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OFERTE SERVICIU
Part time/full time c`ut`m croitoreas` pentru cusut
etichete manual [i la ma[ina de cusut (ma[ina de
cusut proprie). De preferat zona Militari.
0720.529.068.

SC Euromar Stayl SRL angajeaz` director societate
comercial`, cunosc`tor de limba chinez`. A[tept`m
CV-uri la chinacityrosiori@gmail.com. 

Anun]. Prim`ria Comunei Troianul, Jud.Teleorman or-
ganizeaz` concurs la sediul Prim`riei în data de
17.12.2014 proba scris` [i în data de 19.12.2014 interviul
pentru ocuparea a dou` func]ii publice de execu]ie
vacante de referent debutant la compartimentul fi-
nanciar-contabil, impozite, taxe [i referent debutant
la compartimentul stare civil`, asisten]` social`, reg-
istratur`. Condi]iile de participare la concurs [i bibli-
ografia se afi[eaz` la sediul prim`riei. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul prim`riei [i la
telefon: 0247.328.003.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` metalic` zincat`, mici repara]ii. Re-
ducere 40% p~n` la 15.11.14. 0724.716.882.
Repara]ii tabl` zincat`, tigl` ceramic`, lucr`m \n toat`
]ara. 0722.722.743. 

}igl` metalic`, repara]ii acoperi[uri. Lucr`m [i \n afara
Bucure[tiului, 0753.70.93.91.

}igl` metalic`, dulgherie, jgheaburi [i burlane, lindab,
lichidare stoc. 0727.188.021.

VÂNZåRI DIVERSE

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

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

CITA}II
Numitul Dasc`lu Viorel cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n satul Birzesti, com. {tefan cel Mare, jud. Vaslui,
este citat la Judec`toria Vaslui, str. Inginer Badea
Romeo, nr.13, Vaslui, \n dosarul civil 7276/333/2013 cu
obiect partaj bunuri comune, \n contradictoriu cu Un-
gureanu Crengu]a Ancu]a pentru data de 04.12.2014
ora 8.30

B`jan Elena, CNP: 2771004226344, cu ultimul domi-
ciliu în Sat Crucea, este chemat` la Judec`toria Ia[i,
camera sala 3, în ziua de 24.11.2014, completul C03, ora
08.30, în calitate de pârât în proces cu Puchianu Tra-
ian în calitate de reclamant în dosarul nr.
21299/245/2014 având ca obiect succesiune con-
statare calitate de mo[tenitor.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Mar-
dias Florentina domiciliat` în com. Câineni, sat Câi-
nenii Mici. jud. Vâlcea, în calitate de intimat` în
dosarul civil nr. 2926/90/2014, cu termen de judecat`
în data de 13.11.2014, având ca obiect înlocuire m`sur`
de plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Cozma Vasile, cu ultimul domiciliu în sat Comarna
Osoi, nr 204, jud. Ia[i este chemat la Judec`toria Rad-
ucaneni cu sediul în Raducaneni, jud. Ia[i, camera Sala
1, în ziua de 18.11.2014, Completul C1 civil, ora 09:30,
în dosar nr. 656/286/2014, în calitate de pârât, în pro-
ces cu E.ON Energie România SA în calitate de Recla-
mant, având ca obiectcerere de valoare redus`. 

B`lteanu Viorica, cu ultimul domiciliu în Ia[i, Str. De-
cebal, nr. 1, ap. 3, jud. Ia[i, este chematala Judec`toria
Ia[i cu sediul Str.Anastasie Panu, nr. 25, jud. Ia[i, cam-
era Sala 6 – Camera de consiliu, în ziua de 17.11.2014,
Completul C23f civil, ora 08:30, în dosar nr.
22894/245/2014, în calitate de pârât, în proces cu E.ON
Energie România SA în calitate de Reclamant, având
ca obiectcerere de valoare redus`. 

Petru Bucur, cu ultimul domiciliu în sat Comarna Osoi,
nr 204, jud. Ia[i este chemat la Judec`toria Raduca-
neni cu sediul în Raducaneni, jud. Ia[i, camera Sala 1,
în ziua de 18.11.2014, Completul C1 civil, ora 09:30, în
dosar nr. 656/286/2014, în calitate de pârât, în proces
cu E.ON Energie România SA în calitate de Reclamant,
având ca obiectcerere de valoare redus`. 

Craus Ioan, cu ultimul domiciliu în sat Uricani, jud. Ia[i
este chemat la Judec`toria Ia[i cu sediul în Ia[i, str.
Anastasie Panu, nr. 25, jud. Ia[i, camera Sala 7 - Cam-
era de consiliu, în ziua de 25.11.2014, Completul C30,
ora 08:30, în dosar nr. 17493/245/2014, în calitate de
pârât, în proces cu E.ON Energie România SA în cali-
tate de Reclamant, având ca obiectcerere de valoare
redus`.

Se citeaz` numita Popescu Mihaela, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Bucure[ti, Str. R`cari, nr. 12a, bl. 43,
sc. 1, ap.22, sector 3, în calitate de pârât` în dosarul nr.
34052/300/2011, aflat pe rolul Judec`toriei Sectoru-
lui 2 Bucure[ti, având ca obiect partaj judiciar -ie[ire
din indiviziune, cu urm`torul termen de judecat` la
data de 28.11.2014, ora-08.30, completul 5 (c2-vineri),
etaj.1, camera 113, în care calitatea de reclamant` o are
Banica Constantina.

Numita Scurtu Elena cu ultim domiciliu cunoscut \n
Ia[i, str. Cuza Vod` nr.66, jud. Ia[i [i \n Ia[i, str. Sf.
Atanasie nr.11, jud. Ia[i, este chemat` la Tribunalul Ia[i
cu sediu \n Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Ia[i, \n
data de 25.11.2014, la ora 9.00, complet civil R2, \n cal-
itate de intimat`, \n dosarul nr. 1618/99/2014, av~nd
obiect constesta]ie \n anulare -  recurs, \n contradic-
toriu cu Negru Suzana – c`s`torit` Hawammdeh [i
Negru Crina contestatoare [i Albu Maria, intimat`
contestatoare.  

Tribunal Ia[i, Str. Elena Doamna, nr. 1A, mun. Ia[i, jud.
Ia[i – sec]ia I civil` S.VI-etaj V. cita]ie emis` la 22 oc-
tombrie 2014. SC Real Estate Rezidential SRL - (FOSTA
SC Laurentiu SRL), cu ultimul domiciliu în Pa[cani,
strada Ceferistilor, nr.1, bl. H2B, parter, jude]ul Ia[i, este
chemat` \n aceast` instan]`, camera S.VI.-etaj V, civ.
r10, \n ziua de 09 Decembrie 2014, ora 9:00, \n cali-
tate de intimat, \n proces cu Primarul Municipiului

Pa[cani \n calitate de recurent, Municipiul Pascani \n
calitate de recurent, pentru Recurs – obliga]ia de a
face. 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. Pentru discutarea cererii de re-
punere pe rol [i alte m`suri procesuale. Prin în-
mânarea cita]iei, sub semn`tur` de primire, personal
sau prin reprezentant legal sau conven]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`.

Tribunal Ia[i. Str. Elena Doamna, nr. 1A, mun. Ia[i, jud.
Ia[i. sec]ia I civil` S.VI-etaj V. Cita]ie emis` la 22 oc-
tombrie 2014. Parasca Lauren]iu Cristian, cu ultimul
domiciliu în Cluj Napoca, strada Mehedin]i, nr. 23, ap.
49, jud. Cluj, este chemat` \n aceast` instan]`, camera
S.VI.-etaj V, civ. r10, \n ziua de 09 Decembrie 2014, ora
9:00, \n calitate de intimat, \n proces cu Primarul Mu-
nicipiului Pa[cani \n calitate de recurent, Municipiul
Pa[cani \n calitate de recurent, pentru Recurs –
obliga]ia de a face. 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. Pentru discutarea
cererii de repunere pe rol si alte masuri procesuale.
Prin înmânarea cita]iei, sub semn`tur` de primire,
personal sau prin reprezentant legal sau
conven]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
În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii simplificate de faliment
a debitorului SC CLC Serv Group SRL, CIF: 15171122,
J40/1272/2003, dosar nr. 17503/3/2014-Tribunalul Bu-
curesti. Termenul limit` pentru depunerea
declara]iilor de crean]` la 24.11.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la
02.12.2014; Termen pentru afi[area tabelului definitiv
consolidat al crean]elor la 15.12.2014. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolven]` SPRL (succesor de drept a
Konkurs IPURL), prin ec. Emil Popescu. 

În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii simplificate de faliment
a debitorului SC Aerosol Metaflux SRL, CIF: 1110796,
J8/1506/1991, dosar nr. 2658/62/2014-Tribunalul
Bra[ov. Termenul limit` pentru depunerea
declara]iilor de crean]` la 31.10.2014; Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la
10.11.2014; Termen pentru afi[area tabelului definitiv
consolidat al crean]elor la 25.11.2014. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolven]` SPRL (succesor de drept a
Konkurs IPURL), prin ec. Emil Popescu. 

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng` Cam-
era de Arbitraj [i Mediere, Dosar nr. 06/2014, hot`râre
arbitral` nr. 03/17.10.2014: ”Admite ac]iunea formu-
lat` de reclamanta SC FI.D.ELIA CASA SRL, cu sediul în
Mun. Ia[i, Str. P`curari, Nr.136, Parter, ap. L, Jud. Ia[i, în
contradictoriu cu Scutaru Silvia, cet`]ean român,
domiciliat` in Mun. Ia[i, Bld. Alexandru Cel Bun, Nr.37,
BL. E2, SC.D, ET.7, AP.4, Jud. Ia[i.Oblig` pârâta la plata
sumei de 6863 lei, compus` din: 5535 lei - comision
de intermediere datorat [i din 1328 lei-TVA aferent`
de 24%.Oblig` pârâta la plata cheltuielilor arbitrale în
cuantum de 2255,84 lei.Prezenta hot`râre arbitral`
comunicat` p`r]ilor este definitiv` [i obligatorie, con-
form Art. 606 Noul Cod Procedur` Civil`. În temeiul
Art. 619 alin. (5) din Noul Cod Procedur` Civil`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, dosarul litigiu-
lui se p`streaz` la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Ia[i,
ca institu]ie permanent` de arbitraj.Cu drept de
ac]iune în anulare în termen de o lun` de la comuni-
care, conform Regulilor de procedur` arbitral` ale Tri-
bunalului de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng` Camera
de Arbitraj [i Mediere. Ac]iunea în anulare se depune
la secretariatul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Ia[i,
care o va trimite de îndat` la instan]a competent`
potrivit legii, împreun` cu dosarul litigiului.Prezenta
hot`râre arbitral` poate fi desfiin]at` numai prin
ac]iune în anulare pentru unul dintre motivele
prev`zute de art. 608 din Noul Cod de procedur`
civil`, cu modific`rile [i complet`rileulterioare. Pro-
nun]at` în [edin]a din data de 17 octombrie 2014, la
sediul Tribunalului de Arbitraj JudiciarIa[i de pe lâng`
Camera de Arbitraj [i Mediere din Ia[i, Bld. [tefan cel
Mare [i Sfânt, nr.2, bl. B2, col], tr.l.”

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng` Cam-
era de Arbitraj [i Mediere, dosar nr. 05/2014, hot`râre
arbitral` nr. 02/17.10.2014:”Admite ac]iunea formu-
lat` de reclamanta SC FI.D.ELIA CASA SRL, cu sediul în
Mun. Ia[i, Str. P`curari, NR.136, PARTER, AP.l, Jud. Ia[i,
în contradictoriu cu Boariu George, cet`]ean român,
domiciliat \n Mun. Ia[i, Str. Hlincea, NR. 47, BL. 1052,
SC.E, ET.l, AP.6, Jud. Ia[i.Oblig` pârâtul la plata sumei
de 4687 lei, compus` din: 3780 lei - comision de inter-
mediere datorat [i din 907 lei-TVA aferent`, de
24%.Oblig` pârâtul la plata cheltuielilor arbitrale în
cuantum de 1943,20 lei.Prezenta hot`râre arbitral`
comunicat` p`r]ilor este definitiv` [i obligatorie, con-
form Art. 606 Noul Cod Procedur` Civil`. În temeiul
Art. 619 alin. (5) din Noul Cod Procedur` Civil`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, dosarul litigiu-
lui se p`streaz` la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Ia[i,
ca institu]ie permanent` de arbitraj.Cu drept de
ac]iune în anulare în termen de o lun` de la comuni-
care, conform Regulilor de procedur` arbitral` ale Tri-
bunalului de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng` Camera
de Arbitraj [i Mediere.Ac]iunea în anulare se depune
la secretariatul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Ia[i,
care o va trimite de îndat` la instan]a competent`
potrivit legii, împreun` cu dosarul litigiului.Prezenta
hot`râre arbitral` poate fi desfiin]at` numai prin
ac]iune în anulare pentru unul dintre motivele
prev`zute de art. 608 din Noul Cod de procedur`
civil`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.Pro-
nun]at` în [edin]a din data de 17 octombrie 2014, la
sediul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng`
Camera de Arbitraj [i Mediere din Ia[i, Bld. [tefan cel
Mare [i Sfânt, nr.2, bl. B2, col], tr.l.”

SC OMV Petrom SA, anun]` publicul interesat solic-
itarea de la Administra]ia Bazinal` Ap` Siret a Avizu-
lui de gospod`rire a apelor pentru investi]ia
“Amenajarea platform` betonat` \mprejurimi cu
grad de plas` brordurat`, {opron lateral, punct de lu-
crare [i cabin` paz` la depozitul Moine[ti”, situat` \n
localitatea Moine[ti, jud. Bac`u. Persoanele care
dorec s` transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri
se pot adresa solicitantului [i la Administra]ia Bazi-
nal` Ap` Siret, Tel. 0234.541.646, dup` data de
07.11.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Vaslui. Nr. 30710 / 06.11.2014.
Anun]. Având în vedere prevederile art. 13, alin nr. 2 [i
art. nr. 16 din Ordinul Ministerului Finan]elor Publice
nr. 1009/ 2007 privind procedurile de selec]ie a prac-
ticienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`, al`turat v` transmitem: In-
vita]ie participare. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Vaslui, invit` practicienii în insol-
ven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]`
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`
penru Zona XII s` depun`, pân` cel târziu la data de
13.11.2014 ora 12.00 oferte în vederea desemn`rii unui
practician în insolven]` privind urm`torii debitori
afla]i pe rolul Tribunalului Vaslui: 1. SC Sebcose Con-
struct SRL Vaslui; 2. SC Codru Agro SRL Hu[i; 3. SC
Tianamed SRL V`leni; 4. SC Conpav SRL Vaslui; 5. SC
Empiric SRL Vaslui. Ofertele vor fi întocmite în confor-
mitate cu prevederile art. 2, alin. 4, art. 14, art. 16 din

Ordinul ANAF nr. 1009/ 2007 cuprinzând: - adresa prin
care î[i manifest` interesul de a fi numi]i în calitate de
administrator judiciar/ lichidator; - onorariul lunar so-
licitat de practician; - onorariul de succes solicitat de
practician; - declara]ia pe propria r`spundere din care
s` rezulte c` ofertantul nu se afl` în situa]ia de incom-
patibilitate sau conflict de interese cu debitorul care
urmeaz` s` fie numit; - declara]ia pe propria r`spun-
dere privind num`rul de personal care va fi alocat
pentru realizarea activit`]ilor legate de procedura in-
solven]ei la respectiva societate (la aceast` declara]ie
va fi ata[at` câte o prezentare a fiec`rei persoane [i
dovada c` are încheiat un contract de munc`, de co-
laborare, c` exist` un raport juridic cu ofertantul, pen-
tru fiecare persoan` în parte); - strategia de
reorganizare [i/ sau lichidare, cu program în timp, a
c`rei aplicare va fi urm`rit` de c`tre organele fiscale;
- colaborarea cu organele fiscale pe raza c`rora se afl`
sediul debitoarei, care va cuprinde o situa]ie cu privire
la gradul de acoperire a crean]elor fiscale cuprinse în
masa credal` pentru toate cazurile din portofoliu
solu]ionate, pentru ca în baza acesteia s` putem efec-
tua departajarea ofertan]ilor în cazul în care ace[tia ar
cumula acela[i punctaj, conform art. 15, alin. 2 din
OMFP nr. 1009/ 2007; - conform art. 15 comisia se va
întruni în ziua de 14 noiembrie 2014 ora 10.00 [i va
puncta ofertele, declarând c`[tig`toare oferta care
ob]ine cel mai mare punctaj. Documenta]ia va fi
depus` în original la sediul AJFP Vaslui, strada [tefan
Cel Mare, nr. 56, et. 2, Secretariat, în plic închis, toate
paginile fiind numerotate, ini]ializate [i [tampilate. 

SOMA}II
Dosar nr. 1524/329/2014 din 28.09.2014. Soma]ie. Prin
încheierea din data de 26 septembrie 2014, a
Judec`toriei Turnu M`gurele, în baza art. 1051 alin. 1 [i
2 Cod procedur` civil`, s-a dispus emiterea prezentei
soma]ii, în urma cererii reclamantei Cosac Gica, domi-
ciliat` în Turnu M`gurele, strada Prim`verii, nr. 87, jud.
Teleorman, care invoc` dobândirea dreptului de pro-
prietate, prin uzucapiune, asupra imobilului constând
în cas` de locuit, consturit` din c`r`mid` [i BCA, com-
pus` din 5 camere, 2 b`i, 2 holuri [i anexe
gospod`re[ti [i terenul aferent construc]iilor, în
suprafa]` de 1206 mp, imobil situat în Turnu
M`gurele, strada Prim`verii, nr. 87, jude]ul Teleorman,
cu vecin`t`]ile N - Stochi]` Viorel, E- strada Prim`verii,
S- R`dulescu Tatian Daniel [i V - strada Plopilor. Toate
persoanele interesate sunt somate s` fac` opozi]ie,
cu precizarea c`, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urm` publica]ii, se va trece la
judecarea cererii reclamantei. Prezenta soma]ie se va
afi[a la imobilul în litigiu, la sediul instan]ei, la OCPI-
Teleorman [i la sediul Prim`riei Turnu M`gurele, [i se
va publica în dou` ziare de larg` r`spândire, dintre
care cel pu]in unul de circula]ie na]ional`. 

ADUNåRI GENERALE
Lichidatorul SC Setum Trade SA Bucure[ti convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
Setum Trade SA în data de 11.12.2014, ora 15.00, la
sediul societ`]ii din str. Preciziei nr.32, s. 6, Bucure[ti.
Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor Setum Trade SA: 1. Prezentarea [i apro-
barea Situa]iei financiare de lichidare [i de repartizare
a activului societ`]ii. 2. Prezentarea [i aprobarea Ra-
portului Comisiei de Cenzori la situa]ia financiar` de
lichidare [i de repartizare a activului societ`]ii. 3. De-
semnarea persoanei împuternicite s` îndeplineasc`
formalit`]ile legale privind radierea societ`]ii la Ofi-
ciul Registrului Comer]ului. 4. Diverse. În cazul neîn-
deplinirii condi]iilor statutare pentru desf`[urarea
Adun`rii Generale Extraordinare, se convoac` o a
doua Adunare General` Extraordinar` pentru data de
12.12.2014, ora 15.00, la sediul societ`]ii Setum Trade
SA din str. Preciziei nr.32, s.6, Bucure[ti.

LICITA}II
SC Macarale Turn SA prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` bunul
imobil apartinand debitoarei la pre]ul de evaluare.
Licita]ia va avea loc în 12.11.2014, ora 14/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii
vânzarea va fi reluat` în ziua de 17.11.2014, 19.11.2014,
aceea[i or`, în acela[i loc.
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie
public` deschis` în data de 28.11.2014 pentru: -
Închiriere spa]iu situat în incinta cl`dirii administra-
tive a Prim`riei com. Miroslava în suprafa]` de
9,15m.p. –orele 10.00; -Concesionare teren în
suprafa]` de 1306m.p. –orele 11.00;  Caietul de sarcini
poate fi ob]inut de la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul
Prim`riei com. Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de
sarcini este de 50 lei. Data limit` pentru depunerea
ofertelor: 27.11.2014, orele 16.00.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 9379/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Olimpic Felix SRL,
J05/763/1999, CUI: RO12353162 scoate la vânzare prin
licita]ie public` cas` tip duplex [i teren aferent pre] de
pornire de 201.790,00 RON plus TVA. Licita]ia va avea
loc în data de 13.11.2014 ora 12:00 la sediul lichidatoru-
lui din Oradea str. Avram Iancu nr. 2 ap. 11. În caz de
nereu[it` licita]ia se va relua în data de 27.11.2014 re-
spectiv 11.12.2014 la aceea[i or` [i adres`. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la lichidator: Tel:
0359/463661 Fax: 0359/463662.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile mo-
bile ale debitoarei la pre]urile reduse cu 25%. Licita]ia
va avea loc în 12.11.2014, ora 13/30 la sediul lichidatoru-
lui, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea
va fi reluat` în ziua de 17.11.2014, 19.11.2014, 21.11.2014 [i
24.11.2014 aceea[i or`, în acela[i loc.

Subscrisa SC Rom Prosper SRL- Societate în Lichidare,
cu sediul în Bradu, sat Geam`na, nr. 626, jud. Arge[,
prin lichidator judiciar Trust Axa IPURL, cu sediul în
Câmpulung, str. Negru Vod`, nr. 113, jud. Arge[,
prime[te oferte în plic închis pâna la data de 17.11.2014,
pentru vânzarea în condi]iile Legii 85/2006 privind in-
solven]a, a 900 Kg pulbere acid 2,7 antrachinon disul-
fonic (produsul nu este toxic). Deschiderea ofertelor
se va face în data de 17.11.2014, orele 15:00 la sediul
UNPIR  filiala Arge[, din Pite[ti, str. Egalit`]ii, nr. 33, et.
3, cam. 7, jude]ul Arge[. Ofertele pot fi transmise în
plic închis, prin POSTA recomandata cu confirmare de
primire sau personal în data de 17.11.2014, orele 15:00
la sediul UNPIR filiala Arge[, din Pite[ti, str. Egalit`]ii,
nr. 33, et. 3, cam. 7, jude]ul Arge[. Rela]ii suplimentare,
certificatul de calitate [i buletinul de analiz` pot fi so-
licitate la tel. 0722639050, 0740681666, sau pe cale
electronica (e-mail), la adresa trust_axa@yahoo.com. 

Peniteciarul Ploie[ti, cu sediul \n str. Rudului Nr. 49,
telefon 0244-526.834, fax 0244.595.356, organizeaz`
licita]ie public` cu strigare pentru \nchirierea unui
spa]iu pentru amplsarea unui distribuitor automat
de cafea. Licita]ia va avea loc la sediul unit`]ii la data
de 08.12.2014 ora 10:00. |n caz de neadjudecare,
licita]ia se va repeta la data de 15.12.2014, ora 10:00.
Fi[a de date [i Caietul de sarcini se pot ridica de la
sediul Unit`]ii \ncep~nd cu data de 10.11.2014. Pre]ul
de pornire pentru \nchiriere este de 180 lei/mp/lun`,
valoarea saltului de licitare 5 lei. Garan]ia de parici-
pare este 43,2 lei. Termen depunere garan]ie de par-
ticipare [i documente solicitate: 03.12.2014, ora 10:00.

Consiliul Local al comunei Borca, jude]ul Neam], cod
fiscal 2614139 cont: RO 27 TREZ49421A300530XXXX
deschis la Trezoreria Bicaz, tel/fax 0233-268.005,
0233.268.000, organizeaz` licita]ie public` deschis`
\n ziua de 05.12.2014, ora 12:00, \n vederea conce-

sion`rii urm`toarelor suprafe]e de teren: - 30.258 mp
teren \n sat Soci, comuna Borca, jude]ul Neam] –
1000 mp teren din sat Sabasa, comuna Borca, jude]ul
Neam]. – 1301 mp teren din sat Sabasa, comuna
Borca, jude]ul Neam]. – 2000 mp teren din locali-
tatea Borca, punctul Rate[, jude]ul Neam]. Docu-
menta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia oric`rei
personae interesate pe suport de h~rtie la biroul con-
trabilitate, achit~nd contracostul multiplic`rii aces-
teia. Data limit` de depune a ofertelor este 04.12.2014
ora 15:00 \ntr-un singur exemplar la sediul Prim`riei
Borca. {edin]a public` de deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 05.12.2014, ora 12:00 la sediul
Prim`riei Borca. Instan]a competent` \n solu]ionarea
litigiilor ap`rute este sec]ia de contencios administra-
tiv a Tribunalului Neam], localitatea Piatra Neam], Str.
B-dul Republicii nr. 16 telefon/fax 0233.021.294. Cai-
etele de sarcini pot fi procurate contracost de la sediul
Consiliului Local Borca, biroul contabilitate. 

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1.
Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap`
Olt, str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea,
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 partic-
ipare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia
de participare la licita]ie – 10% din valoarea minim`
a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC,
valabil la data deschiderii ofertelor; certificate con-
statatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile
de plat` a impozitelor [i taxelor c`tre stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis
MF; cazier judiciar al administratorului; bilan]ul con-
tabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fis-
cal`; fi[a de informa]ii generale privind cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` în litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i
forma garan]iei de participare: 10% din valoarea
minim` a chiriei anuale, constituit` prin ordin de
plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea suc-
cint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere
suprafa]` de teren în albia minor` a pârâului Cerna
din Jud. Vâlcea, pentru înl`turarea materialului alu-
vionar:  Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 9.442 mp teren în
albia minor` a pârâului Cerna, situat în Com. L`de[ti,
Sat P`scule[ti, Jud. Vâlcea. 6. Data, locul [i ora limit`
de primire a ofertelor: 02.12.2014, pân` la ora 10.00,
la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i
locul deschiderii acestora: 02.12.2014, începând 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 Adminis-
tra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contraval-
oarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care
ofertan]ii r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor:
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licita]iei deschise organizat`
pentru atribuirea contractului de închiriere.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg. 56664/ 06.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014, luna noiem-
brie, ziua 20, ora 10.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din
O.G. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 20, luna noiembrie, anul
2014, ora 10.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu
nr. 26 se vor vinde prin vânzare la licita]ie,
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor:
1. SC Grup Consultanta, Contabilitate, Expertiza SRL
cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, B-dul. N. Iorga nr. 4, bl.
905 A, parter, CUI 14402938: Dosar executare 809 /
2013. Bun imobil – Garaj auto cu suprafa]` de 16,75
mp [i teren cot` parte indiviz` 3,35 mp situat în Iasi,
str. {os. Nicolina nr. 53, bl. 975, parter. Pre] de pornire
a licita]iei 23.500 lei (exclusiv TVA). Creditori: ANAF –
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Sarcini: Rang I – ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i – Proces verbal de sechestru nr.
38567/ 22.07.2014 înregistrat în eviden]ele O.C.P.I. Ia[i
prin Încheierea nr. 92175/ 31.07.2014. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i,
mezanin, cam. 107 sau la telefon 0232/ 213332, int.
2110 sau 2236 – cons. Bolohan D. *) Cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu preved-
erile din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24% / scu-
tit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din
Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în
ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionali-
tate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatric-
ulare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante; declara]ie pe proprie r`spundere autentifi-
cat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respec-
tate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/ 2004,
pentru aprobarea Normelor metodologice a O.G. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`
în sensul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici
prin persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostin]`, în conformitate cu prevederile art.
172, [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Data afi[`rii: 07.11 .2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg. 56663/ 06.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în de ziua 20 luna noiembrie anul 2014, ora
10.00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde
prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, pro-
prietate a debitorului: 1. SC Prometeu I.M. SRL cu
domiciliul fiscal în Ia[i, str. I. Creang` nr. 38, CUI
1972643: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Pre]ul pornire a licita]iei a III a (f`r` TVA):
Cota TVA *: 24%. Frez` Fus - Înfr`]irea. 5.200 lei;
Pomp` de tratare Vem. 453 lei; Strung SN381. 6.375
lei; Autoturism Audi 80, an fabrica]ie 1991, benzin`,
culoare gri metalizat, nr. înmatriculare IS - 01 - WHC.
1.880 lei; Autoturism Dacia 1310, an fabrica]ie 2001,
benzin`, culoare alb, nr. înmatriculare IS - 45 - PRO.
1.234 lei. Dosar executare nr. 105. Pentru informa]ii su-
plimentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei

Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 –
cons. Birliba Gh. 2. SC Arhitect Invest SRL cu domicil-
iul fiscal în Ia[i, [os. Nicolina nr. 194, bl. D, sc. C, ap. 27,
CUI 18013852: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Autoturism M1, marca BMW 320i, an fab-
rica]ie 1991, benzin`, cilindree 1990 cmc, culoare
negru, nr. înmatriculare IS - 09 - BNR. Pre]ul pornire a
licita]iei a II a (f`r` TVA): 2.937 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 4157. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 –
cons. Damian C. 3. SC 23 RVA SRL cu domiciliul fiscal în
Ia[i, [os. Bârnova, CUI 31544185: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Pre]ul pornire a licita]iei a II
a (f`r` TVA): Cota TVA *: 24%. Frigider profesional inox
2 u[i. 2.867 lei; Autoturism marca Renault Twingo 1.2i
- AB berlin` cu hayon, an fabrica]ie 2001, benzin`, cu-
loare albastru, nr. înmatriculare IS - 06 - TLT (stare sat-
isf`c`toare). 3.143 lei. Dosar executare nr. 130. Pentru
informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i,
mezanin, camera 108 sau la telefon 0232/ 213332, int.
2111 sau 2113 – cons. Palaloi E. 4. SC Habitat Bois SRL
cu domiciliul fiscal în Ia[i, Com. Scânteia, sat. Scân-
teia, CUI 25208067: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: Autoutilitar` Iveco - Daily, an
fabrica]ie 2006, motorin`, culoare alb, nr. înmatricu-
lare IS - 07 - YDO. Pre]ul pornire a licita]iei a II a (f`r`
TVA): 15.690 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr.
614. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Ia[i, mezanin, camera 105 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2105 – insp. Buimac R. *) Regimul [i cotele de tax`
pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cumparea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzarii prin licita]ie, pân` în
ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (în contul RO54 TREZ 4065 067X
XX01 9752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, ben-
eficiar D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909);
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cred-
itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante;
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin
notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/ 2004, pen-
tru aprobarea Normelor metodologice a O.G. Nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`
în sensul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici
prin persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunostin]`, în conformitate cu prevederile art.
172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Data afi[`rii: 07.11.2014.

Debitorul SC Nisa Construct SRL cu sediul în Dr. Tr. Sev-
erin str. Carpa]i, nr. 39B, jud. Mehedin]i, J25/381/2003,
CIF: 15754320, aflata  în procedur` de faliment in bank-
ruptcy, en faillite în dosar nr. 8262/101/2012 – Tri-
bunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant
Insolven]` SPRL reprezentata de ec. Popescu Emil, cu
sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br̀ u]ului,
nr.7A, jud. Mehedin]i, scoate la vânzare: - Autoutili-
tar` marca Mitsubishi tipul Pajero , Num`r de certifi-
cat inmatriculare 010165008, culoare gri, motorizare:
motorin`, Numar de inmatriculare MH 10 NSA la
pre]ul de 27390,00 lei exclusiv TVA; - Autoturism
marca Chevrolet Klas/SN1 Kalos, culoare albastr`,
Numar \nmatriculare MH 11 NSA; Num`r de omolog-
are KLASF69A14B220545 la pre]ul de 2950,00 lei ex-
clusiv TVA; - Autoutilitar` marca Nissa Navara, Num`r
de identificare VSKCVND4OU0254124, culoare gri, mo-
torizare motorina la pre]ul de 15380,00 lei exclusiv
TVA; - Autoutilitar` marca Peugeot Boxer, Num`r de
identificare BIPE211411UB7E4, culoare alb`, capacitate
2198, motorizare: motorin`, nr. certificat B02144593,
num`r înmatriculare B92EIH la pre]ul de 14960,00 lei
exclsuiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichida-
torul judiciar procedeaz` la vânzarea bunului mobile
descris` anterior, o reprezinta sentinta nr.361 din data
de 28.06.2013 de deschidere a procedurii de faliment
pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de
insolven]` nr.8262/101/2012. Licita]ia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Sev-
erin, str. Z`br`u]ului nr.7, jud. Mehedin]i la data de
14.11.2014 orele 14:00. Informam toti ofertan]ii care
vor s` participe la sedinta de licita]ie faptul c` sunt
obliga]i s` depuna o garan]ie reprezentand 10% din
pre]ul de pornire al licita]ie si sa achizi]ioneze caietul
de sarcini. Rela]ii la nr. de telefon 0752819051. Lichida-
tor judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11 A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de
faliment in bankruptcy, en faillite, dosar
nr.9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL [i Consultant
Insolven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Sev-
erin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, scoate
la vânzare: 1. Bunul imobil aflat in garantia creditoru-
lui BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II -
Cl`dire compus` din SAD1 situate la parter [i etaje,
compus din 3 înc`peri [i etaj situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.651,00 lei echivalentul a 162.870,00 euro. 2. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu ranul I,
creditorul ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i,
CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp;
teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr. 5, jude]ul Mehedin]i, CF 52297, nr. cadas-
tru 814/18/1, suprafa]a: 643 mp; teren +construc]ii sit-
uate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr. 5, jud.
Mehedin]i, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2,
suprafa]`: 6817 mp; teren intravilan situat în loc.
Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr. 5, jud. Mehedin]i, CF
52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafa]a: 3202 mp;
teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.5, jud.Mehedin]i, CF 52301, nr. cadastru
814/17/4/2, suprafa]a: 722 mp; teren + construc]ii sit-
uate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jude]ul
Mehedin]i, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2,
suprafa]a: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de
7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 euro. 3.
Bunurile imobile aflate \n garan]ia creditorului BCR
SA cu rangul I, creditorul Banca de Export Import a Ro-
maniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu
rangul II - Teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Sev-
erin, str. Banovi]ei, nr. 11 jud. Mehedin]i, CF52299, nr.
cadastru 1476/1, suprafa]a: 369 mp [i teren +con-
struc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.11,
jud. Mehedin]i, CF52300, nr. cadastru 1476/2,

suprafa]a: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei
de 3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00 euro. 4.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu
rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - Hala P+1E,
bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401670(CF
vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafa]`: 2663
mp la pretul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei
echivalentul a 323.800,00 euro. 5. Bunul imobil aflat
in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditoru-
lui ANAF cu rangul II - SAD2 la parter [i etaj situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafa]`:
1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro. 6. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul
I, creditorului ANAF cu rangul II - Spatii depozitare fu-
raje, rigol` si platform` beton situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10,
suprafa]a:2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00 euro. 7.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu
rangul I - Teren extravilan situat în comuna Ghiroda,
str.Calea Lugojului jud. Timi[, CF 400834(CF vechi –
4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafa]a: 10.000 mp;
teren intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului, jude]ul Timi[, CF 400009(CF vechi – 20272),
nr. cadastru A428/1/1, suprafa]`: 15.000 mp, la pretul
de pornire a licitatiei de 4.569.000,00 lei echivalen-
tul a 1.049.300,00 euro. 8. Bunul imobil aflat in garan-
tia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF
cu rangul II - Teren intravilan situat în com.Izvorul
Bârzii, jud.Mehedin]i, CF 50155, nr. cadastru 500,
suprafa]a: 20000 mp [i teren intravilan situat în
com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedin]i, CF 50156, nr. cadas-
tru 551, suprafa]a: 20000 mp. la pretul de pornire a lic-
itatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00
euro. 9. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR
SA cu rangul I- Teren +construc]ii situate în
com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8,
suprafa]`: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro. 10.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu
rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - Teren+con-
struc]ii situate în com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova)
jud.Timi[, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafa]`:
2354 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro. 11.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu
rangul I – Teren + construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Sev-
erin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i, CF 52336,
nr. cadastru 575/2, suprafa]a: 900 mp. la pretul de
pornire a licitatiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a
339.000,00 euro. 12. Bunul imobil aflat in garan]ia
creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I, credi-
torul Banca de Export Import a României Eximbank
SA cu rangul II * Teren extravilan +constructii situat în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Calea Cerne]ului, nr. 23A, jud.
Mehedin]i, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafa]a:
21660 mp* la pretul de pornire a licitatiei de
3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro.
13.Bunurile imobile aflate în garan]ia creditorului BRD
SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II, si cred-
itorului Banca de Export Import a României Eximbank
SA cu rangul III * Teren +construc]ii situate în loc.
Dr.Tr.Severin, str. Banovi]ei, nr. 44, jude]ul Mehedin]i,
CF 54800, nr. cadastru 991/1, suprafa]a: 9192 mp;
teren +construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin,
str.Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54798, nr.
cadastru 991/2, suprafa]`: 4884 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin,
str.Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54797, nr.
cadastru 991/3, suprafa]a: 1913 mp * la pretul de
pornire a licitatiei de 11.414.400,00 lei echivalentul a
320.160,00 euro. 14.Bunul imobil aflat in garantia cred-
itorului BRD SA cu rangul I * magazin comercial situat
în loc. Vânju Mare, str. Republicii, nr. 4, jude]ul
Mehedin]i, CF 50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 *, la pre-
tul de pornire a licitatiei de 220.715,20 lei echivalentul
a 50.654,40 euro. 15.Bunul imobil aflat în garantia
creditorului ANAF cu rangul I * Teren extravilan +con-
structii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7,
jude]ul Timi[, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1,
suprafa]a: 5750/11500 mp *, la pretul de pornire a lic-
itatiei de 404.605,00 lei. 16. Bunul imobil aflat in
garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, cred-
itorul ANAF cu rangul II * hala P+1E, bunc`r, magazie
[i zon` de protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686(CF vechi
4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609 mp *, la
pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua pl`]ii). 17.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu
rangul I * Proprietate imobiliar` apartament cu o
camer` [i dependin]e situat in loc. Timisoara, str. Lev.
Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, judetul Timis; CF 400684-
C1-U13 * la pretul de pornire a licitatiei de 23.000.,00
euro echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A.
18.Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA
cu rangul I *. Proprietate imobiliar` apartament cu o
camer` [i dependin]e situat in loc. Timisoara, str. Lev.
Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judetul Timis; CF 400684-C1-
U17* la pretul de pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro
echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A. Titlul ex-
ecutoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar pro-
cedeaz` la vânzarea bunurilor imobile descrise
anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data
de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment
pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de
insolven]` nr.9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în lo-
calitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud.
Mehedin]i la data de  12.11.2014 orele 13:oo. Partici-
parea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea,
pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea caietu-
lui de sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala
Dr.Tr.Severin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a
de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop [i pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun
drept asupra imobilului s` anun]e lichidatorul judi-
ciar \nainte de data stabilit` pentru vânzare în ter-
men, sub sanctiunea prevazut` de lege. Rela]ii la
telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro;
expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insol-
venta.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din local-
itatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Consultant In-
solven]` SPRL, prin Emil Popescu Yna Consulting
SPRL, prin Motoi Gogu.

PIERDERI
SC Direct Pharma Logistics SRL, C.I.F. 31647962 cu nr.
de ordine în Registrul Comer]ului J23/1458/2013, de-
clar` pierdut chitan]ierul societ`]ii având seria DPHL
[i plaja de numere cuprins` între 1000051- 1000100,
[tampilat complet. Societatea SC Direct Pharma Lo-
gistics îl declar` nul.

SC Beauty Princess Line SRL cu sediul în Ia[i, bd. Dacia
nr. 42a, bl.3, ap.4, J22/903/2009, CUI RO25508900,
pierdut acte contabile, perioada 2010-2011 (facturi fis-
cale, chitan]e, extrase cont, bonuri fiscale, declara]ii,
state plat`, registru cas`, registru jurnal note, balan]e
verificare [i stick baze date). Se declar` nule.


