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cuno[tin]` c`, \n baza prevederilor art. 497 alin. 2 C.P.C,,
prezenta soma]ie a fost comunicat` Oficiului de Cadas-
tru [i Publicitate Imobiliar` Emis` conform art. 387 C.P.C
[i art. 437-500 C.P.C. 

C~[tig`toarea tombolei C&A Customer Experience, în
urma extragerii din luna Octombrie 2014, premiu ce
const` într-un voucher în valoare de 2.000RON, este
dna Elena G`leat`.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar
conform sentintei nr. 1389/06.11.2014 pronun]at` de Tri-
bunalul Prahova în dosarul 8802/105/2012, anun]` de-
schiderea procedurii generale a falimentului debitoarei
SC Cedric Serv SRL V`lenii de Munte, str. Berevoie[ti, nr.
77-79, jud. Prahova, CUI 17452604. Termenul limit` pen-
tru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este
19.12.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui suplimentar al crean]elor este 16.01.2015. Termenul
pentru solutionare eventuale contestatii si afi[area
tabelului definitiv consolidat al crean]elor este
13.02.2015.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale
a falimentului prev`zut` de Legea nr. 85/2006 îm-
potriva debitoarei SC Nouvelle Construct SRL cu sediul
în Ploie[ti, Str. Traian nr.79, jude]ul Prahova,
J29/2657/2006, CUI 19284876, în dosarul 1182/105/2014
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a-II-a Civil` de
Contencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit` pen-
tru înregistrarea crean]elor n`scute dup` data de-
schiderii procedurii generale a insolven]ei este
10.12.2014. Termenul de verificare a crean]elor, de în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului suplimentar
de crean]e -09.01.2015, termenul de depunere a con-
testa]iilor -29.01.2015, termenul de întocmire a tabelu-
lui definitiv consolidat -09.02.2015. Urm`torul termen
de judecat` a fost fixat pentru data de 12.01.2015. Pen-
tru rela]ii: 021.318.74.25.

SC OMV Petrom SA Asset VIII Moldova Nord, titular al
proiectului “Reabilitare drum acces [i careu sonda 603
Zemes”, anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre APM Bac`u, c` nu este
necesar` evaluarea impactului asupra mediului [i nici
evaluarea adecvat`, pentru proiectul propus a fi am-
plasat \n extravilanul comunei Zeme[, Jud Bac`u.
Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o fun-
damenteaz` pot fi consultate la sediul APM Bac`u, str
Oituz nr 23, precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net: http://apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta observa]ii/comentarii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun], p~n` la data de 17.11.2014.

SC OMV Petrom SA Asset VIII Moldova Nord, titular al
proiectului “Reabilitare drum acces [i careu sonda 604
Zeme[“, anunt` publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre APM Bac`u, c` nu este
necesar` evaluarea impactului asupra mediului [i nici
evaluarea adecvat`, pentru proiectul propus a fi am-
plasat \n extravilanul comunei Zeme[, Jud Bac`u.
Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o fun-
damenteaz` pot fi consultate la sediul APM Bac`u, str
Oituz nr 23, precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net: http://apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta observa]ii/comentarii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun], p~n` la data de 17.11.2014.

SC OMV Petrom SA Asset VIII Moldova Nord, titular al
proiectului “Reabilitare drum acces [i careu sonda 4084
Zeme[“, anunt` publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre APM Bac`u, c` nu este
necesar` evaluarea impactului asupra mediului [i nici
evaluarea adecvat`, pentru proiectul propus a fi am-
plasat \n extravilanul comunei Zeme[, Jud Bac`u.
Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o fun-
damenteaz` pot fi consultate la sediul APM Bac`u, str
Oituz nr 23, precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net: http://apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta observa]ii/comentarii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun], p~n` la data de 17.11.2014.

SC OMV Petrom SA Asset VIII Moldova Nord, titular al
proiectului “Reabilitare drum acces [i careu sonda 4081,
4082 Zeme[“, anunt` publicul interesat asupra lu`rii
deciziei etapei de \ncadrare de c`tre APM Bac`u, c` nu
este necesar` evaluarea impactului asupra mediului [i
nici evaluarea adecvat`, pentru proiectul propus a fi
amplasat \n extravilanul comunei Zeme[, Jud Bac`u.
Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o fun-
damenteaz` pot fi consultate la sediul APM Bac`u, str
Oituz nr 23, precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net: http://apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta observa]ii/comentarii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun], p~n` la data de 17.11.2014.

SC OMV Petrom SA Asset VIII Moldova Nord, titular al
proiectului “Reabilitare drum acces [i careu sonda 343
Zeme[“, anunt` publicul interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre APM Bac`u, c` nu este
necesar` evaluarea impactului asupra mediului [i nici
evaluarea adecvat`, pentru proiectul propus a fi am-
plasat \n extravilanul comunei Zeme[, Jud Bac`u.
Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o fun-
damenteaz` pot fi consultate la sediul APM Bac`u, str
Oituz nr 23, precum [i la urm`toarea adres` de inter-
net: http://apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta observa]ii/comentarii la proiectul deciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun], p~n` la data de 17.11.2014.

S.C. Kober S.R.L, cu sediul în com.Dumbrava Ro[ie,
str.Gheorghe Caranfil, nr.2, jud.Neam], titular al proiec-
tului, anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de medii pentru
proiectul “Depozit produse finite în dispersie”, propus
a fi amplasat în Bulevardul Theodor Pallady, nr.42E, sec-
tor 3, Bucure[ti. Informa]iile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Bucure[ti, din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6
[i la sediul SC Kober SRL, situat în B-ul Theodor Pallady,
nr.42E, sector 3, Bucure[ti, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-12.00. Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Bucure[ti.

SOMA}II
Judec`toria Craiova. Dosar nr.5407/215/2014, termen:
11.12.2014, complet C17. Soma]ie emis` în baza art.1051
alin.1 NCPCiv, prin Încheierea de [edin]` din data de
12.06.2014. Reclamantul- posesor Amza Marin, cu domi-
ciliul în Craiova, Str.A.I.Cuza, nr.15, Bl.Patria, sc.B, ap.14,
Jud.Dolj, invoc` în dosarul 5407/215/2014 al Judec`toriei
Craiova, dob~ndirea propriet`]ii prin uzucapiune
asupra imobilului teren intravilan în suprafa]` de
4.000mp situat în T1, P38, în Com.Teasc, Str.Bechetului,
nr.60, Jud.Dolj, cu urm`toarele vecin`t`]i: Sud-Amza
D.Ion, Nord-Mitrica Iancu, Vest-DN55, Est-CAP. Se
someaz` orice persoan` interesat` s` fac` opozi]ie, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea [i publi-
carea  prezentei soma]ii se va trece la judecarea cererii.

Soma]ie de uzucapiune. Av~nd \n vedere c` reclamanta
Grigore Livia, domiciliat` \n localitatea Budacu se Sus nr
35, comuna Dumitri]a, jud Bistri]a-N`s`ud, invoc`
dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune,

asupra imobilului situate \n comuna Dumitri]a, locali-
tatea Budacu de Jos, extravilan, rid “|n Fa]`”, fn, jud
Bistri]a-N`s`ud, \n suprafa]` de 7676, care se identific`
\n Cf 977 Dumitri]a cu nr top 3710-arabil, cu S=2855 mp
cu proprietar tabular Emrich Maria n`sc. Bohm [i \n CF
603 Dumitri]a cu nr top 3711-arabil cu S=2437 mp [i nr
top 3712-arabil cu S=2398 mp, cu proprietar tabular
Bohm Rozalia c`s`t. Foisel. |n temeiul art 1051 al. 2 lit.
e din Noul Cod de procedur` civil`. Sunt soma]i to]i cei
interesa]i s` fac` opozi]ie, cu precizarea c`, \n caz con-
trar, \n termen de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii se va trece la judecarea cererii de uzucapiune.

Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr 3131/265/2013, reclamantul C\rcu
Ioan Mihai, domiciliat \n localitatea Rebri[oara, sat
Poderei, nr 37, jude]ul Bistri]a-N`s`ud, a solicitat con-
statarea dob~ndirii dreptului de proprietate, prin uzu-
capiune de c`tre p~r~]ii C\rcu Ioan [i so]ia C\rcu Eugenia
asupra terenului \n suprafa]` de cca. 40 ari (3876 mp),
situat \n intravilanul localit`]ii Rebri[oara, sat Poderei,
nr 37, \nscris \n CF. 3457 Rebri[oara, nr top 12.336, 12.338,
12.352 [i 12.353, \ntre vecinii: la N-C\rcu  Ioan [i C\rcu Eu-
genia, la S- C\rcu  Ioan [i C\rcu Eugenia, la E-p~r~ul Valea
M`rului, la V-Linu Macedon. Pe acest teren se afl` o
cas` de locuit (P+E) [i anexe gospod`re[ti, edificate \n
1985-1986 de p~r~]i. Potrivit sus]inerilor reclamantului,
terenul mai sus descris a fost folosit de peste 30 de ani
de p~r~]ii C\rcu  Ioan [i C\rcu Eugenia (\ncep~nd din anul
1981) [i v~ndut reclamantului (fiul p~r~]ilor), \n anul
2011, prin antecontract de v~nzare-cump`rare. Prin
\ncheierea de [edin]` din data de 05.09.2014, \n
temeiul art. 1051 Cod pr.civ., instan]a a dispus emiterea
prezentei soma]ii prin care se aduce la cuno[tin]` tu-
turor persoanelor interesate dreptul de a face opozi]ie
[i de a o \nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar, \n
termen de 6 luni de la publicarea prezentei, instan]a
urm~nd a trece la judecarea cauzei.

Dosar nr. 1080/229/2014. Judec`toria Fete[ti. Soma]ie.
Reclaman]ii Andone Mihai [i Andone Aristi]a, ambii
domicilia]i în comuna Stelnica, str. Vi[inilor, nr. 5,
jude]ul Ialomi]a, posesori ai imobilului cas` de locuit
construit` din chirpici, acoperit` cu ]igl` cu suprafa]a
construit` de 68 mp, cu terenul aferent în suprafa]`
total` de 2366 mp situate în comuna Stelnica, str. Vi[in-
ilor, nr. 5 jude]ul Ialomi]a cu urm`toarele vecin`t`]i:la
Nord - strada Vi[inilor;la Est - drum de servitute;la Sud
- drum de servitute;la Vest - V`leanu Ioana solicit` în
temeiul uzucapiunii prin jonc]iunea posesiilor prev. de
art 1837, art. 1846-1847 [i art. 1860 din vechiul Cod civil
dob~ndirea dreptului de proprietatea asupra acestor
imobile.To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i
ca în termen de [ase luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii s` formuleze cereri de opozi]ie, în caz contrar
urm~nd a se trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: În temeiul art.111 [i 117 din Legea nr.31/1990
privind societ`]ile comerciale precum [i în temeiul
art.18 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administra]ie al
S.C. Cargill Oils S.A., cu sediul în Bucure[ti, Str. Ti-
pografilor nr.11-15, Cl`direa A2, et.2, Sector 1, înregistrat`
la Oficiul Registrului Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul
Bucure[ti sub nr. J40/2405/2009, Cod Unic de Înregis-
trare: 2280969, convoac` Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor, în data de 15.12.2014, încep~nd cu ora
10.00 diminea]a, la sediul social al societ`]ii. Dac` din
lips` de cvorum adunarea nu poate fi ]inut`, a doua
adunare va avea loc în data de 16.12.2014, ora 10.00
diminea]a, la sediul social al societ`]ii. Se stabile[te ca
dat` de referin]` 8 decembrie 2014. P~n` la data de
referin]` vor fi depuse la sediul societ`]ii [i procurile
speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor la adunarea
general`. Modelul acestora poate fi ob]inut de la sediul
societ`]ii, de la departamentul juridic. Ordinea de zi a
adun`rii cuprinde urm`toarele subiecte: Numirea unui
nou membru al Consiliuliui de administra]ie. Lista
cuprinz~nd informa]ii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu [i calificarea profesional` a persoanelor
propuse pentru func]ia de administrator va fi la dis-
pozi]ia ac]ionarilor, la sediul societ`]ii, put~nd fi con-
sultat` de ace[tia.

Convocare: În temeiul art.111 [i 117 din Legea nr.31/1990
privind societ`]ile comerciale precum [i în temeiul
art.18 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administra]ie al
S.C. CARGILL OILS S.A., cu sediul în Bucure[ti, Str. Ti-
pografilor nr.11-15, Cl`direa A2, et.2, Sector 1, înregistrat`
la Oficiul Registrului Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul
Bucure[ti sub nr. J40/2405/2009, Cod Unic de Înregis-
trare: 2280969, convoac` Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor, în data de 15.12.2014, încep~nd cu
ora 11.00 diminea]a, la sediul social al societ`]ii. Dac`
din lips` de cvorum adunarea nu poate fi ]inut`, a doua
adunare va avea loc în data de 16.12.2014, ora 11.00
diminea]a, la sediul social al societ`]ii. Se stabile[te ca
dat` de referin]` 8 decembrie 2014. P~n` la data de
referin]` vor fi depuse la sediul societ`]ii [i procurile
speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor la adunarea
general`. Modelul acestora poate fi ob]inut de la sediul
societ`]ii, de la departamentul juridic. Ordinea de zi a
adun`rii cuprinde urm`toarele subiecte:1. Aprobarea
dizolv`rii ?i lichid`rii voluntare a societ`?ii; 2. Aprobarea
propunerii de numire a societ`?ii Vendor SPRL, înregis-
trat în RSP sub nr. 0134/2006, nr. matricol 2A0130 cu
sediul în Str. [tirbei Vod`, nr.30, cl`direa Malmo, etaj.2,
loc. Craiova, jud. Dolj, Rom~nia, ca lichidator, ?in~nd
cont de oferta prezentat`.

LICITA}II
Gornet Cricov-Lichidator judiciar, organizeaz` licita]ie
public` cu strigare pentru valorificarea imobilelor-con-
struc]ie [i teren situat \n com.Apostolache, sat Udre[ti-
10.308 lei; construc]ie situat` \n com.Tataru, sat
Siliste-11.748 lei. Persoanele interesate  vor depune doc-
umentele de participare la licita]ie cu o zi \nainte de
data licita]iei \nso]ite de taxa de garan]ie de 10%.
Licita]ia va avea loc la data de 14.11.2014, ora 13.00, \n
Ploie[ti, P-]a Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova. In
cazul \n care bunurile  nu se vor  vinde,  licita]ia va fi re-
luat` \n datele de 17.11.2014 orele 13,00 [i 18.11.2014 orele
13. Informa]ii suplimentare la tel: 0744920534.

Ministerul Finan]elor Publice Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice - Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal
C~mpulung Moldovenesc. Num`r de înregistrare ca op-
erator de date cu caracter personal - 759. Dosar de exe-
cutare nr. 13776845/ 2003; 12050622/ 2014. Nr. 36635
din 06.11.2014. Anun]ul privind v~nzarea pentru bunuri
imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014 luna
noiembrie ziua 06. În temeiul art. 162, alin. (2) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de
24, luna noiembrie, orele 12 - 13, anul 2014, în localitatea
C~mpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2A, se
vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri imo-
bile, proprietate a debitorilor: 1. Ost Holz SRL cu domi-
ciliul fiscal în localitatea C~mpulung 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, magazie materiale, atelier mecanic, sediu admin-

istrativ cu P + 1, platform` - stand pentru prefabricate,
cabin` paz`, 2 depozite utilaje, remiz` PSI, situat` în lo-
calitatea C~mpulung Moldovenesc - pe o fost` plat-
form` industrial` a fostului I.P.E.G., pre] de evaluare/
de pornire al licita]iei I - 529.072 lei (exclusiv TVA); b)
teren în suprafa]` de 9.325 mp, situat în localitatea
C~mpulung Moldovenesc, zona fost I.P.E.G. pre] de eval-
uare/ de pornire al licita]iei I - 205.337 lei (exclusiv TVA).
Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori: DGRFP Ia[i. Sarcini: Ipotec` în
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 fis-
cal` 12050622: a) teren în suprafa]` de 620 mp, situat
în localitatea Breaza, pre] de evaluare/ de pornire al
licita]iei I - 10.940 lei (exclusiv TVA), nr. cad. 4247/23, CF
32332 a comunei Fundu Moldovei; b) teren f~nea]` în
suprafa]` de 5.200 mp, situat în localitatea Breaza, pre]
de evaluare/ de pornire al licita]iei I - 80.287 lei (exclu-
siv TVA), nr. cad. 4247/22, CF 32332 a comunei Fundu
Moldovei; c) teren f~nea]` în suprafa]` de 18.064 mp,
situat în localitatea Breaza, pre] de evaluare/ de pornire
al licita]iei I - 159.375 lei (exclusiv TVA), nr. cad. 4247/21,
CF 32332 a comunei Fundu Moldovei; d) teren f~nea]`
în suprafa]` de 3.133 mp, amplasat pe teritoriul co-
munei Vama, pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei I
- 11.057 lei (exclusiv TVA), nr. cad. 2729/8, CF 31478 a co-
munei Vama; e) teren f~nea]` în suprafa]` de 3133 mp,
amplasat pe teritoriul comunei Vama, pre] de evalu-
are/ de pornire al licita]iei I - 11.057 lei (exclusiv TVA) nr.
cad. 2729/7, CF 31478 a comunei Vama; f) teren p`[une
în suprafa]` de 35.360 mp, amplasat pe teritoriul co-
munei Vama, pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei I
- 109.191 lei (exclusiv TVA) nr. cad. 2729/13, CF 31478 a co-
munei Vama; g) teren p`[une în suprafa]` de 8692 mp,
amplasat pe teritoriul comunei Vama, pre] de evalu-
are/ de pornire al licita]iei I - 26.841 lei (exclusiv 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/ de pornire al licita]iei I - 6.719
lei (exclusiv TVA) nr. cad. 2725/2, CF 31478 a comunei
Vama. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt gre-
vate de urm`toarele: Creditori: Banca Transilvania;
DGRFP Ia[i. Sarcini: Ipotec`; Ipotec` în 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 v~nzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, p~n` la termenul de
v~nzare sau, în cazul v~nz`rii prin licita]ie, p~n` în ziua
precedent` termenului de v~nzare: oferte de
cump`rare; în cazul v~nz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate rom~n`, 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 rom~n`; pentru persoanele fizice
rom~ne, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urm~nd s` se prezinte la data stabilit` pentru v~nzare
[i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/ 312310.
Data afi[`rii: 06.11.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal
F`lticeni. Nr. 30319 din 06.11.2014. Anun]ul privind
v~nzarea pentru bunuri mobile [i imobile. Anul 2014
luna noiembrie ziua 06. 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` în ziua de 25,
luna noiembrie orele 11.00, anul 2014, în 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: SC Madrigal SRL, cu
domiciliul în mun. Falticeni, Bld. 2 Gr`niceri, bl. 18, sc. D,
ap. 8, jud. Suceava, CUI - 17638519 reprezent~nd: Imobil
compus din corp C1 (magazin mixt) [i corp C2 (locuin]`
în suprafa]` de 453 mp, situat în sat Baia, comuna Baia,
pre] de evaluare/ de pornire a licita]iei 494.200 lei
(pre]ul de pornire a licita]iei nu con]ine TVA): Bunurile
imobile de mai sus sunt grevate de urm`toarele: Cred-
itori: D.G.R.F.P. Ia[i. Sarcini: 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 v~nzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, p~n` la
termenul de v~nzare prin licita]ie, respectiv, p~n` în ul-
tima zi lucr`toare precedent` termenului de v~nzare,
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` Fis-
cal`, republicat` cu modificarile [i complet`rile ulte-
rioare, respectiv: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate rom~n`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comer]ului;
pentru persoanele jurice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba rom~n`; pentru persoanele fizice
rom~ne, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urm~nd s` se prezinte la data stabilit` pentru vanzare
[i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 - 173 din OG 92/ 2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
c~nd urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la telefon num`rul 0230/ 541054, int. 17.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice-Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg. ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
nr. 19130940/ 2014. Nr. 163003 din 03.11.2014. Anun]ul
privind v~nzarea pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna
Noiembrie ziua 24. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 24, luna
noiembrie, anul 2014, ora 10.00, în localitatea Suceava,
str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
S.C. Maxy Mar Design S.R.L. cu domiciliul fiscal în local-

itatea R`d`u]i, str. Putnei nr. 215 C, sc. B, ap. 3, jude]ul
Suceava, cod de identificare fiscal` 19130940. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor indica
drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,
dac` este cazul): Pre]ul de evaluare sau de pornire al
licita]iei, exclusiv TVA, (lei): Cota TVA/ neimpozabil/ scu-
tit*): Autoturism M1, Audi, nr. înmatriculare SV - 77 -
MKM, nr. de identificare WAUZZZ4F65N053891, serie
motor 030123 - Proces - verbal de sechestru pentru
bunuri mobile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP
Suceava. 29.150 lei. 24%; Circular de formatizat cu inci-
zor Boom 3200 CE Sicar 030123 - Proces - verbal de
sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/ 21.08.2013
emis de AJFP Suceava. 9.950 lei. 24%; Ma[in` de aplicat
cant 030123 - Proces - verbal de sechestru pentru bunuri
mobile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP Suceava.
14.500 lei. 24%; Ma[in` de g`urit Multiplus DBM
21030123 - Proces - verbal de sechestru pentru bunuri
mobile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP Suceava.
5.400 lei. 24%; Aspirator 2 Tip ABS 3880 - Holzmann
030123 - Proces - verbal de sechestru pentru bunuri mo-
bile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP Suceava. 1.150
lei. 24%. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea adau-
gat` aplicabile pentru v~nzarea bunurilor mobile sunt
cele prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fis-
cal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru v~nzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, p~n` la
termenul de v~nzare sau, în cazul v~nz`rii prin licita]ie,
p~n` în ziua precedent` termenului de v~nzare: oferte
de cump`rare; în cazul v~nz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentînd 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate rom~n`, 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 rom~n`; pentru persoanele fizice
rom~ne, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urm~nd s` se prezinte la data stabilit` pentru v~nzare
[i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/
521.358, int. 717.

Administra]ia Na]ional` “Apele Rom~ne”-
Administra]ia Bazinal` de Ap` Siret cu sediul în Bac`u,
str.Cuza Vod` nr.1, jude]ul Bac`u, cod 600274, tel.0234
541646, fax 0234 510050,  în calitate de unitate loca-
toare, anun]`: organizarea în data de 2 decembrie 2014
a licita]iei publice cu oferta în plic închis privind închiri-
erea bunurilor imobile terenuri situate în albiile minore
ale r~urilor, pe raza jude]elor Vrancea, Neam], Ia[i [i
Bac`u.Închirierea are ca scop înl`turarea materialului
aluvionar (exploatare agregate minerale) pentru asig-
urarea scurgerii optime în albie. Durata închirierii este
de 2 ani. Garan]ia de participare este de 10% din val-
oarea minim` a chiriei anuale, respectiv 0,56
lei/mp/an, pentru fiecare dintre urm`toarele bunuri
imobile: Judetul Vrancea, R~u [u[i]a, Cîmpuri/Cîmpuri-
24.554 mp; R~u Z`bala, Z`bala/Nereju-19.066 mp; R~u
Rm.S`rat, Podgoria / Podgoria-5.851 mp; Jude]ul
Neam], R~u Siret, Ion Creang`/Ion Creang`-15.205mp;
Recea / Ion Creang` [i Horia-27.000mp; Jude]ul Ia[i,
R~u Moldova, Soci/Miroslove[ti-128.000 mp; Jude]ul
Bac`u, R~u Trotu[, Ag`[ XL/Ag`[-80.000 mp. De
asemenea, în data de 2 decembrie 2014 vor fi scose la
licita]ie urm`toarelor bunuri imobile:14,5mp albie
minor` r~u Putna, în localitatea Pojor~ta, comuna
Pojor~ta, jud.Suceava, la pre]ul minim de 6,09
lei/mp/lun` f`r`TVA, garan]ia de participare fiind de
106,00 lei;16,3mp albie minor` r~u Putna, în localitatea
Valea Putnei, comuna Pojor~ta, jud.Suceava, la pre]ul
minim de 5,55 lei/mp/lun` f`r`TVA, garan]ia de partic-
ipare fiind de 109,00 lei; 45mp albie minor` r~u Lep[a,
în localitatea Lep[a, comuna Tulnici, jud.Vrancea, la
pre]ul minim de 2,00 lei/mp/lun` f`r`TVA , garan]ia
de participare fiind de 108,00 lei; în scopul amenaj`rii
unor prize pentru alimentarea cu ap` a unor bazine pis-
cicole pentru o durat` de 10 ani. La licita]ie poate par-
ticipa orice persoan` fizic` sau juridic` de drept privat,
rom~n` sau str`in`, care depune o singur` ofert`,
cump`ra caietul de sarcini [i constituie garan]ia de par-
ticipare. Garan]ia de participare poate fi constituit` sub
forma unei scrisori de garan]ie bancar` eliberat` de o
banc` din Rom~nia în favoarea unit`]ii locatoare, a
unui ordin de plat` în contul
RO45TREZ0615005XXX003761-Trezoreria Bac`u confir-
mat prin extras de cont sau cu chitan]` la sediul loca-
torului. Condi]iile de participare sunt precizate în
caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse pe 2 decem-
brie 2014 p~n` la ora 8, urm~nd a fi deschise în aceea[i
zi încep~nd cu ora 9. Caietul de sarcini, în valoare de
1.050,00 lei, poate fi achizi]ionat de la sediul Adminis-
tra]iei Bazinale de Ap` Siret - birou Patrimoniu,
încep~nd cu data de 17.11.2014 [i p~n` în ziua anterioar`
desf`[ur`rii licita]iilor.Valabilitatea obligatorie a ofer-
tei este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.
Prezentul anun] este postat pe site-ul
www.rowater.ro/dasiret la rubrica anun]uri-licita]ii ac-
tive.

Baza de Repara]ii a Tehnicii de Interven]ie Dragalina,
cu sediul în comuna Dragalina, str. Remizei, nr. 1, jud.
C`l`ra[i, organizeaz` licita]ie public` deschis` cu stri-
gare av~nd ca obiect v~nzarea de piese de schimb,
scule [i materiale de între]inere auto. Caietul de sarcini
se poate ob]ine de la sediul unit`]ii încep~nd cu data
de 14.11.2014. Licita]ia va avea loc în data de 11.12.2014,
ora 10.00, la sediul unit`]ii. În caz de neadjudecare a
bunurilor, licita]ia se va repeta în data de 14.01.2015 –
faza II, respectiv în data de 13.02.2015 – faza III. Pentru
informa]ii suplimentare: persoana de contact
lt.col.Mih`ilescu Mircea, tel./fax 0242345008, e-mail:
umdragalina.igsu@mai.gov.ro.

Prim`ria Municipiului  Piatra Neam] anun]` organi-
zarea licitatiei publice deschise in vederea: Inchirierii
unei suprafe]e de teren, proprietatea Municipiului Pia-
tra Neam], în vederea amplas`rii unui panou publicitar
tip caset` iluminat`, situat în str. Aleea Ulmilor, în fa]a
sc`rii C a blocului C16, conform HCL nr.317 din
30.10.2014. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 87,76
lei/mp/an – zona B, conform HCL nr. 391 din
20.12.2013;Inchirierii unei suprafe]e de teren, propri-
etatea Municipiului Piatra Neam], în vederea
amplas`rii unui modul de tipul “Coffee 2 Go”, situat în
P-]a [tefan cel Mare-zona Tarom, conform HCL nr.317 din
30.10.2014. Pre]ul de  pornire la licita]ie este de 102,38
lei/mp/an-zona A, conform HCL nr. 391 din
20.12.2013.Licita]ia  va avea loc  pe data de  28.11.2014,
ora 14,00, în sala de [edin]` a Prim`riei Municipiului Pi-
atra Neam], cu sediul în str. [tefan cel Mare nr.6-8. În-
scrierile si depunerea ofertelor  se fac p~n` la data de
27.11.2014, ora 16,30 inclusiv, la Prim`ria municipiului Pi-

atra Neam], str. [tefan cel Mare, nr. 6-8 , Biroul Rela]ii cu
Publicul, Ghi[eul Serviciului Patrimoniu,Autoriz`ri [i
Transport zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se poate
achizi]iona [i documenta]ia licita]iei.Rela]ii supli-
mentare la telefon 218991, interior 152 , zilnic între orele
8,00 – 16,30.

Prim`ria Municipiului  Piatra Neam] anun]` organi-
zarea licita]iei publice deschise în vederea:V~nz`rii
bunului imobil-construc]ie P+1, în suprafa]` total`
desf`[urat`  de 396 mp. [i terenul aferent în suprafa]`
de 198 mp., situat în Piatra Neam], str. {tefan cel Mare
nr.15. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 814.088,80 lei
conform HCL nr. 299  din 16.09.2013; V~nz`rii bunului
imobil-construc]ie  în suprafa]` construit`  de 276 mp.
[i terenul aferent în suprafa]` de 307 mp., situat în Pi-
atra Neam], str. [tefan cel Mare nr.5. Pre]ul de pornire
la licita]ie este de 655.264   lei conform   HCL nr. 288  din
25.09.2014; V~nz`rii bunului imobil-teren intravilan,
proprietatea privat` a municipiului Piatra Neam], în
suprafa]` de 90  mp, proprietate privat`,  situat în str.
Dimitrie Leonida nr.157. Pre]ul de pornire la licita]ie este
de 10.991  lei conform   HCL nr. 323 din 30.10.2014;
V~nz`rii bunului imobil-terenul intravilan, proprietatea
privat` a municipiului Piatra Neam], în suprafa]` de 32
mp, proprietate privat`,  situat în str. Ecoului fn.  Pre]ul
de pornire la licita]ie este de 26.496  lei conform   HCL
nr. 323   din 30.10.2014; Licita]ia  va avea loc  în data de
27 noiembrie 2014, ora 16,30, la sala de [edin]e a
Prim`riei municipiului Piatra Neam],  cu sediul în str.
[tefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor
se fac p~n` la data de 26 noiembrie 2014, ora 16,30. in-
clusiv, la Prim`ria municipiului Piatra Neam] , str. [tefan
cel Mare , nr. 6-8 , Biroul Rela]ii cu Publicul , Ghi[eul Ser-
viciului  Patrimoniu, Autoriz`ri ?i Transport  zilnic între
orele 8,00-16,30, unde se poate achizi]iona  [i docu-
menta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare la telefon
218991, interior 122 , zilnic între orele 8,00 – 16,30.

Debitorul SC Yacval Auto SRL-în lichidare, prin lichida-
tor judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la
v~nzare: 1.Stoc de marf` reprezent~nd componente
auto în valoare de 46.200,00 Lei exclusiv TVA. Pre]ul de
pornire al licita]ilor pentru stocul de marf`, propri-
etatea SC YACVAL AUTO SRL reprezint` 50% din val-
oarea ar`tat` Raportul de Evaluare exclusiv TVA.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -con-
semnarea în contul nr.
RO38UGBI0000802003092RON deschis la Garanti
Bank SA Ag. Ploie[ti Mihai Viteazu p~n` cel t~rziu cu 24
ore înainte de [edin]a de licita]ie a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei, -achizi]ionarea p~n` la
aceea[i dat` a Regulamentului de participare la licita]ie
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de
marf` prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
20.11.2014, ora 13.00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în
data de 27.11.2014; 04.12.2014; 11.12.2014; 18.12.2014 ora
13.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar din Municipiul Ploie[ti, Str.
Elena Doamna Nr.44 A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii su-
plimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare cu
un telefon în prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.

Debitorul SC Stami Cons SRL-în lichidare, prin lichida-
tor judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la
v~nzare urm`toarele bunuri: 1.Stoc de marf` în valoare
de 310.854,77 Lei exclusiv TVA; 2.Mijloace fixe în valoare
de 15.505,41 Lei exclusiv TVA; 3.Microbuz IVECO DAILY,
an fabrica]ie 2002, pre] pornire licita]ie -9.194,12 Lei ex-
clusiv TVA; 4.Microbuz IVECO DAILY, an fabrica]ie 2002,
pre] pornire licita]ie -9.194,12 Lei exclusiv TVA; 5.Mi-
crobuz FORD TRANSIT JUMBO, an fabrica]ie 2005, pre]
pornire licita]ie -10.215,69 Lei exclusiv TVA; 6.Microbuz
FORD TRANSIT JUMBO, an fabrica]ie 2005, pre] pornire
licita]ie -9.923,81 Lei exclusiv TVA; 7.Microbuz FORD
TRANSIT JUMBO, an fabrica]ie 2005, pre] pornire
licita]ie -8.756, 30 Lei exclusiv TVA; 8.Microbuz FORD
TRANSIT JUMBO, an fabrica]ie 2005, pre] pornire
licita]ie -10.215,69 Lei exclusiv TVA; 9.Microbuz FORD
TRANSIT JUMBO, an fabrica]ie 2005, pre] pornire
licita]ie -9.340,06 Lei exclusiv TVA; 10.Microbuz FORD
TRANZIT, an fabrica]ie 2008, pre] pornire licita]ie -
16.251,38 Lei exclusiv TVA; 11.Microbuz FORD TRANZIT,
an fabrica]ie 2004, pre] pornire licita]ie -16.251,38 Lei
exclusiv TVA; 12.Microbuz FORD TRANZIT, an fabrica]ie
2005, pre] pornire licita]ie -16.251,38 Lei exclusiv TVA.
Pre]ul Regulamentului de licita]ie pentru bunurile
aflate în proprietatea SC STAMI CONS SRL este de
500,00 lei exclusiv TVA. Pre]ul de pornire al licita]ilor
pentru stocul de marf`, mijloacele fixe [i autovehicule,
apar]in~nd SC STAMI CONS SRL reprezint` 50% din val-
oarea de pia]` exclusiv TVA, ar`tat` în Raportul de Eval-
uare pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în contul
nr. RO04BITR003010062466RO01 deschis la VENETO
BANCA S.P.C.A. Ag. Ploie[ti, p~n` la orele 14 a.m. din
preziua stabilit` licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei; -Licita]ia se va organiza conform
Regulamentului de licita]ie ce poate fi achizi]ionat de
la reprezentantul lichidatorului judiciar cu un telefon
în prealabil la  nr. de tel. 0753.999.028. Pentru stocul de
marf`, mijloacele fixe [i autovehiculele, proprietatea
SC STAMI CONS SRL prima [edin]` de licita]ie a fost
fixat` în data de 20.11.2014, ora 11.00, în cazul în care nu
vor fi adjudecate la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e
de licita]ii vor fi în data de 27.11.2014; 04.11.2014;
11.12.2014; 18.12.2014 ora 11.00. Toate [edin]ele de licita]ii
se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din
Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna Nr.44 A, Jude] Pra-
hova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru
rela]ii suplimentare cu un telefon în prealabil dl. Crist-
ian Ciocan, 0753.999.028. Anun]ul poate fi vizualizat [i
pe site www.dinu-urse.ro.

Leavis Cont IPURL, lichidator pentru SC Cometex SA din
Urla]i, jud Prahova, organizeaz` \n fiecare zi de vineri
\ncep~nd cu data de 14.11.2014 ora 11:30 la sediul lichida-
torului licita]ie public` cu strigare pentru v~nzarea
bunurilor debitoarei const~nd \n cl`diri [i teren intrav-
ilan 7730 mp la pre]ul total de 632.094 lei. Licita]ia este
publicat` [i pe UNPIR.RO-licita]ii practicieni. Rela]ii la
telefon 0723880617 sau 0722683956.

Leavis Cont IPURL, lichidator pentru SC Savtrans SA, or-
ganizeaz` \ncep~nd cu data de 14.11.2014 \n fiecare zi
de vineri la ora 12:00 p~n` la data de 30.01.2015 inclu-
siv la sediul lichidatorului licita]ie public` cu strigare
pentru v~nzarea \n bloc a bunurilor debitoarei situate
\n jud V~lcea, com Bude[ti, sat Racovita, Punct Poligon,
const~nd \n cl`dire (restaurant+microhotel) [i teren
construc]ii 2200 mp. Rela]ii la telefon 0723880617.

Leavis Cont IPURL, lichidator pentru SC Anvelos SA din
Ploie[ti, jud Prahova, organizeaz` \n data de 13.11.2014
ora 14:00 la sediul lichidatorului licita]ie public` cu stri-
gare pentru v~nzarea bunurilor debitoarei const~nd \n
imobil situat \n Ploie[ti, str Eroilor nr 29 cu 259 mp
teren=59.780 euro (270.620 lei fara tva), depozit frig-
orific la aceea[i adresa=4.102 euro (18.550 lei f`r` tva),
autospecializat` Mitsubishi=1.400 euro (6.230 lei f`r`
tva). Dac` bunurile nu se v~nd urm`toarea licita]ie va
fi organizat` la 27.11.2014 ora 12. Rela]ii la telefon
0723880617, 0723281559.

UAT Brebu Nou organizeaz` în data de 21.11.2014, ora-

08.30, licita]ie în vederea închirierii serviciului de
desz`pezire pentru iarna 2014-2015. Tarifele f`r` TVA de
închiriere pe or` sunt: Utilaj multifunc]ional cu lam` -
123; Autofrez`-la cerere -328; Tractor-la cerere -151; Bul-
doexcavator-la cerere -82; Înc`rc`tor-la cerere -124;
Autoremorcher-la cerere -234; Autoutilitar`-la cerere -
46; Autoturism 4x4-la cerere -33; Automacara-la cerere
-215; Autogreder-la cerere -130; Sta]ionare pentru utilaj
multifunc]ional cu lam` [i autofrez` -40lei. Ofertele [i
documenta]ia se depun la sediul Prim`riei Brebu Nou
situat` în comuna Brebu Nou, sat.Garina, nr.66 p~n`
la data de 21.11.2014 ora-8.15. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la telefon: 0751.112.380 sau e-mail: pri-
maria.garina@yahoo.com.

UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou,
sat.Garana, nr. 66, jude] Cara[-Severin, organizeaz` în
data de 21.11.2014, ora-10.00, la sediul Prim`riei Brebu
Nou licita]ie public` deschis` cu strigare în vederea
v~nz`rii urm`toarelor cantit`]i de mas` lemnoas`: -
286mc lemn pe picior, specia fag pentru care pre]ul de
pornire este 50lei/mc; -29mc lemn pe picior, specia pin
[i molid pentru care pre]ul de pornire este de 50lei/mc.
Taxa de participare la licita]ie este de 300lei. Garan]ia
de participare la licita]ie este de 5% din pre]ul de
pornire al licita]iei. Persoanele interesate se pot înscrie
la licita]ie p~n` cel t~rziu în data de 18.11.2014, ora-16.00.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.:-
0751.112.380. 

UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou, sat
Garana, nr.66, jude] Cara[-Severin, organizeaz` în data
de 03.12.2014, ora-08.30, la sediul Prim`riei Brebu Nou
licita]ie public` deschis` cu strigare în vederea v~nz`rii
de terenuri din domeniul privat al comunei Brebu Nou.
V~nzarea terenurilor care au categoria de folosin]`
p`[une se va face în conformitate cu prevederile art.8
din OUG nr.34/2013, în sensul c` noul proprietar este
obligat s` men]in` categoria de folosin]` a terenului,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Ofertele
de participare la licita]ie se pot depune p~n` la data de
01.12.2014, ora-08.30. Terenurile care vor vinde sunt
urm`toarele: -terenul înscris în CF30911 intravilan, în
suprafa]` de 3.378  metri p`tra]i -p`[une, pentru care
pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la 1.900lei. -
terenul înscris în CF30847 extravilan, în suprafa]` de
600  metri p`tra]i -p`[une, pentru care pre]ul de
pornire a licita]iei se stabile[te la 2.435lei. -terenul în-
scris în CF30848 extravilan, în suprafa]` de 1.723 metri
p`tra]i -p`[une, pentru care pre]ul de pornire a licita]iei
se stabile[te la 970lei. -terenul înscris în CF30901 ex-
travilan, în suprafa]` de 534.640 metri p`tra]i -p`[une,
pentru care pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la
169.000lei. -terenul înscris în CF30410 extravilan, în
suprafa]` de 55.000 metri p`tra]i -p`[une, pentru care
pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la 24.800lei.
Taxa de participare la licita]ie este de 400lei. Garan]ia
de participare la licita]ie este de 1.000lei. Informa]ii su-
plimentare se pot ob]ine la num`rul de tele-
fon:0751.112.380 sau e-mail:
primaria.garina@yahoo.com           

Penitenciarul Boto[ani, cu sediu în Boto[ani, strada I.
C. Br`tianu nr.118, tel: 0231.515.937,  int.155, fax
0231.535.421, organizeaz` licita]ie public` cu strigare, la
sediul unit`]ii, la data de 18.11.2014, orele 12.00, pentru
atribuirea a 2 spa]ii cu destina]ie punct comercial în
suprafa]` de 49,30 mp, respectiv 37,92 mp.  I. Condi]iile
de participare la licita]ie sunt stabilite prin docu-
menta]ia descriptiv` care se poate procura de la sediul
penitenciarului, serv. Logistic`, încep~nd cu data pub-
lic`rii anun]ului, între orele 08.00 -14.00 pe baz` de so-
licitare scris`. II. Pre]ul de pornire a licita]iei pentru 1
metru p`trat este de: 62 euro, iar saltul de supralicitare
este de minim 2 euro/mp.  III. Cuantumul garan]iei de
participare la licita]ie este de 300 euro, pentru spa]iul
de 49,30 mp [i 200 euro pentru spa]iul de  37,92 mp.
IV. Documentele de calificare se depun la sediul Peni-
tenciarului, termenul limit` de primire a acestora
18.11.2014, ora 11.00. V. În caz de neadjudecare la prima
licita]ie, procedura se va reorganiza la data de 25.11.
2014, orele 12.00, iar în caz de neadjudecare [i la aceast`
prcedur`, se va reorganiza la data 02.12. 2014,  orele
12.00.

SC Geomav Construct SRL  societate aflat` in faliment
prin lichidator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie pub-
lic` a  bunurilor  mobile aflate \n patrimoniul societ`]ii
debitoare, pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 25
% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare \ncuviin]at
de Adunarea Creditorilor din 25.09.2014. Sedin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 13.11.2014, 14.11.2014,
17.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014, 20.11.2014, 25.11.2014,
26.11.2014, 27.11.2014 [i 28.11.2014 orele 12.00, 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 Simona Prahova SRL prin lichidator, anun]` v~nzarea
la licita]ie public` a bunurilor aflate \n patrimoniul so-
ciet`]ii debitoare conform rapoartelor de evaluare [i a
regulamentului de v~nzare a bunurilor ce au fost \ncu-
viin]ate de Adunarea Creditorilor  din 29.09.2011 pre]ul
de pornire al licita]iei fiind redus cu 50 % din pre]ul sta-
bilit \n raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 13.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014, 26.11.2014,
27.11.2014, 04.11.2014, 10.12.2014, 17.12.2014,18.12.2014 [i
19.12.2014  orele 13.00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.7B Et.7. Condi]iile
de participare [i relatii suplimentare la tel. 0344104525.

PIERDERI
Pierdut certificatul de înregistrare [i certificatul con-
statator pentru Dumitra Stelian PFA, cu sediu profe-
sional în municipiul Bucure[ti, Str.Ote[ani, nr.22,
Bl.T23A, sc.A, et.1, ap.7, sector 2, nr.înregistrare în Reg-
istrul Comer]ului: F40/2809/2012, C.U.I.:30421419. De-
clar aceste acte nule.

Pierdut atestat profesional transport marf`, pe  numele
Cobzaru Ion Valentin. Îl declar` nul.

Pierdut atestat transport marf` pe numele R`doia[ Cos-
tel-Valentin. |l declar nul.

Dovad` plat` integral` locuin]`, pe numele Du]` Ioana.
O declar nul`. 

Pierdut proces verbal predare-primire apartament, pe
numele Zelincu Elena Dorina [i Zelincu Vasile. Îl declar
nul. 

Pierdut contract închiriere nr. 21452/18.08.1999, Mustea
Valentina. Îl declar nul.

Declar pierdut` [i nul` carte identitate pe numele
Marcu Beatris Silvia seria RD nr. 507907 pierdut` în data
de 10.11.2014.

Pierdut Proces verbal predare- primire de locuin]` pe
numele Culcea Gheorghe- str. Bîrs`ne[ti nr.3, bl.151,
ap.97, Sector 6, Bucure[ti, îl declar nul.

S.C. Eurotonex S.R.L., J40/3238/2007, C.I.F. 21112198 sediu
Bucure[ti, Sector 1, str. Aleea Scrovi[tea nr.19-21, parter,
pierdut certificat înregistrare eliberat de O.N.R.C.T.B., de-
clar nul.

DECESE
Familia Nanu anunt` cu durere \n suflet decesul celei
care a fost Nanu Victoria.
R`mas bun, bunicu]`!


