca obiect “program vizite
minor” citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de
10.09.2014 pe Neculai Doina, în calitate de pârât,
cu re[edin]a în Italia. 

Societatea Almirani Active SRL, cu sediul cunos-
cut \n comuna Vernesti, sat Mierea, nr. Cad 8,
jude]ul Buz`u, \nregistrat` la Registrul Comer]ului
sub nr. J10/1065/2011, CUI 29448054 atribuit \n
data de 13.12.2011, este citat` la Judec`toria Sec-
torului 3 Bucure[ti, ora 8.30, completul C20 civil, \n
data de 12.08.2014, \n calitate de debitor \n
dosarul 24698/301/2014, av~nd ca obiect ordo-
nan]a de plat` OUG 119/2007, art. 1013 Cod Proce-
dura Civil`, \n contradictoriu cu creditoarea Metro
Cash&Carry Romania SRL.

Societatea Diroby SRL, cu sediul cunoscut \n str.
Dumbraveni, nr. 9A, Craiova jude] Dolj, \nregis-
trat` la Registrul Comer]ului sub nr. J16/732/2010,
CUI 27108161 atribuit \n data de 25.06.2010, este
citat` la Judec`toria Sectorului 3 Bucure[ti, ora
8.30, completul C19 civil, \n data de 19.08.2014, \n
calitate de debitor \n dosarul 24372/301/2014,
av~nd ca obiect ordonan]a de plat` OUG
119/2007, art. 1013 Cod Procedura Civil`, \n contra-
dictoriu cu creditoarea Metro Cash&Carry Roma-
nia SRL.

Se citeaz` numita Beldiman Iustina Stelu]a, cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n comuna M`gureni,
sat M`gureni 484, Prahova la data de 15 iulie 2014,
ora 09:00 la Tribunalul Prahova, Str. V`leni nr. 44,
Ploie[ti Prahova \n calitate de intimat \n dosar
1245/204/2014 apel cu reclamantul SC ELF Gruo
Otopeni SRL pentru ordonan]a preziden]ial` per-
mis acces pe terenurile proprietate.

Rom~nia. Judec`toria Sectorului 3 Bucure[ti. Str.
Ilfov nr. 6. Sector 5- Bucure[ti. Judec`toria Sector 3.
camera 37. Destinatar: Joseph Abdallah Makhoul,
prin curator special Costache Mia Larisa. Dosar nr.
40083/301/2013. Materia Minori [i familie. Stadiul
procesual al dosarului: Fond. Obiectul dosarului:
decaderea din drepturi parintesti. Cita]ie emis` la
12 iunie 2014. Stimat` doamn` /Stimate domn,
Sunte]i chemat în aceast` instan]`, camera 37,
Complet c 3 familiei, în data de 7 August 2014, ora
08:30 în calitate de pârât în proces cu Florian
Daniela, cu domiciliul ales la „Alexandra Weis-
man” – cabinet de avocat, în calitate de recla-
mant, Florian Daniela – prin Av. Alexandra
Weisman. În caz de neprezentare a p`r]ilor, se va
putea trimite un înscris, judecata urmând a se
face în lips`. Prin înmânarea cita]iei, sub
semn`tur` de primire, personal ori prin reprezen-
tant legal sau conven]ional ori prin func]ionarul
sau persoana îns`rcinat` cu primirea corespon-
den]ei pentru un termen de judecat`, cel citat
este prezumat c` are în cuno[tin]` [i termenele
de judecat` ulterioare aceluia pentru care cita]ia
i-a fost înmânat`. L.S. Pre[edinte ([tampila). Gre-
fier, (semn`tura).

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate de lichidator ju-
diciar v` informeaz` c` împotriva SC Autoinstruc-
tor SRL având CUI RO19635160, J06/871/2006, a
fost deschis` procedura general` a falimentului
prin Incheierea civila din 01.07.2014 si Sentin]a
civil` nr. 1140/30.06.2014 din dosar nr.
529/112/2014 al Tribunalului Bistri]a-N`s`ud. Cred-
itorii sunt invita]i s`-[i depun` cererile de crean]e
la grefa instan]ei în temeiul Legii 85/2006.

Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator
judiciar v` informeaz` c` împotriva SC Starplast
SRL având CUI RO18987983, J06/613/2006, a fost
deschis` procedura general` a insolven]ei prin
Sentinta civil` nr. 1072/27.06.2014 din dosar nr.
807/112/2014 al Tribunalului Bistri]a-N`s`ud. Cred-
itorii sunt invita]i s`-[i depun` cererile de crean]e
la grefa instan]ei în temeiul Legii 85/2006.

Administratorul judiciar Leavis Cont IPURL notific`
deschiderea procedurii generale a insolven]ei
\mpotriva debitorului SC Rovaro Systems SRL,
dosar 2106/105/2014 Tribunalul Prahova.
Termene: \nregistrare crean]e 04.08.2014, afi[are
table preliminar 22.08.2014, solu]ionare con-
testa]ii [i afi[are table definitiv 05.09.2014.
Adunarea creditorilor 08.08.2014 ora 14:00 la
sediul administratorului judiciar. Rela]ii la telefon
0723.880.617.

Lichidatorul Leavis Cont IPURL notific` de-
schiderea procedurii simplificate a insolven]ei
\mpotriva debitorului SC Otun Serv Construct SRL,

dosar 3910/105/2014 Tribunalul Prahova.
Termene: \nregistrare crean]e 06.08.2014, afi[are
table preliminar 15.08.2014, solu]ionare
contesta]ii [i afi[are table definitiv 29.08.2014.
Adunarea creditorilor 19.08.2014 ora 14:00 la
sediul administratorului judiciar. Rela]ii la telefon
0723.880.617.

SC SGUP SRL Ploie[ti cu sediul \n Str. V`leni nr. 32,
convoac` concesionarii sau mo[tenitorii legali ai
acestora pentru l`murirea situa]iei juridice a
locurilor men]ionate din: Cimitirul Eternitatea:
Harbic Nicolae- decedat pe 01.07.1999- Ploie[ti, Str.
Pia]a Victoriei nr. 4, bl. CC Vest, sc. D, ap. 88, jud.
Prahova, Iliescu Petre – decedat la 14.09.1988 –
Ploie[ti, Str. M kogalniceanu nr. 38, jud. Prahova,
Iliescu Dumitru – decedat – Ploie[ti, Str. Spatari
nr. 49, jud. Prahova; Iordanescu Stela – decedat` –
Ploie[ti, Str. Democra]iei nr. 84, jud. Prahova; Di-
nescu Clementina- decedat- Ploie[ti, Str.
Democra]iei nr. 84, Jud. Prahova – loc 10 fost 9,
r~nd 2, cls I stanga, grup 2. |n cazul neprezent`rii
p~n` la data de 01.08.2014 pentru clarificarea
situa]iei juridice asupra locurilor de \nhumare mai
sus men]ionate, dreptul de concesiune \nceteaz`
de drept.

SOMA}II
Judec`toria Deva, dosar nr. 2801/221/2014,
\ncheiere civil` din data de 24 iunie 2014: prin
prezenta v` inform`m c` \n dosarul nr.
2801/221/2014 \nregistrat pe rolul Judec`toriei
Deva din data de 03 aprilie 2014, reclamantul
Pecurar Gheorghe, CNP 1300216201036, cu domi-
ciliul \n comuna C~rji]i nr. 85, jud. Hunedoara, a
solicitat \n contradictoriu cu p~r~ta Comuna
C~rji]i prin primar, cu sediul \n comuna C\rji]i, Str.
Principal` nr. 1, jud. Hunedoara, s` se constate c`
a dob~ndit dreptul de proprietate prin uzucapi-
une asupra imobilului teren \n suprafa]` de 1760
mp \nscris \n CF 60615 C~rji]i (CF nr. 88 C~rji]i) nr
top 304, 305, situat \n comuna C~rji]i, sat C~rji]i,
nr. 80, jud. Hunedoara [i s` se dispun` intabularea
dreptului de proprietate \n cartea funciar`. |n con-
formitate cu disp. Art. 1051 al 2 lit e Cod procedura
civil` toate persoanele interesate au posibili-
atatea de a formula opozi]ie, \n caz contrar, \n ter-
men de 6 luni de la emiterea publicita]iei se va
trece la judecarea cererii formulate de reclaman]i.
Prezenta soma]ie urmeaz` a se afi[a \n litigiu, la
sediul Judec`toriei Deva, al Biroului teritorial de
cadastru [i publicitate imobiliar` Hunedoara [i la
sediul Prim`riei comunei C~rji]i.

ADUNåRI GENERALE
Societatea Comercial` Apromatco -SA, Bucure[ti.
Convocare. În temeiul art.111 [i art.117 din Legea
nr.31/1990, modificat` [i republicat`, administra-
torului unic Grigoriu Adrian al Societ`]ii Comer-
ciale Apromatco -SA, persoan` juridic` român` cu
sediul social în Bucure[ti, sector 3, Str.Lipscani,
nr.33, identificat` prin J40/245/1991 [i
C.U.I.:331730, convoac`, în temeiul art.119 din
Legea nr.31/1990, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor SC Apromatco -SA pentru data de
12.08.2014, ora-11.00, la  punctul de lucru al soci-
etatii din Str. Drumul Timonierului, nr.26, parter,
biroul adminstrativ, sector 6, Bucuresti, cu
urm`toarea ordine de zi: 1.Prelungirea mandatu-
lui administratorului unic Grigoriu Adrian pentru
o perioada de 4 ani, de la 30.08.2014 pana la
30.08.2018; 2.Diverse, generate de obiectul dez-
baterilor. La adunarea general` pot participa to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor S.C.
Apromatco SA la data de referin]` de 10.07.2014.
Conform art.117 ind.1 din Legea nr.31/1990, modifi-
cat` [i republicat`, unul sau mai mul]i ac]ionari,
reprezentând individual sau împreun` cel pu]in 5
% din capitalul social, pot solicita introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi a adun`rii. Cererile vor
fi adresate administratorului societ`]ii care va în-
deplini procedurile privind publicarea [i aducerea
acestora la cuno[tin]a celorlal]i ac]ionari. Fiecare
ac]ionar poate adresa administratorului întreb`ri
în scris cu privire la activitatea societ`]ii la locul
stabilit pentru ]inerea adun`rii, înaintea datei de
desf`[urare a adun`rii generale, urmând a i se
r`spunde în cadrul adun`rii. În cazul în care nu se
va întruni cvorumul necesar pentru luarea
hot`rârilor, conform art.118 din Legea nr.31/1990,
o nou` adunare general` ordinar` se va ]ine în
data de 13.08.2014, ora-11.00, în acela[i loc [i cu
aceea[i ordine de zi.

Completare la Convocatorul A.G.O.A. din 21.07.2014
ora 11 (prima convocare) [i 22.07.2014 ora 11 (a
doua convocare) publicat în Monitorul Oficial nr.
3476/20.06.2014: În temeiul dispozi]iilor Art. 117,
ind. 1 din Legea nr. 31/1990, la cererea ac]ionarului
Dl. Dan Silviu Chirita, ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor SC Pifati SA convo-
cat` pentru data de 21.07.2014 ora 11 (prima
convocare), respectiv pentru data de 22.07.2014
ora 11 (a doua convocare), se completeaz` cu
urm`toarele propuneri: 1. Completarea punctului
II al Ordinii de zi cu: “Alegerea Consiliului de Ad-
ministra]ie al S.C. PIFATI S.A. din 3 membri, condus
de Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, prop-
unerea pentru unul din membri fiind dl. Chirita
Dan Silviu, domiciliat în Bucure[ti, [os. Iancului nr.
53, bl. 102B, Sc.B, Et.1, Ap 47, Sector 2.” 2. Com-
pletarea punctului IV al Ordinii de zi cu: “Apro-
barea exercit`rii func]iei de director general de
c`tre pre[edintele consiliului de administra]ie al
societ`]ii în perioada exercit`rii mandatului s`u.”
În consecin]`, ordinea de zi completat` a Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor, convocat` pen-
tru data de 21.07.2014 ora 11 (prima convocare), re-
spectiv pentru data de 22.07.2014 ora 11 (a doua
convocare) prin convocatorul ini]ial publicat în
Monitorul Oficial nr. 3476/20.06.2014, va fi
urm`toarea: I) -Revocarea dlui Vlad Vasile din
func]ia de administrator unic al societ`]ii [i
desc`rcarea acestuia pentru activitatea
desf`[urat` în aceast` calitate. II) -Desemnarea
dlui Diaconescu Viorel în calitate de administra-
tor unic al societ`]ii pentru un mandat de 4 ani, cu
începere de la data de 21.07.2014, care va depune
o garan]ie conform legii sau: “Alegerea Consiliului
de Administra]ie al SC Pifati SA din 3 membri, con-
dus de Pre[edintele Consiliului de Administra]ie,
propunerea pentru unul din membri fiind dl.
Chirita Dan Silviu, domiciliat în Bucure[ti, [os. Ian-
cului nr. 53, bl. 102B, Sc.B, Et.1, Ap 47, Sector 2.” III)
-Revocarea dlui Chirita Dan Silviu din func]ia de
Director general al societ`]ii [i desc`rcarea aces-
tuia pentru activitatea desf`[urat` în aceast` cal-
itate. IV) -Aprobarea exercit`rii func]iei de director
general de c`tre administratorul unic al societ`]ii
în perioada exercit`rii mandatului sau “Aprobarea
exercit`rii func]iei de director general de c`tre
pre[edintele consiliului de administra]ie al so-
ciet`]ii în perioada exercit`rii mandatului s`u.” V)
-Modificarea art. 17 alin.2 din actul constitutiv al
societ`]ii în sensul urm`tor: „În perioada
21.07.2014– 20.07.2018 societatea este adminis-
trat` de un Administrator unic în persoana dom-
nului Diaconescu Viorel” sau de Pre[edintele
Consiliului de Administra]ie.  VI) -Eliminarea art. 17
alin.5 din actul constitutiv al societ`]ii. VII) -Mod-
ificarea art.19 alin. 2 din actul constitutiv al so-
ciet`]ii în sensul urm`tor: „În perioada 21.07.2014–
20.07.2018 Administratorul unic sau Pre[edintele

Consiliului de Administra]ie îndepline[te [i
func]ia de director general”. VIII) -Eliminarea
art.19 alin. 4 din actul constitutiv al societ`]ii.

LICITA}II
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Savtrans
SRL, organizeaz` \ncep~nd cu data de 18.07.2014,
ora 12:00 [i \n fiecare zi de vineri la ora 12:00 p~n`
la data de 05.09.2014 inclusiv la sediul lichidatoru-
lui licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea \n
bloc a bunurilor debitoarei situate \n jud. V~lcea,
com. Bude[ti, sat Racovta, Punct Poligon,
const~nd \n cl`dire (restaurant+microhotel) [i
teren construc]ii 2200 mp. Dac` bunurile nu se
v~nd vor fi organizate licita]ii \n fiecare zi de vineri
ora 12:00. Rela]ii la telefon 0723.880.617.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Anvelos SRL
din Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaz` \n data de
18.07.2014, ora 13:00 la sediul lichidatorului
licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea a
bunurilor debitoarei const~nd \n imobil situat \n
Ploie[ti, Str. Eroilor nr. 29 cu 259 mp teren = 54.050
Euro (289.950 lei f`r` TVA), depozit frigorific la
aceea[i adres` = 4.395 euro (19.875 lei f`r` TVA),
autospecializat` Mitsubishi = 1.500 Euro (6.675 lei
f`r` TVA). Dac` bunurile nu se v~nd urm`toarea
licita]ie va fi organizat` la 25.07.2014 ora 13:00.
Rela]ii la telefon 0723.880.617.

Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` Orga-
nizarea licitatiei publice deschise \n vederea:
|nchirierii unei suprafe]e de teren, proprietatea
Municipiului Piatra Neam], în vederea amplas`rii
unui totem publicitar, situat în str. G-ral
D`sc`lescu, zona bl.T2, conform HCL nr.149 din
30.05.2014. Pre]ul de pornire la licita]ie este de
87,76 lei/mp/an – zona B, conform HCL nr. 391 din
20.12.2013; Licita]ia va avea loc pe data de
24.07.2014, ora 16:30, în sala de [edin]` a Prim`riei
Municipiului Piatra Neam], cu sediul în str. {tefan
cel Mare nr.6-8.  Înscrierile si depunerea ofertelor
se fac pân` la data de 23.07.2014, ora 16:30 inclu-
siv, la Prim`ria municipiului Piatra Neam], str.
[tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Publicul,
Ghi[eul Serviciului Patrimoniu, Autoriz`ri [i Trans-
port zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se poate
achizi]iona [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii supli-
mentare la telefon 218991, interior 152, zilnic între
orele 8,00 – 16,30.

Prim`ria municipiului Piatra Neam] anun]` orga-
nizarea licita]iei publice deschise în vederea:
Vânz`rii bunului imobil – teren intravilan, propri-
etatea privat` a municipiului Piatra Neam], în
suprafa]` de 236 mp, situat în Nada Florilor  nr.1.
Pre]ul de pornire la licita]ie este de 24.392  lei con-
form HCL nr. 144 din 30.05.2014; Vânz`rii bunului
imobil – teren intravilan, proprietatea privat` a
municipiului Piatra Neam], în suprafa]` de 264
mp, situat în str. Colinei fn. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 34.874 lei conform   HCL nr. 19 din
31.01.2014; Licita]ia va avea loc în data de 6 august
2014, ora 16:30, la sala de [edin]e a Prim`riei mu-
nicipiului Piatra Neam], cu sediul în str. [tefan cel
Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor  se
fac pân` la data de 5 august 2014, ora 16,30. inclu-
siv, la Prim`ria municipiului Piatra Neam], str.
{tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Publicul,
Ghi[eul Serviciului  Patrimoniu, Autoriz`ri [i Trans-
port zilnic între orele 8:00 – 16:30, unde se poate
achizi]iona [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii supli-
mentare la telefon 218991, interior 122, zilnic între
orele 8:00 – 16:30.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` a Finan]elor
Publice a Jude]ului Ia[i. Administra]ia Finan]elor
Publice a Municipiului Pa[cani. Activitatea
Metodologie Administrarea Veniturilor Statului.
Dosar de executare nr. 403/99/2014. Nr.
51.569/08.07.2014. Anun]ul privind vânzarea bunuri
mobile. |n temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat` se face cunoscut c` \n ziua de 25
luna Iulie, anul 2014, orele 10.00 \n localitatea
Pa[cani str. Gr`dini]ei, nr. 11, Bl. G1B, se vor vinde prin
licita]ie - (prin ofert` \n plic \nchis cu strigare)
urm`torul bun mobil, proprietatea debitorului
Cr`ciun Radu Constantin cu domiciliul fiscal \n local-
itatea Valea Seac`, sat Contesti, jude]ul Ia[i. 1. Auto-
turism marca Audi A4, anul fabrica]iei 2005, culoare
albastru gri, sursa de energie motorin`, cilindree
1968 cm, serie sa[iu WAUZZZ8E85A5303876, nr. de
\nmatriculare IS 27 SRC. Buc. 1. 14.000 lei (exclusiv
TVA*). Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestui bun s` \n[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, \nainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i sunt invita]i s` prezinte, pân`
\n ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul licita]iei; \mputerni-
cirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul \nmatriculare; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare
tradus \n limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada c`
nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la local fixat \n
acest stop. |mpotriva prezentului \nscris, cel intere-
sat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n conformi-
tate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Gu-
vernului 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 ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare, la sediul nostru sau
la telefon num`rul 0232 - 760489; 0232 - 722395.
Data afi[`rii: 08.07.2014.

Dosar executare nr.89/2014. Biroul Executorului
Judec`toresc Petcu Alexandru, va scoate la licita]ie
public` potrivit disp art.761 alin 1 C.proc.civ. în data
de 17.07.2014, orele 13.00, la sediul executorului
judec`toresc din Ploie[ti, strada Luminii, nr. 2,
bl.30D, parter, ap. 2, jude]ul Prahova (acces direct la
interfonul propriu sau la cel de bloc-cod 02), un
num`r de 1.475.279 p`r]i sociale \n valoare de 10 lei
fiecare de]inute de c`tre debitorul Usurelu Petrica
Lucian la SC Allianso Business Park SRL, societate
comercial` rom~n` cu sediul \n com. Arice[tii-Rah-
tivani, sat Arice[tii Rahtivani, Depozit Logistic S.M.E.,
str. Londra nr. 5, et. 1, birou 6, Jude]ul Prahova, \nma-
triculat` \n Registrul Comer]ului Prahova sub nr.
J29/2199/2008, CUI 243041112; Descriere bun: - parti
sociale detinute de catre debitor in cadrul SC Al-
lianso Business Park SRL, societate comerciala ro-
mana cu sediul in com. Aricestii-Rahtivani, sat
Aricestii Rahtivani, Depozit Logistic S.M.E., str. Lon-
dra nr. 5, et. 1, birou 6, Judetul Prahova, inmatricu-
lata in Registrul Comertului Prahova sub nr.
J29/2199/2008, CUI 243041112 BUC-1.475.279; PRET
DE STRIGARE 14.752.790 LEI; proprietatea debitoru-
lui USURELU Petrica Lucian, cu domiciliul in Ne-
goiesti - 107086, Dimitrie Cantemir nr. 6, Comuna
Brazi, Judetul Prahova, care datoreaza creditoarei
Domo Vastgoed NV, Gent, Nederzwijnaarde 2 nr.
9052ZWIJNAARDE, Belgia, cu sediul procedural ales
la SC Allianso Business Park SRL, cu sediul in co-
muna Aricestii-Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani,
Dep. Logistic S.M.E., str. Londra nr. 5, et. 1, birou 6,

Judetul Prahova, suma de 5.526.263,00 euro (la cur-
sul BNR din ziua platii), conf. titlului executoriu
reprezentat de Sentinta civila nr. 15907 pronuntata
de Judecatoria Ploiesti la data de 26.11.2013, a carui
executare silita a fost incuviintata prin incheierea
de sedinta pronuntata de Judecatoria Ploiesti la
data de 10.03.2014, si procesul-verbal de constatare-
actualizare creanta emis in data de 17.06.2014, la
care se adauga  cheltuielile de executare ocazion-
ate cu efectuarea executarii silite in suma de
200.330,34 lei conform incheierii de stabilire a chel-
tuielilor de executare emisa in data de 07.04.2014.
Pretul de incepere a licitatiei este 14.752.790 lei sta-
bilit conform raportului de expertiza intocmit de
evaluator Craciun Nicolai, membru ANEVAR.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor urmarite descrise mai sus sa il anunte pe
executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pen-
tru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa
cumpere bunurile scoase la licitatie publica sa se
prezinte la data, locul si ora stabilite, iar pana la
aceasta data sa prezinte oferta de cumparare, in-
sotita de caietul de sarcini, ce poate fi procurat pe
cheltuiala solicitantului de la sediul biroului nostru
(124 lei inclusiv TVA). |n conformitate cu disp. Art.
767 alin. 1 C. Proc. Civ., participantii la licitatie tre-
buie sa consemneze pe seama si dispozitia execu-
torului judecatoresc Petcu Alexandru, zilnic intre
orele 08:00 - 16:00, sau pot fi virate la Libra Inter-
net Bank SA-Sucursala Ploiesti in contul nr. RO17
BREL 0001 2003 4602 0101 sau la Banca Italo-Rom-
ena SA – Sucursala Ploiesti Cont iban nr. RO85 BITR
PH1R ON03 2837 CC20, cont de consemnari cel pu]in
10% (1.475.279 lei) din pre]ul  de începere a licita]iei
pentru bunurile pentru care inten]ioneaz` s`
liciteze, iar originalul recipisei va fi depusa la execu-
tor. |n conformitate cu disp. Art. 767 alin. 2 C. Proc.
Civ., creditorii urmaritori sau intervenienti nu au
obligatia de a depune garantia de participare. Con-
form disp. Art. 766 alin. 3 Cod proc civ, creditorii ur-
maritori sau intervenienti nu pot, nici personal, nici
prin persoane interpuse, sa adjudece bunurile
oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din
pretul stabilit potrivit art. 757 alin. 1 sau 3. |n con-
formitate cu disp. Art. 768 alin. 8 Cod proc civ, daca
nu se obtine pretul de incepere a licitatiei, la ace-
lasi termen bunul va fi scos din nou la vanzare, caz
in care licitatia va incepe de la pretul de 75% din cel
prevazut in publicatii sau anunturi (respectiv
11.064.592,50 lei), iar bunul va fi vandut celui care va
oferi pretul cel mai mare.

Anun] privind organizarea licita]iei intermediare
pentru vânzarea de mas` lemnoas` pe picior; Or-
ganizatorul licita]iei: Direc]ia Silvic` Ia[i, cu sediul
în Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2, telefon 0232244680,
fax 0232244631, e-mail office@iasi.rosilva.ro; Data
[i ora desf`[ur`rii licita]iei: 21.07.2014, 11:00; Locul
desf`[ur`rii licita]iei: Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2;
Tipul licita]iei: licita]ie public` cu strigare. Licita]ia
este organizat` [i se va desf`[ura conform preved-
erilor „Regulamentului de vânzare a masei lem-
noase care se recolteaz` anual din fondul forestier
proprietate public` a statului administrat de Regia
Na]ional` a P`durilor - Romsilva” aprobat prin Or-
dinul ministrului mediului [i p`durilor nr.
1898/2010, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Data [i ora organiz`rii preselec]iei:
17.07.2014, 11:00; Data [i ora limit` pân` la care
poate fi depus` documenta]ia pentru preselec]ie
[i înscrierea la licita]ie: 16.07.2013, 16:30. Lista par-
tizilor care se liciteaz`, pre]ul de pornire a licita]iei
[i pasul de licitare pentru fiecare partid` sunt
afi[ate la sediul organizatorului [i pe site-ul Regiei
Na]ionale a P`durilor – Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de mas` lemnoas` pe picior oferit
la licita]ie: 14437 m3, din care pe natur` de pro-
duse: produse principale: 3364 (m3); produse se-
cundare: 6687(m3); produse de igien`: 867(m3);
produse accidentale: 3519(m3) [i respectiv pe
specii [i grupe de specii: r`[inoase: 3085(m3); fag:
423(m3);  stejari: 1314(m3); diverse specii tari:
4478(m3); diverse specii moi: 5137(m3). Masa lem-
noas` oferit` spre vânzare nu provine din fondul
forestier proprietate public` a statului, certificat
în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).
Masa lemnoas` r`mas` neadjudecat` dup`
încheierea licita]iei se va putea adjudeca, prin ne-
gociere, în aceea[i zi, în condi]iile prev`zute de re-
glement`rile în vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licita]iei în-
cepând cu data de: 11.07.2014. Alte informa]ii
privind organizarea [i desf`[urarea licita]iei: - nu
vor fi admi[i la licita]ie agen]ii economici care nu
au depus în termenul precizat documentele mai
sus enumerate, au datorii, la data preselec]iei,
fa]` de unit`]ile R.N.P. - Romsilva, dep`[esc rez-
erva din volumul de mas` lemnoas` pentru care
de]in atestatul de exploatare [i nu au depus an-
tecontractul de prest`ri servicii de exploatare a
masei lemnoase cu care dep`[esc rezerva din
volumul prev`zut din atestat, nu fac dovada
achit`rii anterior începerii [edin]ei de licita]ie, în
contul organizatorului, prin instrumente bancare
legale decontabile pân` la începerea licita]iei sau
în numerar la casieria unit`]ii,  a garan]iei de con-
tractare în cuantum de 5% din pre]ul de pornire a
licita]iei pentru partizile pentru care sunt admi[i,
precum [i a tarifului de participare la licita]ie. Pen-
tru informa]ii [i date suplimentare v` pute]i
adresa organizatorului licita]iei: ing. Ioan Bolf`,
tel 0734885437. 

SC Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic` în data de 11.08.2014, ora 10,00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri:
Cl`dire spatiu medical si teren intravilan aferent
cu St = 388,40 mp situata in Plopeni, str. Pacii nr.
10, jud. Prahova; Cl`dire spatiu medical si teren in-
travilan aferent cu St = 359,20 mp situata in
Plopeni, str. Pacii nr. 12, jud. Prahova; Teren intrav-
ilan in St = 6837,96 mp situat in com. Dumb-
ravesti, sat Plopeni, jud. Prahova; In caz de
neadjudecare in data de 11.08.2014, se vor orga-
niza licita]ii si in datele de 18.08.2014 si 25.08.2014.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON
plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plat` în contul de lichidare sau
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la
licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte de data
licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic` în data de 11.08.2014 ora 10,30 la sediul lichida-
torului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: imobil
situat în str. Nicolae Balcescu nr. 1, Câmpina, jud.
Prahova compus din teren în suprafa]` de 5.179,80
mp [i construc]iile existente pe teren (fabrica de
pâine, sec]ie produc]ie, moar`, cabina poarta); uti-
laje panificatie. In caz de neadjudecare in data de
11.08.2014, se vor organiza licita]ii si in datele de
18.08.2014 si 25.08.2014. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON + TVA, garan]ia de partic-
ipare este de 10% din valoarea bunului plus TVA [i
caietul de sarcini 500 RON. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plat` în contul de lichidare al SC
Iatan Company SA nr. RO75BACX-

0000003028797001 deschis la Unicredit Tiriac
Bank Sucursala Ploie[ti sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza preveder-
ilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitate se va face
cel putin cu o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la vân-
zare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0244-597751

SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie
public` în data de 11.08.2014 ora 13:00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, teren in suprafata
de 14.854 mp cu platforma betonata, situat in On-
esti, str. G`rii nr. 3, jud. Bacau si urmatoarele con-
structii situate pe acesta: Constructie sediu;
Constructie atelier; Cladire bufet; Cladire statie
carburanti; Cladire atelier. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON + TVA, garan]ia de par-
ticipare este de 10% din valoarea bunului plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plat`
în contul de lichidare sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza preveder-
ilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitate se va
face cu cel putin o zi inainte de data licitatiei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art.
53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele
scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751

SC Dorobantu Los Andes SRL, prin lichidator judi-
ciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin
licita]ie public` cu strigare în data de 11.08.2014,
ora 12,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: teren intravilan în suprafa]`
de 500 mp [i cladire spatiu comercial Sc – 127 mp
si Su 102,56 mp, situat în Ploiesti, str. Marasesti nr.
216, jud. Prahova. In caz de neadjudecare in data
de 11.08.2014, se vor mai organiza licitatii, in zilele
de 18.08.2014 si 25.08.2014. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de par-
ticipare este de 10% din valoarea bunului plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plat`
în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar
la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza
prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la
licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. In-
forma]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap`
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâl-
cea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881,
fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii:
închiriere teren  pentru o durat` de 2 ani. 3.
Condi]iile de participare: dovada cump`r`rii cai-
etului de sarcini; garan]ia de participare la licitatie
– 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certi-
ficatul constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata
a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele lo-
cale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal
emis MF; cazier judiciar al administratorului;
bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de ad-
ministra]ia fiscal`; fisa de informatii generale
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie
c` nu se afl` in litigiu cu titularul dreptului de ad-
ministrare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei de
participare: 10% din valoarea minim` a chiriei an-
uale, constituit`  prin ordin de plat` sau scrisoare
de garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei
Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a
bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere
suprafa]` de teren în albia minor`  a pârâului
Topolog din  Jud.Vâlcea, pentru înl`turarea mate-
rialului aluvionar: Jude]ul Vâlcea Lotul 1 – 11.757
mp teren în albia minor` a pârâului Topolog, sit-
uat în Loc. Nicolae B`lcescu,  Jud. Vâlcea. 6. Data,
locul [i ora limit` de primire a ofertelor:
04.08.2014  pân` la ora 10:00 la sediul Adminis-
tra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii
acestora: 04.08.2014 începand cu ora 10:30 la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8.
Modul de ob]inere a caietului de sarcini : de la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt,  Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246
lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân angaja]i
prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabili-
tate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de
la data licita]iei deschise  organizat` pentru
atribuirea contractului de închiriere.

Anun] privind organizarea licita]iei deschise în ved-
erea concesion`rii unei suprafe]e de teren de 596
mp anun] 1.Informa]ii generale privind conceden-
tul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail
a persoanei de contact: Comuna Malaia, cod fiscal
2989686, sat Malaia, str. Podul {ipotului, nr.109,
jude]ul Vâlcea, telefon 0250/866899, fax
0250/866899, e-mail primariamalaia@ya-
hoo.com. 2.Informa]ii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea [i identificarea
bunului care urmeaz` s` fie concesionat: Conce-
sionarea unei suprafe]e de teren de 596 mp, situat
în localitatea Malaia, comuna Malaia, jude]ul Vâl-
cea, pentru construirea unui sediu administrativ [i
birouri. 3.Informa]ii privind documenta]ia de
atribuire: ofertan]ii vor prezenta documentele de
calificare solicitate conform Documenta]iei de
atribuire. 3.1. Modalitatea sau modalit`]ile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta]iei de atribuire: de la
sediul Prim`riei Malaia, sat Malaia, strada Podul
[ipotului, nr.109, jude]ul Vâlcea. 3.2. Denumirea [i
adresa serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate ob]ine un exem-
plar din documenta]ia de atribuire: compartimen-
tul juridic al Prim`riei Malaia. 3.3. Costul [i
condi]iile de plat` pentru ob]inerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nan]ei de urgen]` nr.54/2006: suma de 10 lei
achitat` la casieria Prim`riei Malaia. 3.4. Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor: 28.07.2014,
persoan` de contact - Ionescu Paula. 4. Informa]ii
privind ofertele: acestea vor fi întocmite conform
Documenta]iei de atribuire. 4.1. Data limit` de
depunerea ofertelor: 30.07.2014. Ofertele se vor
depune pân` la data de 30.07.2014, ora 15.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul
Prim`riei Malaia, sat Malaia, strada Podul [ipotu-
lui, nr.109, jude]ul Vâlcea. 4.3. Num`rul de exem-
plare în care trebuie depus` fiecare ofert`: un
exemplar. 5. Data [i locul la care se va desf`[ura
sedin]a public` de deschidere  a ofertelor:
31.07.2014, sediul Prim`riei Malaia, ora 11.00. 6. De-
numirea, adresa, num`rul de telefon, telefax
[i/sau adresa de e-mail ale instan]ei competente
în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele pen-
tru sesizarea instan]ei: Tribunalul Valcea. 7. Data
transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre institu]iile
abilitate, în vederea public`rii: 09.07.2014. Comuna
Malaia Primar, Bogdan Sergiu.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia

Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r
de \nregistrare ca operator de date cu caracter per-
sonal: 21105. Nr. 59387/03/06 din 03.07.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile [i
imobile. Anul 2014, luna iulie, ziua 3. |n temeiul art.
162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modificarile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i face
cunoscut prin prezenta c`, \n ziua de 23, luna iulie,
orele 12.00, anul 2014, \n municipiul Boto[ani, Pia]a
Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` a doua
licita]ie pentru vânzarea bunurilor mobile [i imo-
bile, proprietatea debitorului SC Cyprinus SRL, cu
sediul \n Loc. R`chi]i, jud. Boto[ani, cod unic de
\nregistrare fiscal` 18780928, dosar de executare
nr. 18780928/2013, astfel: Bunuri mobile: Linie pro-
duc]ie depozitare [i livrare biodisel achizi]ionat`
\n anul 2009, cu pre] de pornire a licita]iei de
151.888 lei; Linie produc]ie depozitare [i livrare
biodisel achizi]ionat` 2010, cu pre] de pornire a
licita]iei de 151.888 lei. Componentele acestor linii
se afl` la dosarul de executare silit`. Bunuri imo-
bile: Construc]ie dig \n extravilan Unteni, jud.
Boto[ani [i are o suprafa]` construit` la sol de
6.314 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 18.513 lei.
Pre]ul total de pornire a licita]iei este de 322.289
lei, exclusiv TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, \nainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la
licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele docu-
mente: oferta de cump`rare; dovada pl`]ii taxei
de participare, care reprezint` 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; dovada emis` de creditorii
fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la bugetul consol-
idat al statului; pentru persoanele juridice, copie
de pe certificatul unic de \nregistrare fiscal`, elib-
erat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele fizice copie de pe actul de identitate.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste docu-
mente cu o zi \nainte de desf`[urarea licita]iei, re-
spectiv 22.07.2014 la sediul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata se va face \n
contul nostru de disponibil al AJFP Boto[ani, CF
3372874, nr. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis
la Trezoreria Municipal` Boto[ani. Dac` ave]i
nel`muriri \n legatur` cu acest anun] publicitar o
pute]i contacta pe d-na. Lupascu Camelia la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani sau la telefonul 0231/ 607119 \ntre orele
8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet http:
www.mfinante.ro Portal ANAF.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r
de \nregistrare ca operator de date cu caracter per-
sonal: 21105. Nr. 59387/03/05 din 03.07.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile [i
imobile. Anul 2014, luna Iulie, ziua 3. |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, Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i face
cunoscut prin prezenta c`, \n ziua de 22, luna iulie,
orele 10.00, anul 2014, \n municipiul Boto[ani,
Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, orga-
nizeaz` prima licita]ie pentru vânzarea bunului
mobil, proprietatea debitorului SC Astoria Group
SRL, cu sediul \n Loc. Bucecea, jud. Boto[ani, cod
unic de \nregistrare fiscal` 16195197, dosar de exe-
cutare nr. 16195197/2014, astfel: Bunuri mobile:
Lemn de lucru frasin [i crose de diferite dimensi-
uni, \n cantitate total` de 887,76 kg, cu destina]ia
lemn de foc, cu pre] de pornire a licita]iei de 266
lei; Cherestea frasin, \n cantitate de 38 mc, cu pre]
de pornire a licita]iei de 41.800 lei; Fer`str`u tor-
nado, cu pre] de pornire a licita]iei de 4.000 lei; Ex-
austor mobil tornado, cu pre] de pornire a licita]iei
de 2.420 lei; Subansamblu strung pantograf, cu
pre] de pornire a licita]iei de 2.640 lei; Calculator
(monitor, tastatur`, mouse), cu pret de pornire a
licita]iei de 100 lei. Pre]ul total de pornire a
licita]iei este de 51.226 lei, exclusiv TVA. 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 in-
teresa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: oferta de cump`rare;
dovada pl`]ii taxei de participare, care reprezint`
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; \mputerni-
cirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant;
dovada emis` de creditorii fiscali, \n copie, c` nu
au obliga]ii la bugetul consolidat al statului; pen-
tru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic
de \nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului; pentru persoanele fizice copie de
pe actul de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` aceste documente cu o zi \nainte de
desf`[urarea licitatiei, respectiv 21.07.2014 la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face \n contul nostru de
disponibil al AJFP Boto[ani, CF 3372874, nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria
Municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri \n
legatur` cu acest anun] publicitar o pute]i con-
tacta pe d-na. Lupascu Camelia la sediul Adminis-
tra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau
la telefonul 0231/ 607119 \ntre orele 8.00 – 16.30
[i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro
Portal ANAF.

SC Varania Impex SRL - societate \n faliment, cu
sediul \n Dr`g`[ani str. 594, jud. V~lcea, prin
lichidator judiciar Evilex IPURL, organizeaza, lici-
tatie publica cu strigare pentru vinzarea activului
„Statie livrare GPL auto – teren in suprafata de
1.040 mp, cladiri, skid 3850 L si instalatii aferente”,
in valoare totala de 168.400 lei. La pretul de ad-
judecare se va adauga TVA conform reglementar-
ilor fiscale valabile la data adjudecarii. Licitatiile
vor avea loc la sediul lichidatorului din Rm. Valcea,
str. G-ral Magheru nr. 14, la urmatoarele date:
07.08.2014, 14.08.2014, 21.08.2014 si 28.08.2014,
ora 13,00. Participantii la licitatie, cu o zi inainte,
vor achita o garantie de participare de 10% din
pretul de licitatie, in contul RO11 BRMA 0999 1000
6206 6998 deschis la Banca Romaneasca Suc. Os-
troveni, beneficiar SC Varania Impex SRL. Ofertele
de cumparare vor fi insotite de dovezile de plata
a sumelor de mai sus, documentele de identifi-
care a ofertantilor si dupa caz a reprezentantilor
acestora. Relatii la telefon 0723248531 [i e-mail of-
fice@evilex.ro.

PIERDERI
Pierdut atestat ADR pe numele Costache Adrian. |l
declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` apartament,
pe numele Cre]u Georgeta. O declar nul`.

Pierdut atestat ADR tip carton, seria ADR nr. 44235
valabil din 20.09.2011 – 26.08.2016 pentru catego-
ria colete + cisterne, pe numele P\r\ial` Ciprian –
Andrei. |l declar nul.

Declar pierdute Certificate de preg`tire profe-
sional` transport marf` [i agabaritice seria
0192788000 pe numele Soare Gheorghe. Le de-
clar nule.

Autoritatea public` local` a Sectorului 4 al
Municipiului Bucure[ti, în temeiul Legii
nr.421/2002, citeaz` public proprietarii/
de]in`torii urm`toarelor vehicule degra-
date aflate pe domeniul public: Opel,
vi[iniu, Stupilor, nr.5, bl. E7; Volvo, gri, C-tin
Brâncoveanu, nr. 116; Renault 18, verde,
Spini[, nr.5, bl.48; Audi, albastru, în fa]` in-
trare Or`[elul Copiilor (vis-a-vis de Str.
Urcu[ului, nr.2); Opel Ascona, maro, Izvorul
Mure[ului, nr.10, bl. 10; Dacia, alb`, Luic`,
nr.15, bl.4; Dacia 1310, gri metalizat, Turnu
M`gurele, nr.31, bl.10; Dacia 1310, argintiu,
Pridvorului, nr.19, bl.20; Informa]ii - Bu-
cure[ti, Sectorul 4, Aleea Ciceu, nr.12.


