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anun}uri

OFERTE SREVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în lemn,
argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare, desen
tehnic [i lucrul cu unelte manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro.
Prim`ria comunei Traian organizeaz` în perioada 20-23 februarie 2015, concurs pentru ocuparea unui post contractual
de arhivar-bibliotecar, în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Traian, jude]ul Ialomi]a, pe perioad`
nedeterminat`. Informa]ii suplimentare la sediul Prim`riei
comunei Traian, jude]ul Ialomi]a, str. Unirii, nr. 589 sau la nr.
de telefon: 0243.244.020.
Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de Informatic` Teoretic`, organizeaz` în ziua 20.02.2015 ora 10, concurs pentru
ocuparea postului de Cercet`tor [tiin]ific, 1/2 norm`, domeniul Informatic`, specialitatea Securitatea informa]iei [i securitatea datelor stocate pe suport digital. Concursul se va
desf`[ura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.bDosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data public`rii anun]ului, la sediul
Institutului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332106505/0332101115.
Agen]ia Na]ional` pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educa]iei [i Form`rii profesionale (ANPCDEFP) organizeaz`
concurs pentru ocuparea func]iei de execu]ie contractuale,
temporar vacante, de expert I. Concursul se va desf`[ura în
data de 27 ianuarie 2015, ora 9.00 –proba scris` [i ora 14.00
–interviul, la sediul ANPCDEFP. Dosarele de înscriere la concurs se depun pân` pe data de 19 ianuarie 2015 la sediul ANPCDEFP. Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul ANPCDEFP [i pe site-ul agen]iei la adresa
www.anpcdefp.ro. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul ANPCDEFP sau la telefon 021/2010700.
Prim`ria comunei Lip`ne[ti organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iilor contractual vacante de [ef Birou Administrativ Gospod`rire [i |ntre]inere [i [ofer. Concursul se organizeaz`
la sediul prim`rei comunei Lip`ne[ti, strada Principal` nr. 47
la data de 20.01.2015, ora 10:00, proba scis` [i la data de
30.01.2015, ora 10:00, interviul. Dosarele de \nscriere la concurs se pot depune p~n` la data de 22.01.2015 la sediul comunei Lip`ne[ti. Dosarul de \nscriere la concurs trebuie s`
con]in` \n mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 6
din HG nr. 286/2011, modificat` [i completat`. Condi]iile de
participare la concurs [i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la
sediul prim`riei comunei Lip`ne[ti [i pe site-ul Prim`riei comunei Lip`ne[ti www.lipanesti.ro.
Prim`ria municipiului Râmnicu S`rat organizeaz` concurs
pentru ocuparea func]iei contractuale de execu]ie, vacant`,
de muncitor calificat, treapta III, studii medii \n cadrul Compartimentului Administrativ – Serviciul Urbanism – Aparatul
de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu S`rat. Concursul va avea loc la sediul Prim`riei municipiului Râmnicu
S`rat \n data de 12.02.2015, ora 10,00 – proba scris`. Condit]iile
de participare, la concursul men]ionat mai sus, sunt cele
prev`zute \n art.3 din H.G nr. 286/2011, actualizata, precum [i
cele specifice [i anume: studii medii absolvite cu diploma de
bacalaureat, vechime \n specialitatea studiilor minim 5 ani.
Aceste condi]ii de participare la concurs se vor afi[a la sediul
Prim`riei municipiului Râmnicu S`rat, precum [i pe site-ul
Prim`riei
municipiului
Râmnicu
S`rat
www.primariermsarat.ro. Dosarele de \nscriere la concurs se
pot depune pân` la data de 23 ianuarie 2015, inclusiv, ora
14,00, la sediul Prim`riei municipiului Râmnicu S`rat. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei municipiului
Râmnicu S`rat [i la num`rul de telefon 0238561946.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
cu sediul în strada {oseaua Na]ional` Vaslui –Ia[i nr.1, Vaslui,
organizeaz` concurs de recrutare în data de 02.02.2015 - proba
scris` pentru ocuparea a 12 posturi vacante dup` cum
urmeaz`: Asistent social, gradul debutant– 2 posturi cu
urm`toarele condi]ii specifice: - Studii de specialitate : studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul : asisten]` social` ; Inspector
de specialitate, gradul debutant– 1 post cu urm`toarele
condi]ii specifice:- Studii de specialitate: studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul: asisten]` social`, psihologie, sociologie,
[tiin]e juridice, [tiin]e administrative; Psiholog, gradul stagiar-2 posturi cu urm`toarele condi]ii specifice: - Studii de specialitate: studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul :psihologie;
Psiholog, gradul practicant- 1 post cu urm`toarele condi]ii
specifice: - Studii de specialitate : studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
în domeniul :psihologie; - Vechime în specialitatea studiilor
: minimum 1 an; - Atestat de liber` practic` cu trapta de specializare- Practicant; Lucr`tor social- 2 posturi cu urm`toarele
condi]ii specifice: - Studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat; Infirmier/`- 1 post cu urm`toarele condi]ii speci-

fice: - Studii medii/generale cu diplom` de absolvire; Vechime în munc`- minimum 6 luni; Îngrijitor/îngrijitoare- 1
post cu urm`toarele condi]ii specifice: - Studii medii/generale
cu diplom` de absolvire; {ofer I - 1 post cu urm`toarele condi]ii
specifice: - Studii medii cu diplom` de absolvire. - Permis de
conducere cat. B, C, D; - Atestat transport persoane - Vechime:
minim 3 ani. Asistent medical PL- 1 post cu urm`toarele
condi]ii specifice: - Studii postliceale sanitare absolvite cu
dipolm`. - Certificat de membru eliberat de Ordinul
Asisten]ilor Medicali [i a Moa[elor din România, vizat pe anul
2015. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pân` la
data de 23.01.2015 la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui. Bibliografia stabilit` pentru
concurs se afi[eaz` pe site-ul [i la sediul Direc]iei Generale de
Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de la Direc]ia de resurse umane salarizare, juridic - contencios, control [i comunicare, s`n`tate
[i securitate în munc`, ap`rare civil` [i P.S.I. – Compartiment
gestionarea resurselor umane între orele 8,00-16,30 de luni
pân` joi [i vineri între orele 8,00-14,00 sau la telefon
0235/315138.

CITA}II
Pârâtul Bîrsan Alin din Dorohoi este citat la Judec`toria Dorohoi în data de 04.02.2015.
Se citeaz` Draga Stelu]a în proces cu Draga Damian la
Judec`toria Buz`u, în data de 18.02.2015, orele 9.00, dosar
6528/200/2014 - divor].
Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i
Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian Vasile, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr 24/198/2009*, cu termen la
15.01.2015, în proces de revendicare.
Drîmb` Marian este citat în calitate de pârât în dosarul nr.
1012/198/2014, la Judec`toria Brezoi, pentru termenul din
data de 23 ianuarie 2015, în proces de t`gad` paternitate cu
reclamanta Popescu Elena Denisa.
Iordache Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut, în Rm
Vâlcea, str. Rândunelelor, nr 3, Bl 16, Sc A, Ap 18, este citat la Tribunalul Vâlcea, în 22.01.2015, dosar nr. 1363/288/2013, în calitate de intimat pârât, în proces cu Olaru Ana Gabriela.
Regia Autonom` de Difuzare [i Exploatare a Filmelor, cu sediul
în Bucure[ti, str. Henri Coand` nr. 27, Sector 1, este citat` la
Curtea de Apel Bucure[ti, Sec]ia a IV-a Civil`, camera P 131 –
Traian Ionascu, Completul S4-11R, în ziua de 26 ianuarie 2015,
ora 9:00, în calitate de intimat în dosarul civil nr.
6408.01/3/2005, în proces cu Sindicatul Înv`]`mântului Preuniversitar Buz`u [i Cârlan Floarea, pentru recurs – legea
10/2001.
Regia Autonom` de Difuzare [i Exploatare a Filmelor, cu sediul
în Bucure[ti, b-dul Gheorghe Magheru nr. 12 - 14, Sector 1, este
citat` la Curtea de Apel Bucure[ti, Sec]ia a IV-a Civil`, camera
P 131 – Traian Ionascu, Completul S4-11R, în ziua de 26 ianuarie
2015, ora 9:00, în calitate de intimat în dosarul civil nr.
6408.01/3/2005, în proces cu Sindicatul Înv`]`mântului Preuniversitar Buz`u [i Cârlan Floarea, pentru recurs – legea
10/2001.
Regia Autonom` de Difuzare [i Exploatare a Filmelor, cu sediul
în Bucure[ti, b-dul Aviatorilor nr. 106, Sector 1, este citat` la
Curtea de Apel Bucure[ti, Sec]ia a IV-a Civil`, camera P 131 –
Traian Ionascu, Completul S4-11R, în ziua de 26 ianuarie 2015,
ora 9:00, în calitate de intimat în dosarul civil nr.
6408.01/3/2005, în proces cu Sindicatul Înv`]`mântului Preuniversitar Buz`u [i Cârlan Floarea, pentru recurs – legea
10/2001.
M`r`[oiu Florentina Mihaela este citat` în calitate de pârât`
în dosarul nr. 4523/288/2014, la Judec`toria Râmnicu Vâlcea,
pentru termenul din data de 27 ianuarie 2015, în proces de
partaj succesoral cu reclamanta Mihai Alexandrina.
Reclaman]ii: Pi[leag Anca-Laura [i Pi[leag Costinel-Ciceroni
solicit` chemarea în judecat` a pârâ]ilor: Oarg` Simona [i
Mazza Cristian, pentru solu]ionarea dosarului
nr.11122/278/2013 la Judec`toria Petro[ani având ca obiect
ie[ire din indiviziune, pentru data de 15.01.2015, ora 10:30.
Munteanu Gabriela - cu domiciliul \n Iasi, str. Titu Maiorescu
nr. 5, este citata in calitate de parata in dosarul nr.
19084/245/2014, avand ca obiect pretentii, (aparator desemnat in calitate de curator special este d-na av. Blaga Roxana) in
data de 04.02.2015, ora 08:30, la Judecatoria Iasi, cu sediul in
str.Anastasie Panu nr. 25, Iasi, Sectia Civila, camera Sala 7, complet c29, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul in Iasi, Sos.
Nationala nr. 43, jud. Iasi.
SC VMP- SOL SRL – cu sediul in Iasi, Aleea Musatini nr.7, bl.H20,
sc. A, et. 2, ap. 2, jud. Ia[i [i punct de lucru \n str. Popauti nr.
27, reprezentata prin dl. Solca Mihai – i\n calitate de administrator, cu domiciliul \n Aleea Musatini nr.7, bl.H20, sc.A, et.2,
ap.2, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de pârât` \n dosarul nr.
30685/245/2013, având ca obiect preten]ii, (ap`r`tor desemnat \n calitate de curator special este d-na av. Ciocarlan Monica Alexandra) \n data de 12.02.2015, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 6, complet C02m, reclamanta fiind SC Salubris
SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr.43, jud. Ia[i.
Judec`toria Timi[oara, Sec]ia a II-a Civil`, dosar
nr.9853/325/2014. Soma]ie. Aducem la cuno[tin]a celor interesa]i cererea formulat` de reclamantul Zbereanu Marian,
având ca obiect constatarea dobândirii prin uzucapiune a

dreptului de proprietate asupra imobilului teren intravilan
situat în Localitatea Checea înscris în CF nr.400971 Checea nr.
topografic 45-46 în suprafa]` de 719mp, proprietari tabulari ai
terenului sunt Paszula Todor [i so]ia Paszula Macza, n`scuta
Rugyilla, deceda]i [i c`, dac` în termen de o lun` de la publicare nu se va face opozi]ie, instan]a va p`[i la judecarea
cauzei. Pre[edinte Liliana Roman, Grefier Anca L`z`rescu.
Judec`toria Vaslui, dosar nr. 5868/333/2012, sentin]a civil` nr.
2601/2014, În numele legii, hot`r`[te: Admite ac]iunea formulat` de reclamanta Budeanu Maria, cu domiciliul în sat
Muntenii de Sus, com. Tanacu, jud. Vaslui, în contradictoriu
cu pârâtul Cre]u Constantin, domiciliat în Vaslui, str. V. Alecsandri, nr. 11, jud. Vaslui. Constant` c` reclamanta a dobândit
dreptul de proprietate asupra imobilului format din construc]ia veche C1 [i suprafa]a de teren de 261,28 mp, determinat` analitic în anexa 1 a raportului de expertiz` efectuat de
expertul în specialitatea topometrie-geodezie-cadastru Luparu Lumini]a (fila 153) rectificat` prin preciz`rile de la fila
198, identificat` prin punctele 1-2-3-4-5-1, cu urm`toarele
vecin`t`]i: Nord-Dorob`] Constantin, Sud-R`chit` Ion, EstCujba Gheorghe [i Vest-str. Veteran ]urcanu. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]`
public` ast`zi 18.11.2014
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. Cita]ie.
Faccadio Antonio, cu ultimul domiciliu cunoscut în Avellino,
str. Due Principati, nr. 32B, Italia, este chemat la Curtea de Apel
Ia[i, Sec]ia Civil`, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în ziua de
27.01.2015, camera VI, et. II, complet civil- recurs 01, ora 11.00,
în dosarul nr. 1110/99/2013/a1, în calitate de intimat pentru
recurs- angajarea r`spunderii conform art. 138 din Legea nr.
85/2006 în proces cu Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de recurent-creditor.
Judec`toria Sectorului 2 Bucure[ti, Bd. Unirii nr. 37, Sector 3,
Bucure[ti. Dosarul: 22444/300/2014; Materia: Litigii cu profesioni[ti; Stadiu procesual al dosarului: Fond Obiectul
dosarului: Ordonan]` de plat`– O.U.G. 119/2007 [i Art. 1013
CPC s.u., Cita]ie: Reclamanta SC Procema SA -în calitate de
creditor în dosarul num`rul 22444/300/2014 aflat pe rolul
Judec`toriei Sectorului 2 Bucure[ti cu sediul în Bucure[ti din
Bdul Unirii nr.37, sector 2 Bucure[ti, cheam` în judecat`
pârâta SC NKO Jobs International SRL, în calitate de debitor,
la sediul instan]ei, în data de 11 februarie 2015, ora 08:30,
camera 113, Complet 20u2 (c2 miercuri) –astfel cum s-a dispus prin Adresa emis` de Judec`toria sectorului 2 Bucure[ti
din data de 12.12.2014. Citarea se efectueaz` prin publicitate,
în conformitate cu prev. art. 157 coroborat cu art. 167
C.proc.civ., ultimul sediu cunoscut al debitoarei SC NKO Jobs
International este în Bucure[ti Sectorul 2, Strada Popa Laz`r,
nr. 5-25, Imobilul C14, Etaj 2 (partial). 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 dintre p`r]i. Prin înmânarea cita]iei,
sub semn`tura de primire, personal sau prin reprezentant
legal sau conven]ional ori prin func]ionarul sau persoana
împuternicit` cu primirea coresponden]ei pentru un termen de judecat`, cel citat este prezumat ca are în
cuno[tin]a [i termenele de judecat` ulterioare acestuia pentru care cita]ia i-a fost înmânat`. Prin publicare într-un ziar
central de larg` r`spândire cu cel pu]in 10 zile înainte de termenul de judecat` stabilit. Prin aducerea prezentei la
cuno[tin]a publicului, procedura de citare se socote[te îndeplinit` pentru termenul de judecat` din data de 11 februarie 2015. Data: 08.01.2015. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, Dl. Sterie Tivichi.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC Copora Impex SRL cu sediul în Bucure[ti, Str. Anastasie Panu nr.
3, bl.A3, ap.67, sector 3, J40/3780/1998, CUI 10453513, în
dosarul 18719/3/2012* aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti,
Sec]ia a-VII-a Civil`. Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor în vederea întocmirii tabelului suplimentar –30.01.2015, termenul de verificare a
crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului suplimentar de creante –02.03.2015, termenul de depunere a
contesta]iilor –20.03.2015, termenul de întocmire a tabelului
definitiv consolidat –31.03.2015. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pentru data de 13.05.2015. Pentru rela]ii:
021.318.74.25.
Pe rolul Judec`toriei Dr`g`[ani s-a înregistrat sub nr.
3648/223/2014 cererea formulat` de Papa Maria prin care a
solicitat s` se dispun` deschiderea procedurii de declarare a
mor]ii numitului Cojocaru Marin, n`scut la data de 11 martie
1912, cu ultimul domiciliu în comuna Lunge[ti, jude]ul Vâlcea,
disp`rut în Al Doilea R`zboi Mondial. Orice persoan` care
cunoa[te date despre cel disp`rut este rugat` s` comunice
instan]ei de judecat`.
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 Neam]. Invita]ie de participare. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul Traian, nr. 19
bis, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân` cel târziu în data

de 15.01.2015, ora 13.00, oferte în vederea desemn`rii practicienilor în insolven]` în dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Comercial Neam], privind debitoarele: SC Mereva
Tools SRL, Piatra Neam], CUI 27661934; SC SDG Dianis Prest
SRL, Alexandru cel Bun, CUI 27064804; SC Liapharm SRL,
Tazl`u, CUI 24537479; SC Elias Lucas SRL, Piatra Neam], CUI
30414527; SC Todosia Petmir SRL, Farca[a, CUI 16870951; SC
Vigumex SRL, Vân`tori- Neam], CUI 13735110; SC Ropan OK
SRL, Roman, CUI 13467955; SC Pinto Fashion SRL, Piatra
Neam], CUI 22690726. Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe
care vor fi men]ionate urm`toarele: „Oferta pentru selectarea
unui practician în dosarul de insolven]` al S.C. .............. , a nu se
deschide pân` la data de 15.01.2015, ora 14.00”, numele/ denumirea, precum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui
Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/2007
privind procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]`
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în data de
15.01.2015, ora 14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de [edin]e – parter, dat` pentru care invit`m practicienii în insolven]` care depun oferte în
dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s` participe la
deschiderea ofertelor.

SOMA}II
România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1397/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune – emis` în baza Încheierii pronun]at`
la 11.12.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
1397/265/2014, reclaman]ii Andrei Vasile [i Andrei M`riu]a,
ambii domicilia]i în loc. Parva, nr. 176, jud. Bistri]a-N`s`ud, au
solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune, asupra terenului înscris în CF 26 Parva, top 1180,
1181 [i 1182 de circa 70 ari [i a cotei de 1/2 p`r]i din CF 25178
Parva, top 1158/2/b [i 1160/2. Aducem la cuno[tin]a tuturor
persoanelor interesate faptul c` au posibilitatea de a formula
opozi]ie, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a trece la judecarea
cererii de uzucapiune. Pre[edinte, Munteanu Diana-Maria.
Grefier {tiopu Ana
România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1594/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune – emis` în baza Încheierii pronun]at`
la 11.12.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
1594/265/2014, reclamanta Teglar Niculina, domiciliat` în loc.
N`s`ud, str. Vasile Na[cu, nr. 4, jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra terenului înscris în CF 28393 N`s`ud, top. 33
[i 34/1 în suprafa]` de circa 1216 mp, de c`tre defunctul
D`r`ban Nicolae. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor
interesate faptul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie, în
termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, în
caz contrar, instan]a urmând a trece la judecarea cererii de
uzucapiune. Pre[edinte, Munteanu Diana-Maria. Grefier
[tiopu Ana
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 22 octombrie
2014. Având în vedere cererea formulat` de reclamantul
Ghimbar Vasile, CNP 1811209134163, domiciliat în com. Bârsana, nr. 1324, jud. Maramure[, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului reprezentând teren, înscris în CF nr. 50522 Bârsana
(nr. Vechi 2935) Sighetu-Marma]iei, nr. top. 5575/1, având
suprafa]a tabular` de 5419 mp, potrivit propunerii din nota de
constatare întocmit` de Gabriel B`descu ce urmeaz` a fi
dezmembrat, someaz` persoanele interesate care pot dovedi
un drept sau un interes legitim s` formuleze opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul
în care, în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii formulate de reclamant. (Dosar nr.
2587/307/2014).
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 16 decembrie
2014. Având în vedere cererea formulat` de reclaman]ii Vraja
Gavril`, CNP 1810418244500 [i Vraja Maria, CNP
2830505244488, ambii cu domiciliul în Sat [ugatag, com.
Ocna [ugatag, nr. 221, jud. Maramure[, având ca obiect: constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra terenului în natur` cur]i, construc]ii, arabil [i fânea]`,
situat în extravilanul loc. Sat [ugatag, în suprafa]` de 29275
mp, având ca vecini pe Vraja Gavril`, Pop Vasile, p`[une comunal` [i Vraja Gavril`, cuprins în CF nr. 50854 Ocna [ugatag,
(CF vechi 1131) nr. top 1937/1 dup` dezmembrare; radierea
uzufructului viager instituit în favoarea numitului [tefan
Bozai; s` se dispun` înscrierea dreptului de proprietate astfel
dobândit în favoarea reclaman]ilor cu privire la teren CF nr.
50854 Ocna [ugatag (CF vechi 1131) nr. top 1937/1 dup`
dezmembrare Ocna [ugatag cu titlu de uzucapiune, someaz`
persoanele interesate care pot dovedi un drept sau un interes
legitim au dreptul de a formula opozi]ie în termen de [ase
luni de la publicarea prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii
nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea
cererii formulate de reclaman]i. (Dosar nr. 3307/307/2014).4).
Soma]ie emis` la data de 18 decembrie 2014 de Judec`toria
Rm. Vâlcea, în dosarul nr. 9320/288/2014. În temeiul articolului 1051 aliniatul 1 Cod de procedur` civil` [i în baza
dispozi]iilor cuprinse în încheierea din data de 25 noiembrie
2014. Aducem la cuno[tin]` c`, prin ac]iunea civil` formulat`
de reclamanta Parohia Fe]eni, cu sediul în Rm. Vâlcea, Cartier
Fe]eni nr. 75, jude]ul Vâlcea în contradictoriu cu pârâ]ii Sîrbu
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anun}uri
Gheorghe, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, Cartier Fe]eni nr. 57,
jude]ul Vâlcea, Oprescu P`tru, cu domiciliul în Rm. Vâlcea,
cartier Goranu, str. S`li[tea Nou` nr. 9, jude]ul Vâlcea, Stanca
Floarea, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, Cartier Goranu, str.
S`li[tea Nou` nr. 27, jude]ul Vâlcea, Almarii Ioana, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, Cartier Fe]eni nr. 30, jude]ul Vâlcea [i Municipiul Rm. Vâlcea prin Primar, cu sediul în Rm. Vâlcea, str.
G-ral Praporgescu, nr. 14, jude]ul Vâlcea, reclamanta solicit`
s` se constate existen]a dreptului acesteia asupra
urm`toarelor imobile (terenuri [i construc]ii) situate în intravilanul Municipiului Rm. Vâlcea - Cartier Fe]eni, descrise dup`
cum urmeaz`; - un teren cur]i construc]ii, situat în intravilanul
Mun. Rm. Vâlcea, Cartier Fe]eni, jude]ul Vâlcea, în punctul ,,La
Biserica", în suprafa]` de 1183 mp, cu vecinii: la N-Sîrbu Gheorghe, la S-Oprescu Patru, la E-Oprescu P`tru, drum acces [i la
V-Sîrbu Gheorghe, astfel cum acesta este configurat în schi]a
efectuat` în vederea cadastr`rii de topometrist Virgil Cazacu;
- construc]iile aflate pe terenul men]ionat mai sus, respectiv;
Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva", construit` în anul
1906, în form` de cruce, cu o suprafa]` de 300 mp, Clopotni]a,
construit` în 1943, în form` dreptunghiular`, cu o suprafa]`
construit` de 20 mp, Casa Parohial`, în form` dreptunghiular`, cu o suprafa]` construit` de 30 mp [i Praznicarul, în
form` dreptunghiular`, cu o suprafa]` construit` de 65 mp;
- un teren cur]i construc]ii [i fâne]e, situat în intravilanul Mun.
Rm. Vâlcea - Cartier Fe]eni, jude]ul Vâlcea, în punctul „La Cimitir", în suprafa]` total` de 1573 m.p., din care 945 mp cur]i
construc]ii [i 628 mp fâne]e, cu vecinii: la N-Almarii Ioana,
drum acces, la S-Stanca Floarea, la E-Sîrbu Gheorghe [i la Vdrum acces, astfel cum este acesta configurat în schi]a efectuat` în vederea cadastr`rii de topometrist Virgil Cazacu; construc]ia Capela cu suprafa]a construit` de 52 m.p., edificat` pe terenul de 954 m.p., descris mai sus. V` comunic`m
c`, potrivit articolului 1051 aliniatul 2, litera e din Codul de procedur` civil`, to]i cei interesa]i au dreptul s` fac` opozi]ie, iar,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii.

LICITA}II
SC CONPET SA Ploie[ti, organizeaz` licita]ii publice cu
strigare, pentru \nstr`inarea unor mijloace auto, [i
stocuri din magazii. {edin]ele de licita]ii se organizeaz` \n datele de: - 27.01.2015, ora 10,00 , cu acces
admis tuturor ofertan]ilor. - 03.02.2015, ora 10,00, cu
acces admis tuturor ofertan]ilor. Pentru rela]ii tehnice
privind: - Mijloacele auto scoase la licita]ie v` pute]i
adresa Serviciului Transporturi, tel. 0244/401360 int.
1370. - Stocurile din magazii scoase la licita]ie v` puteti
adresa Biroului Aprovizionare, tel. 0244/401360.
Garan]ia de participare este \n cuantum de 10% din
valoarea bunurilor pentru care ofertantul a optat sa
liciteze, iar taxa de participare la licita]ie este de 50
lei [i este nerambursabil` pentru ofertan]ii accepta]i
sa participe la licita]iile de mijloace auto [i stocuri din
magazii. Taxa de participare [i garan]ia de participare
se vireaz` în contul de virament RO38 RNCB 0205
0448 6570 0001 deschis la BCR Ploie[ti, ori prin plata
în numerar la caseria societ`]ii, situat` la dispeceratul
central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploie[ti, pan` la data de:
- 27.01.2015, ora 9,30 ; - 03.02.2015, ora 9,30. Pentru informa]ii privind condi]iile de participare la licita]ie,
modelul de contract, lista bunurilor ce fac obiectul
licita]iei contactati
Biroul Patrimoniu, tel
0244/401360 interior 1384. Data limit` pân` la care se
pot solicita informa]ii [i depune documenta]ia de participare la licita]ie este data licitatiei ora 10, la Comisia
de Licitatie. Licita]iile vor avea loc \n datele de: 27.01.2015, ora 10:00; 03.02.2015, ora 10:00, la sediul
ad-tiv nr. II, str. Rezervoarelor nr. 8, Ploie[ti –sala de
[edinte.
Publica]ie de vânzare. DVA IPURL cu sediul în Baia Mare, Str.
Victoriei, nr. 59A, ap.17-18, Jud.Maramure[, tel.0362.422.980,
fax: 0362.404.675, email: insolventa@dvamm.ro, lichidator
judiciar în dosarul nr. 3719/100/2014 al Tribunalului Maramure[, pentru falimentul debitoarei SC Vinninvest SRL, cu
sediul în Baia Mare, Str. Oituz, nr.3A, Jud.Maramure[, în conformitate cu hot`rârea adun`rii creditorilor din data de
19.12.2014, în temeiul art.837 NCPC, anun]` vânzarea prin
licita]ie public` la data de 11.02.2015, ora 10.00 a imobilului:
Corp unitar de proprietate situat în Baia Sprie, Pasul Gutâi pe
DN18, înscris în CF nr. 51248 Baia Sprie, compus din construc]ii
caban`, garaj, magazie 1, magazie 2 [i teren aferent în
suprafa]` de 1.836mp, având un pre] de pornire de 126.600Lei,
echivalentul a 28.600Euro, [i reprezint` 100% din valoarea
stabilit` în raportul de evaluare. Dreptul de proprietate asupra
bunului imobil este de]inut de SC Vinninvest SRL. Orice persoan` care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la
vânzare este invitat` s` anun]e, în scris, lichidatorul judiciar
cel târziu cu 24 de ore înainte de data licita]iei [i s` fac`
dovada în acest sens. Licita]ia are loc la sediul lichidatorului judiciar DVA IPURL. Poten]ialii cump`r`tori vor depune oferte
de cump`rare [i garan]ia de participare la licita]ie, în procent
de 10% din pre]ul de pornire, în contul nr.
RO24BPOS25003073390ROL01, deschis la Bancpost- Suc. Baia
Mare, titular cont SC Vinninvest SRL, pân` cel târziu la data [i
ora ]inerii [edin]ei de licita]ie. Participan]ii au obliga]ia s`
aduc` la cuno[tin]a lichidatorului judiciar cel târziu pân` la
ora organiz`rii [edin]ei de licita]ie dovada achit`rii garan]iei
(prin copie a ordinului de plat` vizat de banc`). Pasul de

supraofertare la licita]ie va fi de 5% din pre]ul de pornire al
fiec`rei licita]ii.
SC Geomav Construct SRL societate aflat` \n faliment prin
lichidator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie public` a
bunurilor mobile, aflate \n patrimoniul societ`]ii debitoare,
Motocompresor Atlas Copco, aparat de sudura Gerorg Ficher,
MAI Compactor, Dispozitiv Tras Cablu, Motopompa Apa, Vibrator Inalta Frecventa etc. Pre]ul de pornire al licita]iei fiind
redus cu 50% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare.
Sedin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de: 14.01.2015,
15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, 20.01.2015, 22.01.2015,
26.01.2015, 27.01.2015, 29.01.2015 [i 30.01.2015 orele 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la la sediul
lichidatorului judiciar, pe site-ul lichidatorului revalactiv.ro c~t
[i la telefon 0344-104.525.
SC Plaiul Concom Impex SRL prin lichidator anun]` v~nzarea
prin licita]ie public` a bunurilor imobile aflate \n patrimoniul
debitoarei conform regulamentului de participare la licita]ie,
pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus cu 50% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare \ncuviin]at de Adunarea Creditorilor din 14.01.2015, 15.01.2015, 16.01.2014, 19.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 26.01.2015, 27.01.2015, 29.01.2015 si 30.01.2015 orele
14.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti strada Ion Maiorescu,
bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Condi]ii de participare [i rela]ii suplimentare la telefon: 0344104505.
SC Rimini Production SRL societate aflat` \n reorganizare judiciar` prin administrator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie
public` a bunurilor mobile astfel cum sunt identificate [i evaluate \n Planul de Reorganizare. Licita]ia public` are loc \n baza
hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 27.04.2011, 22.11.2012 [i
15.04.2013 a regulamentelor de participare la licita]ie pentru
bunurile mobile, pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu
50% din pre]ul men]ionat \n Planul de Reorganizare.
{edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de: 14.01.2015,
15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, 20.01.2015, 22.01.2015,
26.01.2015, 27.01.2015, 29.01.2015, 30.01.2015 orele 12.30, la
sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare
sediul administratorului judiciar c~t [i la telefon 0344104525.
SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anun]` v~nzarea la
licita]ie public` a bunurilor aflate \n patrimoniul societ`]ii
debitoare conform rapoartelor de evaluare [i a regulamentului de v~nzare a bunurilor ce au fost \ncuviin]ate de Adunarea
Creditorilor din 29.09.2011 pre]ul de pornire al licita]iei fiind
redus cu 50% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc pe data de: 14.10.2015, 15.01.2015,
16.01.2015, 19.01.2015, 20.01.2014, 22.01.2015, 26.01.2015,
27.01.2015, 29.01.2015 [i 30.01.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.7B Et.7.
Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la tel.
0344104525.
SC Ligirom Construct SRL, societate aflat` \n faliment prin
lichidator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie public` a
bunului mobil, aflat \n patrimoniul societ`]ii debitoare, pre]ul
de pornire al licita]iei fiind redus cu 50% din pre]ul stabilit \n
raportul de evaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data
de: 14.01.2015, 15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 26.01.2015, 27.01.2015, 29.01.2015 [i 30.01.2015 orele
13.30, la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la
sediul lichidatorului judiciar, [i la telefon 0344104525.
SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anun]` v~nzarea la licita]ie
public` bunului aflat \n patrimoniul societ`]ii, pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 50% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe data de:
14.01.2015, 15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 26.01.2015, 27.01.2015, 29.01.2015 si 30.01.2015 orele
13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1 Cab.5 Et.5. Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la tel. 0344104525.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar
al SC Domino Trading SRL desemnat prin Sentin]a Civil` nr.
743 din data de 25.02.2014, pronun]at` \n Dosar nr.
2424/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Sec]ia Civila,
anun]` scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat \n proprietatea SC Domino Trading SRL compus din teren intravilan \n
suprafa]` de 20.099 mp situat \n Com. G`neasa, Satul Moara
Domneasc`, Tarlaua 69, parcelele 258/6 [i 258/7, Jud. Ilfov, \n
valoare total` de 220.000 euro, identificat [i inventariat \n
patrimoniul societ`]ii debitoare [i a publica]iei de vanzare
\ntocmit` cu aceast` ocazie. Vanzarea bunului imobil
apar]inand societ`]ii falite se va organiza \n data de 16.01.2015,
ora 15.00, prin licita]ie public` cu strigare. |n cazul \n care
bunul imobil nu se va vinde la primul termen de licita]ie se
vor organiza licita]ii s`pt`manale la aceea[i or` [i \n aceleasi
conditii. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sc.2,
et.3, ap. 39, sector 3, unde se vor depune documentele de
\nscriere la licita]ie men]ionate \n caietul de sarcini, cel tarziu
pân` \n preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea bunului
imobil, pre]ul acestuia, condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul de organizare a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[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 bunul 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.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar
al SC Domino Trading SRL desemnat prin Sentin]a Civil` nr.
743 din data de 25.02.2014, pronun]at` \n Dosar nr.
2424/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Sec]ia Civil`,
anun]` scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat \n proprietatea SC Domino Trading SRL compus din teren \n suprafa]a
de 249 mp [i construc]ia edificat` pe acest` (locuin]` unifamilial`) \n suprafa]a construit` la sol de 150 mp cu regim de
\n`l]ime P+1E+M situate \n Ora[ Voluntari, {os. Pipera Tunari,
nr. 198, Jud. Ilfov (Complexul reziden]ial „Ibiza Golf&Light”), \n
valoare total` de 252.000 euro, identificat [i inventariat \n
patrimoniul societ`]ii debitoare [i a publica]iei de vânzare
\ntocmit` cu aceasta ocazie. Vânzarea bunului imobil
apar]inând societ`]ii falite se va organiza \n data de 16.01.2015,
ora 15.00, prin licita]ie public` cu strigare. |n cazul \n care
bunul imobil nu se va vinde la termenul de licita]ie stabilit se
vor organiza licita]ii s`pt`mânale la aceea[i or` [i \n acelea[i
condi]ii. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de
\nscriere la licita]ie men]ionate \n caietul de sarcini, cel târziu
pân` \n preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea bunului
imobil, pre]ul acestuia, condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul de organizare a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[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 bunul 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.
Serviciul Public de Administrare [i Exploatare a Pie]ei Centrale
Agroalimentare a Municipiului C~mpina anun]` organizarea
unei licitatii publice deschise cu strigare pentru:- inchirierea a
8 (opt) amplasate pentru comercializare legume-zarzavat; \nchirierea a 3 (trei) amplasamente pentru comercializare
legume-fructe; - \nchirierea a 2 (doua) amplasamente comercializare flori. Se liciteaz` numai spa]iul destinat comer]ului.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 6,6 lei/mp/zi (f`r` TVA).
|nchirierea provizorie a 5 (cinci) amplasamente (c`su]e). Pre]
de pornire pentru c`su]e este de 10 lei/c`su]`/zi cu TVA.
Licita]ia va avea loc la data de 04.02.2015, ora 12:00 la sediul
SPAEPCA din C~mpina, Str. Republicii nr. 16A. Informa]ii suplimentare la telefon: 0344-108.513 [i la sediul SPAEPCA.
SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare,
dup` cum urmeaz`: activul nr.1: spatiu comercial situat in
Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu aria
construita de 187,28 mp. si aria utila de 173,23 mp., inscris in
Cartea Funciar` sub nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si
Cartea Funciara nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de
pornire a licitatiei este de 470.242,50 lei ( fara TVA)( 50% din
valoarea de evaluare) . Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 15.01.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va
avea loc la sediul lichidatorului Judiciar din Ia[i, Str. Vasile Lupu
Nr. 43, Jud. Ia[i, \n data de 16 ianuarie 2015, ora 15:.00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 18.07.2014.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Regulament ce poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut la plata pre]ului de
adjudecare \n termenul stabilit prin Regulamentul de organizare [i desf`surare a licita]iei. Ofertantii sunt obligati sa
depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de participare la licitatie in procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la data
de 15.01.2015, ora 15.00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine:
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.
CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA Giurgiu organizeaz` în data de 28.01.2015, ora 11.00, la sediul companiei
din Giurgiu, [os Portului 1, licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închirierea suprafe]ei de 2800mp teritoriu portuar, din Portul Oltenita, pe care se afla rampa de înc`rcare
desc`rcare piese agabaritice cu aceea[i suprafa]` Închirierea
teritoriului portuar se va face pentru desf`[urarea de activit`]i
portuare, prin licita]ie public` deschis` cu strigare în conformitate cu prevederile-HG 520/1998 privind înfiin]area CN
APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor
de transport naval apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în porturi [i pe
c`ile navigabile interioare, Ordinul MTI nr. 1286/2012 pentru
aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii
de transport naval care apar]ine domeniului public al statului [i este concesionat` administra]iilor portuare [i/sau de c`i
navigabile interioare. Documenta]ia de licita]ie, în valoare de

100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, începând cu
data de 12.01.2015, iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF
SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de 26.01.2015, ora
16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie.
Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel 0246.213.003,
fax: 021.311.05.21, email: marketing@apdf.ro.
SCPEJ Matei & Asocia]ii, cu sediul \n Timi[oara, P-]a }epes
Vod`, nr. 1, a 7, jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n dosar nr.
405 EX/2014 la data de 26.01.2015, ora 10:00, ce va avea loc la
sediul SCPEJ Matei & Asocia]ii, \n vederea v~nz`rii imobilului
situat \n Timi[oara, str. Ovidiu [i Splaiul Grivi]ei nr. 1/A si 3,
jude]ul Timi[, \nscris \n CF nr. 430810 Timi[oara, reprezent~nd
sub A1 Top: 430810 – teren intravilan \n suprafa]a de 240 mp,
sub A1.1 Top: 430810-C1 – spa]iu comercial [i prest`ri servicii,
situat \n Timi[oara, Str. Ovidiu [i Splaiul Grivi]ei nr. 1/A si 3,
jude]ul Timi[ [i sub A1.2 Top: 430810-C2 – curte acoperit` cu
\nvelitoare de tabl` cutat` pe o structur` din beton armat [i
ferma metalice, situate \n Timi[oara, strada Ovidiu [i Splaiul
Grivi]ei nr. 1/A [i 3, jude]ul Timi[. Pre]ul a fost stabilit prin raport de evaluare la suma de 316.277 lei, iar pre]ul de pornire
al licita]iei este de 316.277 lei. Toate persoanele care pretind
vreun drept asupra imobilului urm`rit, sunt somate s`
anun]e executorul judec`toresc \nainte de data stabilit` pentru v~nzare, \n termenele [i sub sanc]iunile prev`zute de lege.
To]i cei care pretend vreun drept asupra imobilului urm`rit,
sunt soma]i s` anun]e executorul judec`toresc \nainte de
data stabilit` pentru v~nzare, \n termenele [i sub sanc]iunile
prev`zute de lege. Persoanele care doresc s` participe la
licita]ie sunt invitate s` se prezinte la termenul de v~nzare,
la locul fixat \n acest scop [i, p~n` la acel termen, s` prezinte
oferta de cump`rare. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, p~n`
la termenul de v~nzare, o garan]ie de 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei, \n contul de consemn`ri RO 54 BREL 0002
0006 1274 10101 deschis la Libra Internet Bank SA Sucursala
Timisoara (beneficiar Libra Internet Bank SA Sucursala
Timi[oara CUI 8119644) sau \n contul RO29 CECE TM01 03RO
N000 0001 deschis la CEC Bank SA Sucursala Timi[oara (beneficiar CEC Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI 5728731) sau la
Trezoreria Statului sau la orice institu]ie bancar` pe seama [i
la dispozi]ia SCPEJ Matei & Asocia]ii, CUI RO 14982690 pentru
dosar 405 EX/2014, iar dovada consemn`rii \n original,
\mpreun` cu oferta de cump`rare scris` va fi depus` la executorul judc`toresc. Informa]ii la tel 0256 438 668. Executor
Judec`toresc Damian Kleinsz Nicolae-Vasile.
SCPEJ Matei & Asocia]ii, cu sediul \n Timi[oara, P-]a }epes
Vod`, nr. 1, a 7, jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n dosar nr.
598 EX/2014 la data de 23.01.2015, ora 12:00, ce va avea loc la
sediul SCPEJ Matei & Asocia]ii, \n vederea v~nz`rii imobilului
situat \n Timi[oara, Calea Martirilor 10989 nr. 80, etaj II, ap. 9,
jude]ul Timi[, \nscris \n CF nr. 400280-C1-U9 (provenita din
conversia CF nr. 150548) avand nr. Cadastral sub A1
Top:30375/X, reprezentand apartamentul nr. 9 siatuat la etaj
II, compus din 3 camere cu 4,33% cote parti commune si 28mp
teren. Pre]ul a fost stabilit prin raport de evaluare la suma de
268.100 lei, iar pre]ul de pornire al licita]iei este de 268.100
lei. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urm`rit, sunt somate s` anun]e executorul judec`toresc
\nainte de data stabilit` pentru v~nzare, \n termenele [i sub
sanc]iunile prev`zute de lege. To]i cei care pretend vreun
drept asupra imobilului urm`rit, sunt soma]i s` anun]e executorul judec`toresc \nainte de data stabilit` pentru v~nzare,
\n termenele [i sub sanc]iunile prev`zute de lege. Persoanele
care doresc s` participe la licita]ie sunt invitate s` se prezinte
la termenul de v~nzare, la locul fixat \n acest scop [i, p~n` la
acel termen, s` prezinte oferta de cump`rare. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` depun`, p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie
de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei, \n contul de consemn`ri RO 54 BREL 0002 0006 1274 10101 deschis la Libra Internet Bank SA Sucursala Timisoara (beneficiar Libra Internet
Bank SA Sucursala Timi[oara CUI 8119644) sau \n contul RO29
CECE TM01 03RO N000 0001 deschis la CEC Bank SA Sucursala Timi[oara (beneficiar CEC Bank SA Sucursala Timi[oara,
CUI 5728731) sau la Trezoreria Statului sau la orice institu]ie
bancar` pe seama [i la dispozi]ia SCPEJ Matei & Asocia]ii, CUI
RO 14982690 pentru dosar 598 EX/2014, iar dovada consemn`rii \n original, \mpreun` cu oferta de cump`rare scris`
va fi depus` la executorul judc`toresc. Informa]ii la tel 0256
438 668. Executor Judec`toresc Damian Kleinsz Nicolae-Vasile.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl.
1B, Parter, Moine[ti, Jude]ul Bac`u. Nr. 45/ 05.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Serviciul
Fiscal Or`[enesc Moine[ti, \n temeiul art. 162, alin. (1) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 23.01.2015, ora 10, în
localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter, se vor vinde
prin licita]ie public` bunurile imobile, proprietatea debitorului SC Sergio Com SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
Moine[ti, strada Tristan Tzara, nr. 10, jude]ul Bac`u, cod de
identificare fiscal` 15708324, bunuri aflate la punctul de
lucru al debitorului din municipiul Moine[ti, strada A.I.
Cuza, nr. 5, C.P. 605400, jude]ul Bac`u [i anume: Ansamblu de construc]ii, reprezentând Fabric` de lapte, având valoarea de 5.968.370 lei, f`r` TVA, compus din: - cl`dire C1 \n
suprafa]` de 1.019 m.p., corp B (tip P par]ial P+1); - cl`dire C2
în suprafa]` de 420 m.p., corp A (tip P). Ansamblul de construc]ii este edificat \n anul 2010, pe terenul proprietate
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anun}uri
personal` a admnistratorului, din zid`rie bol]ari pentru
pere]i exteriori, BCA [i rigips pentru pere]i interiori, pe
funda]ie din beton armat, structur` - cadre din beton
armat, pardoseal` - gresie, mozaic [i parchet, acoperit cu
tabl` Lindab pe [arpante din cadre metalice [i lemn,
tâmpl`rie din aluminiu cu geam termopan, dotat cu instala]ii de utilit`]i, respectiv instala]ie electric`, termic`
(central` termic` proprie), instala]ii sanitare, instala]ie ap`
cu pu] forat [i instala]ie hidrofor. 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
\nmatriculare 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,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172
[i art. 173 din 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 Guvernului 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.
Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Pentru
informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0234 - 364774.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Numar de \nregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759. Nr. 303.001 din 05.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna ianuarie ziua 05. \n temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u face
cunoscut c` \n ziua de 21, luna ianuarie, anul 2015, orele
12.00, \n localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, camera nr. 23 se va vinde prin licita]ie (termen III) urm`torul
bun imobil, proprietate a debitorulul SC Egreta SRL, cu
domiciliul fiscal \n localitatea Bac`u, strada Mihai Viteazu,
nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 1, cod de identificare fiscal` RO 9229610:
- spa]iu comercial \n suprafa]` total` de 100 mp compus
din parter [i etaj: parter compus din 4 birouri [i secretariat
\n suprafa]` construit` de 50 mp [i etaj compus din 3
birouri [i secretariat \n suprafa]` construit` de 50 mp, situat \n localitatea Bac`u str. 9 Mai, parcare Pia]a Central`,
pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei 153.820 lei (exclusiv TVA) - terenul aferent construc]iei este concesionat de
la Consiliul Local al Municipiului Bac`u. *cota de tax` pe
valoare ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este
24% \n conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b
din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile
ulterioare [i pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin
Hot`rârea Guvernului nr. 44/ 2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate
de urm`toarele: Creditori, Sarcini: Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Bac`u, strada Dumbrava Ro[ie nr. 1-3 Proces-verbal de sechestru asiguratoriu nr. 166240/
12.11.2012 - \ncheiere O.C.P.I. Bac`u nr. 46293/ 21.11.2012.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
\nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i \n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
\n ziua precedent` termenului de vânzare, respectiv 20 ianuarie 2015, orele 16.30: oferte de cump`rare, \n cazul
vânz`rii la licita]ie; dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
\nmatriculare tradus \n limba român`; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obligatli fiscale restante,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat \n acest scop. \mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, \n 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 Guvernului 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 informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon 0234/ 51.00.03, interior
255. Data afi[`rii: 05.01.2015.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u.
Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl. 1B, Parter,
Moine[ti, Jude]ul Bac`u. Dosar de executare nr. 4190. Nr. 188
din 06.01.2015. Anun] privind vânzarea bunurilor mobile. 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`
în ziua de 27.01.2015, ora 13.00, se vinde prin licita]ie public`
la sediul din localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter,
urm`torul bun mobil, apar]inând d-lui. Anicai Maricel, administrator la SC Anicai & Markos SRL, cu domiciliul fiscal în
sat Cighes, comuna Palanca, jud. Bac`u, CUI 20363051: - Autoturism M1 Volkswagen, AC Break, nr. de identificare
WVWZZZ3CZ6EO75832, capacitatea cilindric` 1896 cc, sursa
de energie – motorin`, de culoare negru, num`r de înmatriculare BC-17-RAR, num`r omologare AC11231211CC7E4/2006,
la pre]ul de 75.000 lei (f`r` TVA). Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun 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 \nmatriculare 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, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.172 [i art. 173 din 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 Guvernului 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. Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon 0234 - 364774.
Dinu Urse [i Asocia]ii SPRL desemnat administrator judiciar
al SC Universal Comprod Gheorghita SRL cu sediul în Blejoi,
DN 1 Km 5, jud. Prahova, J29/3225/1994, CUI 6697960 prin
încheierea de [edin]` din data de 06.04.2012, pronun]at` de
Tribunalul Prahova Sec]ia a II-a Civil` de Contencios Administrativ [i Fiscal în cadrul dosarului nr. 2261/105/2012, anun]`
vânzare prin licita]ie public` cu selec]ie deschis` de oferte
a propriet`]ilor imobiliare aflate în proprietatea SC Universal
Comprod Gheorghita SRL, respectiv: 1.Proprietate imobiliar`
situat` în Comuna Paule[ti, extravilan T18, Jude] Prahova. Restaurant cu o suprafa]` construit` total` de 4.928,10mp; Restaurant cu o suprafa]` construit` total` de 980,27mp, cu
parter [i etaj par]ial; -Locuin]` cu parter [i etaj mansardat.
2.Proprietate imobiliar` situat` în Sat Blejoi DN 1 KM 5 –Comuna Blejoi, Jude] Prahova. -Minihotel – cl`dire cu regim
în`l]ime S+P+2E+M capacitate cazare 22 camere. Subsol
–casa sc`rii, cram`, grupuri sanitare clien]i, buc`t`rie, vestiare, bar, intrare de serviciu, bar de zi; Parter –hol intrare,
casa sc`rii, restaurant, grupuri sanitare clien]i, teras`; Etajul
1 –hol, casa sc`rii, recep]ie, oficiu, camere cazare a câte dou`
locuri echipate cu b`i individuale, sal` conferin]`; Etajul 2
–hol, casa sc`rii, oficiu, camere cazare a câte dou` locuri
echipate cu b`i individuale; Mansard` -hol, casa sc`rii, oficiu, camere cazare a câte dou` locuri echipate cu b`i individuale. Selec]ia deschis` de oferte va va avea loc în data de
19.02.2015, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar din
Bucure[ti, Sector 1, Str. Buze[ti, Nr. 71, Et. 2, Camera 203. Caietul de sarcini poate fi procurat de al sediul administratorului judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL din Municipiul
Bucure[ti, Sector 1, Str. Buze[ti, Nr.71, Et.2, Camera 203, sau
de la sediul ales din Municipiul Ploie[ti, Str. Elena Doamna,
Nr. 44A, Jude] Prahova. Pre]ul caietului de sarcini este de
5.000 lei exclusiv TVA [i se achit` pe seama administratorului judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL în numerar sau prin
ordin de plat` în contul nr. RO43INGB5514999900513726 deschis la ING BANK Sucursala Doroban]i. Garan]ia de participare la licita]ie, este în cuantum de 10% din valoarea ofertei
depuse de c`tre ofertan]i [i se va achita cu OP pe seama debitoarei în contul de lichidare nr. RO14 BITR PH1R ON03 3194
0001 deschis la Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Suc.
Bucure[ti Ag. Ploie[ti (fosta Banc` Italo – Romena SpA).
Pre]ul vânz`rii se va achita în lei, la cursul BNR din data
efectu`rii pl`]ii. Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare
apela]i tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anun]ul poate
fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.
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 Suceava.
Nr. 1764/07.01.2015. Anun]. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava vinde din stoc prin licita]ie public`

autovehicule aflate la a doua licita]ie astfel: Nr. crt, Denumire
produs, Descriere, Um, Stoc, Pre] (ron): 1. Ford Tranzit, ss
WFOLXXGBVLVB37316, an 1997, nr. SV 05 DUT, f`r` acte, f`r`
chei, buc, 1, 2.900 lei; 2. VW Passat, ss WVWZZZ3BZ1E115318,
an 2001, nr. SV 08 RXF, f`r` acte, o cheie, buc, 1, 5.900 lei; 3.
BMW 318, ss WBAAL31040JJ58263, nr. SV 82 HLC, 242549 km,
f`r` acte, o cheie, buc, 1, 4.900 lei; 4. VW Sharan, ss
WVWZZZMZ1V042989, nr. SV 26 CML, 189364 km, f`r` acte,
o cheie, buc, 1, 6.000 lei; 5. Iveco Daily, ss ZCFC359100D108192,
0920151 mile, cul. alb, cheie+Carte identitate, buc, 1, 2.900 lei;
6. Jeep Grad Cheroche, ss IJ4G88843YY118559, nr. W-919-DHK,
1541861 mile, cul. argintiu, cheie+certificat proprietate, buc, 1,
1.900 lei; 7. Mercedes Sprinter 313 cdi, ss WDB9036132R108179,
nr. CJ-14-WEU, an 2000, 225191 mile, 2 chei, buc, 1, 7.900 lei.
Pasul licita]iei: 5% din pre]ul de pornire al fiec`rui autovehicul. Condi]ii de participare atât pentru persoanele fizice, cât
[i juridice: - înscrierea la licita]ie pe baza unei cereri; - plata
unei garan]ii de participare la licita]ie, reprezentând cel pu]in
10% din valoarea 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 înmatriculare tradus
în limba român` [i legalizat; - pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele
fizice str`ine, copie de pe pa[aport sau carte de identitate,
dup` caz; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu are obliga]ii
fiscale restante. Licita]ia va avea loc pe data de 19.01.2015, ora
11, la sediul institu]iei din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1, etaj 2, cam 45. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
telefon 0230/521358 sau 0230/521359 int 215 sau direct la camera nr. 45 etaj 2 (compartiment valorific`ri bunuri confiscate).
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
Suceava. Serviciul Fiscal Municipal F`lticeni. Nr. 294 din
07.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile
si imobile. Anul 2015 luna ianuarie ziua 07. 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` în ziua de 23,
luna ianuarie orele 11.00, anul 2015, \n localitatea F`lticeni,
str. Republicii, nr. 28, la sediul Serviciului Fiscal F`lticeni, se
vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului: 1. SC Madrigal SRL, cu domiciliul în mun.
Falticeni, Bld. 2 Gr`niceri, bl. 18, sc. D, ap. 8, jud. Suceava, CUI
- 17638519 reprezentând: - Imobil compus din corp C1 (magazin mixt) [i corp C2 (locuin]`) \n suprafa]` de 453 mp, situat
\n sat Baia, comuna Baia, pre] de evaluare/ de pornire a
licita]iei 370.650 lei (pre]ul de pornire a licita]iei nu con]ine
TVA). Bunurile imobile de mai sus sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ia[i - Serviciul Fiscal
Municipal F`lticeni; BRD GSG SA Agen]ia F`lticeni. 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 ultima zi lucr`toare
precedent` termenului de vânzare, orele 13.00 la sediul Serviciului Fiscal a mun. F`lticeni – str. Republicii, nr. 28, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din OG nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` cu modificarile [i
complet`rile ulterioare, respectiv: 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
jurice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din OG 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. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0230/ 541054, int. 17.
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
Suceava. Num`r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Dosar de executare nr. 13776845/
2003; 12050622/ 2014. Nr. 378 - 379 din 08.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2015 luna ianuarie ziua 08. În temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
în ziua de 22, luna ianuarie, orele 12.00 - 13.00, anul 2015, în
localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.
2A, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri
imobile, proprietate a debitorilor: 1. Ost Holz SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Câmpulung Moldovenesc, str.
Sirenei nr. 6, bl. B3, sc. A, etaj 3, ap. 14, cod de identificare fiscal` 13776845: a) cl`dire în suprafa]` de 2.359 mp suprafa]` construit`, compus` din: depozit, ramp` pentru
pr`jini foraj, stand pentru probe tubulatur` de foraj, ma-

gazie materiale, atelier mecanic, sediu administrativ cu P+1,
platform` - stand pentru prefabricate, cabin` paz`, 2 depozite utilaje, remiz` PSI, situat` în localitatea Câmpulung
Moldovenesc - pe o fost` platform` industrial` a fostului
I.P.E.G., pre] de evaluare 529.072 lei, pre] de pornire al
licita]iei III – 264.536 lei (exclusiv TVA); b) teren în suprafa]`
de 9.325 mp, situat în localitatea Câmpulung Moldovenesc,
zona fost I.P.E.G., pre] de evaluare 205337 lei, pre] de pornire
al licita]iei III - 102.669 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: DGRFP Ia[i - Ipotec` \n baza PV sechestru nr.
29926/ 12.12.2011. 2. Italfra SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Gura Humorului, str. P-]a. Republicii FN, bl. D3, sc. A,
ap. 3, cod de identificare fiscal` 12050622: a) teren în
suprafa]` de 620 mp, situat în localitatea Breaza, pre] de
evaluare 10940 lei, pre] de pornire al licita]iei III - 5.470 lei
(exclusiv TVA), nr. cad. 4247/23, CF 32332 a comunei Fundu
Moldovei; b) teren fânea]` \n suprafa]` de 5.200 mp, situat \n localitatea Breaza, pre] de evaluare 80.287 lei, pre] de
pornire al licita]iei III - 40.144 lei (exclusiv TVA), nr. cad.
4247/22, CF 32332 a comunei Fundu Moldovei; c) teren
fânea]` în suprafa]` de 18.064 mp, situat \n localitatea
Breaza, pre] de evaluare 159.375 lei, pre] de pornire al
licita]iei III - 79.688 lei (excusiv TVA), nr. cad. 4247/21, CF
32332 a comunei Fundu Moldovei; d) teren fânea]` în
suprafa]` de 3.133 mp, amplasat pe teritoriul comunei
Vama, pre] de evaluare 11.057 lei, pre] de pornire al licita]iei
III - 5.529 lei (excusiv TVA), nr. cad. 2729/8, CF 31478 a comunei Vama; e) teren fânea]` în suprafa]` de 3133 mp, amplasat pe teritoriul comunei Vama, pre] de evaluare 11.057
lei, pre] de pornire al licita]iei III - 5.529 lei (excusiv TVA), nr.
cad. 2729/7, CF 31478 a comunei Vama; f) teren p`[une în
suprafa]` de 35.360 mp, amplasat pe teritoriul comunei
Vama, pre] de evaluare 109.191 lei, pre] de pornire al
licita]iei III - 54.596 lei (excusiv TVA), nr. cad. 2729/13, CF
31478 a comunei Vama; g) teren p`[une în suprafa]` de
8692 mp, amplasat pe teritoriul comunei Vama, pre] de
evaluare 26.841 lei, pre] de pornire al licita]iei III - 13.421 lei
(excusiv TVA), nr. cad. 2727/14, CF 31478 a comunei Vama;
h) teren p`[une în suprafa]` de 1904 mp, situat pe teritoriul comunei Vama, pre] de evaluare 6.719 lei, pre] de
pornire al licita]iei III - 3.360 lei (excusiv TVA), nr. cad.
2725/2, CF 31478 a comunei Vama. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini:
Banca Transilvania – Ipotec`; DGRFP Ia[i - Ipotec` \n baza
PV sechestru nr. 12202/ 16.04.2014. 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 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
înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172
[i art. 173 din 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 Guvernului 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 informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon 0230/ 312310. Data
afi[`rii: 08.01.2015.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator nr. 23392 eliberat la 23.09.2004
de ORC Neam] pe numele SC Foneri SRL– Piatra Neam]. Se
declar` nul.
SC Allegro Maxi Taxi SA cu sediul Chitila Triaj nr.4, declar`
pierderea c`r]ii [i buletin de instalare al aparatului de taxat
taxi TEL 5000 cu serie aparat 0301/2004.
Declar nul` legitima]ie student pentru reducere transport,
emis` de Universitatea Cre[tin` Dimitrie Cantemir pe numele
de Bazarc` Victoria.
Declar nul Certificat de înmatriculare cu nr. ma[inii B-958-KTA,
pe numele de Costache Gheorghe.
SC Benett Publicis SRL înregistrat` la Reg. Comer]ului
J40/4181/2012, cu sediul social în Sector 2, declar` pierdut Registrul Unic de Control RUC 1849724.
Pierdut contract construire nr.352/III din 05.02.1974 [i proces
verbal din 07.02.1974, pe numele Bolocan {tefan [i Bolocan
Elena. Le declar nule.
Pierdut atestat marf` nr. 0247701000 pe numele C`trun` AdiAdrian. |l declar nul.

