
ANUN}URI

OFERTE SERVICIU
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 con-
tact@prototechnology.ro. 

SC Floarea International SRL cu sediul în Bucure[ti, Sec-
torul 1, str. Londra, nr. 34, Cl`direa Principal` (corp A), etaj
1, camera nr.4, angajeaz` pe urm`toarele posturi vacante,
pentru punctul de lucru din localitatea ]`nd`rei, str. Teilor,
nr. 51, jude]ul Ialomi]a, concursul va avea loc la sediul so-
ciet`]ii din Bucure[ti, în data de 29.12.2014, orele 11.00: 1.
Economist în gestiunea economic`. Condi]ii: -Studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în specialitatea
studiilor necesare: un an. 2. Secretar. Conditii: -Studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în specialitatea
studiilor necesare: un an; -Cuno[tin]e operare PC –nivel
avansat; -microsoft Excel (pivot tables); -universal Account-
ing. 3. Inginer Chimist Laborator. Condi]ii: -Studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în specialitatea
studiilor necesare: un an; -Cuno[tin]e operare PC –nivel
avansat. 4. Tehnician mecanic. Condi]ii: -Studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie
minim` de vechime în specialitatea studiilor necesare: 5
ani; -Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat. 5.Director
Tehnic. Condi]ii: -Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie minim` de
vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; -
Cuno[tin]e operare PC -nivel  avansat. Rela]ii despre [i în
leg`tur` cu aceste posturi sau depunerea CV-urile se va
face la urm`toarea adres` de email: floarea.intl@transoil-
corp.com.

Unitatea Militar` 0131 Bucure[ti scoate la concurs, o
func]ie de specialist BMS “Building Management Sistem”
– studii superioare cu profil tehnic; o func]ie de electrician
[i o func]ie de mentenan]` a instala]iilor sanitare- ambele
cu studii liceale [i bacalaureat (cursuri, atestate de special-
itate). Rela]ii la telefon: 0214081077; 0214081231.

Liceul “Don Orione” din Oradea cu sediul în str. Cazaban
nr. 49/E organizeaz` selec]ie pentru ocuparea posturilor
didactice de profesor pentru nivelul liceal. Informa]ii la
secretariatul unit`]ii sau la tel. 0359/409.729.

Direc]ia Regional` de Statistic`  a Municipiului Bucure[ti
organizeaz`  concurs pentru ocuparea urm`toarei func]ii
publice de execu]ie vacante: -1 post  de expert
superior.Desf`[urarea concursului va avea loc la sediul
Direc]iei Regionale de Statistic` a Municipiului Bucure[ti,
în data de 21.01.2015 orele 10,00, proba scris`.Dosarele de
înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data pub-
lic`rii în Monitorul Oficial, la sediul Direc]iei Regionale de
Statistic` a Municipiului Bucure[ti.Dosarul de înscriere la
examen trebuie s` con]in` în mod obligatoriu docu-
mentele prev`zute în H.G. nr.611/2008.Condi]iile de par-
ticipare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul [i pe
site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.ro. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul Direc]iei Regionale de Sta-
tistic` a Municipiului Bucure[ti [i la num`rul de telefon
0213.13.20.81.

|n perioada 04.02.2015– 06.02.2015, Curtea de Apel Bu-
cure[ti organizeaz` concurs, în condi]iile legii, pentru ocu-
parea func]iilor publice vacante, dup` cum
urmeaz`:Curtea de Apel Bucure[ti -1 post auditor, Clasa I
grad principal:Condi]ii generale: studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`, în
domeniul [tiin]elor economice, juridice sau inginere[ti
vechime în specialitate minim 5 ani. Condi]ii specifice: -
avizul prealabil al [efului Serviciului de Audit Public  Intern
potrivit pct. 2.3.4. din Normele generale privind exercitarea
activit`]ii de audit public intern aprobate prin Hot`r~rea
Guvernului nr. 1086/2013; în acest sens, odat` cu
depunerea dosarului de concurs, candida]ii vor depune la
secretariatul Serviciului de Audit Public Intern din Minis-
terul Justi]iei, un dosar care va cuprinde: a)curriculum
vitae;b)o declara]ie privind respectarea prevederilor art.
22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilit`]ile
auditorilor interni;c)o lucrare în domeniul auditului public
intern;d)dou` scrisori de recomandare de la persoane cu
experien]` în domeniul auditului intern.Cererile [i
dosarele profesionale vor fi depuse la sediul Cur]ii de Apel
Bucure[ti– Splaiul Independen]ei, nr. 5, sector 4, mezanin,
camera 1, în termen de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial al Rom~niei, Partea a III-
a.Concursul se va desf`[ura la sediul Cur]ii de Apel Bu-

cure[ti, Mezanin, camera M01, dup` cum urmeaz`: -
04.02.2015, orele 12,00 proba scris`; -06.02.2015, orele
16,00  interviul.Condi]iile de participare, bibliografia [i
actele necesare înscrierii la concurs, vor fi afi[ate la sediul
instan]elor la care se afl` posturile vacante.Rela]ii supli-
mentare la telefon 021.319.82.45. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, Ministerul Agri-
culturii [i Dezvolt`rii Rurale anun]` scoaterea la concurs
a func]iei publice de execu]ie vacant` de consilier debu-
tant –Compartimentul V~nz`ri Terenuri -Direc]ia
Îmbun`t`]iri Funciare, Fond Funciar [i Protec]ia Mediu-
lui- Direc]ia General` Politici Agricole [i Strategii în data
de 22.01.2015 proba scris`, astfel: Direc]ia General`
Politici Agricole [i Strategii -Direc]ia Îmbun`t`]iri Fun-
ciare, Fond Funciar [i Protec]ia Mediului - Compartimen-
tul V~nz`ri Terenuri -1 func]ie public` vacant` de
consilier debutant.Condi]ii specifice: Studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`; Cunoa[tere o limb` str`in` –nivel
mediu; Cuno[tin]e operare calculator –nivel
mediu.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sec-
retariatul comisiei de concurs în termen de 20 zile, de la
data public`rii. Bibliografia, condi]iile specifice de par-
ticipare precum [i actele solicitate candida]ilor pentru
dosarul de înscriere vor fi afi[ate la sediul institu]iei din
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucure[ti [i vor fi publicate
pe pagina de web www.madr.ro. Concursul va avea loc
la sediul M.A.D.R.

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, în temeiul
O.U.G. nr. 45/2008 [i H.G. nr. 611/2008, anun]` scoaterea
la concurs a 2 func]ii publice din cadrul Direc]iei Gen-
erale Pescuit– AM POP. Condi]iile specifice: studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent` (pentru ambele func]ii). -1
consilier superior -vacant- vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minimum 9 ani; -1 consilier asistent
–temporar vacant- vechime în specialitatea studiilor ab-
solvite: minimum 1 an. Concursul va avea loc la sediul
M.A.D.R. în data 13 ianuarie 2015, orele 10.00 proba
scris`. Dosarele de înscriere se depun în opt zile de la
publicare. Bibliografia, condi]iile specifice de participare
precum [i actele solicitate candida]ilor înscriere vor fi
publicate pe pagina de web www.madr.ro [i afi[ate la
sediul institu]iei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 Bu-
cure[ti.

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, în temeiul
O.U.G nr. 45/2008 [i H.G. nr. 611/2008, anun]` scoaterea
la concurs a trei func]ii publice: Conditii generale:
Condi]iile prev`zute la art.54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare (pentru cele 3
func]ii). Serviciul Finan]area Formelor de Sprijin Acor-
date Produc`torilor Agricoli -1func]ie public` vacant` de
consilier principal. Condi]ii specifice: Studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul [tiin]elor economice;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice: minimum 5 ani; Serviciul Autoritatea
Competent` pentru acreditarea agen]iilor de pl`]i [i a
organismului coordonator: -1 post temporar vacant de
consilier juridic asistent.Condi]ii specifice: Studii supe-
rioare de lung` durat` sau studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom` în domeniul [tiin]elor juridice;
Vechime în specialitate necesar`: 1 an.-1 post de consilier
superior: studii superioare de lung` durat` sau studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`; vechime
în specialitate necesar`: 9 ani. Concursul va avea loc la
sediul M.A.D.R. în data 13 ianuarie 2015, orele 10.00
proba scris`. Dosarele de înscriere se depun în opt zile
de la publicare. Bibliografia, condi]iile specifice de par-
ticipare precum [i actele solicitate candida]ilor înscriere
vor fi  publicate pe pagina de web www.madr.ro [i
afi[ate la sediul institu]iei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sec-
tor 3 Bucure[ti.

Ministerul Afacerilor Interne organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea unui post vacant din cadrul Corpului de
Control al Ministrului, Serviciul inspec]ii pentru
institu]ia prefectului, corespunz`tor func]iei publice de
execu]ie vacante de expert, clasa I, grad profesional su-
perior. Concursul se organizeaz` la sediul Ministerului
Afacerilor Interne, Pia]a Revolu]iei nr. 1A, Sector 1, în data
de 20.01.2015 ora 10:00 proba scris`. Dosarele de în-
scriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
Rom~niei Partea a III-a, la sediul Ministerului Afacerilor
Interne, telefon 021/264.85.03. Dosarul trebuie s`
con]in` documentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008. Condi]iile de participare la concurs [i bibli-
ografia stabilit` se afi[eaz` la sediul Ministerului Afac-
erilor Interne [i pe site-ul institu]iei.

Consiliul Jude]ean Gorj organizeaz` concursul de re-

crutare pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie va-
cante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la
Compartimentul achizi]ii publice [i disciplin` contrac-
tual`, Serviciul achizi]ii publice [i rela]ii contractuale,
Direc]ia tehnico-economic`, dezvoltare regional` [i
rela]ii externe din Aparatul de specialitate al Consiliu-
lui Jude]ean Gorj. 1. Data [i probele stabilite pentru or-
ganizarea concursului:proba scris`: 21 ianuarie 2015, ora
10:30, la  sediul Consiliului Jude]ean Gorj; interviul: 23
ianuarie 2015.2.Condi]ii de participare la concursul de
recrutare: 2.1. Condi]ii generale – Candida]ii trebuie s`
îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici, r(2),
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.2.2. Condi]ii
specifice:1. studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`, în dome-
niul tehnic;2. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice - minimum 9 ani;3.
cuno[tin]e operare PC - nivel mediu (atestate prin doc-
umente emise de institu]ii sau alte entit`]i abilitate).3.
Termenul de depunere al dosarelor de concurs:Dosarele
de concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a (respectiv 20 de zile de la data
public`rii prezentului anun]) [i vor con]ine în mod oblig-
atoriu documentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea [i dezvoltarea carierei func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.Acest anun] este
publicat [i pe site-ul Consiliului Jude]ean Gorj  HYPER-
LINK "http://www.cjgorj.ro" www.cjgorj.ro, inclusiv bib-
liografia [i documentele necesare dosarului de concurs.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Consiliului
Jude]ean Gorj, Serviciul resurse umane, managemen-
tul func]iei publice, IT, camerele: 251/241, telefon:
0253/212016, interior 251/241.

CITA}II
Cutic` (Cutico) Stefan-Andrei [i Cutic` (Cutico) Eudochia, cu
ultimul domiciliu \n comuna Lipcani, jude]ul Hotin (actual-
mente com. Lipcani, raionul Briceni, Republica Moldova),
sunt chema]i \n data de 06 ianuarie 2015, orele 08:30, la
Tribunalul Bucure[ti-Sec]ia a IV-a Civil`, \n Bucure[ti, Bd.
Unirii, nr 37, Sector 3, Camera 252, complet f14, \n calitate
de p~r~]i, \n proces cu Cutic` Radu, \n calitate de recla-
mant, \n dosarul nr 41179/3/2013.

D.G.P.L.C.M.B. cu sediul în bd. Libert`]ii nr.18 în proces cu
Dogeanu Emil este citat la data de 20.01.2015 în dosar
30622/4/2013, Judec`toria Sector 4, cu obiect înlocuire
amend` cu munc` în folosul comunit`]ii.

Reclaman]ii Ghinea Florea [i Vl`du]` Emilia din Tulcea
cheam` în judecat` pe numitul Bogacev Nicolae cu domi-
ciliul necunoscut, în calitate de p~r~t, la Judec`toria Tul-
cea, în data de 14.01.2015, ora 8.00, în Dosar nr.
4516/327/2013 av~nd ca obiect partaj.

Numitul Stroie Nicolae, domiciliat în Bucure[ti, [oseaua
Pipera, nr. 17 - 19, bloc D, et. 4, ap. 17, sector 1, este citat la
Judec`toria Turnu M`gurele în D1518/292/2014 în calitate
de p~r~t, în data de 14.01.2015, în proces cu Anger Gheor -
ghe.

Godja Ioan, Godja Victoria, Godja Pavel-Gabriel [i Godja
Emanuel sunt chema]i în judecat`, în calitate de p~r~]i, în
proces av~nd ca obiect preten]ii civile, fiind cita]i pentru
data de 16 ianuarie 2015, la Judec`toria Bra[ov, sala J3, ora
9.00, în Dosar nr. 12549/197/2013, în litigiul în care calitate
de reclaman]i au Zsold Hermine -Rosine, Tartler Heinrich,
Zsold Alfred Alexander [i Bala[iu Dan Michael.

DIVERSE
OMV Petrom SA, titular al proiectelor “Reabilitare beciuri
sonde: 74, 939, 977, 1005, 570, 581, 586, 990, 577 Zeme[,
720, 1079 Cilioaia Vest, 652 Moine[ti” anun]` publicul in-
teresat asupra lu`rii deciziei etapei de \ncadrare de c`tre
APM Bac`u, c` nu este necesar` evaluarea impactului
asupra mediului, pentru proiectele propuse a fi amplsate
\n extravilanul comunei Zeme[, jude]ul Bac`u. Proiectul
decizieri de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul AMP Bac`u, Str. Oituz nr. 23, \n
zilele de luni-joi, \ntre orele 08:00-16:30 [i vineri, \ntre
orele 08:00-14:00, precum [i la urm`toarea adres` de in-
ternet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii/observa]ii la proiectul deiciziei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii prezen-
tului anun], p~n` la data de 24.12.2014. 

SC OMV Petrom SA- ASSET VIII Moldova Sud, titular al
proiectelor “Reamenajare careu sonda 113 Tazl`u, Reame-
najare drum acces si careu sonda 184 Ta[buga, Reamena-
jare drum acces si careu sonda 218 Ta[buga, Reamenajare
careu sonda 515 Zemes, Reamenajare careu sonda 567
Zeme[, Reamenajare careu sonda 573 Zeme[, Reamena-
jare drum acces si careu sonda 609 Zemes, reamenajare

drum acces si careu sonda 628 Zemes, Reamenajare careu
sonda 730 Pietrosu, reamenajare careu sonda 962 Cilioaia
Vest, reamenajare careu sonda 1086 Zemes, reamenajare
drum acces si careu sonde 1221 si 4015 Zeme[, reamena-
jare careu sonde 4086, 4087 Zemes, reamenajare drum
acces si careu sonda 4173 Zemes” anunta publicul intere-
sat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Amp
Bacau, ca nu este necesar` evaluarea impactului asupra
mediului [i nu necesit` evaluarea adecvat`, pentru
proiectele propuse a se realize \n comuna Zeme[, extravi-
lan, jude]ul Bac`u. Proiectele deciziei de \ncadrare [i mo-
tivele care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul
APM Bac`u, Str. Oituz nr. 23, \n zilele de luni-joi, \ntre orele
08:00-16:30 [i vineri, \ntre orele 08:00 – 14:00 precum [i
la urm`toarea adres` de internet: http://apmbc.anpm.ro.
Publicul intersat poate \nainta comentarii/observa]ii la
proiectul deciziei de \ncadrare \n termen de 5 zile de la data
public`rii prezentului anun], p~n` la data de 24.12.2014. 

Societatea suedez` de asigur`ri, altele dec~t asigur`rile
de via]`, Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), înreg-
istrat` sub nr. 516401-7799, cu sediul social în Str.Fleming-
gatan, nr.18, 106 26 Stockholm, Suedia (în calitate de
societate absorbit`), anun]` fuziunea cu societatea
danez` de asigur`ri, altele dec~t asigur`rile de via]`,
Codan Forsikring A/S, înregistrat` sub nr.52 96 38, cu sediul
social în Codanhus, Str.Gammel Kongevej, nr.60, 1850 Fred-
eriksberg, Copenhaga, Danemarca (în calitate de societate
absorbant`). În contextul fuziunii, portofoliul de asigur`ri
al Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) va fi trans-
ferat c`tre Codan Forsikring A/S încep~nd cu data de 31
martie 2015.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/ fax 0244 519800, numit` administrator judiciar con-
form incheierii din data de 15.12.2014, pronun]at` de Tri-
bunalul Prahova în dosarul 8616/105/2014, anun]`
deschiderea procedurii generale a  insolventei debitoarei
SC FLANSPROD EXIM SRL Telega, nr. 580B, C1,Prahova,
J29/1498/2010 , CUI 27752226. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor este 30.01.2015.
Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor
este 13.02.2015. Termenul pentru afi[area tabelului defin-
itiv al crean]elor este 11.03.2015. Prima adunare a credito-
rilor la data de 18.02.2015, ora 13:30, la sediul
administratorului  judiciar.

SC Neotel Gsm SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la v~nzare prin licita]ie public` proprietate imobil-
iar` de tip spatiu comercial avand o suprafata masurata
de 84,39 mp situata în Plopeni, bld. Independentei, nr. 4A,
bl. D20, judet Prahova si cota de 11,21% din partile de uz
comun, la pretul de 96.027 lei. Cota de teren indiviza
aferenta constructiei in suprafata de 24,64 mp este pro-
prietate de stat. Licita]ia va avea loc în 08.01.2015, ora
15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii
v~nzarea va fi reluat` în ziua de 15.01.2014 aceea[i or`, în
acela[i loc.

Cabinet Individual de Insolven]` Cherbel Veronica notific`
deschiderea procedurii simplificate de insolven]` a SC
Argessis Security SRL, CIF 21631063, Dosar 689/1259/2014
Tribunalul Comercial Arge[, cu urm`toarele termene: în-
registrare cerere de crean]` 23.01.2015; afi[are tabel pre-
liminar 10.02.2015; afi[are tabel definitiv  05.03.2015;
adunarea creditorilor 11.02.2015, ora 15,00 la sediul Cabi-
net Individual de Insolven]` Cherbel Veronica , sediul în
Pite[ti, str. Smeurei, bl. PS4, Sc. B, ap. 1, jud. Arge[.

Private Liquidation Group IPURL numit administrator ju-
diciar în dosarul 3256/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Ascanio SRL CUI 23332300
J24/337/2008 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`:1. termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Ascanio SRL este data de
09.01.2015; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 29.01.2015; 3.termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de
03.02.2015 [i termenul pentru afi[area tabelului definitiv
al crean]elor va fi data 24.02.2015; 4.prima [edin]` a
adun`rii creditorilor va avea loc în data de 03.02.2015, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group IPURL, Oradea,
str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

Municipiul Timi[oara anun]` publicul interesat asupra de-
ciziei etapei de incadrare de c`tre APM Timi[ de a nu se
efectua evaluarea impactului asupra mediului [i evalu-
area adecvat` \n cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajarea
pistei de skateboard“, amplasat in localitatea Timi[oara,
Parcul Central” A. Scudier”, jud Timi[.Proiectul deciziei de
incadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi consul-
tate la sediul APM Timi[, jud. Timi[, localitatea Timi[oara,
B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, \n zilele de luni – joi 08:00
-16:30, vineri \ntre orele  08:00 –14:00 precum [i la
urm`toarea adres` de internet http://apmtm.anpm.ro-
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ANUN}URI
acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observa]ii la proiecul deciziei de \ncadrare \n termen
de 5 zile de la data public`rii prezentului anun], p~n` la
data de 25.12.2014.

SOMA}IE
Judec`toria Ia[i. Dosar nr. 18123/245/2014. Data emiterii:
30.09.2014. Soma]ie privind uzucapiunea – art. 1051 alin.
2 N.C.P.C. Prin cererea \nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i,
la data de 26.05.2014, reclamanta Diac Maria, domiciliat`
\n Ia[i, str. Semnului nr. 2A, a invocat dob~ndirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune  asupra imobilului teren
\n suprafa]` de 114 mp, situat \n Ia[i, str. Semnului nr. 2A.
Prezenta soma]ie se adreseaz` tuturor celor interesa]i s`
fac` opozi]ie, \n termenul de 6 luni, prev`zut de art. 1051
Noul Cod de Procedur` civil`, care se calculeaz` de la
emiterea celei din urm` publica]ii, dup` care se va trece
la judecarea cererii.

NOTIFICåRI
Tempo Insolv SPRL anunta deschiderea procedurii gene -
rale  de insolventa privind pe SC Troll SRL, cu sediul in
Ploiesti, str.Soldat Erou Arhip Nicolae, nr.2A, bl.53, sc.A,
ap.4, jud.Prahova, J29/1692/2004, RO 16691646, dosar
nr.4715/105/2014 la Tribunalul Prahova. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
05/01/2015, termenul  tabel preliminar 26/01/2015, termen
tabel definitiv 10/02/2015,adunarea creditorilor va avea
loc la 02/02/2015 ora 11 la sediul administratorului judiciar.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Romvac Company SA, cu
sediul în ora[ul Voluntari, {os. Centurii nr.7, Jude]ul Ilfov,
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor,
la data de 23.01.2015, la sediul societ`]ii, ora 13.30. Convo-
carea se face conform Legii 31/1990 cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, a Statutului Societ`]ii [i este valabil`
pentru to]i ac]ionarii SC Romvac Company SA Voluntari,
înregistra]i la Registrul Ac]ionarilor, la sf~r[itul zilei de
19.01.2015. Dac` nu sunt îndeplinite condi]iile legale [i
statutare pentru desf`[urarea Adun`rii Generale, a doua
convocare este în acela[i loc, aceea[i or`, aceea[i ordine
de zi, în data de 06.02.2015. Ordinea de zi este urm`toarea:
1. Aprobarea înfiin]`rii societ`]ii comerciale Centru de Cerc-
etare [i Produc]ie Ionel Victor Patrascu SRL, cu sediul social
în ora[ul Voluntari, [oseaua Centurii nr.7, Hala 5, Jude] Ilfov,
asociat unic SC Romvac Company SA, [i obiect de activi-
tate principal: Cod CAEN 7211 –Cercetare dezvoltare în
biotehnologie. În sala de [edin]e au acces numai ac]ionarii
sau mandatarii acestora, împuternici]i cu procuri speciale,
legitim~ndu-se cu Buletinul/ Cartea de identitate.
Procurile completate [i semnate vor fi depuse la sediul so-
ciet`]ii, colectiv ac]ionariat, p~n` la data de 19.01.2015.

Consiliul de Administra]ie al SC Serico SA convoac` prin
prezenta, Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor (A.G.E.A.) pentru data de 18.02.2015 ora 12.00 la sediul
social, situat în [os. Pipera, nr.46F, sector 2, Bucure[ti.La
A.G.E.A. pot participa [i vota numai ac]ionarii înregistra]i
în Registrul Ac]ionarilor, la sf~r[itul zilei de 31.01.2015 sta-
bilit` ca dat` de referin]`.Capitalul social al Serico SA este
format din 3.395.050 ac]iuni, fiecare d~nd dreptul la un
vot în cadrul Adun`rii Generale a Ac]ionarilor.Ordinea de
zi a A.G.E.A. va fi urm`toarea: 1)Prezentarea Raportului
C.A. cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii
ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, respectiv a
tranzac]ion`rii în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare (ATS) precum [i cu privire la  pie]ele regle-
mentate [i sistemele alternative de tranzac]ionare pe
care pot fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii, în confor-
mitate cu Legea 151/2014 [i pus la dispozi]ia ac]ionarilor
pe situl societ`]ii în condi]iile art. 117.2 din Legea
nr.31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare;2) Dezbaterea de c`tre ac]ionari a situa]iei cre-
ate de lipsa cadrului legal de func]ionare a Pie]ei RASDAQ,
prezentarea Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutu-
lui juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a
Rasdaq sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate; 3) Lu-
area unei hot`r~ri privitoare la efectuarea de c`tre soci-
etate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii
la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o
pia]` reglementat` (BVB/Sibex), în conformitate cu Legea
151/2014;4) Luarea unei hot`r~ri privitoare la efectuarea
de c`tre societate a demersurilor legale necesare în ved-
erea admiterii la tranzactionare a ac]iunilor emise de so-
cietate în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare
(ATS), în conformitate cu Legea 151/2014; 5) Aprobarea
modalit`]ii de retragere din societate a ac]ionarilor în
cazul în care nu se aproba nicio propunere de la punctele
3 sau 4 ale ordinii de zi. În cazul în care se aprob` unul din
punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, punctul 5 din ordinea
de zi se anuleaz`;6)Stabilirea datei de 10.03.2015 ca dat`
de înregistrare pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfr~ng efectele hot`r~rilor adun`rii generale

a ac]ionarilor, în precum [i aprobarea datei de 09.03.2015
ca data ex-date conform art.2, alin. (2), lit.f) din Regula-
mentul ASF nr.6/2009 cu complet`rile [i modific`rile ul-
terioare;7)Mandatarea dlui Tanase Octavian- pre[edintele
consiliului de administra]ie s` efectueze toate procedurile
[i formalit`]ile legale pentru aducerea la îndeplinire a
hot`r~rii A.G.E.A., s` depun` [i s` preia acte [i s` semneze
în numele societ`]ii în rela]iile cu Registrul Comer]ului,
ASF, BVB, precum [i alte entit`]i publice sau private. Man-
datarul va putea delega puterile acordate conform celor
de mai sus, oric`rei persoane dup` cum va considera
necesar.În cazul în care la prima convocare nu se va în-
truni cvorumul necesar pentru ]inerea adun`rii generale,
se convoac` o a doua adunare care se va ]ine în data de
19.02.2015, la aceea[i or`, în acela[i loc [i cu aceea[i or-
dine de zi.Se aduce la cuno[tiin]a ac]ionarilor
urm`toarele:(1) Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezent~nd, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din
capitalul social, au dreptul:a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, cu
condi]ia ca fiecare punct sa fie înso]it de o justificare sau
de un proiect de hot`r~re propus spre adoptare de
Adunarea General` a Ac]ionarilor; b) de a prezenta
proiecte de hot`r~re pentru punctele incluse sau propuse
a fi incluse pe ordinea de zi a Adun`rii Generale; (2) Drep-
turile prev`zute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris,
iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul so-
ciet`]ii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin
mijloace electronice av~nd ata[at` semn`tura electronic`
extins`, la adresa de e-mail:  HYPERLINK
"mailto:info@serico.ro" info@serico.ro;(3) Ac]ionarii î[i
pot exercita drepturile men]ionate mai sus în termen de
cel mult 15 zile de la data public`rii convocatorului în
Monitorul Oficial al Rom~niei, Partea a IV-a.(4) Fiecare
ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri privind
punctele de pe ordinea de zi a Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor, iar societatea va r`spunde la întreb`rile
adresate de ac]ionari; Întreb`rile vor fi depuse în plic în-
chis la sediul societ`]ii sau transmise prin mijloace de
curierat sau prin mijloace electronice, av~nd ata[at`
semn`tura electronic` extins`, la adresa de e-mail:
info@serico.ro., p~n` la data de 12.02.2015. R`spunsul la
întreb`ri se consider` dat dac` informa]ia solicitat` este
publicat` pe pagina de internet a societ`]ii; (5) Ac]ionarii
pot participa personal sau pot fi reprezenta]i în cadrul
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, fie de reprezentan]ii lor
legali, fie de al]i reprezentan]i c`rora li s-a acordat o
procur` special`, în condi]iile art.243 din Legea
nr.297/2004 privind pia]a de capital;(6) Accesul ac]ionar-
ilor este permis prin simpla prob` a identit`]ii acestora,
f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane fizice cu actul de
identitate sau în cazul persoanelor juridice [i a ac]ionar-
ilor persoane fizice reprezentate, cu o procur` special`
dat` persoanei fizice care o reprezint`;(7) Ac]ionarii pot
s`-[i desemneze reprezentantul [i prin mijloace electron-
ice, notificarea desemn`rii prin mijloace electronice
put~ndu-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro,
av~nd ata[at` semn`tura electronic` extins`;(8)
Ac]ionarii pot s` voteze punctele înscrise pe ordinea de zi
[i prin coresponden]`, formularul de vot, completat [i
semnat corespunz`tor, fiind trimise în plic închis la sediul
societ`]ii, p~n` cel mai t~rziu în data de 16.02.2015, ora
12.00; (9) Formularele de procuri speciale care vor fi uti-
lizate pentru votul prin reprezentare, precum [i formula-
rele care vor fi utilizate pentru votul prin coresponden]`
vor fi disponibile la sediul societ`]ii, în timpul zilelor
lucr`toare, între orele 10.00–16.00 [i pe pagina de web a
societ`]ii: www.serico.ro, încep~nd cu data de
19.01.2015;(10) Aceste procuri vor fi depuse în original la
sediul societ`]ii cu cel pu]in 48 de ore înainte de data
fixat` pentru Adunarea General` a Ac]ionarilor, respec-
tiv, p~n` la data de 16.02.2015, ora 12.00. Un exemplar se
va înm~na reprezentantului, unul va r`m~ne la societate
iar cel de-al treilea exemplar va r`m~ne la ac]ionar;Docu-
mentele [i materialele informative precum [i proiectele
de hot`r~ri viz~nd problemele înscrise pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor vor fi disponibile
ac]ionarilor la sediul societ`]ii în timpul zilelor lucr`toare,
între orele 10.00–16.00 [i pe pagina de web a societ`]ii
www.serico.ro, Categoria “Ac]ionari”,Sec]iunea “Materi-
ale AGA”, încep~nd cu data de 19.01.2015. Consiliul de Ad-
ministra]ie, Pre[edinte, Octavian Tanase.

LICITA}II
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 Mijlocii. Nr. înreg.
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare nr. 19130940/ 2014.
Nr. 164740 din 10.12.2014. Anun]ul privind v~nzarea pen-
tru bunuri mobile. 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 08, luna ianuarie, anul 2015, ora 10.00, în locali-
tatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin

licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a deb-
itorului S.C. Maxy Mar Design S.R.L. cu domiciliul fiscal în
localitatea R`d`u]i, str. Putnei nr. 215 C, sc. B, ap. 3, jude]ul
Suceava, cod de identificare fiscal` 19130940. Denumirea
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/ scutit *): Autoturism M1,
Audi nr. \nmatriculare SV - 77 - MKM, nr. de identificare
WAUZZZ4F65N053891 serie motor 030123, an fabrica]ie
2005 – Proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile
nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP Suceava. 58.300 lei.
24%; Circular de formatizat cu incizor Boom 3200 CE Sicar
030123 – Proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile
nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP Suceava. 19.900 lei.
24%; Ma[in` de aplicat cant 030123 – Proces - verbal de
sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/ 21.08.2013
emis de AJFP Suceava. 29.000 lei. 24%; Ma[in` de g`urit
Multiplus DBM21030123 – Proces - verbal de sechestru pen-
tru bunuri mobile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP
Suceava. 10.800 lei. 24%; Aspirator 2 tip ABS 3880 – Holz-
mann 030123 – Proces - verbal de sechestru pentru bunuri
mobile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP Suceava. 2.300
lei. 24%. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea adaugat`
aplicabile pentru v~nzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` 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 partici-
pare, reprezentînd 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate rom~n`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus în limba rom~n`; pentru per-
soanele 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 prezentu-
lui înscris, 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 conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, c~nd
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul
de telefon 0230/ 521.358, int. 717.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava. Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silit` nr. 17791716/
2014. Nr. 164693 din 10.12.2014. Anun]ul privind v~nzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Ianuarie ziua 12. În
temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 12, luna
ianuarie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Transport
Public Local S.A., cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str.
Traian Vuia, nr. 5 A, jud. Suceava, cod de identificare fiscal`
RO 17791716: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclu-
siv TVA: Cot` TVA: Drepturile reale [i privilegiile care gre-
veaz` bunurile. 1. Autovehicul special marca Nissan SDFTL
Oil & Steel Scorpion, an fabrica]ie 2005, culoare alb, serie
sa[iu VWASDFTL053816674, nr. ?nmatriculare SV 07 YMC.
54.804 lei. 24%. Liber de sarcini; 2. Autoturism Dacia SD
LSDJK model AA Berlin`, an fabrica]ie 2007, culoare albas-
tru, serie sa[iu UU1LSDJKF37459678, nr. ?nmatriculare SV
10 BDY. 9.937 lei. 24%. Liber de sarcini; 3. Autoturism Dacia
SD LSDJJ model AA Berlin`, an fabrica]ie 2006, culoare gri,
serie sa[iu UU1LSDJJH35796023, nr. ?nmatriculare SV 09
POX. 9.668 lei. 24%. Liber de sarcini. Total: 74.409 lei.
Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: DGRFP Ia[i - AJFP Suceava
– Proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
163582 din 14.11.2014. 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 in-
vita]i s` prezinte, p~n` la termenul de v~nzare prin
licita]ie, respectiv, p~n` în ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de v~nzare orele 10.00 la sediul AJFP Suceava
– str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj 1, documenta]ia prev`zut`
de art. 162 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-

dur` Fiscal`, republicat`, cu toate modific`rile [i
complet`rile ulterioare, 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 în-
registrare eliberat de Oficiul Registrul Comer]ului; pentru
persoanele juridice 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 fis-
cali c` nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (re-
spectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al
statului [i fa]` de bugetele locale), urm~nd s` se prezinte
la data stabilit` pentru v~nzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 – 173
din O.G. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, 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 telefon num`rul 0230/ 521.358, int.
417.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 6727076/ 2014. Nr. 164691 din 10.12.2014.
Anun]ul privind v~nzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015 luna Ianuarie ziua 09. În temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 9, luna ianuarie, orele
10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str. Vasile Bum-
bac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului S.C. Trust Orizont S.A.,
cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr.
37, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 6727076:
Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv
TVA: Cot` TVA: Drepturile reale [i privilegiile care gre-
veaz` bunurile 1. Autoutilitar` Furgon marca Iveco
model 35S9 Daily, an fabrica]ie 2004, culoare alb, serie
sa[iu ZCFC3562105483767, nr. \nmatriculare SV 09 RRI.
10.300 lei. 24%. Liber de sarcini; 2. Autoutilitar` BB Fur-
gon marca Iveco 35S9V, an fabrica]ie 2006, culoare alb,
serie sa[iu R01S46L3310001, nr. \nmatriculare SV 09 RRJ.
9.400 lei. 24%. Liber de Sarcini; 3. Autoturism marca
Berlin`, an fabrica]ie 2004, culoare negru, serie sa[iu
WBANC71070B656962, nr. \nmatriculare SV 11 CIA. 17.100
lei. 24%. Liber de sarcini; 4. Autoturism cu utilizare mul-
tipl`, marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004,
culoare ro[ie, serie sa[iu ZFA16900000109985, nr. \nma-
triculare SV 08 WSN. 2.700 lei. 24%. Gajat \n favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 5. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie
2004, culoare ro[ie, serie sa[iu ZFA16900000122756, nr.
\nmatriculare SV 08 WSM. 500 lei. 24%. Gajat \n
favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 6. Autoturism cu
utilizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fab-
rica]ie 2004, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000096946, nr. ?nmatriculare SV 08 WTB.
4.950 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 7. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare albastru,
serie sa[iu ZFA16900000113455, nr. \nmatriculare SV 08
WTA. 6.300 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 8. Remorc` DB transport containere marca
Krone AZW18, an fabrica]ie 1996, culoare negru, serie
sa[iu WKEAZW18000T71172, nr. \nmatriculare SV 80
KYA. 13.050 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 9. Automobil mixt marca Dacia D 1307 PU
SFSB-4 1.9D-4WD, an fabrica]ie 2003, culoare gri, serie
sa[iu UU1D4F76X33359341, nr. \nmatriculare SV 08 ACV.
2.100 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 10. Autoutilitar` Furgon marca Mercedes Benz
904.6KA/ Sprinter 416CDI, an fabrica]ie 2004, culoare
alb, serie sa[iu WDB9046631R699864, nr. \nmatriculare
SV 07 ESW. 12.400 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 11. Autoturism AB Berlin` cu hayon
marca Honda GD1 1, an fabrica]ie 2008, culoare ro[ie,
serie sa[iu JHMGD18508S219305, nr. \nmatriculare SV
93 HUP. 15.550 lei. 24%. Liber de sarcini; 12. Autoutilitar`
BA suprastructur` deschis`, marca Iveco ML120E18
RMSCY0, an fabrica]ie 2007, culoare alb, serie sa[iu
ZCFA1ED0202506991, nr. \nmatriculare SV 10 ZKB. 62.550
lei. 24%. Gajat \n favoarea Banca Comercial` Rom~n`
SA; 13. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca
Iveco MLC120E18 RMSCW0, an fabrica]ie 2007, culoare
alb (albastru), serie sa[iu ZCFA1ED0202510061, nr. \nma-
triculare SV 10 ZJD. 58.100 lei. 24%. Gajat \n favoarea
Banca Comercial` Rom~n` SA; 14. Autoutilitar` BA
suprastructur` deschis` marca Iveco ML180E24
RMSCF6, an fabrica]ie 2007, culoare alb (gri), serie sa[iu
ZCFA1TJ0202512943, nr. \nmatriculare SV 10 XWU. 67.050
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lei. 24%. Liber de sarcini; 15. Autoutilitar` BA suprastruc-
tur` deschis` marca Iveco ML180E24 RMSCF5, an fab-
rica]ie 2007, culoare alb, serie sa[iu ZCFA1TJ0202510059,
nr. \nmatriculare SV 10 XWR. 42.500 lei. 24%. Liber de
sarcini; 16. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis`
marca Daf LF55.250 KONAF2, an fabrica]ie 2006, culoare
galben, serie sa[iu XLRAE55CF0L327370, nr. \nmatricu-
lare SV 10 RAK. 68.150 lei. 24%. Liber de sarcini; 17. Auto-
turism AF vehicul cu utilizare multipl` marca Hyundai
CM F7D14, an fabrica]ie 2007, culoare albastru, serie
sa[iu KMHSH81WP7U109985, nr. \nmatriculare SV 10
MKE. 20.550 lei. 24%. Liber de sarcini; 18. Autoturism cu
utilizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fab-
rica]ie 2006, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000693257, nr. \nmatriculare SV 10 MKF. 6.300
lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 19.
Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A
Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie, serie sa[iu
ZFA16900000693169, nr. \nmatriculare SV 10 HVE.
6.300 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 20. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie,
serie sa[iu ZFA16900000694083, nr. \nmatriculare SV
10 HVD. 4.950 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 21. Autoturism cu utilizare multipl` marca
Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare albas-
tru, serie sa[iu ZFA16900000693263, nr. \nmatriculare
SV 10 HUZ. 6.500 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 22. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare
albastru, serie sa[iu ZFA16900000689885, nr. \nmatric-
ulare SV 10 GZO. 6.500 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 23. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare
albastru, serie sa[iu ZFA16900000694155, nr. \nmatric-
ulare SV 10 GBN. 5.850 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 24. Autoutilitar` Furgon marca Ford
Fady / Transit, an fabrica]ie 2006, culoare alb, serie sa[iu
WF0LXXTTFL6S29526, nr. \nmatriculare SV 10 FNX.
11.950 lei. 24%. Liber de sarcini; Total: 461.600 lei.
Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditor, Sarcini: DGRFP Ia[i - AJFP Suceava
- Proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
161971/ 08.10.2014; Piraeus Bank SA Bucure[ti – Gaj;
Banca Comercial` Rom~n` SA – Gaj. 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 ultima zi
lucr`toare precedent` termenului de v~nzare orele
10.00 la sediul AJFP Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1,
etaj 1, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, re-
spectiv: 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 elib-
erat de Oficiul Registrul Comer]ului; pentru persoanele
juridice 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 fa]` de ace[tia (respectiv
obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al statului [i
fa]` de bugetele locale), urm~nd s` se prezinte la data
stabilit` pentru v~nzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 – 173
din O.G. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia m`suri de ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0230/ 521.358, int. 417.

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 Or`[enesc
Gura Humorului. Dosar de executare nr: 6872467/ 2014;
19321966/ 2014; 12050622/ 2014. Nr. 20920 din 15.12.2014.
Anun]ul privind v~nzarea pentru bunuri mobile [i imo-
bile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna Ian-
uarie ziua 09. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 09, luna Ianuarie,
orele 10, anul 2015, în localitatea Gura Humorului, str.
M`n`stirea Humorului nr. 6, se vor vinde prin licita]ie
public` urm`toarele bunuri imobile men]ionate mai jos,
proprietate a debitorilor: 1. SC Ancarol Prod – Com SRL
cu domiciliul fiscal în localitatea Gura Humorului str.
M`n`stirea Humorului nr. 51, cod de identificare fiscal`

6872467: Nr. crt. Denumirea bunului imobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul): Pre]ul de pornire a
licita]iei (exclusiv TVA): Cota de TVA: 24%. 1. C1 - Cl`dire
abator veche - Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top C1.
50.112 lei; 2. C2 – Anexe (grajd, magazii) vechi - Carte Fun-
ciar` 31126, nr. cadastral top C2. 49.372 lei; 3. C3 - Cl`dire
abator [i fabric` preparate – nou`- Carte Funciar` 31126,
nr. cadastral top C3. 3.509.561 lei; 4. C4 - Box` sp`lare auto
– zona curat`, Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top C4.
69.600 lei; 5. C5 - Cas` poart` expedi]ie – zona curat` -
Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top C5. 19.373 lei; 6. C6
- Cas` poart` intrare animale – zona murdar` - Carte Fun-
ciar` 31126, nr. cadastral top C6. 41.615 lei; 7. C7 - Sp`l`torie
echipament [i atelier - Carte Funciar` 31126, nr. cadastral
top C7. 107.000 lei; 8. C8 - Depozit piei - Carte Funciar`
31126, nr. cadastral top C8. 129.098 lei; 9. C9 – Incinerator
- Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top C9. 110.398 lei; 10.
Teren intravilan \n suprafa]` de 13.230 m.p., nr. Cad: 5481,
Cartea Funciar` nr. 31126 provenit` din conversia CF 5646
Gura Humorului. 298.832 lei. Total: 4384961 lei. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: BCR SA – Sucursala Gura
Humorului – Ipotec` legal` \n favoarea BCR – Sucursala
Gura Humorului. 2. P.F.A. Hison Maria cu domiciliul \n
loc. M-rea. Humorului, str. Toader Bubuiog, nr. 12, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` 19321966. - Pensiune
turistic` \n suprafa]` de 480 mp, grajd [i [ur` \n
suprafa]` de 129 mp construite din BCA [i lemn,
acoperit` cu tabl` tip Lidab [i azbociment, evaluat` la
suma de 458683 lei (exclusiv TVA); - teren construc]ii \n
suprafa]` de 1420 mp evaluat la suma de 28136 lei (ex-
clusiv TVA). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori: Agen]ia de Pl`]i pen-
tru Dezvoltare Rural` [i Pescuit. 3. S.C. Italfra SRL cu
domiciliul fiscal în localitatea Gura Humorului str. P-]a.
Republicii, bl. D3, sc. A, ap. 4, jud. Suceava, cod de iden-
tificare fiscal` 12050622. - autoturism marca Dacia
Logan 1.4 MPI, tip SD KSADE, 153089 km rula]i, fabricat
\n anul 2008, evaluat la suma de 11944 lei (exclusiv TVA).
*) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru
pentru v~nzarea bunurilor imobile taxabil` în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul
Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare este
24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau
lit. g) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru v~nzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se prezinte la ter-
menul de v~nzare la locul fixat \n acest scop [i p~n` la
acest termen s` prezinte oferte de cump`rare. De
asemenea, ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` \n cazul
v~nz`rii la licita]ie, cu cel pu]in o zi \nainte de data
licita]iei, o tax` de participare ori o scrisoare de garan]ie
bancar`, reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (cont deschis la Trezoreria ora[ului Gura Hu-
morului RO97TREZ5915067XXX007217) precum [i s`
prezinte dovada emis` de organele fiscale c` nu au
obliga]ii fiscale restante. Ofertan]ii depun cu cel pu]in
o zi \nainte de data licita]iei urm`toarele documente:
oferta de cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare
sau a consituirii garan]iei sub forma scrisorii de garan]ie
bancar`; \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
rom~n`, copie de certificatul unic de \nregistrare elib-
erat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus
\n limba rom~n`; pentru persoanele fizice rom~ne,
copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice
str`ine, copie de pe pa[aport; dovada emis` de organele
fiscale, c` nu are obliga]ii restante fa]` de acestea; de-
clara]ia pe propria r`spundere autentificat` a ofertantu-
lui prin care se certific` faptul c` nu este persoan`
interpus` a debitorului, a[a cum prevede art. 162, alin.
7^2 din OG 92/ 2003, Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat` [i actualizat`. Dosarul privind oferta de
cump`rare se va depune la sediul Serviciului Fiscal
Or`[enesc Gura Humorului, str. M`n`stirea Humorului,
nr. 6 p~n` \n data de 08-01-2015, ora 13. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` 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, c~nd urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/
231391. Data afi[`rii: 17.12.2014.
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Impex SRL Bucure[ti, CUI 9817475, Dosar 1041/1259/2011
pe rolul Tribunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data
de 08.01.2015 ora 13,00 la sediul lichidatorului din
C~mpulung, str. Republicii, nr.35, et. 2, jud. Arge[, licita]ie
public` pentru v~nzarea urm`toarelor bunuri: 1.Teren in-
travilan drum acces în suprafa]` de 987,35 mp + Castel de
ap` situat în localitatea Voluntari, [oseaua de centur`,
nr. 2-4, jud. Ilfov la pre]ul de 11.078 euro f`r` tva; 2.
Autoutilitar` Matiz, 2 buc. la pre]ul de 1820 lei [i 2100 lei
f`r` tva [i autoturism Matiz la  pre]ul de 2800 lei f`r`
tva. Ofertan]ii trebuie s` depun` p~n` la începerea
licita]iei o garan]ie de 10% din valoarea bunurilor în con-
tul RO42PIRB0306737768001000 deschis la Piraeus Bank
Mioveni. Rela]ii la telefon  0744/780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Proiect Arhi
Struct SRL cu sediul în Priboieni, sat Valea Popii, nr.49,
jud. Arge[, CUI 16393593, Dosar 240/1259/2009 pe rolul
Tribunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data de
08.01.2015 ora 11,00 la sediul lichidatorului  din C~mpu-
lung, str. Republicii, nr.35, et.2, jud. Arge[, licita]ie pub-
lic` pentru v~nzarea imobilului “Teren arabil intravilan”
în suprafa]` de 6420 mp, situat în comuna Mo[oaia, sat
Hin]e[ti, punct Acas`, jud. Arge[. Pre]ul de pornire este
de 54.400 Eur fara tva. Ofertantii trebuire sa depuna
p~na la începerea licita]iei o garan]ie de 10% din val-
oarea imobilului în contul RO48BITRAG1RON032083CC01
deschis la Veneto Banca Pite[ti. Rela]ii la telefon
0744/780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Carmengen
Exclusiv SRL Pite[ti, dosar nr. 818/1259/2013, Tribunalul
Specializat Arge[, organizeaz` în data de 08.01.2015, ora
12,00 la sediul lichidatorului din C~mpulung, str. Repub-
licii, nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru
v~nzarea urm`toarelor bunuri: a) autoutilitar` Dacia
Logan – 7.240 lei; b) utilaje patiserie: malaxor - 440 lei;
mixer planetar - 200 lei; cuptor Leventi 2 buc. a  4040 lei
buc.  Pre]urile sunt fara TVA. Rela]ii la telefon
0744.780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Fashion Club
By Anelisse For You SRL Pite[ti, dosar nr. 59/1259/2014,
Tribunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data de
08.01.2015, ora 10,00 la sediul lichidatorului din C~mpu-
lung, str. Republicii nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie pub-
lic` pentru v~nzarea stocului de marfuri textile pentru
b`rba]i, femei [i copii în valoare total` de  9.559 lei, f`r`

TVA. Lista m`rfurilor poate fi consultat` la sediul lichida-
torului. Rela]ii la telefon 0744.780648.

Comuna Mitrofani organizeaz` licita]ie public` deschis`
\n baza HCL nr 38.08.12.2014 pentru concesionarea unei
cl`diri \n suprafa]` desf`[urat` de 199,64 mp [i a terenu-
lui afferent acesteia, imobile situate \n Comuna Mitro-
fani, satul Racu [i care apar]in domeniului public al
localit`]ii. Cl`direa ce se scoate la licita]ie va fi folosit`
ca Centru de formare profesional`. Documentele nece-
sare particip`rii la aceast` licita]ie se pot ridica de la
Prim`ria comunei Mitrofani, jude]ul V~lcea. Licita]ia se
va ]ine \n data de 20 ianuarie 2014, orele 10,30, \n Sala
de Sedin]e a Consiliului Local Mitrofani. Rela]ii supli-
mentare se pot afla apel~nd num`rul de telefon:
0350525230 [i 0763697072.

PIERDERI
Pierdut chitan]ier seria BWLX nr. 8164601-8164625
apar]in~nd Omniasig Ploie[ti. |l declar nul. 

Pierdut ordinal prefectului nr. 313/F/07.10.2004 emis de in-
stant]a prefectului Jude]ului Mehedin]i pentru titularii
Popa Vasile [i Ganovici Lucica. |l declar nul. 

Pierdut atestat profesional transport marf` [i persoane
pe numele Oprea Valeriu. Le declar nule.

SC Divers Print SRL, CUI.RO16417609, J40/7672/2004, de-
clar pierdut Act constatator pentru sediul social din Bu-
cure[ti, sector.3, Bdul.N.Grigorescu nr.37A, bl.B4Bis, sc.B,
et.3, ap.25. Îl declar nul.   

Pierdut Proces-verbal predare-primire, Dispozi]ia de retro-
cedare a Municipiului Bucure[ti, pe numele Ungureanu
[tefan. Le declar nule.  

Pierdut Duplicat Proces-verbal eliberat în 12.05.2008, pe
numele [erbu Covaci Florente.  

C.M.I. Dr. B`il` Suzana, declar pierdut chitan]ier seria CMI
nr. 201-250, C.I.F. 21072468, Bucure[ti.

Declar pierdut` (nul`) autoriza]ie pentru executarea
func]iei revizor tehnic vagoane seria 43 nr. 89268, data
emiterii 10.10.2012, pe numele Andrei Pantilimonescu.

S-au pierdut urm`toarele poli]e: 400319723, 0386904,
0390286, 70672130. Le declar nule.

Pierdut Certificat Competen]` Profesional` manager
transport nr.39929. Telefon: 0752.244.101.

Publicitate


