
Anun]uri
12 JURNALUL NA}IONAL Vineri, 8 august 2014

OFERTE SERVICIU
CDI, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Electronicii nr. 48, Sec-
tor 2, angajeaz` [ofer cu categoria D pentru transport
persoane trasee interjude]ene. 0721.064.184.

Curtea de Apel Bucure[ti organizeaz` concurs, în
condi]iile legii, la data de 03.09.2014, pentru ocuparea,
pe durat` nedeterminat`, a unui post vacant cu studii
medii, de [ofer categoria B la Curtea de Apel Bucure[ti.
Regulamentul de concurs, condi]iile de participare, bib-
liografia, tematica [i actele necesare înscrierii la con-
curs vor fi afi[ate la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti [i pe
pagina de Internet la adresa: http://www.cab1864.eu,
la rubrica Personal- Concursuri/ Examene. Cuantumul
taxei de concurs, stabilit prin Hot`rârea Colegiului de
Conducere al Cur]ii de Apel Bucure[ti nr. 52 din
27.02.2014, este de 100 lei [i se achit` la casieria Cur]ii
de Apel Bucure[ti. Cererile [i dosarele profesionale vor
fi depuse la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti- Splaiul Inde-
penden]ei nr. 5, sector 4, Mezanin, cam. M01, pân` la
data de 22 august 2014 (inclusiv).

Inspectoratul de Stat în Construc]ii -I.S.C. anun]`: In-
spectoratul de Stat în Construc]ii -I.S.C. scoate la con-
curs urm`toarele posturi vacante: -Consilier juridic,
grad profesional principal -1 post -Serviciul Legisla]ie [i
Contencios, Direc]ia Juridic` [i Resurse Umane, I.S.C. -
aparatul central; -Consilier juridic, grad profesional
debutant -2 posturi -Serviciul Legisla]ie [i Contencios,
Direc]ia Juridic` [i Resurse Umane, I.S.C. -aparatul cen-
tral; -Consilier juridic, grad profesional debutant -1 post
-Oficiul Juridic, I.R.C.Bucure[ti -Ilfov; -Consilier, grad pro-
fesional superior -1 post -Compartimentul Financiar,
Direc]ia Economic` [i Administrativ, I.S.C. -aparatul cen-
tral; -Consilier, grad profesional debutant -1 post -Com-
partimentul Financiar, Direc]ia Economic` [i
Administrativ, I.S.C. -aparatul central; -Consilier, grad
profesional asistent -1 post -Compartimentul Buget,
Direc]ia Economic` [i Administrativ, I.S.C. -aparatul cen-
tral; -Consilier, grad profesional debutant -1 post -Com-
partimentul Achizi]ii Publice, Direc]ia Economic` [i
Administrativ, I.S.C. -aparatul central. Proba scris` a con-
cursului se va desf`[ura în data de 10.09.2014 la sediul
Inspectoratului de Stat în Construc]ii -I.S.C., începând
cu ora 10.00. Interviul va avea loc în data de 15.09.2014,
începând cu ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii
prezentului anun] în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în Con-
struc]ii -I.S.C., etajul 5, camera 3. Condi]iile de partici-
pare la concurs [i bibliografiile se vor afi[a la sediul
Inspectoratului de Stat în Construc]ii -I.S.C. [i pe site-ul
I.S.C. (www.isc-web.ro). Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la num`rul de telefon 021.318.17.00 interior 109.

VÂNZåRI IMOBILE
Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la intrare \n
Balote[ti. Pre] negociabil. Tel. 0722.764.158. 

Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decomandat et 7/10,
termopane, aer condi]ionat, u[` metalic`, proprietar,
41.000E. 0742.202.925.

VÂNZåRI TERENURI
54.317 mp, teren pentru investi]ie pe DN65, Slatina,
zona exterior Est spre Pite[ti. 0722.655.024.

Fundeni, C`l`ra[i, distan]` 15 km de Bucure[ti, loc de
cas`, 1000 mp, utilit`]i. Telefon 0760.166.472.

CITA}II
Pârâtul Ion Gabriel din comuna Ungheni, jude]ul Arge[
este citat la Judec`toria Dorohoi în proces cu
Zvori[teanu Florentina pentru “stabilire domiciliu
minor”.

Pârâtul Ungureanu Ion este citat la Judec`toria Doro-
hoi la data de 10.09.2014 pentru “divor]”.

Se citeaz` numita Ciurea Petru]a Maria, la Judec`toria
Alexandria, pentru data de 05.09.2014, în dosarul
1112/740/2014, având ca obiect divor] f`r` minori.

Numita Dobre Alina domiciliat` legal \n sat Ive[ti, com.
Ive[ti, jud. Gala]i este citat` \n calitate de p~r~t` \n con-
tradictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
1971/121/2014, av~nd ca obiect deschiderea procedurii
de adop]ie intern`, cu termen de judecat` \n data de
04.09.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i \n vederea
exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.

Eventualii copii ai defunctului Spiridon Giovani, dece-
dat la data: 14.08.1995, cu ultimul domiciliu în
Bucure[ti, {os. Giurgiului nr. 74, sector 4,  sunt cita]i s`
se prezinte în data de 27.08.2014, ora 10.00 la sediul No-
tarului Public Cristina Ion- Zamfirescu din Bucure[ti,
Calea Doroban]ilor nr. 87, sector 1, pentru a participa la
dezbaterea succesiunii defunctei Spiridon Mihaela, de-
cedat` la 31.10.2013 cu ultimul domiciliu în Bucure[ti,
str. }incani nr. 9, sector 6.

DIVERSE
TRIBUNALUL BUCURE{TI. DOMNULE PRE{EDINTE, PAR-
TIDULUI DEMOCRAT LIBERAL, cu sediul în Bucure[ti,
Aleea Modrogan nr. 1, Sector 1, înregistrat sub nr. 3 din
14.07.2003 în Registrul Partidelor Politice de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti, reprezentat prin Vasile Blaga, în
calitate de Pre[edinte, {i PARTIDUL NA}IONAL LIBERAL
cu sediul în Bucure[ti, B-dul Aviatorilor nr. 86, sector 1,
înregistrat sub nr. 1 din 18.03.2003 în Registrul Partide-
lor Politice de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti, reprezen-
tat prin Klaus Werner Iohannis, în calitate de Pre[edinte
în conformitate cu dispozi]iile Legii nr. 14/2003, for-
muleaz` prezenta CERERE Solicitandu-v`, în mod re-
spectuos s` dispune]i efectuarea urm`toarelor
înregistr`ri în Registrul partidelor politice: 1. S` înregis-
tra]i fuziunea prin contopire între Partidul Democrat
Liberal [i Partidul Na]ional Liberal având ca anex` com-
ponen]a BPN a noii forma]iuni politice care se subrog`
în drepturile [i obliga]iile partidelor politice care au
fuzionat [i ca urmare s` radia]i partidele care au proce-
dat la comasare în confomitate cu prevederile art. 37,
art. 38 [i art. 40 din Legea nr. 14/2003 a partidelor
politice. 2. S` înregistra]i Statutului noii forma]iuni
politice rezultate din fuziunea prin contopire între Par-
tidul Democrat Liberal [i Partidul Na]ional Liberal. 3.
S` înregistra]i Programului Politic al noii forma]iuni
politice rezultat` din fuziunea prin contopire între Par-
tidul Democrat Liberal [i Partidul Na]ional Liberal. DEZ-
VOLTAREA ARGUMENTELOR |N FAPT {I |N DREPT. 1. La
data de 26 iulie 2014 s-a desf`[urat [edin]a comun` a
Conven]iei Na]ionale Extraordinar` a Partidului Demo-
crat Liberal [i a Congresul Partidului Na]ional Liberal
care a hot`rât aprobarea Protocolului de fuziune prin
contopire a între Partidul Democrat Liberal [i Partidul
Na]ional Liberal având ca anex` componen]a Biroului
Permanent Na]ional(BPN) a noii forma]iuni politice,
a[a cum rezult` din Extrasul Procesului-verbal al
[edin]ei comune (Anex` la prezenta cerere). 2. |n
aceea[i zi s-a aprobat Statutului noii forma]iuni politice
rezultate din fuziunea prin contopire între Partidul De-
mocrat Liberal [i Partidul Na]ional Liberal precum [i a
Programului Politic al noii forma]iuni politice rezultat`
din fuziunea prin contopire între Partidul Democrat Lib-
eral [i Partidul Na]ional Liberal, a[a cum rezult` din
Extrasul Procesului-verbal al [edin]ei comune (Anex`
la prezenta cerere). Pe baza hot`rârilor adoptate în
[edin]a comun` a celor dou` organisme supreme de
decizie, prin care s-a aprobat Protocolul de fuziune prin

contopire, urmeaz` s` se înregistreze acest Protocol, cu
consecin]a ca noua forma]iune politic` se subrog` în
drepturile [i obliga]iile partidelor politice care au
fuzionat, respectiv Partidul Democrat Liberal [i Partidul
Na]ional Liberal. În urma fuziunii a rezultat compo-
nen]a Biroului Permanent Na]ional a noii forma]iuni
politice, statutul [i programul politic al acesteia. Ca ur-
mare a hot`rârii definitive a instan]ei de înregistrare a
noului partid rezultat din fuziunea prin contopire,
acesta va fi înscris în Registrul partidelor politice, iar
partidele care au procedat la comasare vor fi radiate
conform art. 40 alin. (4) din Legea nr. 14/2003. Anex`m
cererii de înregistrare urm`toarele: Extrasul Procesului-
Verbal al [edin]ei comune a Conven]iei Na]ionale Ex-
traordinar` a Partidului Democrat Liberal [i a
Congresulm Partidului National Liberal din data de 26
iulie 2014. Protocolului de fuziune prin contopire între
Partidul Democrat Liberal [i Partidul Na]ional Liberal.
Statutului noii forma]iuni politice rezultate din fuzi-
unea prin contopire între Partidul Democrat Liberal [i
Partidul Na]ional Liberal. Programului Politic al noii
forma]iuni politice rezultat` din fuziunea prin con-
topire între Partidul Democrat Liberal [i Partidul
Na]ional Liberal. Declara]ia privitoare la sediul [i la pat-
rimoniu. Dovada dechiderii contului bancar. |n drept,
ne întemeiem prezenta cerere pe dispozi]iile art. 25 ra-
portat la art. 18 alin.2 [i alin. 3, art. 20, art. 21, precum
[i pe dispozi]iile art. 37, art. 38 [i art. 40 din Legea par-
tidelor politice. Cu aleas` considera]ie, PARTIDUL DE-
MOCRAT LIBERAL Vasile Blaga, C`t`lin Marian Predoiu,
Gheorghe Flutur, Cristina Tr`il`. PARTIDUL NA}IONAL
LIBERAL Klaus Werner Iohannis, Marian Petrache,
Teodor Atanasiu, Alina Gorghiu. 

TRIBUNALUL BUCURE{TI. DOMNULE PRE{EDINTE, PAR-
TIDULUI DEMOCRAT LIBERAL, cu sediul în Bucure[ti,
Aleea Modrogan nr. 1, Sector 1, înregistrat sub nr. 3 din
14.07.2003 în Registrul Partidelor Politice de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti, reprezentat prin Vasile Blaga, în
calitate de Pre[edinte, [i Partidul FOR}A CIVICå, cu
sediul în Bucure[ti, strada Brezoianu nr. 15, sector 1, în-
registrat în Registrul Partidelor politice sub nr. 35 din
22.07.2004 în Registrul Partidelor Politice de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti, reprezentat prin Mihai R`zvan Un-
gureanu, în calitate de Pre[edinte în conformitate cu
dispozi]iile Legii nr. 14/2003, formuleaz` prezenta
CERERE Solicitandu-v`, în mod respectuos s` dispune]i
efectuarea urm`toarelor înregistr`ri în Registrul par-
tidelor politice: 1. S` înregistra]i funziunea prin
absorb]ie a partidului For]a Civic` de c`tre Partidul De-
mocrat Liberal [i aderarea partidului For]a Civic` la Pro-
gramul Politic al PDL [i la Statutul PDL [i ca urmare s`
radia]i partidul For]a Civic` din Registrul partidelor
politice în confomitate cu prevederile art. 37, art. 38 [i
art. 39 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice. 2. S`
înregistra]i modific`rile aduse statutului PDL, respec-
tiv suplimentarea componen]ei Biroului Permanent
Na]ional cu func]iile cuprinse în Anexa 1 la Protocolul
de fuziune prin absorb]ie a partidului For]a Civic` de
c`tre Partidul Democrat Liberal aprobate în [edin]a
comun` din 26.07.2014. DEZVOLTAREA ARGU-
MENTELOR ÎN FAPT {I |N DREPT. 1. La data de 26 iulie
2014 s-a desf`[urat [edin]a comun` a Conven]iei
Na]ionale Extraordinar` a Partidului Democrat Liberal
[i a Conven]iei Na]ionale Extraordinare a partidului
For]a Civic` care a hot`rât aprobarea Protocolului de
fuziune prin absorb]ie a Fortei Civice de c`tre Partidul
Democrat Liberal [i aderarea For]ei Civice la Programul
Politic [i Statutul Partidului Democrat Liberal a[a cum
rezult` din Extrasul Procesului-verbal al [edin]ei co-
mune (Anex` la prezenta cerere). 2. În aceea[i zi s-a
aprobat modificarea Statutului PDL prin completarea
componen]ei Biroului Na]ional Permanent (BPN) al PDL
cu func]iile cuprinse în Anexa 1 la Protocolul de fuziune
prin absorb]ie a For]ei Civice de c`tre PDL, rezultând o
nou` componen]` a BPN, a[a cum rezult` din Extra-
sul Procesului-verbal al [edin]ei comune (Anex` la
prezenta cerere). Pe baza hot`rârilor adoptate în
[edin]a comun` a celor dou` organisme supreme de
decizie, prin care s-a aprobat Protocolul de comasare
prin absorb]ie, urmeaz` s` se înregistreze acest Proto-
col, cu consecin]a c` Partidul Democrat Liberal î[i
p`streaz` personalitatea juridic`, iar partidul For]a
Civic` va fi radiat. Dup` aceast` fuziune s-a aprobat
modificarea statutului PDL prin completarea compo-
nen]ei Biroului Na]ional Permanent al PDL cu func]iile
cuprinse în Anexa 1 la Protocolul de fuziune prin ab-
sorb]ie a For]ei Civice de c`tre PDL, rezultând o nou`
componen]` a BPN. Ata[`m la prezenta cerere:  Extra-
sul Procesului-Verbal al [edin]ei al [edin]ei comune a
Conven]iei Na]ionale Extraordinar` a Partidului Demo-
crat Liberal [i a Conven]iei Na]ionale Extraordinare a
partidului For]a Civic` din data de 26 iulie 2014. Proto-
colului de fuziune prin absorb]ie a For]ei Civice de c`tre
Partidul Democrat Liberal. În drept, ne întemeiem
prezenta cerere pe dispozi]iile art. 25 raportat la art. 18
alin.2 [i alin. 3 [i art. 20, art. 21, precum [i pe dispozi]iile
art. 37, art. 38 [i art. 39 din Legea partidelor politice. Cu
aleas` considera]ie, PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL,
Vasile Blaga, C`t`lin Marian Predoiu, Gheorghe Flutur,
Cristina Tr`il`. FOR}A CIVICå Mihai R`zvan Ungureanu,
Stefan Pirpilie, Adrian Iurascu, Denis Soare. 

TRIBUNALUL BUCURE{TI. DOMNULE PRE{EDINTE, PAR-
TIDULUI DEMOCRAT LIBERAL, cu sediul în Bucure[ti,
Aleea Modrogan nr. 1, Sector 1, înregistrat sub nr. 3 din
14.07.2003 în Registrul Partidelor Politice de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti, reprezentat prin Vasile Blaga, în
calitate de Pre[edinte, în conformitate cu dispozi]iile
Legii nr. 14/2003, formuleaz` prezenta CERERE Solici-
tandu-v`, în mod respectuos s` dispune]i înregistrarea
modific`rii Statutului Partidului Democrat Liberal apro-
bat` în conven]ia Na]ional` Extraordinar` a Partidului
Democrat Liberal  din data de 26 iulie 2014, numirea în
func]ia de prim-vicepre[edinte a domnului Andrei Chili-
man precum [i numirea domnului Vlad Moisescu în
func]ia de vicepre[edinte, în temeiul dispozi]iilor art. 25
raportat la art. 18 alin.2 [i alin. 3 [i art. 20, art. 21 din
Legea partidelor politice. DEZVOLTAREA ARGU-
MENTELOR |N FAPT {I |N DREPT.  1. La data de 26 iulie
2014 s-a întrunit Conven]ia Na]ional` Extraordinar` a
Partidului Democrat Liberal  care a hot`rât modificarea
Statutului PDL prin completarea componen]ei Biroului
Na]ional Permanet al partidului cu un post de prim-vi-
cepre[edinte precum [i numirea domnului Andrei Chili-
man în func]ia de prim-vicepre[edinte a PDL [i a
domnului Vlad Moisescu în func]ia de vicepre[edinte
PDL. Pe baza hot`rârilor adoptate de Conven]ia
Na]ional` Extraordinar` a Partidului Democrat Liberal
urmeaz` s` se înregistreze mai întâi modificarea Statu-
tului a[a cum rezult` din Extrasul Procesului-verbal al
[edin]ei acestui Consiliu (Anex` la prezenta cerere). În
al doilea rând, pe baza hot`rârilor Conven]ia Na]ional`
Extraordinar` a Partidului Democrat Liberal, urmeaz`
s` se înregistreze în conducerea partidului în func]ia
de prim-vicepre[edinte numirea domnului Andrei Chili-
man [i în func]ia de vicepre[edinte numirea domnului
Vlad Moisescu, a[a cum rezult` din Extrasul Procesului
verbal al [edin]ei acestui Consiliu (Anex` la prezenta
cerere). Ata[`m la prezenta cerere: Extrasul Procesului-
Verbal al [edin]ei Conven]ia Na]ional` Extraordinar` a
Partidului Democrat Liberal din data de 26 iulie 2014.
În drept, ne întemeiem prezenta cerere pe dispozi]iile
art. 25 raportat la art. 18 alin.2 [i alin. 3 [i art. 20 [i art.
21 din Legea partidelor politice. Cu aleas` considera]ie,
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL Prin Pre[edinte, Vasile
Blaga. 

Judec`toria Brezoi, Jude]ul Vâlcea, Dosar nr.
709/109/2014. Soma]ie din data de 25.07.2014. În con-
formitate cu prev. Art. 1051 C.p. civ. [i al dispozi]iilor
încheierii din 26.06.2014 pronun]at` de Judec`toria Bre-

zoi, în dosarul nr. 709/198/2014, având ca obiect cer-
erea formulat` de reclamantul Boca Nicolae, domiciliat
în ora[ul Brezoi, str. Unirii, bl. 12/3, sc. A, ap. 9, et. 2,
jude]ul Vâlcea [i pe pârâtul Ora[ul Brezoi, cu sediul în
Brezoi. Str. Lotrului, nr. 2, jude]ul Vâlcea, având ca obiect
constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune,
în temeiul art. 1049-1051 c.p. civ. asupra terenului în
suprafa]` de 701 mp., situat în Brezoi, str. Eroilor, pct.
„Abator-În fa]`”, jude]ul Vâlcea, învecinat cu: la N: SC
Sir-Co SRL, la S: SC Exploatarea Minier` – Sucursala Vâl-
cea, la E: SC Sir-Co SRL, la V: CALE ACCES, f`r` num`r
cadastral [i neînscris în Cartea Funciar`, se emite
prezenta soma]ie. To]i cei interesa]i, se someaz` s` for-
muleze opozi]ie, cu precizarea c`, în caz contrar, în ter-
men de 6 luni, de la emiterea celei din urm` publica]ii
se va trece la judecarea cererii.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolven]` \n dosarul nr. 4834/105/2014, Tri-
bunal Prahova prin încheierii din data de 15.07.2014
privind SC Cobra SRL, cu temenele: depunerea
declara]iei de crean]` 29.08.2014., \ntocmirea tabelu-
lui preliminar al crean]elor 17.09.2014, \ntocmirea
tabelului definitiv 30.09.2014, prima adunare a credi-
torilor 22.09.2014, orele 13.00, \n Ploie[ti str. Ion
Maiorescu Bl. 33S1, et.7,cab. 7B, jud. Prahova.

Prin sentin]a civil` nr. 2143/2013 pronun]at` în Dosar
nr. 1487/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud, s-a admis
ac]iunea formulate [i precizata de reclamant împotriva
para]ilor Petri Vasile, Petri Rodovica, F`tu S\nziana,
Moldovan Adrone, Moldovan C`lian, Pop Rodovica,
Petri Petru, Dumitru Rodovica, Furcea Floarea, Cilica
Ioan, Maria Nastasia, Pin]i Rodovica, D\ncu Vasile,
M~ntu Raveca, Bucil` Aurica, astfel, s-a dispus majo-
rarea suprafe]ei de teren înscris` în ccf 25032 nr top 437
Runcu Salvei, s-a constatat c` defuncta Jora Maria a
dobândit dreptului de proprietate prin uzucapiunea
supra suprafe]ei de 4714 mp, aferente nr. Top 437/1,
437/2, 437/3, 437/4 conform raportului de expertiz` în-
tocmit în cauz`, s-a constatat masa succesorala dup`
defuncta, voca]ia succesoral` [i atribuirea terenului
prin partaj, s-a constatat validitatea material` [i for-
mal` a antecontractului de vânzare-cump`rare
încheiat între reclamant [i para]ii Petri Vasile [i Petri
Rodoica, s-a admis cererea recoventionala formulate [i
s-a dispus intabularea dreptului de proprietate pe nu-
mele reclamantului [i a para]ilor reconven]ionali con-
form raportului de expertiz`. F`r` cheltuieli de
judecat`. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la
comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` din data de
19 decembrie 2013. 

Câ[tig`torul tombolei C&A CX Customer Experience în
urma extragerii din luna iulie 2014, premiu ce const`
într-un voucher în valoare de 2.000RON, este dl. Pogo-
naru Iulian.

LICITA}II
Regia Na]ional` a P`durilor -Romsilva prin Direc]ia Sil-
vic` Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Mih`i]` Fil-
ipescu, nr.3, Teleorman, tel.0247.312.333, fax:
0247.315.790, vinde prin licita]ie cu strigare, cu adjude-
care la cel mai mare pre], 2(dou`) construc]ii pe raza
ocolului silvic Alexandria, în data de 19.08.2014, ora
10.00. Informa]ii suplimentare la sediul Direc]iei Silvice
Teleorman sau la telefon: 0247.312.333.

Anun] de participare. Achizi]ia de furnizare. 1. Denu-
mire achizitor: Societatea Na]ional` a S`rii SA Bucure[ti
–Sucursala Salina Tg. Ocna, str. Salinei nr.12, jud. Bac`u,
cod: 605600, telefon: 0234.344.017, fax: 0234.344.022,
e-mail: salina@salina.ro. 2. Obiectul: încheierea unui
contract de furnizare pentru: ,”Autovidanja” –1 buc. la
Sucursala Salina Tg. Ocna. 3. Procedura aplicat`:
Licita]ie deschis`. 4. Documenta]ia de atribuire [i copie
dup`: “Regulamentul propriu” privind organizarea [i
desf`[urarea procedurilor de achizi]ie de produse, ser-
vicii [i lucr`ri aplicabil în cadrul Societ`]ii Na]ionale a
S`rii S.A. Bucure[ti, se pot ob]ine de la Salina, str.
Salinei, nr. 12, loc. Tg. Ocna, jud. Bac`u. 5. Data pân`
când se pot solicita clarific`ri: 19.08.2014, ora 12.00; 6.
Termen de r`spuns la solicit`ri: 20.08.2014, ora 14.00;
7. Locul [i data limit` de depunere a ofertelor: conf. art.
1 – 21.08.2014, ora 8.00; 8. Locul [i data deschiderii ofer-
telor: conf. art. 1 –21.08.2014, ora 10.00; 9. Nu sunt ad-
mise: oferte alternative; 10. Se solicit`: Garan]ie de
participare în valoare de: 4.500 lei. Dovada constituirii
garan]iei de participare va fi: pe exteriorul plicului mare
cu oferta; 11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de
zile; 12. Criteriul de atribuire: cea mai avantajoas` ofert`
din punct de vedere tehnico -economic.

Consiliul Jude]ean Arad prin Centrul Cultural Jude]ean
Arad lanseaz` invita]ia de participare la licita]ia pub-
lic` de proiecte sesiunea a II-a 2014 pentru activit`]i
non profit de interes general, organizat` potrivit legilor
\n vigoare. Pentru ob]inerea documenta]iei standard
(cererea de finan]are-cadru [i Ghidul solicitantului)
pute]i consulta site-ul: www.ccja.ro; tel. 0357.405.386;
fax 0357-405.387. Perioada depunerii proiectelor este:
11.08-22.09.2014. Documenta]ia se va depune la sediul
Centrului Cultural Jude]ean Arad, Str. George Bari]iu Nr.
16, \n plic \nchis pe care se va men]iona denumirea so-
licitantului [i aria tematic` (direc]ia de fianan]are).
Anun]ul de participare la licita]ie a fost publicat \n Mon-
itorul Oficial al Rom~niei 136/23.07.2014.

Penitenciarul Boto[ani, cu sediul în Boto[ani strada I.C.
Br`tianu nr. 118, telefon 0231.515937, fax 0231.535421 or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare, la sediul unit`]ii,
la data de 21.08.2014, orele 12.00, pentru atribuirea
spa]iilor necesare amplas`rii “distribuitoarelor auto-
mate b`uturi [i/ sau gust`ri de tip snack” suprafa]`
disponibil` 2 metri p`tra]i. I. Condi]iile de participare
la  licita]ie sunt stabilite prin documenta]ia descriptiv`
care se poate  procura de la sediul Penitenciarului, serv.
Logistic`, începând cu data public`rii anun]ului între
orele 08.00- 13.00. II. Pre]ul de pornire a licita]iei pen-
tru fiecare spa]iu de 1 mp p`trat este de 360 lei. III.
Cuantumul garan]iei de participare la licita]ie este de
400 lei. IV. Documentele de calificare se depun la sediul
Penitenciarului, termenul limit` de primire a acestora
21.08.2014, ora 11.00. V. În caz de neadjudecare la prima
licita]ie procedura se va reorganiza la data de
28.08.2014, orele 12.00, iar în caz de neadjudecare [i la
aceast` procedur` se va reorganiza la data de
04.09.2014, orele 12.00.

Direc]ia Silvic` Ia[i, cu sediul \n Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2,
\nregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului cu nr.
J40/450/1991, cod fiscal RO1590120, telefon
0232244680, fax 0232244631, e-mail
office@iasi.rosilva.ro, \ncheie contracte de livrare pen-
tru anul 2014, direct sau prin commision`ri, prin
selec]ie de oferte \n condi]iile legii, pentru fructe de
macese, congelate, ambalate \n saci de h~rtie plasti-
fiat`. Agen]ii economici interesa]i vor depune ofertele
la secretariatul Direc]iei Silvice Ia[i, p~n` la data de
19.08.2014, ora 11.00, privind cantitatea solicitat` [i
pre]ul oferit \n euro/tona. Nivelul minim al pre]ului ce
se va lua \n calcul pentru acceptarea ofertelor este 650
euro/to, f`r` TVA, platibil \n lei la cursul BNR din ziua
livr`rii. Va fi declarat` c~[tig`toare firma care ofer`
pre]ul cel mai mare. |n cazul care se va depune o sin-
gur` ofert` acceptabil` sau numai oferte inacceptabile,
pre]ul de livrare se va stabili prin negociere. La
\ncheierea contractului firma c~[tig`toare va achita,
sub forma de avans, o sum` reprezent~nd 50% din val-
oarea contractului. Rela]ii suplimentare la telefon
0232244680, mobil 0730653751 sau e-mail
productie@iasi.rosilva.ro.

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 Boto[ani. Serviciul Fiscal Or`[enesc
D`r`bani. Str. Pie]ii, nr. 26, jud. Boto[ani. Tel. 0231
631260, Fax 0231 631248. Nr. 12472 din 05.08.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna august ziua 27. |n temeiul art. 159, alin. (3), lit-
era (d) din Ordonan]a Guvernului Nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscala, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Ia[i, Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani face cunoscut prin prezenta
c` \n ziua de 27 august 2014, ora 10.00, \n ora[ul
D`r`bani, Str. Pie]ii Nr. 26, la sediul Serviciul Fiscal
Or`[enesc D`r`bani, organizeaz` licita]ia a treia pen-
tru vânzarea bunurilor mobile, proprietatea debitoru-
lui SC Darcom SRL cu sediul \n D`r`bani, jude]ul
Boto[ani, cod de \nregistrare fiscal` 619636, dosar de
executare Nr. 16440/ 17.10.2014. Bunuri mobile: 1. Com-
bin` Case 1460, serie 1700231UO22901, an fabrica]ie
1983, culoare ro[u, pre]ul de pornire a licita]iei este
19805 lei excusiv TVA. 2. Tractor Massey Fergunson
3690, seria S161006, an fabrica]ie \n 1991, culoare ro[u,
pre]ul de pornire a licita]iei este 33230 lei exclusiv TVA.
3. Autofurgon Mercedes Benz Sprinter 311 CDI, serie cer-
tificat BOO126102T, an fabrica]ie 2004, pre]ul de
pornire a licita]iei este 20603 lei exclusiv TVA. 4. Auto-
tractor Iveco Magirus Stralis 430, nr. identificare
WJMM1VSK004290823, an fabrica]ie 2004, pre]ul de
pornire a licita]iei este 24367 lei exclusiv TVA. 5. Auto-
tractor Iveco Magirus Stralis 430, nr. identificare
WJMM1VSK004293413, an fabrica]ie 2005, pre]ul de
pornire a licita]iei este 35450 lei exclusiv TVA. 6. Auto-
tractor Man 18413FLS/TG 410A, nr. identificare
WMAHO5ZZZ2G156531, culorare ro[u, an fabrica]iei
2002, pre] de pornire 34116 lei exclusiv TVA. 7. Semire-
morc` Lecitrailer 3E 20, nr. identificare
VV1P3XA7BSN050166, an fabrica]ie 2001, pre] de
pornire 19429 lei exclusiv TVA. 8. Tractor Case Interna-
tional 5140A, nr. identificare JJF1016869, culoare ro[u
89941, pre]ul de pornire de 44971 lei exclusiv TVA.
9.Combin` Class Jaguar 690, serie 18101251, culoare
verde, an fabrica]ie 1986, pre]ul de pornire de 42091 lei
exclusiv TVA. 10. Semiremorc` Ben` Basculant` Mon-
tenegru SCHF, nr. identificare VST1135032M000798,
pre]ul de pornire 18731 lei exclusiv TVA. 11. Plug reversibil
cu 5 brazde Lemken Opal 140/5, seria 012, anul
fabrica]iei 2007, pre]ul de pornire 18610 lei exclusiv TVA.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: - oferta de cump`rare; -
dovada pl`]ii taxei de participare, care reprezint` 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei; - \mputernicirea per-
soanei care \l reprezint` pe ofertant; - dovada emis` de
creditorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la bugetul
consolidat al statului [i bugetul local; - pentru per-
soanele juridice, copie de pe certificatul unic de \nreg-
istrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; - pentru persoane fizice copie de pe actul
de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste
documente cu o zi lucratoare \nainte de desf`[urarea
licita]iei, respectiv 26 august 2014, la sediul Serviciului
Fiscal D`r`bani. Plata se va face \n contul nostru de
disponibil Nr. RO56TREZ 1165067XXX007335, CF
3372874, AJFP Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri, \n
legatur` cu acest anun] publicitar, persoana de contact
este D-na. Mirela Nichi]eanu, Serviciul Fiscal D`r`bani
sau la telefon 0231 631260 \ntre orele 8.30 - 16.00.

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 Neam]. Dosar de executare nr.
862/2011, Nr. 461/ 06.08.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile, anul 2014, luna august, ziua 06.
În temeiul art. 162 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 18, luna august, orele 12:00, anul
2014, în localitatea Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19
bis, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imo-
bile, proprietate a debitorului SC Perla Invest SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neam], str. {tefan
cel Mare, nr. 5, jud. Neam], cod de identificare fiscal`
19101430: Licita]ia a III-a: a) – teren intravilan în
suprafa]` de 28.696 m.p., situat în localitatea Piatra
Neam], Aleea Tineretului, jud. Neam]; Pre] de pornire
a licita]iei = 1.358.500 lei. b) – teren intravilan în
suprafa]` de 5.928 mp, situat în localitatea Piatra
Neam], Aleea Tineretului, jud. Neam]; Pre] de pornire
a licita]iei = 280.500 lei. Pre]urile de pornire a licita]iei
nu includ TVA. Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pen-
tru vânzarea bunurilor este conform prevederilor
legale. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt gre-
vate de sarcini. Creditori: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]; Sarcini: A.J.F.P. Neam] -
Colectare Contribuabili Mijlocii. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de
vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 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; pentru per-
soanele fizice str`ine, copie dup` pa[aport; dovada
emis` de organele fiscale c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Taxa de partic-
ipare la licita]ie de 10%  se pl`te[te prin virament
bancar la A.J.F.P. Neam], CIF 2612782, în contul
RO53TREZ4915067XXX014015 deschis la Trezoreria
Neam]. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, repub-
licat`, cu modific`rile si 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 A.J.F.P. Neam], str. B-dul. Traian nr. 19 bis, etaj 5
cam. 5.08 sau la telefon num`rul 0233207602, int.
6003. Data afi[`rii: 06.08.2014.

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 Neam]. Serviciul Colectare [i Exe-
cutare Silit` Persoane Juridice. Nr. 30906/30.07.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile, ziua
30, luna iulie, 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 com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` la sediul Ad-
ministra]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: 1. În data de 20.08.2014, ora 10.00
bunurile debitoarei SC Laborator de Investiga]ii [i Anal-
ize Medicale SRL cu domiciliul fiscal în Roznov, str.

Roznoveanu nr. 112, cod de identificare fiscal` 16812233,
dosar de executare 7824/2013: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`, Drepturile reale [i privilegiile
care greveaz` bunurile, buc., Pre]ul de pornire a licita]ie
(I), 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, 73.661 lei; 2. Ecograf  SLE 401
marca Medelkom, an fabrica]ie 2006, PV sechestru  nr.
7824 din 23.12.2013 emis de AJFP Neam], 1, 24.925 lei. *)
cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24%. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte pân` în ziua lucr`toare prece-
dent` termenului de vânzare la licita]ie (19.08.2014,
pân` la orele 16.30) urm`toarele documente: - oferta
de cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; - dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei (plata se va face în contul Admin-
istra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam],  nr.
RO53TREZ4915067XXX014015,  C.U.I. beneficiar 2612782
deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul reg-
istrului comer]ului; - pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; - pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; - dovada emis` de organele fiscale c` nu are
obliga]ii fiscale restante fa]` de acestea, în spe]` certi-
ficatul fiscal emis de organul fiscal în administrarea
c`ruia se afl` contribuabilul, precum [i certificatul fis-
cal emis de Consiliul Local pentru impozitele [i taxele lo-
cale; urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului 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 confor-
mitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0233207602, interior 4413 între orele
8,30-12. Data afi[`rii: 30.07.2014.

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 Boto[ani. Num`r de |nregistrare ca
operator de date cu caracter personal: 21105. Nr.
67722/03/04/05.08.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile [i imobile, Anul 2014, luna au-
gust, ziua 5. În temeiul art. 162 alin (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i face cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 20 luna
august orele 12,00, anul 2014, în municipiul Boto[ani,
Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` a opta
licita]ie pentru vânzarea bunurilor mobile, proprietatea
debitorului S.C. Ranelli SRL, cu sediul în Loc. Boto[ani,
str. Lalelelor nr. 10, cod unic de înregistrare fiscal`
20743298, dosar de executare nr. 20743298/2012, ast-
fel: - Bunuri mobile: - Autoturism marca Volkswagen,
Berlin`, serie motor 344402, capacitate cilindric` 1380,
culoare albastru, an fabrica]ie 2005, cu pre] de pornire
a licita]iei de 6150 lei; - pre]ul total de pornire a licita]iei
este de 6150 lei, exclusiv TVA. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la
licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele documente: -
oferta de cump`rare; - dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, care reprezint` 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; - împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; - dovada emis` de creditorii fiscali, în copie,
c` nu au obliga]ii la bugetul consolidat al statului; - pen-
tru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de
înregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; - pentru persoanele fizice copie de pe actul
de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste
documente cu o zi înainte de desf`[urarea licita]iei, re-
spectiv 19.08.2014, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice  Boto[ani. Plata se va face în contul
nostru de disponibil al AJFP Boto[ani, CF 3372874, nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria mu-
nicipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri în leg`tur` cu
acest anun] publicitar o pute]i contacta pe d-na
Lupa[cu Camelia la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul
0231/607119 între orele 8,00 – 16,30 [i pe pagina de in-
ternet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

1.Denumirea, adresa, num`rul de fax, adresa de e-mail
ale autorit`]ii contractante [i ale biroului de la care se
pot ob]ine, dup` caz, informa]ii suplimentare: Comuna
C`rbune[ti, Principal`, nr.170, C`rbune[ti, jude]ul Pra-
hova, tel/fax: 0244.299.119, email: primariacar-
bunesti@yahoo.com. 2.Hot`rârea privind stabilirea
modalit`]ii de gestiune: Hot`rârea Consiliului Local
nr.16/30.05.2014. 3.Aria teritorial` unde urmeaz` a se
presta/furniza serviciul/activitatea: Comuna
C`rbune[ti [i Satul Gogeasca. 4.Serviciul/activitatea
care urmeaz` s` fie prestat/prestat`/
furnizat/furnizat` /detaliat/detaliat` pe activit`]i: del-
egarea gestiunii serviciului de alimentare cu ap`. 5.Du-
rata contractului de delegare a gestiunii: 8 ani cu
posibilitatea prelungirii conform legisla]iei în vigoare.
6.Denumirea, adresa, num`rul de telefon [i de fax [i
adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se
poate solicita documenta]ia de delegare, precum [i
modalit`]ile de ob]inere a documenta]iei: Prim`ria Co-
munei C`rbune[ti, strada Principal`, nr.170, tel./fax:
0244.299.119, e-mail: primariacarbunesti@yahoo.com,
contra-cost, persoan` de contact: Oprea Nicolae.
7.Dac` este cazul, costul [i condi]iile de plat` în vederea
ob]inerii documenta]iei de delegare: cost ob]inere doc-
umenta]ie 200 lei, pl`ti]i la casieria institu]iei. 8.Ter-
menul limit` de depunere a ofertelor, data [i ora,
adresa la care se depun/transmit ofertele: 11 septem-
brie 2014, ora 12.00. la sediul prim`riei: strada Princi-
pal`, nr.170, Comuna C`rbune[ti, jude]ul Prahova.
9.Data, ora [i locul deschiderii ofertelor: 12 septembrie

2014, ora 12.00, la sediul prim`riei. 10.Dac` este cazul,
garan]iile solicitate: se solicit` garan]ie de participare
de 1.000 lei. 11.Durata de valabilitate a ofertei: 12 luni de
la data depunerii. 12.Pagina web pe care este disponi-
bil` documenta]ia.  

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. I.C. Br`tianu, nr.11A, jud. Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de fal-
iment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedin]i, prin lichidator judiciar societ`]ile profesion-
ale de insolven]` asociate prin contract Yna Consulting
SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în lo-
calitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i, scoate la vânzare prin licitatie publica: 1.
Peugeot Boxer B69XOB, an fabricatie 2007 —4300,00
euro echivalentul a 18900,00 lei; 2. Peugeot Boxer
B70JYN, an fabricatie 2007 - 4300,00 euro echivalentul
a 18900,00 lei; 3. Peugeot Boxer B66FWE, an fabrica]ie
2007 - 4300,00 euro echivalentul a 18900,00 lei; 4. Peu-
geot Boxer B66ETX, an fabrica]ie 2007 - 4300,00 euro
echivalentul a 18900,00 lei; 5. Peugeot Boxer B66FWV,
an fabrica]ie 2007 - 4300,00 euro echivalentul a
18900,00 lei; 6. Peugeot Boxer B66FYR, an fabrica]ie
2007 - 2200,00 euro echivalentul a 9700,00 lei; 7. Peu-
geot Boxer B61TVI, an fabrica]ie 2006 - 5400,00 euro
echivalentul a 23700,00 lei; 8. Peugeot Partner B66CYZ,
an fabricatie 2007  - 2700,00 euro echivalentul a
11900,00 lei; 9. Peugeot 107 B66FWP, an fabrica]ie 2007
- 1400,00 euro echivalentul a 6100,00 lei; 10. Dacia
Logan MH19CNF, an fabrica]ie 2006 - 1000,00 euro
echivalentul a 4400,00 lei; 11. Dacia Drop Side
MH14CNF, an fabrica]ie 2003 - 1100,00 euro echivalen-
tul a 4800,00 lei; 12. Cat 428 D2 Buldoexcavator, an fab-
rica]ie 2005 – 10500,00 euro echivalentul a 46100,00
lei. 13. Caterpillar H70, an fabricatie 2005 –100,00 euro
(echivalentul \n lei din ziua pl`]ii) 14. Caterpillar H70, an
fabrica]ie 2005 –100,00 euro (echivalentul \n lei din
ziua platii). 15. Bunurile mobile mijloace fixe conform
listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedin]i, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu
Maniu nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedin]i sau la
sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din locali-
tatea Dr. Tr. Severin str. I.C.Br`tianu, nr.11A, jud.
Mehedin]i. 16. bunurile mobile obiecte de inventar con-
form listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului ju-
diciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului
nr.7A, jud. Mehedin]i, sau la biroul din Dr. Tr. Severin,
str. B-dul Iuliu Maniu nr.20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedin]i sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort
SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C.Br`tianu, nr.11A,
jud. Mehedin]i. Preturile nu includ TVA. Titlul executo-
riu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, o reprez-
inta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de de-
schidere 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 localitatea Dr. Tr.
Severin, str.I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i la data
de 13.08.2014 orele 14:00. Participarea 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 caietului de sarcini. Cont de-
schis 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 ter-
men s` depun` oferte de cump`rare. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobilE
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut`
de lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email: office@consult-
ant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatoru-
lui judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jud.Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Con-
sultant Insolven]` SPRL,  Yna Consulting SPRL, 

SC Rovit SA,  societate aflat` în reorganizare judiciar`,
prin administrator judiciar anun]` c` s-a strecurat o
eroare în anunutul publicat în edi]ia ziarului “Jurnalul
Na]ional” din data de 31.07.2014, privitor la vânzarea la
licita]ie  a unor bunuri aflate în patrimoniul debitoarei,
în sensul c` urm`toarele bunuri, respectiv Ferma 1 -
construc]ii [i teren aferent situat` în Bolde[ti-Sc`ieni,
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Ferma 1 – C7 ( demisol )
construc]ie [i teren aferent, situat` în Bolde[ti-Sc`ieni,
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova;  Ferma 8 - construc]ii [i
teren aferent situat` în loc. Valea Calugaresca, sat Valea
Larg`, jud. Prahova; Cl`dire barac` [i teren aferent sit-
uat` în Bolde[ti-Sc`ieni, jud. Prahova; Ferma 5- con-
struc]ii [i teren aferent situat` în Bucov, sat Chi]orani,
zona Valea Orlei, jud. Prahova; Ferma 11- situat` în com.
Bucov, sat Chi]orani, jud. Prahova - compus` din con-
struc]ii [i teren aferent,  se vând cu pre]ul de pornire al
licita]iei redus cu 50% din pre]ul stabilit în rapoartele
de evaluare , iar terenul intravilan în suprafa]a de 483
mp situat în com. Bucov, sat Valea Orlei [i o serie de
bunuri mobile a c`ror vânzare a fost încuviin]ata de
Adunarea Creditorilor din 29.07.2014, se vând cu pre]ul
de pornire al licita]iei publice cel stabilit în rapoartele
de evaluare. Licita]ia public` are loc în baza hot`rârilor
Adun`rii Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013,
12.08.2013, 29.07.2014 [i a regulamentului de partici-
pare la licita]ie. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data
de: 11.08.2014, 12.08.2014, 25.08.2014, 26.08.2014 [i
27.08.2014, orele 11.00, la sediul administratorului judi-
ciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7,
cab 7B. Rela]ii suplimentare la sediul administratoru-
lui judiciar cât [i la telefon 0344104525.

COMEMORåRI 
Cu aceea[i durere ca în prima zi îl aduc în memoria
celor care l-au cunoscut [i apreciat pe so]ul meu ing
CROITORU HORIA MAXIM. Pe 9 august se împlinesc 17
ani de la dispari]ia lui. Ve[nic` amintire. Familia.

PIERDERI
Pierdut Certificat de preg`tire profesional` transport
marf` [i Certificat ADR pe numele Ciugulea Dumitru. Le
declar nule.

Pierdut contract nr.1974/19.09.2000 pentru locuin]`,
pe numele Dinu Anda Gabriela. Îl declar nul.


