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OFERTE SERVICIU
Direc]ia Asisten]` Social` Voluntari organizeaz` concurs
pentru ocuparea unui post vacant de execu]ie dup  ̀cum
urmeaz`: Serviciul Financiar Contabil -1 post, inspector,
clasa I, gradul profesional debutant. Condi]ii de partici-
pare la concurs: -preg`tire de specialitate studii supe-
rioare absolvite cu diploma de licen]`. Condi]iile
desf`[ur`rii concursului sunt urm`toarele: -Locul
desf`[ur`rii examenului: sediul Direc]iei Asisten]` So-
cial  ̀Voluntari- B-dul Dun`rii, nr.71, ora[ Voluntari, jude]ul
Ilfov; -Ora [i locul desf`[ur̀ rii fiec`rei probe a concursu-
lui: -proba scris`: 10.11.2014 ora 10.00; -interviul: 12.11.2014
începând cu ora 12.00. Dosarele candida]ilor se depun
pân` la data de 01.11.2014. Posturile vacante scose la con-
curs, condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul Direc]iei Asisten]` Social`, bd-ul
Dun`riii nr.71. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Direc]iei Asisten]` Social` Voluntari, telefon
031/800.99.60.

Prim`ria ora[ului M`r`[e[ti, jud. Vrancea organizeaz`
concurs privind promovarea în: 1. Func]ia public  ̀de con-
ducere vacant` de [ef birou în Biroul achizi]ii, infor-
matic`, management proiecte. 2. Func]ia public` de
conducere vacant` de [ef serviciu în Serviciul public vol-
untar pentru situa]ii de urgen]  ̀[i ap`rare civil`; Concur-
sul va avea loc în data de 12.11.2014, ora 10.00 –proba
scris`, la sediul institu]iei [i proba interviu. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune începând cu data de
10.10.2014, pân` la data de 29.10.2014, la Comp. resurse
umane. Condi]iile generale de participare la concurs: -
Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute
de art.54, art.66 din Legea nr. 188/1999, republicat`,
privind Statutul func]ionarilor publici. Condi]ii specifice:
-Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; -Studii de masterat
sau postuniversitare absolvite cu diplom` în domeniul
administra]iei publice; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercit`rii func]iei publice: minim 2 ani; -S`
fie numi]i într-o func]ie public` din clasa I; -S` nu aib` în
cazierul administrativ o sanc]iune disciplinar̀  neradiat`;
-Pentru func]ia public` de conducere vacant` de [ef
birou în Biroul achizi]ii, informatic`, management
proiecte, solicit`m perfec]ionare/ specializare certificat ,̀
în achizi]ii. Bibliografia se va afi[a la sediul [i pe site-ul
Prim`riei or. M`r̀ [e[ti, jud. Vrancea. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul Prim`riei or. M`r`[e[ti [i la tel:
0237-260550.

Agen]ia Na]ional` pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social`  orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacant` de consilier grad profesional superior
la Compartimentul Investi]ii [i Achizi]ii Publice, Admin-
istrativ, Serviciul Financiar  Contabilitate, Gestiune Buget,
Investi]ii [i Achizi]ii Publice, Administrativ din cadrul
Agen]iei Na]ionale pentru Pl`]i [i Inspec]ie Soacial .̀ Con-
cursul se organizeaz` la sediul Agen]iei Na]ionale pen-
tru Pl`]i [i Inspec]ie Social ,̀ în data de 11 noiembrie 2014,
ora 10 - proba scris`. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Agen]iei Na]ionale pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social`.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie s  ̀con]in  ̀în mod
obligatoriu documentele prev`zute la art.49 din H.G.
nr.611/2008, modificat` [i completat` de H.G.
nr.1173/2008. Condi]iile de participare la concurs [i bibli-
ografia se afi[eaz  ̀la sediul [i pe site-ul Agen]ie Na]ionale
pentru Pl̀ ]i [i Inspec]ie Soacial̀  www.prestatiisociale.ro.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul www.presta-
tiisociale.ro  [i la nr.de telefon: 021 313 60 84.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte pentru \nceputul anului [colar. 0733.940.772.
0761.674.276.

DISPARI}II

Pusztai Melitta. Or[. Alesd, Jud. Bihor. A disp`rut pe
data de19-09-2014, statura: 1.65 m, 62 kg, culoarea tenu-
lui \nchis, ochii c`prui, p`rul - brunet, p`r lung ,mama
a trei copiii. Semne de recunoa[tere: cicatrice sub barb`
- partea dreapt`, tatuaj pe umarul drept \n form` de
tribal. Persoana respectiv` este dat` \n urm`rire gen-
eral` [i interna]ional` de recuperare, cerem ajutorul
popula]iei pentru g`sirea persoanei disp`rute0732.529
682; 0359- 461.010 sau 112.

CITA}II
Este citat` Busuioc (Samson) Floarea, ultim domiciliu,
Sadova, Dolj, la Judec`toria Craiova, dosar
29026/215/2011 pe data de 31.10.2014.

Numitul Ienci Cristian cu ultimul domiciliu cunoscut în
Mun. Arad, Str. Nucet, nr. 10, bl.564, sc.C, apt.11, Jud.Arad,
este citat la Judec`toria Arad pe data de luni 27.10.2014,
ora 8.30, Sala 145, în calitate de pârât dosar civil
11405/55/2014 în procesul de divor] cu reclamanta Ienci
Daniela.

Ungureanu Sorin [i Ungureanu Mirela, în calitate de
reclaman]i, cit`m pe pârâtul Tudor Costic`, ultimul
domiciliu cunoscut situat în mun. Bra[ov, str. Dacia nr. 75,
bl. 22, sc. D, et. 4, ap. 14, jud. Bra[ov, în dosar nr.
13270/197/2014, având ca obiect Hot`râre care s` ]in`
loc de act autentic, pentru termenul din 03.11.2014, sala
J1, ora 09.00, complet C9, Judec`toria Bra[ov.

Pârâtul Mititelu Romic`, cu ultimul dimiciliu cunoscut în
Podul Iloaiei, str. Decebal, nr. 21, jud. Ia[i, este citat la data
de 30.10.2014, la sala 27, orele 8:30, CXI civil la Judecato-
ria Petro[ani, în proces cu Dimieru Rodica Floarea [i
Dimieru Hora]iu- Mihai, în dosarul 9130/278/2012, pen-
tru fond partaj bunuri comune/ lichidarea regimului
matrimonial. 

Reclaman]ii: Pantilimon Floare, Pantilimon Gheorghe
Lucian [i Pantilimon Ioan solicit` chemarea \n judecat`
a p~r~]ilor: Sprdlik Matilda, Luca Izabea, Ziegler Maria
(Terezia), pentru solu]ionarea Dosarului nr. 718/278/2013
la Judec`toria Petro[ani av~nd ca obiect uzucapiune,
pentru data de 10.10.2014 ora 9:00.

Se citeaz` Arge[anu Maria Daniela în data de 18.Noiem-
brie.2014, ora-08.00, la Tribunalul Rm.Vâlcea în dosarul
1973/90/2014 în proces împreun` cu Moise Dumitru
Daniel [i al]ii, având ca obiect contesta]ie în anulare - re-
curs la dosarul nr. 10531/288/2012.

Intima]ii, Hulpan Marcela, Zaharia Constantin, Udrea
Adrian,Udrea Maria, Pavaloi Ileana, Deanca Traian [i Be-
smenciuc Constantin, sunt chema]i la Tribunalul Ia[i,
ora 9.00, \n data de 30.10.2014, \n dosar civil nr.
12316/245/2012, av~nd ca obiect „rectificare Titlu propri-
etate” de c`tre recurentii C`]u Neculai [i C`]u Getta.

Convoc`m, p~n` la 1 noiembrie 2014, mo[tenitorii de-
functei Vasile Elena (Prundurel, fiica lui Spirea [i Maria)
din Ploie[ti, decedat` pe 5 iulie 2012, \n vederea dezba-
terii succesiunii. Detalii la telefon: 0740.274.413. 

P~r~ta Zaharia Doinita, cu ultimul domiciliu cunoscut
\n sat Draxeni, comuna Rebricea, jude]ul Vaslui, este
chemat  ̀la Judec`toria Vaslui, pentru termenul din data
28.10.2014, ora 08 00, \n proces cu Zaharia Costache,
dosar nr. 6185/333/2014, av~nd ca obiect divor].

Se citeaz` Cseros Alexandru, în calitate de pârât, în con-
tradictoriu cu Negru] Monica-Simona, în dosar nr.
11843/271/2014, cu obiect partaj judiciar, la Judec`toria
Oradea, pentru data de 03.11.2014, cam. 6, ora 8:00.

Se citeaz` Ter]ea Ioan, cunoscut cu ultimul domiciliu \n
Ploie[ti, Str. Lacul B~lea, bl. 86, ap. 54, Prahova [i Aleea
Brumarelelor nr. 7, bloc 131, sc. D, et. 2, ap. 70, Ploie[ti,
Prahova \n dosar 17822/281/2009 pentru termenul din
20.11.2014, ora 09:00.

SC Eusory Company SRL, cu sediul \n Ploie[ti, Str. George
Co[buc nr. 16, jud. Prahova, este chemat`, \n calitate de
p~r~t`, la Judec`toria Ploie[ti, Str. V`leni nr. 44, sec]ia
civil`, \n ziua de 30 noimebrie 2014, ora 08:30, sal 5, \n
proces cu Societatea Electric` Furnizare SA - AFEE
Ploie[ti, \n calitate de recalamnta, \n dosarul nr.
13288/281/2013. |n caz de neprezentare a p`r]ilor, se va
putea trimite un \nscris, judecata urm~nd a se face \n
lips`.

Tribunalul Bucure[ti, Bd. Unirii, nr. 37, Sector 3.231. Dosar
nr. 10854/3/2014.Cita]ie. Seeb Computers SRL prin Ad-
ministrator Special Creasta Eugen, cu ultimul domiciliu
în Bucure[ti este chemat în aceast` instan]`, camera
231, în ziua de 10.10.2014, Completul C10, ora 09.00, în
calitate de Pârât, respectiv Cheroiu Florica, cu ultimul
domiciliu în Bucure[ti este chemat în aceast` instan]`,
camera 231, în ziua de 10.10.2014, Completul C10, ora
09.00, în calitate de Pârât, în proces cu Rovigo SPRL în
calitate de Reclamant, ac]iune în anulare transf.patrim.
Ford Fiesta. În caz de neprezentare a p`r]ilor, judecata se
va face în lips`, dac` se solicit` în scris acest lucru de
c`tre una din p`r]i. Prin publicarea intr-un ziar de larg`
circula]ie. Prin înmânarea cita]iei, sub semn`tur` de
primire, personal sau prin reprezentant legal sau con-
ven]ional, 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`. 

DIVERSE
Dosar nr. 32653/245/2012, Judec`toria Ia[i, Sec]ia Civil`/
[edin]a Public` din 29 mai 2014, Sentin]a Civil` nr.
7754/2014.

Pentru aceste motive, în numele Legii Hot`r`[te: Ad-
mite ac]iunea formulat` de reclamanta Pauliuc Elena–
Cristina, cu domiciliul procesual ales în Ia[i, str. Canta
nr.5, bl.457, sc.A, et.3, ap.2, la avocat Botan Carmen Mi-
haela, în contradictoriu cu pârâtul Pauliuc Ionel cu
domiciliul în Ia[i, str. Cet`]uia nr.10, bl.764, sc.A, et.4,
ap.18. Declar` desf`cut`, din culpa exclusiv` a pârâtului,
c`s`toria încheiat` între p`r]i la data de 21.08.2008 [i
înregistrat` în registrul de stare civil` al municipiului
Ia[i sub nr. 160/2008. Încuviin]eaz` ca reclamanta s`
revin` la numele avut anterior c`s`toriei, acela de
„S`id`caru”. Dispune ca autoritatea p`rinteasc` în
leg`tur` cu minorul Pauliuc Gheorghe– Cosmin, n`scut
la data de 22.04.2008, s` fie exercitat` exclusiv de recla-
mant`. Stabile[te locuin]a minorului, la domiciliul
reclamantei. Oblig` pârâtul s` pl`teasc` reclamantei [i
în beneficiul minorului, suma de 175 lei lunar în pe-
rioada 24.10.2012– 31.01.2013; 187,50 lei  lunar, pentru
perioada: 01.02.2013– 30.06.2013; 200 lei pentru pe-
rioada: 01.07.2014– 31.12.2013 [i 212,50 lei începând cu
data de 01.01.2014 [i pân` la majoratul copilului cu titlul
de pensie de între]inere. Oblig` pârâtul s` pl`teasc`
reclamantei 39.30 lei cheltuieli de judecat`, reprezen-
tând tax` judiciar` de timbru [i timbru judiciar. Cu
drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.
Pronun]at` în [edin]` public`, azi 29.05.2014.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclamanta Todoran Saveta
domiciliat` în comuna Telciu, Str. Muntelui nr. 232, jud.
Bistri]a-N`s`ud, în dosar nr. 1225/265/2013 al Judec`to-
riei N`s`ud, a solicitat a se constata dobândirea drep-
turlui de proprietate prin zucapiune de c`tre Bondane
Luca, Bondane Maria, domicilia]i în Telciu nr. 309,
Moldovean C-tin, Moldovean Ana, Radu Cinic` cu domi-
ciliul necunoscut, asupra imobilelor înscrise în cf 25661
nr cadastral 25661, cf 25662 nr cadastral 25662, cf 25663
nr cadastral 25663 Telciu. Aducem la cuno[tin]` per-
soanelor interesate, faptul c` au posibilitatea legal` de
a formula opozi]ie, în termen de 6 luni de la emiterea
prezentei, în caz contrar instan]a va trece la judecarea
cauzei emis`, în baza încheierii din data de 26 septem-
brie 2014.

ADUNåRI GENERALE
Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor
SC Intrarom SA nr. 2/03.10.2014. Consiliul de adminis-
tra]ie al SC Intrarom SA, având J40/25071/1993, cod fis-
cal RO4879159 telefon/ fax 021.204.09.06
/021.204.09.16, [i Cont: RO70 BRDE 450S V670 3924
4500 deschis la Banca BRD GSG SA (“Societatea”) con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC
Intrarom SA pentru data de 11.11.2014 ora-14.00 a.m., la
sediul social din Bucure[ti, sector 2, [os.Fabrica de Glu-
coz`, nr.17. Ordinea de zi a [edin]ei Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor cuprinde urm`toarele puncte:
1) numirea auditorului financiar, respectiv a societ`]ii
Ernst&Young Assurance Services SRL („EY”) cu sediul
social în Cl`direa Bucharest Tower Centre, Bd.Ion Miha-
lache nr.15-17, Bucure[ti, sector 1, 011171, România [i
având cod fiscal RO11909783 pentru situa]iile financiare
ale societ`]ii pentru anul care se va încheia la 31.decem-
brie.2014, în condi]iile scrisorii de angajament -Servicii
de audit -pentru anul încheiat la 31. decembrie.2014. 2)
Luarea la cuno[tin]` a vacantei unei pozi]ii de membru
al Consiliului de Administra]ie al societ`]ii, urmare a
demisiei dlui.Nikolaos Doukakis, din pozi]ia de mem-
bru a Consiliului de Administra]ie al Intrarom SA. 3)Nu-
mirea dl.Lambros Deemou, cet`]ean grec, n`scut în
data de 03.05.1962, în Hamburg, Germania, domiciliat
în Markopoulo, Oropos, Grecia, P.O. Box 12248, 19015,
Atena, de]in`tor al pa[aportului nr.AH 3126522, emis în
07.02.2011 de N.P.C. în calitate de administrator, mem-
bru al Consiliul de Administra]ie al Intrarom SA, pen-
tru un mandat de 4 ani de la la data hot`rârii Adun`rii
Generale Ordinare. 4)Modificarea Articolului 10.B.1.2
din Actul Constitutiv al Societ`]ii cu privire la compo-
nenta Consiliului de Administra]ie în sensul
men]ion`rii dl.Lambros Deemou, cet`]ean grec, n`scut
în data de 03.05.1962, în Hamburg, Germania, domicil-
iat în Markopoulo, Oropos, Grecia, P.O. Box 12248, 19015,
Atena, de]in`tor al pa[aportului nr.AH 3126522, emis în
07.02.2011 de N.P.C. în calitate de administrator, mem-
bru al Consiliul de Administra]ie al Intrarom SA [i elim-
inarea men]iunii dlui.Nikolaos Doukakis, fiul lui
Antonios [i Georgia, cet`]ean grec, n`scut în Chania,
Grecia, în data de 12.04.1959, domiciliat în Grecia, Atena,
19 Delfon St., 15127 Melissia, posesor al pa[aportului
nr.AI 0443063 emis de NPC în data de 01.10.2011 din
pozi]ia de administrator, membru al Consiliul de Ad-
ministra]ie al Intrarom. 5)Modificarea Articolului
10.B.6.1 din Actul Constitutiv al Societ`]ii în sensul
men]ion`rii dl.Lambros Deemou cet`]ean grec, n`scut
în data de 03.05.1962, în Hamburg, Germania, domicil-
iat în Markopoulo, Oropos, Grecia, P.O. Box 12248, 19015,
Atena, de]in`tor al pa[aportului nr.AH 3126522, emis în
07.02.2011 de N.P.C. în calitate de Director general al In-
trarom SA pentru un mandat de un an [i eliminarea
men]iunii dlui Nikolaos Doukakis, fiul lui Antonios [i

Georgia, cet`]ean grec, n`scut în Chania, Grecia, în data
de 12.04.1959, domiciliat în Grecia, Atena, 19 Delfon St.,
15127 Melissia, posesor al pa[aportului  nr.AI 0443063
emis de NPC în data de 01.10.2011 în calitate de Director
general pentru un mandat nelimitat. Ac]ionarii î[i pot
exercita dreptul de a pune întreb`ri în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale a SC In-
trarom SA. Începând cu data de 03.10.2014, convoca-
torul, proiectul actului constitutiv actualizat,
documentele [i materialele informative referitoare la
punctele incluse pe ordinea de zi a a adun`rii generale
a SC Intrarom SA, pot fi consultate [i/sau procurate, de
luni pân` vineri, între orele 09.00-17.00, de la sediul so-
ciet`]ii. În cazul în care nu se vor îndeplini cerin]ele
legale de cvorum [i vot, cea de-a doua [edin]a pentru
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se con-
voac`, cu aceea[i ordine de zi, pentru data de 12.11.2014,
în acela[i loc [i la aceea[i or`.

Convocator al Adun`rii Generale Ordinare [i Extraor-
dinare a Ac]ionarilor SC P`ltini[ SA Consiliul de Admin-
istra]ie al SC P`ltini[ SA, având CUI: RO780151 [i fiind
înregistrat` la ORC cu nr. J32/18/1991, convoac` la
adresa din Str.Aleea Privighetorilor, nr. 86P, Bloc B, etaj
P, ap.B 0.2, Sector 1, Bucure[ti, România, în data de
14.11.2014, Adunarea General` Ordinar̀  a Ac]ionarilor la
ora 14.00 [i Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor la ora 15.00, cu urm`toarea ordine de zi:
Ordinea de zi propus` Adun`rii Generale Ordinare este
urm`toarea: Punctul 1.) Discutarea, stabilirea [i apro-
barea clauzelor contractului de mandate
/administra]ie. Numirea unei persoane care s` reprez-
inte Societatea pentru semnarea contractului de man-
dat/administra]ie cu administratorii Societ`]ii. Punctul
2.) Aprobarea acord`rii de c`tre prime în cuantumul a
patru salarii/remunera]ii lunare nete pentru membrii
Consiliului de Administra]ie ai Societ`]ii în cazul în-
deplinirii obiectivelor pentru perioada 17.10.13-17.10.14
referitoare la cei doi indicatorii monitoriza]i, respectiv
gradul de ocupare [i num`rul de înnopt`ri, din contrac-
tul de finan]are cu fonduri europene nr. 725/17.05.2010.
Proiect “Modernizare [i extindere Hotel Casa Turi[tilor.
Plata se va face în func]ie de disponibilit`]ile b`ne[ti
în termen de 12 luni de la îndeplinirea condi]iilor /obiec-
tivelor. Punctul 3.) Aprobarea acord`rii de c`tre prime
în cuantumul de maxim patru salarii lunare nete pen-
tru anumi]i angaja]i care vor fi stabili]i de c`tre Consil-
iul de Administra]ie al Societ`]ii în baza performan]elor
realizate de fiecare dintre ace[tia, în cazul îndeplinirii
obiectivelor pentru perioada 17.10.13-17.10.14 referitoare
la cei doi indicatorii monitoriza]i, respectiv gradul de
ocupare [i num`rul de înnopt`ri, din contractul de
finan]are cu fonduri europene nr.725/17.05.2010. Proiect
“Modernizare [i extindere Hotel Casa Turi[tilor”. Plata
se va face în func]ie de disponibilit`]ile b`ne[ti în ter-
men de 12 luni de la îndeplinirea condi]iilor/obiec-
tivelor. Împuternicirea Consiliului de Administra]ie al
Societ`]ii s` stabileasc` angaja]ii care vor primii prime
[i cuantumul primei, dar nu mai mult de plafonul
maxim de 4 salarii nete pentru fiecare angajat. Punctul
4.) Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea
formalit`]ilor de publicitate privind AGOA. Ordinea de
zi propus` Adun`rii Generale Extraordinare este
urm`toarea: Punctul 1.) Aprobarea împuternicirii Con-
siliului de Administra]ie al Societ`]ii pentru identifi-
carea [i selectarea unei companii care presteaz`
activit`]i de management hotelier în vederea ne-
gocierii [i stabilirii condi]iilor de prestare a activit`]ii
de management de c`tre o firm` specializat` din
domeniu precum [i pentru încheierea contractului de
management cu aceasta. Punctul 2.) Aprobarea împut-
ernicirii Consiliului de Administra]ie pentru prelungirea
valabilit`]ii contractului de împrumut nr.80 din
17.01.2014 BNP redactat la Laura Badiu [i Lidia Dr`gan,
pentru negocierea clauzelor acestuia, precum [i apro-
barea constituirii/supliment`rii de garan]ii reale imo-
biliare [i mobiliare asupra acelor active ale Societ`]ii,
apte de a fi aduse drept garan]ii pentru garantarea îm-
prumutului, mai sus men]ionat. Se va avea în vedere
ipotecarea doar a activelor asupra c`rora Societatea nu
are o interdic]ie legal` sau contractual` de a proceda la
ipotecare, în special se va avea în vedere neipotecarea
activelor cump`rate cu finan]are din fonduri europene;
Consiliul de Administra]ie va identifica acele active imo-
biliare sau mobiliare corporale [i necorporale care pot
fi ipotecate în favoarea creditorului; Punctul 3.) Apro-
barea deschiderii unui nou punct de lucru al Societ`]ii
la adresa Bucure[ti, Aleea Privighetorilor, nr.86P, Bl.B,
parter, apartament B 02, biroul 1, Sector 1. Punctul 4.)
Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea for-
malit`]ilor de publicitate privind AGEA; Data de
referin]` a ambelor adun`ri pentru convocarea
ac]ionarilor este 01.11.2014. Ac]ionarii Societ`]ii pot par-
ticipa personal sau pot fi reprezenta]i în cadrul [edin]ei
Adun`rii Generale Ordinare [i Extraordinare fie de
reprezentan]ii lor legali, fie de al]i reprezentan]i c`rora
li s-a acordat o procur` special`. Formularele procurilor
speciale se vor g`si la sediul social: Vila 1, P`ltini[ Sibiu,
jude]ul Sibiu, începând cu data de 01.11.2014, în fiecare
zi lucr`toare între orele 10.00 [i 17.00. Procurile speciale
vor trebui depuse în original la sediul social al
Societ`]ii: Vila 1, P`ltini[ Sibiu, jude]ul Sibiu pân`, cel
mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare sub
sanc]iunea pierderii dreptului de vot pentru acea
adunare. În cazul procurilor speciale transmise prin
po[t`, vor fi luate în considerare doar acelea care au
fost recep]ionate în original pân` la termenul de mai
sus. Începând cu data convoc`rii, textul integral al doc-
umentelor care urmeaz` s` fie prezentate Adun`rii
Generale Ordinar` [i Extraordinar`, precum [i alte doc-
umente informative [i materiale vizând problemele în-
scrise pe ordinea de zi pot fi consultate de ac]ionari la
sediul Societ`]ii, în fiecare zi lucr̀ toare între orele 10.00
[i 17.00. În caz de neintrunire a cvorumului la prima con-
vocare, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se
convoac` pentru a doua zi, 15.11.2014 în acela[i loc [i la
ora 14.00 iar Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor se convoac` pentru a doua zi, 15.11.2014 în
acela[i loc [i la ora 15.00. SC P`ltini[ SA Pre[edintele
Consiliului de Administra]ie, Ivan Bogdan Cosmin.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 6652/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Monterosso SRL,
J5/962/2010, CUI: RO27206607 scoate la vânzare prin
licita]ie public` 14.119 buc. diferite sortimente de
îmbr`c`minte, înc`l]`minte [i accesorii noi, [i 765 buc.
care prezint` defecte, precum [i 386 buc. mobilier
(standuri) [i obiecte de birotic`, pre] de pornire 113.950
RON f`r` TVA. Licita]ia va avea loc în data de 16.10.2014
ora 11:00 la adresa din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În cazul de nereu[it` licita]ia se va relua în data de
23.10.2014, 30.10.2014, 06.11.2014, 13.11.2014 la aceea[i
or` [i adres`. Regulamentul de vânzare, caietul de
sarcini [i informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al SC Eurodo Maxim SRL desemnat
prin Sentin]a Civil` nr. 1594 din data de 12.02.2014, pro-
nun]at` în Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în propri-
etatea SC Eurodo Maxim SRL constând în teren intrav-
ilan având suprafa]a de 600mp, situat în loc. Eforie
Sud, str. Tranilvaniei, jud. Constan]a, în valoare total`
de 42.680 euro, identificat [i inventariat conform ra-
portului de evaluare aprobat în prezen]a cauza [i a pub-
lica]iei de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie. Vânzare
a bunului imobil apar]inând societ`]ii falite se va orga-
niza în data de 15.10.2014 ora 15,00 prin licita]ie public`
cu strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la
primul termen de licita]ie, se vor organiza înc` 2 (dou`)
licita]ii s`pt`mânale, în dat` de 22.10.2014 [i în dat` de
29.10.2014 la aceea[i ora [i în acelea[i condi]ii. Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele
de înscriere la licita]ie men]ionate în caietul de sarcini,
cel târziu pân` în preziua licita]iei, ora 12.00. Date de-

spre starea bunurilor, pre]ul acestora, condi]iile de în-
scriere la licita]ie precum [i modul de organizare a aces-
tora se pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei pentru
fiecare bun imobil. Achizi]ionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. 021.227.28.81.

Licita]ie privind închirierea unui imobil. 1. Denumirea:
Tribunalul Bucure[ti, Cod fiscal: 4340633, Adresa: Bu-
cure[ti, B-ul Unirii, nr. 37, Sector 3, Num`rul de telefon:
021.318.77.00, fax 021.318.77.19, e-mail
gheorghita.dub@just.ro. Informa]iile privind închiri-
erea [i documenta]ia se pot ob]ine: -Site-ul Autorit`]ii
Contractante: http://tmb.ro/index.php/achizitii-pub-
lice; -Sediul Autorit`]ii Contractante: electronic (cu
stickul ofertantului). 2. Categoria [i descrierea servici-
ilor: “Închirierea unui imobil/ spa]iu pentru instan]e
judec`tore[ti, necesar func]ion`rii Sec]iilor specializate
a VI-a [i a VII-a ale Tribunalului Bucure[ti”. 3. Procedura
de atribuire aplicat`: -procedur` intern`, prin ne-
gociere. 4. Durata contractului: -termenul de închiriere:
5 ani minim, cu posibilitatea prelungirii cu înc` 5 ani
prin act adi]ional, în limita creditelor bugetare apro-
bate cu aceast` destina]ie; 5. Costul în vederea ob]inerii
documenta]iei de atribuire:- gratuit de pe site-ul au-
torit`]ii contractante http://tmb.ro/index.php/achizitii-
publice unde este publicat` întreaga documenta]ie de
atribuire sau de la sediul autorit`]ii contractante, B-dul
Unirii, nr. 37, sector 3, Bucure[ti, camera 323 (pe stickul
ofertantului); 6. a) Termenul limit` de primire a docu-
mentelor în vederea select`rii candidaturilor:- Data 29
octombrie 2014, ora 10:00; b) Adresa la care se transmit
ofertele: -B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucure[ti, Cabine-
tul Pre[edintelui; c) Limba în care se redacteaz` oferta:-
limba român`. 7. Data, ora [i locul deschiderii plicurilor
cu documente:- Data 29 octombrie 2014, ora 12:00 la
sediul autorit`]ii contractante din B-dul Unirii, nr. 37,
sector 3, Bucure[ti, Etaj 3, Sala 327-328; 8. Criteriile de
selec]ie la negociere:- Selectarea candida]ilor se va efec-
tua în func]ie de cerin]ele din Documenta]ia de
atribuire; 9. În situa]ia în care se prezint` un singur ofer-
tant la licita]ie, procedura de închiriere va continua. 10.
Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la depunerea ofertei
preliminare. Autoritatea Contractant`.

SC Icerp SA societate în reorganizare, vinde în bloc, pro-
prietatea imobiliar` situat` în Ploie[ti, B-dul Republicii,
nr. 291A, Jude]ul Prahova, compus` din: 981 mp teren
[i construc]ia C81 – laborator, suprafa]` desf`[urat` de
656 mp; 1.753 MP teren [i construc]ia C82–laborator,
suprafa]` desf`[urat` de 4.174 MP; 659 MP teren –
drum acces. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
620.000 euro f`r` TVA. Licita]iile se vor organiza la
sediul administratorului judiciar în data de 31.10.2014
ora 14:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceast` este reprogramat` pentru data de
14.11.2014, 28.11.2014, 05.12.2014. Cererile de înscriere la
licita]ie se depun în original la sediul administratoru-
lui judiciar înso]ite de toate documentele prev`zute în
regulamentul de vânzare, al c`rui pre] este de 700 lei
plus TVA. Atât regulamentele de vânzare cât [i
garan]iile de participare la licita]ie se vor achita numai
în contul nr. RO51 RZBR 0000 0600 0243 6697, deschis
la Raiffeisen Bank SA Ploie[ti, beneficiar SC Icerp SA so-
cietate în reorganizare. Înscrierea la licita]ie se poate
efectua cu 48 de ore înaintea datei ]inerii licita]iei, mai
multe rela]ii precum [i achizi]ionarea regulamentului
de vânzare se pot ob]ine de la admnistratorului judi-
ciar, la adresa mai sus men]ionat`, la numerele de tele-
fon 0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

Compania Na]ional` de C`i Ferate “CFR” SA, Sucursala
Regional` de C`i Ferate Bra[ov – Divizia Patrimoniu cu
sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr.1, organizeaz` la
sediul societ`]ii, licita]ie public`, deschis`, cu strigare,
în data de 28.10.2014 de la ora 11.00 pentru închirierea
de loca]ii (spa]ii [i terenuri) disponibile în vederea
desf`[ur`rii de activit`]i comerciale, prest`ri servicii,
publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe raza
sta]iilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate în  subordinea
Sucursalei Regionala CF Bra[ov. Pentru detalii privind
loca]ia (amplasarea), suprafa]a, destina]ia (obiect de
activitate), tariful minim de pornire al licita]iei, taxele
necesare a fi achitate pentru participarea la licita]ie, v`
pute]i adresa la sediul Sucursalei Regionale CF Bra[ov–
Divizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107, 0268/410108)
sau pute]i accesa site-ul www.cfr.ro – CFR SA- Licita]ii
interne– nivel regional- închirieri. Documenta]iile nece-
sare particip`rii la licita]ie (caiete de sarcini [i anexe)
se procur`, contra cost, de la sediul Sucursalei Re-
gionale de C`i Ferate Bra[ov – Divizia Patrimoniu. Doc-
umentele necesare admiterii particip`rii la licita]ie se
vor depune la sediul  Sucursalei Regionale de C`i Ferate
Bra[ov – Divizia Patrimoniu, pân` la data de 23.10.2014.

Consiliul Local Racovi]a anun]` scoaterea la licita]ie
public` deschis` pentru concesionarea urm`torului
teren cu destina]ia - realizarea construc]iei unui bazin
de pe[te: 1. Sat Cop`ceni, com. Racovi]a, punct ”B`ia[u”,
Suprafa]` = 3.000 mp. Durata concesiunii – 5 ani. Pre]
minim de pornire la licita]ie – 4,025 lei/mp. Docu-
menta]ia de atribuire  se poate procura contra sumei
de 50 lei de la sediul concedentului, compartimentul
urbanism. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor –
30.10.2014. Ofertele vor fi depuse în 2 exemplare pân`
la data de 04.11.2014, ora 14:00 la sediul Prim`riei com.
Racovi]a, com. Racovi]a, Jud. Vâlcea, telefon/fax:
0250.756.027, cod fiscal 2541673. Licita]ia va avea loc în
data de 06.11.2014, ora 12:00, la sediul Prim`riei com.
Racovi]a, jud. Vâlcea. Rela]ii la telefon/fax 0250/756.027
- comp. urbanism – Negoi]` Ioana. Instan]a compe-
tent` în solu]ionarea litigiilor ap`rute – Tribunalul Vâl-
cea, str. Scuarul Revolu]iei, nr.1, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea,
telefon 0250/739120 potrivit Legii contenciosului ad-
ministrativ nr. 544/2004. Prezentul anun] a fost trans-
mis spre publicare c`tre Monitorul Oficial în data de
06.10.2014.

Consiliul Local al Municipiului Pa[cani, cu sediul în Mu-
nicipiul Pa[cani, str. {tefan cel Mare, nr.16, jude]ul Ia[i,
cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax
0232/766259, cod de înregistrare fiscal` 4541360, orga-
nizeaz` în data de 03.11.2014, ora 10:00 licita]ie public`
cu strigare având ca obiect închirierea pe o durat` de
5(cinci) ani a spa]iului „Lot. 5, modul D din tronsonul 1,
corp B”, proprietate public` a municipiului Pa[cani, sit-
uat în Pia]a Vale din str. Ceferi[tilor, nr. 4, Municipiul
Pa[cani, jud. Ia[i, prezentat mai jos: 3. Tronson I corp B,
modul D, Lot 5, Suprafa]` = 24,31 mp. Documenta]ia de
atribuire (Caietul de sarcini [i Regulamentul de organi-
zare [i desf`[urare a licita]iei publice cu strigare privind
închirierea spa]iilor cu alt` destina]ie decât locuin]e
proprietate public` sau privat` a municipiul Pa[cani [i
aflate în administrarea Consiliului Local al municipiu-
lui Pa[cani) privind organizarea [i desf`[urarea proce-
durilor de licita]ie public` cu strigare, poate fi
achizi]ionat` de la sediul Consiliului Local al Municipi-
ului Pa[cani, str. [tefan cel Mare, nr.16, Compartimentul
Patrimoniu [i Contracte, camera 31. Perioada de
achizi]ionare a documenta]iei de atribuire este
10.10.2014-29.10.2014, ora 16:00. Pre]ul de achizi]ionare
a documenta]iei de atribuire este de 100 lei. Dat` limit`
pentru solicitarea clarific`rilor este 30.10.2014, ora
16:00. Dat` limit` de depunere a documentelor de cal-
ificare (documentele obligatorii necesare particip`rii la
licita]ie) este 31.10.2014, ora 12:00. Acestea se depun la
sediul Consiliului Local al Municipiului Pa[cani din str.
[tefan cel Mare, nr.16, jud. Ia[i, - Biroul Registratur`.
Pre]ul minim de pornire al licita]iei pentru spa]ii este
prezentat detaliat în Caietul de sarcini. Cuantumul
garan]iei de participare la licita]ie este de 1500 lei.
Garan]ia de participare la licita]ie poate fi achitat` la
casieria institu]iei sau prin virament în contul RO38
TREZ 4072 1360 206X XXXX deschis la Trezoreria
Pa[cani. Fiecare participant la licita]ie depune o singur`
cerere înso]it` de documentele necesare [i obligatorii
particip`rii la licita]ie, pentru bunul care face obiectul
licita]iei. Licita]ia public` cu strigare se va desf`[ura la
sediul Consiliului Local al Municipiului Pa[cani, în data
de 03.11.2014 orele 10:00 la camera 44.

Ministerul Finantelor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal` . Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul Colectare [i Exe-
cutare Silit` Persoane Juridice. Nr. 41522/ 06.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Ziua
06, 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: |n data de 20.10.2014, ora 10.00 bunurile
debitoarei SC Laborator de Investiga]ii [i Analize Med-
icale SRL cu domiciliul fiscal \n Roznov, str. Roznoveanu
nr. 112, cod de identificare fiscal` 16812233, dosar de ex-
ecutare 7824/2013: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile: Buc. Pre]ul de pornire a licita]iei (3),
exclusiv TVA * (lei): 1. Analizor biochimie Hitachi 911, an
fabrica]ie 2007. PV sechestru nr. 7824 din 23.12.2013
emis de AJFP Neam]. 1 buc. 36.831 lei; 2. Ecograf SLE 401
marca Medelkom, an fabrica]ie 2006. PV sechestru nr.
7824 din 23.12.2013 emis de AJFP Neam]. 1 buc. 12.463
lei. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea 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
lucr̀ toare precedent` termenului de vânzare la licita]ie
(17.10.2014, pân` la orele 14.00) urm`toarele docu-
mente: - oferta de cump`rare, în cazul vânz`rii la
licita]ie; - dovada pla]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (plata se va
face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, CUI ben-
eficiar 2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neam]); -
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
- pentru persoanele juridice de na]ionalitate româna,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
româna; - pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; - dovada emis` de organele fis-
cale c` nu are obliga]ii fiscale restante fa]` de acestea,
\n spe]` certificatul fiscal emis de organul fiscal \n ad-
ministrarea c`ruia se afl` contribuabilul, precum [i cer-
tificatul fiscal emis de Consiliul Local pentru impozitele
[i taxele locale; - urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordo-
nan]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 Guver-
nului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/
207602, interior 4413 între orele 8.30 - 12.00. Data
afi[`rii: 06.10.2014. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 21396847 / 2014. Nr. 161826 din 06.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2014 luna octombrie ziua 24. În temeiul art. 162, alin.
(1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modificarile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 24, luna octombrie
orele 10.00, anul 2014 în localitatea Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului  SC M. G. Con-
struct & Pomigarom SRL, cu domiciliul fiscal în R`d`u]i,
str. Volovatului, nr. 83, ap. 16, jud. Suceava, cod de iden-
tificare fiscal` RO 21396847: - teren \n suprafa]` de 1.643
mp cu depozit materiale de 182 mp din comuna Mar-
ginea, Carte funciar` 3000-C1/ R`d`u]i, nr. cadastral
top 2831/7, pre] de pornire al licita]iei 166.758 lei (exclu-
siv TVA)*. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplica-
bil` pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil`
în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare este 24%. Bunurile imobile mai sus men]ion-
ate sunt grevate de urm`toarele: Creditori: BCR SA;
AJFP Suceava – Colectare Contribuabili Mijlocii Suceava.
Sarcini: Ipotec`; Proces - verbal sechestru bunuri imo-
bile nr. 152566/04.03.2014. 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
prin licita]ie, respectiv, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare; oferte de cump`rare, 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 Registrul Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante
fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul gen-
eral consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale), ur-
mând 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 O.G. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului 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 in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la telefon num`rul 0230/ 521358, int. 717. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 21396847/ 2014. Nr. 161825 din 06.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna Octombrie ziua 23. În temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 23, luna octombrie,
orele 10.00, anul 2014, în localitatea Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC M. G. Con-
struct & Pomigarom SRL, cu domiciliul fiscal în R`d`u]i,
str. Volovatului, nr. 83, ap. 16, jud. Suceava, cod de iden-
tificare fiscal` RO 21396847: Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i priv-
ilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Pre]ul
de evaluare sau de pornire al licita]iei, exclusiv TVA,
(lei): Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Mercedes Benz
Sprinter – 2001 WDB9056231R247316. Proces - verbal
de sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis
de AJFP Suceava. 11.680 lei. 24%; Volkswagen  Polo -
2002 WVWZZZ9NZ2DO45499. Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis
de AJFP Suceava.  6.470 lei. 24%; Mercedes Benz Atego
– 2006 WDB9700781L149338. Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis
de AJFP Suceava. 49.429 lei. 24%; Mitsubishi Canter –
2007 TYBFE85BH6DU13504. Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis
de AJFP Suceava. 22.963 lei. 24%; Renault Megane 1.5
DCI / 2008 VF1LMSFB539483707. Proces - verbal de

sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis
de AJFP Suceava. 12.368 lei. 24%; Renault Megane 1.5
DCI / 2007 VF1LMSFB538662185. Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis
de AJFP Suceava. 10.257 lei. 24%; Daewoo Matiz 2007
UU6MF48417D107563. Proces - verbal de sechestru
bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis de AJFP
Suceava. 3.190 lei. 24%. *) Regimul [i cotele de tax` pe
valoarea adaugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prev`zute 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 organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, reprezentînd 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 Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice romane, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali
c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte 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 Guver-
nului 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 in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la num`rul de telefon 0230/ 521.358, int. 717. 

Municipiul Ploie[ti –S.P.F.L. Ploie[ti-anun]`: În temeiul
art. 162 din O.G. nr. 92/2003, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în data de
28.10.2014, ora 11.00, în România, jude]ul Prahova,mu-
nicipiul Ploie[ti, str. Independen]ei, nr.16, va vinde prin
licita]ie urm`torul bun imobil, proprietate a debitoru-
lui SC Karmaparol Cons SRL cu domiciliul fiscal/ sediul în
România, Ploie[ti, str. Praga, nr.13, CUI 12982049, dosar
de executare 102084/ 12.10.2009, 3924011/13.05.2011,
65015/16.04.2013; teren intravilan, de]inut în copropri-
etate cu Ispas Ana, Ispas Mihai Dan, Ispas Anca, în
suprafa]` indiviz` de 250.35 mp din suprafa]a total` de
270 mp, liber de construc]ie 120 mp. [i construc]ia aflat`
pe acest teren, format` din: parter compus din patru
camere, buc`t`rie, baie, trei holuri, dou` verande [i
c`mar` în suprafa]` de 111.15 mp [i dou` boxe, subsol în
suprafa]  ̀de 31.97 mp, un garaj în suprafa]  ̀de 19.98 mp,
etaj compus din dou` camere, buc`t`rie, baie, c`mar`,
WC, dou` holuri în suprafa]` de 95.23 mp, balcon în
suprafa]` de 1.92 mp, teras` în suprafa]` de 14.61mp,
casa sc`rii în suprafa]` de 7.28 mp, [i mansard` (nu este
trecut` în documenta]ia cadastral`), situat în intravi-
lanul mun. Ploie[ti, str. Praga, nr.13, de]inut în baza con-
tractului de vânzare cump`rare nr. 8706/19.12.2006 [i
7453/23.08.2002, construc]ia fiind identificat  ̀cu num`r
cadastral 5654/C1;0;1, 5654/C1;0;2, 5654/C1;1;1, înscris  ̀în
c`r]ile funciare nr. 121674-C1-U2 (CF veche nr. 4499/1),
nr.121674-C1-U1 (CF veche nr. 4499/2) a localit`]ii Ploie[ti,
terenul fiind identificat cu num`r cadastral 5654, înscris
în cartea funciar` nr. 121674 ( CF veche nr. 4499) a lo-
calit`]ii Ploie[ti, pre] de evaluare/de pornire al licita]iei
456455 lei la care se adaug` TVA 24 %. Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele5)
sarcini: contract de ipotec` nr. 3192/29.05.2007 emis de
NP Popescu Viorica în favoarea BCR SA, contract de
ipotec` nr.3727/20.06.2007 emis de NP Popescu Viorica
în favoarea BCR SA, soma]ia nr. 6/2008 emis` de execu-
tor bancar Drago[ Iulian T`nase în favoarea BCR SA Su-
cursala Prahova, sechestrul pentru bunuri imobile
nr.252016/23.09.2010 emis SPFL Ploie[ti, contactul de ce-
siune crean]` nr. J673/08.07.2009 încheiat între BCR SA
[i SC Bucharest Financial Plazza SRL, contactul de ce-
siune crean]` nr. 49/05.08.2009 încheiat între SC
Bucharest Financial Plazza SRL [i SC Suport Colect SRL,
soma]ia nr. 259/10.10.2011 emis` de executor
judec`toresc Ro[u Ortansa Adriana în favoarea SC Su-
port Colect SRL, sechestrul pentru bunuri imobile nr.
24540/13.03.2012 emis SPFL Ploie[ti, soma]ia nr.
154A/10.12.2012 emis` de executor judec`toresc T`nase
Drago[ Iulian în favoarea SC Suport Colect SRL,
sechestrul pentru bunuri imobile nr. 11917/31.01.2014
emis SPFL Ploie[ti. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceast` organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare.To]i cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop, iar pân` la
acel termen s` depun` documentele de participare la
licita]ie pân  ̀la data de 28.10.2014, ora 16.30 inclusiv. Cai-
etul de sarcini poate fi achizi]ionat de la Serviciul
Urm`rire [i Încasare Crean]e Bugetare al creditorului cu
sediul în localitatea Ploie[ti, str. {os. Vestului, (fosta
[coal` de [oferii), nr.19, et.2, cam.1. Pentru informa]ii su-
plimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la tele-
fon num`rul tel: 0344- 860107, int. 107, fax: 0244-582919.

PIERDERI
Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe nu-
mele Pop Maria. Declar nul`. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr. 17262/2/1991 [i
proces verbal nr. 17262/28.11.91, pe numele Rogoveanu
Aurel. Le declar nule 

Pierdut dovad` achitare rate contract vânzare-
cump`rare 9707-155/S/SAI, pe numele Vasile Georgeta.
O declar nul`.

Pe numele de Tofalvi F. Laszlo PFA- pierdut Certificat
Constatator pentru punct de lucru din Bra[ov, str.
Poiana Soarelui, nr.FN, jud. Bra[ov. Se consider` nul!

Pierdut chitan]iere seria OMNCH nr. 6131801 – 6131825,
6131426 – 6131450, 6233451 – 6233475, 6232976 –
6233000, apar]inând SC Omniasig SA Rm. Vâlcea. Se
declar` nule.

SC CVB Educa]ion SRL pierdut declara]ie de instalare,
certificat cu numar de ordine de la D.G.F.P, carte de in-
terven]ie [i registru special pentru casa de marcat
model Orgtech Abac seria: OT00463557. Le declar nule.

Siviziliu Daniel, domiciliat în com. Cri[an, jud. Tulcea,
pierdut licen]` de pescuit în ape continentale, seria TL-
0832 eliberat la 03.04.2009 de Agen]ia Na]ional` pen-
tru Pescuit [i Acvacultur`, Filiala Tulcea. Se declar` nul`.

Declar pierdut abonament Metrorex handicap, titular
Crosman Ani[oara.

Declar nul` Carte identitate serviciu R.A.T.B.
Braboveanu Lauren]iu.

Pierdut carnet student Facultatea de Arhitectur` „Ion
Mincu” Bucure[ti, Simion Silvia- Andreea.

Pierdut Certificate constatatoare puncte de lucru ale
SC FOR-MY-C Intermed SRL, RO11698538,
J40/3675/1999: Parcul Tineretului pozi]ia 11, Parcul
Tineretului pozi]ia 14, Parcul Her`str`u pozi]ia 13. Le de-
clar nule.

DECESE

Un suflet minunat s-a în`l]at la
cer. Cu durere în suflet, ne

desp`r]im de dragul nostru
POPESCU GHEORGHE - GER. Dum-

nezeu s`-l odihneasc` în pace.
Fam. Giovani


