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anun}uri

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef sal`,
osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofetar-patiser.
0722.268.866.

Oradea - angaj`m 4 cus`toare industria înc`l]`mintei sau munci-
tori care doresc calificare de cus`tor, în somaj / f`r̀  loc de munc`
de cel pu]in 3 luni, 0728.237.852.

SC Capgemini Services Romania SRL angajeaz` Agent Servicii
Client cu limba bulgar`. Cerin]e: studii medii, cuno[tinte
avansate de limba bulgar` [i limba englez`, cuno[tinte IT la nivel
mediu. Informa]ii suplimentare la recruitment.iasi.ro@capgem-
ini.com sau la telefon: 0232.317.000.

SC D Trans RO SRL cu sediul în ora[ T`lmaciu, str.Mihai Viteazu
bl. 16, Ap. 1, jud. Sibiu, telefon 0269.550.181, fax 0269.550.131 în-
registrat` la ORC Sibiu sub nr.J32/1257/ 2007, având CUI RO
22159300, CAEN-4941 -Transporturi rutiere de m`rfuri, angaj`m
[ofer autocamion/ma[in` de mare tonaj -cod COR 833201. CV-
urile se vor trimite pe adresa de e-mail: d.transro@yahoo.com
sau se vor depune la sediul societ`]ii pân` la data de 16.03.2015
ora 12.

Inspectoratul de Stat în Construc]ii -I.S.C. scoate la concurs
urm`toarele func]ii publice de execu]ie vacante: -Inspector în
construc]ii, grad profesional superior- 1 post- I.R.C. Nord-Est-
Compartimentul Control Urbanism, Amenajarea Teritoriului
[i Autorizarea Execut`rii Lucr`rilor- specializ`rile arhitectur` [i
urbanism [i administrarea teritoriului; -Inspector în construc]ii,
grad profesional superior- 1 post- I.R.C. Sud Muntenia- Compar-
timentul Control Urbanism, Amenajarea Teritoriului [i Autor-
izarea Execut`rii Lucr`rilor- specializ`rile  arhitectur` [i
urbanism [i administrarea teritoriului; -Inspector în construc]ii,
grad profesional asistent- 1 post- I.R.C. Centru- Compartimentul
Supravegherea Pie]ei Produselor pentru Construc]ii, Autorizare
Laboratoare [i Dirigin]i de [antier; -Inspector în construc]ii,
grad profesional principal- 1 post- I.R.C. Bucure[ti-Ilfov- Com-
partimentul Supravegherea Pie]ei Produselor pentru Con-
struc]ii, Autorizare Laboratoare [i Dirigin]i de [antier;
-Inspector în construc]ii, grad profesional superior- 1 post-
I.J.C.Constan]a- Compartimentul Control [i Inspec]ie pentru
Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii- specializarea C.C.I.A.; -In-
spector în construc]ii, grad profesional superior- 1 post -I.J.C.
Arge[- Compartimentul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea
Lucr`rilor de Construc]ii- specializarea C.C.I.A.; -Inspector în
construc]ii, grad profesional superior- 1 post- I.J.C. Dâmbovi]a-
Compartimentul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea
Lucr`rilor de Construc]ii- specializarea C.C.I.A.; -Inspector în
construc]ii, grad profesional superior- 1 post- I.J.C. Dolj- Com-
partimentul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de
Construc]ii- specializarea C.F.D.P.; -Inspector în construc]ii, grad
profesional superior- 1 post- I.J.C. Satu-Mare -Compartimentul
Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii -
specializarea C.C.I.A.; -Inspector în construc]ii, grad profesional
superior- 1 post- I.J.C. Bra[ov- Compartimentul Control [i In-
spec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii- specializarea
C.F.D.P.; -Inspector în construc]ii, grad profesional superior- 1
post- I.J.C. Sibiu- Compartimentul Control [i Inspec]ie pentru
Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii- specializarea Instala]ii pen-
tru Construc]ii; -Inspector în construc]ii, grad profesional su-
perior- 1 post- I.C.M. Bucure[ti -Biroul Control [i Inspec]ie pentru
Calitatea Lucr`rilor de Construc]ii al Sector 1 -specializarea
C.C.I.A.; -Inspector în construc]ii, grad profesional superior- 1
post- I.C.M. Bucure[ti- Biroul Control [i Inspec]ie pentru Cali-
tatea Lucr`rilor de Construc]ii al Sector 2 -specializarea C.C.I.A.;
-Inspector în construc]ii, grad profesional superior- 1 post- I.C.M.
Bucure[ti -Biroul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor
de Construc]ii al Sector 4 -specializarea C.C.I.A.; -Inspector în
construc]ii, grad profesional asistent- 1 post- I.C.M. Bucure[ti -
Biroul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de Con-
struc]ii al Sector 5- specializarea C.C.I.A.; -Inspector în
construc]ii, grad profesional superior- 1 post- I.C.M. Bucure[ti-
Biroul Control [i Inspec]ie pentru Calitatea Lucr`rilor de Con-
struc]ii al Sector 6 -specializarea C.C.I.A. Proba scris` a concur-
sului se va desf`[ura în data de 20.04.2015 la sediul
Inspectoratului de Stat în Construc]ii- I.S.C. Interviul va avea
loc în data de 23.04.2015. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii prezen-

tului anun] în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii- I.S.C., etajul 5, cam-
era 3. Condi]iile de participare la concurs [i bibliografiile se vor
afi[a la sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii- I.S.C. [i pe
site-ul I.S.C. (www.isc-web.ro). Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la num`rul de telefon 021.318.17.00 interior 109.

Prim`ria comunei Filipe[tii de T\rg, jude]ul Prahova, anun]`
demararea procedurii de organizare a concursului pentru ocu-
parea a doua func]ii publice de execu]ie \n cadrul Serviciului
poli]ie local`, astfel: - 1 func]ie public` politist local, clasa III,
grad profesional debutant; - 1 func]ie public` politist local,
clasa I, grad profesional asistent. I. CONDI}II DE DESFå{URARE
A CONCURSULUI: - data, ora [i locul organiz`rii fiec`rei probe
de concurs: a) selectarea dosarelor de \nscriere 8 aprilie 2015
la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de T\rg, jude]ul Prahova;
b) proba scris` 16 aprilie 2015, orele 10.00 la sediul Prim`riei
comunei Filipe[tii de T\rg, jude]ul Prahova; c) interviu 16 aprilie
2015, orele 14.00 la sediul Prim`riei comunei Filipe[tii de T\rg,
jude]ul Prahova; - data p~n` la care se pot depune dosarele de
\nscriere 3 aprilie 2015, orele 16.00; - institu]ia public` la care
se pot depune dosarele – Prim`ria comunei Filipe[tii de T\rg,
jude]ul Prahova.II. CONDI}II DE PARTICIPARE LA CONCURS: -
conform art.54 din Legea nr. 188/1999 – Legea func]ionarului
public modificat` [i completat`; III. A. CONDI}II SPECIALE (pen-
tru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant); -
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; -cuno[tinte
operare PC; III. B. CONDI}II SPECIALE (pentru postul de inspec-
tor, clasa I, grad profesional asistent); -studii superioare juridice
sau administrative absolvite cu diploma de licen]`; -cuno[tin]e
operare PC; -vechime \n specialitatea studiilor – 1 an. Rela]ii su-
plimentare se pot ob]ine la telefon 0244-389.243.

Agen]ia Na]ional` pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bu-
cure[ti, b-dul Dacia nr. 59, sectorul.1, organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante de consilier
juridic clasa I grad profesional superior–9.ani vechime în spe-
cialitatea studiilor. Proba scris` a concursului va avea loc în
data de 14.aprilie.2015, ora.IO00, iar interviul în data de 17
aprilie 2015, ora 12:00, la sediul Agen]iei Na]ionale pentru
Resurse Minerale. Dosarele de înscriere se vor depune la sec-
retariatul Agen]iei Na]ionale pentru Resurse Minerale din b-
dul Dacia, nr.59, sectorul.1, Bucure[ti, pân` la data de
06.aprilie.2015, ora 16:00 [i vor con]ine în mod obligatoriu doc-
umentele prev`zute la art.49 din H.G. nr.611/2008. Anun]ul,
condi]iile de participare la concurs [i bibliografiile sunt afi[ate
la sediul Agen]iei [i pe pagina de internet a Agen]iei
www.namr.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
021317.00.96/ int.109  

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucure[ti
scoate la concurs urm`toarele posturi contractuale conform HG
286/2011: 2 posturi vacante de infirmier` în cadrul Sec]iei Ra-
dioterapie 1, 1 post vacant de infirmier` în cadrul Sec]iei Clinice
Chirurgie Oncologic` 2, 1 post vacant de infirmier` debutant` în
cadrul Sec]iei Radioterapie 2, 4 posturi vacante de infirmier`
debutant` în cadrul sec]iei Anestezie [i Terapie Intensiv`, 1 post
de infirmier̀  debutant` în cadrul Blocului operator, 1 post vacant
de asistent medical debutant generalist cu studii postliceale în
cadrul Laboratorului de Medicin` Nuclear`, 2 posturi de asistent
medical debutant generalist cu studii postliceale în cadrul Ster-
iliz`rii, 2 posturi vacante de asistent medical debutant generalist
cu studii postliceale în cadrul Sec]iei Clinice Oncologie Pediatric`,
1 post vacant de asistent medical debutant generalist cu studii
postliceale în cadrul Sec]iei Clinice Chirurgie Oncologic` 1, 1 post
vacant de asistent medical medical generalist cu studii
postliceale în cadrul Sec]iei Clinice Chirurgie Oncologic` 2, 1 post
vacant de asistent medical principal generalist cu studii
postliceale în cadrul Steriliz`rii. Dosarele de concurs se depun la
Serv. RUNOS din cadrul Institutului pân` la data de 27.03.2015,
ora 15.00. Proba scris` va avea loc în data de 02.04.2015, ora 9.00,
iar proba oral` va avea loc în data de 03.04.2015, ora 9.00, la
sediul Institutului din {os.Fundeni, nr.252, Sect.2, Bucure[ti. Pen-
tru mai multe informa]ii, v` rug`m s` consulta]i avizierul insti-
tutului [i site-ul www.iob.ro.

VÅNZåRI DIVERSE
ADL INVEST SRL vinde depozit carburan]i în Moine[ti, Jude]ul
Bac`u. Detalii la 0751.513.110 -Elena.

VÅNZåRI CASE
Bucure[ti 60.Km, cas` paiant`, intabulat`, electricitate, pu],
curte 1500.mp, autobuz, CFR, 7000.Euro. 0740.203.774.

CITA}II
Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg pentru 01.04.2015, ora 9:00,
numi]ii Vladislav Maria, B`ltean Eva, B`ltean Ieremia, Ceu]`
Mihai Iepure, Popa Mari[ca, Popa Treja, Ceu]` Iancu în dosarul
nr.1286/240/2012.

Cazuc Viorel cu domiciliul în mun. Ia[i, Bd. Socola, nr. 32, bl. Z2,
et. 5, ap. 34, jud. Ia[i, în dosarul nr. 11390/99/2013/a1 aflat pe rolul
Tribunalului Ia[i, cu termen de judecat` în data de 03.09.2015
ora 09:00 având ca obiect atragerea r`spunderii materiale a ad-
ministratorului statutar al debitorului SC Viva Di Serv SRL în con-
formitate cu prevederile art. 138 din Legea 85/2006 privind
procedura insolven]ei. 

Se citeaz` B`la[a Gabriel Dumitru cu ultimul domiciliu în Co-
muna M`gurele, sat M`gurele, nr. 352, Prahova în dosar nr.
3376/331/2012 la data de 17.03.2015 la Judec`toria V`lenii de
Munte. 

Floarea I. Florian [i Floarea I. Iuliana, sunt cita]i în calitate de
pârâ]i în dosarul nr. 6793/288/2014 al Judec`toriei Rm. Vâlcea,
pentru termenul din data de 02.04.2015, în proces de partaj suc-
cesoral cu reclamanta Popescu Filofteia.

Mure[an Nasta Minodora este citat` în dosarul nr.
8821/278/2009, la Judec`toria Petro[ani, la data 23.04.2015, ora
8:30, sala 27, în calitate de pârât`, având ca obiect revendicare
imobiliar`.

ANAF - Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Cita]ie.
Nasce Giancarlo domiciliat în Maniago 33085, str. A. Canova, nr.
1, Italia, este chemat la Tribunalul Suceava, în ziua de 03.04.2015,
ora 09:00, în calitate de pârât în dosarul nr. 2079/86/2014/a1, în
proces cu Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i -
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 7, în calitate de reclamant pentru „Angajarea r̀ spun-
derii conform art. 138 din Legea 85/2006”.

Numitul Nicolau Mihai, fiul lui {tefan [i Pachi]a, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut \n sat Tome[ti, comuna Tome[ti, jud. Ia[i, este
chemat \n judecat` \n data de 30 martie 2015, ora 8.30, la
Judec`toria Ia[i, \n strada Anastasie Panu nr. 25, et. 1, CO3, \n cal-
itate de p~r~t, \n proces cu Nicolau Vasile, reclamant, C`u[ Vale-
ria, B~rzu Elena, Nicolau Vasile [i P`str`vanu Maria \n calitate de
p~r~]i, \n dosar nr. 16953/245/2014, av~nd ca obiect partaj suc-
cesoral, ie[ire din indiviziune.

Numitul Nicolau Vasile, fiul lui {tefan [i Pachi]a, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut \n ora[ Petrila, str. 8 Martie, sc. 1, bl. 27, et. 4, ap.
51, jud. Hunedoara, este chemat \n judecat` \n data de 30 martie

2015, ora 8.30, la Judec`toria Ia[i, \n strada Anastasie Panu nr. 25,
et. 1, CO3, \n calitate de p~r~t, \n proces cu Nicolau Vasile, recla-
mant, C`u[ Valeria, B~rzu Elena, Nicolau Vasile [i P`str`vanu
Maria \n calitate de p~r~]i, \n dosar nr. 16953/245/2014, av~nd
ca obiect partaj succesoral, ie[ire din indiviziune.

Numitul Mihart Romulus Mih`i]` este chemat personal la in-
terogatoriu la Judec`toria Craiova, complet CCOM1, în data de
01.04.2015, ora 10:30, în calitate de pârât, în proces cu SC Allianz
}iriac Asigur`ri SA în calitate de reclamant în dosarul nr.
21383/215/2014 având ca obiect preten]ii.

SC Club 20 Dragon Catering SRL- cu sediul \n Ia[i, Str. Luca Arbore
nr. 2, cam. 6, jud. Ia[i, reprezentat` prin dl. Roibu Lauren]iu \n
calitate de administrator, este citat \n calitate de p~r~t, \n dosarul
nr. 38878/245/2014, (curator special desemnat fiind av. Lupu
Paula Alina) av~nd ca obiect cerere de valoare redus`, \n data de
30.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anas-
tasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 3, complet c03,
reclamant` fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

Tibuleac Nicoleta- cu domiciliul \n Sat Rusenii Vechi, nr.34, com.
Holboca, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de p~r~t`, \n dosarul nr.
1188/245/2015, (cur`tor special desemnat fiind av. Catarschi Iu-
lian Constantin) av~nd ca obiect preten]ii, \n data de 20.04.2015,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu nr.
25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 6, complet c05, reclamanta
fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43,
jud. Ia[i.

DIVERSE
Lichidator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian cu sediul \n Ploie[ti,
Str. V`leni, nr.65, jud. Prahova, notific` deschiderea procedurii
simplificate de insolven]` a SC Isarcom Trading SRL, dosar nr.
1326/105/2015, Tribunalul Prahova. Termen depunere crean]e:
20.04.2015, Termen tabel preliminar: 30.04.2015, Termen tabel
definitiv: 25.05.2015, Adunarea creditorilor: 05.05.2015.

Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34, administrator
judiciar al Delia New Logistic SRL, notific` deschiderea proce-
durii generale a insolventei împotriva debitoarei Delia New Lo-
gistic SRL SRL, CIF 31924273, num`r J38/366/2013 cu sediul social
în Rm. Valcea, str. Calea Lui Traian, nr. 111, bl. 4., sc. B, et. 4, ap.
14, jud. Vâlcea, prin sentin]a nr. 364/12.02.2015 pronun]at` de
Tribunalul Vâlcea, în dosarul 3517/90/2014. Termene: 19.03.2015
termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a
crean]elor; 26.03.2015 termenul de verificare a crean]elor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
crean]e; 16.04.2015 termenul pentru depunerea contestatiilor;
07.05.2015 termenul pentru  afisarea tabelului definitiv de
crean]e. Se notifica faptul ca prima adunare a creditorilor va
avea loc in data de 21.05.2015 ora 13,30 la sediul lichidatorului
judiciar [i convoac` creditorii. Informa]ii suplimentare la tel.
0350414880, 0743050727.



anun}uri

SOMA}II
Pe rolul Judec`toriei Gurahon] este înregistrat dosarul
815/238/2014 având obiect uzucapiunea imobilului constând în
cas`, anexe, curte [i gr`din` în suprafa]` de 1.430mp, situat în
com.Gurahon], Str.Iosa[ului, nr.4, jud.Arad, neeviden]iat în CF,
peten]ii fiind Loghin Valentin Doru [i Loghin Voichi]a domicilia]i
la adresa men]ionat` mai sus. To]i cei interesa]i sunt soma]i s`
fac` opozi]ie în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, în
caz contrar trecând-se la judecarea cauzei.

Dosar nr. 3274/229/2014, România Judec`toria Fete[ti, Jude]ul
Ialomi]a. Soma]ie Având în vedere Încheierea nr. 55 din data de
21.01.2015, pronun]at` de Judec`toria Fete[ti, în dosarul nr.
3274/229/2014 având ca obiect ac]iune în constatare -uzucapi-
une, prin care s-a dispus emiterea soma]iei prev`zute de art.1051
Ncpc. Reclaman]ii Petrache Daniel Ion cu domiciliul în Mun.Con-
stan]a, Prel. Liliacului, nr.2, bl.G5, et.2, ap.32, jude]ul Constan]a
[i Petrache Maria, cu domiciliul în Mun. Fete[ti, Str. C`l`ra[i,
nr.114, jude]ul Ialomi]a, posesori ai imobilului teren intravilan în
suprafa]` de 180mp situat în Mun.Fete[ti, Str.C`l`ra[i, nr.114,
jude]ul Ialomi]a, cu urm`toarele vecin`t`]i:-la Nord -Str. C`l`ra[i,
Stanu Gheorghe; -la Est -Str. 9 Mai; -la Sud -Mocanu Neculai;-la
Vest -Stanu Gheorghe [i Radu Silviu, solicit` în temeiul uzucapi-
unii prin jonc]iunea posesiilor prev. de art.1837, art.1846-1847 [i
art.1660 din vechiul cod civil dobândirea dreptului de propri-
etate asupra acestui imobil. 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,
urmând a se trece la judecarea cererii. Prezenta soma]ie
urmeaz` a fi afi[at` în temeiul art.1051 alin.1 NCPC la imobilul
din litigiu, la sediul instan]ei, la OCPI Ialomi]a [i la sediul
Prim`riei Municipiului Fete[ti, jude]ul Ialomi]a [i urmeaz` sa fie
publicat` în dou` ziare de larg` r`spândire dintre care cel pu]in
unul de circula]ie na]ional` prin diligen]a reclaman]ilor, conform
art.1051 alin.3 din NCPC. Pre[edinte, Grefier. 

Av~nd \n vedere ac]iunea \nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i
sub num`rul de dosar 41627/245/2014, prin care reclaman]ii
R`ileanu Gheorghe, R`ileanu Neculai, R`ileanu Vasilica [i
Raileanu Constantin, solicit`, \n baza art. 1049-1052 NC proc civ,
s` se constate c` au dob~ndit, prin efectul uzucapiunii de 30 de
ani, dreptul de proprietate asupra imobilului \n suprafa]` de
8400 mp, situate \n extravilanul comunei Tome[ti, jud. Ia[i, T97,
parcela A – 5372, L -5373, av~nd ca vecin`t`]i: DE 5365, Diaconu
Tudora, R`ileanu Florin Dumitru [i DE 5221, adres`m, \n baza
\ncheierii din data de 05.03.2015, pronun]at` \n dosarul nr.
41624/245/2014, tuturor celor interesa]i, prezenta soma]ie de a
formula opozi]ie la cererea reclaman]ilor. |n caz contrar, \n ter-
men de 6 luni de la publicarea [i afi[area soma]iei de fa]`, se va
trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
SC Com– Mixt SA prin ac]ionarul majoritar SC Amorel SRL, con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, la sediul s`u
din Sulina, str. A-I-a, nr.120, jud. Tulcea, la data de 23.04.2015, ora
10.00, iar în cazul neîntrunirii prezen]ei necesare a doua convo-
care la data de 24.04.2015, ora 10.00, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Aprobarea Situa]iilor Financiare pe anul 2014; 2. Aprobarea
Raportului de activitate al consiliului de administra]ie [i Raportul
cenzorilor; 3. Analiza activit`]ii din anul precedent; 4. BVC pentru

anul 2015.

SC Com– Mixt SA prin ac]ionarul majoritar SC Amorel SRL, con-
voac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor, la sediul
s`u din Sulina, str. A-I-a, nr.120, jud. Tulcea, la data de 23.04.2015,
ora 11.00, iar în cazul neîntrunirii prezen]ei necesare a doua con-
vocare la data de 24.04.2015, ora 11.00, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Alegerea unui nou administrator; 2. Revocarea comisiei de
cenzori; 3. Alegerea unei noi comisii de cenzori; 4. Actualizarea
actului constitutive al societ`]ii cuprinzând toate modific`rile;
5. Diverse.

Administratorul Unic al SC IMAS- Marketing [i Sondaje SA, C.U.I.
RO 447778, J40/3574/1992, convoac` la adresa sediului social din
Bucure[ti, str. Sfin]ii Apostoli  nr.44, sector 5: Adunarea general`
ordinar` a ac]ionarilor în data de 07.04.2015, orele 12,00, având
la ordinea de zi: -aprobarea situa]iilor financiare pe anul 2014 pe
baza rapoartelor administratorului unic [i a comisiei de cenzori;
-aprobarea contului de profit [i pierdere aferente anului 2014; -
aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli [i programul de ac-
tivitate pentru exerci]iul financiar al anului 2015; -revocare
cenzori [i cenzori suplean]i [i numire cenzori [i cenzori suplean]i;
-reconfirmarea hot`rârii AGA din 10.04.2014 privind vânzarea
imobilului din Calea Plevnei nr. 136 sector 6, proprietatea SC
IMAS- Marketing [i Sondaje SA; -radierea punctului de lucru din
Calea Plevnei nr.136 sector 6; -diverse. Prezen]a convocare se face
prin afi[are la sediul societ`]ii, publicare în Monitorul Oficial [i
în ziare de difuzare na]ional`, conform dispozi]iilor din Actul
constitutiv al societ`]ii  [i prevederilor Legii 31/1990. În cazul în
care nu se întrune[te cvorumul la prima convocare, Adunarea
General` se reconvoac` pentru data de 08.04.2015, orele 12,00,
la aceea[i adres` [i cu aceea[i ordine de zi. La Adunarea General`
pot participa ac]ionarii afla]i în eviden]a registrului ac]ionarilor
la data de 30.03.2015.

LICITA}II
Prim`ria Comunei Vama, Jude]ul Suceava, cu sediul în Strada
Victoriei, nr. 56, telefon: 0230.239.112, scoate la vânzare prin
licita]ie public` deschis` urm`toarele parcele de teren ce apar]in
domeniului privat al comunei: parcela funciar` nr.31968 din
CF31968 Vama, în suprafa]` de 300mp, parcela funciar` nr.31962
din CF31962 Vama, în suprafa]` de 584mp, parcela funciar` nr.
32358 din CF32358 Vama, în suprafa]` de 233mp, parcela funciar`
nr. 32213 din CF32213 Vama, în suprafa]` de 250mp. Instruc]iunile
privind organizarea [i desf`[urarea procedurii de licita]ie se afl`
la sediul institu]iei. Data limit` de depunere a ofertelor este 03
aprilie 2015 inclusiv, prin po[t` sau prin depunere la registratura
prim`riei. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul institu]iei
în data de 07 aprilie 2015, ora 10.00. 

Municipiul Buz`u anun]` lansarea procedurii de atribuire pentru
„Delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului
public [i privat de c`tre Municipiul Buz`u pentru administrarea
[i între]inerea de drumuri urbane prin atribuirea contractului
pe termen lung de proiectare, execu]ie, finan]are [i exploatare
pe baza de performan]`”. V` inform`m pe aceast` cale ca
anun]ul de participare a fost emis în conformitate cu prevederile
legale în vigoare [i este publicat în Monitorul Oficial al României
partea a VI-a, nr.44, ID anun] 24942, având numarul înregistrare
207.387 din 06.03.2015. Operatorii economici interesa]i de pro-
cedura de atribuire în cauza, sunt ruga]i s` solicite acces la doc-
umenta]ia de atribuire, prin intermediul urm`toarelor date de

contact:Consilier Lumini]a Colteanu, Prim`ria Municipiului
Buz`u, str.Unirii nr.163, Serviciul Investi]ii, Achizi]ii, Programe cu
Finan]are Externa, telefon +40238.710.033; +40725.352.010., fax
+40238.727.228, e-mail: luminita.colteanu@primariabuzau.ro.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal
Municipal One[ti. Biroul colectare [i executare silit`. Nr. 102043/
04.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 27, luna martie, orele 10.00, anul 2015,
în localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5, se vor vinde prin licita]ie
public` (al treilea termen) urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorului  SC Visatorul Construct SRL cu domiciliul fiscal
în localitatea Gura V`ii, jud. Bac`u cod de identificare fiscal`
29252413: Teren arabil, în suprafa]` de 4746 mp. extravilan, situat
în localitatea Gura V`ii, jude] Bac`u, pre] de evaluare / de pornire
al licita]iei 7.354 lei (exclusiv TVA). Vânzarea va avea loc în data
de 27 martie 2015, ora 10.00 la sediul Serviciului Fiscal Municipal
One[ti, str. Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` pân`
la data de 26 martie 2015, taxa de participare reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de cump`rare scris`, pre-
cum [i celelalte acte prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se
afl` la sediul vânz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i ob]ine
la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, telefon 0234/320671,
interior 209.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice - Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Num`r
de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759.
Dosar de executare nr. 6576062/2011. Nr. 27790 din 11.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile, Anul 2015, luna aprilie, ziua 01. 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 01, luna aprilie, orele
10:00, anul 2015, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1,
se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile,
apar]inând SC Tricons Invest SRL cu domiciliul fiscal în municipiul
Suceava, str. Fagului, nr. 20, CUI – 4603535, garantate pentru deb-
itorul SC Pit Stop SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Horod-
niceni,  str. ..., nr. 279, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identificare
fiscal` 6576062: a) cl`dire în suprafa]` de 240 mp, compus` din
cabin` cu vestiar [i servicii auto cu birouri, construit` din beton
armat [i teren cur]i -construc]ii în suprafa]` de 1609 mp situat
în localitatea Suceava, str. Gheorghe Doja, nr. 135, cu pre] de eval-
uare/ de pornire al licita]iei 238.500 lei (exclusiv TVA**). *) cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabil` în conformitate 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. **) cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate 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. Bunurile imobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele: Creditori: ...; Sarcini: ... Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate rom`n`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
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de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.
9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când 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
num`rul de telefon 0230/521358, int. 211. Data afi[`rii: 11.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de exe-
cutare silit` nr. 21396847/ 2014. Nr. 152942 din 10.03.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna martie
ziua 26. 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 26, luna mar-
tie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietate a debitorului S.C. M. G. Construct & Pomigarom
SRL, cu domiciliul fiscal în R`d`u]i, str. Volovatului, nr. 83°, ap. 16,
jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 21396847: 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*):1. Mercedes Benz Sprinter – 2001
WDB9056231R247316, Proces - verbal de sechestru bunuri mobile
nr. 152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 7.787 lei, 24%; 2.
Volkswagen Polo - 2002 WVWZZZ9NZ2DO45499, Proces - verbal
de sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis de AJFP
Suceava, 4.319 lei, 24%; 3. Mercedes Benz Atego – 2006
WDB9700781L149338, Proces - verbal de sechestru bunuri mobile
nr. 152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 32.953 lei, 24%;
4.Mitsubishi Canter – 2007 TYBFE85BH6DU13504, Proces - verbal
de sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis de AJFP
Suceava, 15.309 lei, 24%; 5. Renault Megane 1.5 DCI / 2008
VF1LMSFB539483707, Proces - verbal de sechestru bunuri mobile
nr. 152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 8.245 lei, 24%; 6.

Renault Megane 1.5 DCI / 2007 VF1LMSFB538662185, Proces - ver-
bal de sechestru bunuri mobile nr. 152567/ 04.03.2014, emis de
AJFP Suceava, 6.838 lei, 24%; 7. Daewoo Matiz 2007
UU6MF48417D107563, Proces-verbal de sechestru bunuri mobile
nr. 152567/ 04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 2.126 lei, 24%. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înreg-
istrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare,
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 Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de exe-
cutare silit` nr. 21396847 / 2014. Nr. 152943 din 10.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri  imobile. Anul 2015 luna
martie ziua 27. 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 27 luna
martie orele 10.00, anul 2015 în localitatea Suceava, str. Vasile

Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imo-
bile, proprietate a debitorului S.C. M.G. Construct & Pomigarom
SRL, cu domiciliul fiscal în R`d`u]i, str. Volovatului, nr. 83°, ap. 16,
jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 21396847: - teren în
suprafa]` de 1.643 mp cu depozit materiale de 182 mp din co-
muna Marginea, carte funciar` 3000 - C1/ R`d`u]i, nr. cadastral
top 2831/7, pre] de pornire al licita]iei: 111.172 lei (exclusiv TVA )*.
*) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare este 24%. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: BCR S.A., Ipotec`; AJFP
Suceava – Colectare Contribuabili Mijlocii Suceava, Proces - ver-
bal sechestru bunuri imobile nr. 152566 / 04.03.2014. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare prin licita]ie, re-
spectiv, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare ; oferte
de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrul comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul gen-
eral consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale), urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 – 173  din O.G. 92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur̀  fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0230/521358, int. 717.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-

trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Ser-
viciul Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr. 158 din
09.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2015 luna martie ziua 09. 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 25, luna martie, anul 2015, ora
10.00, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam] cu sediul în localitatea Piatra Neam], b-dul Traian nr. 19
bis, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietatea debitorilor: 1. SC Trade Euroland SRL, cu domi-
ciliul fiscal loc. Piatra Neam], str. Mihai Eminescu, nr. 8, bl. D5,
ap. 73, jud. Neam], cod de identificare fiscal`  25357247, dosar
de executare 25357247. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`, Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,
Buc., Pre]ul de  pornire a licita]iei, exclusiv TVA*) (lei): Autotur-
ism M1G Marca Audi, Tipul 4LXBUGQ1, denumirea comercial`
Q7, an fabrica]ie 2007, combustibil – Diesel, Motor 2967 CM3,
trac]iune – integral`, Euro 4, securitate – ABS, airbag- uri, ESP,
195.000 km rula]i, Contract de ipotec` mobiliar` autentificat
la notariat sub nr. 2977 în data de 20.12.2013 în favoarea A.J.F.P.
Neam], 1, 48.125 lei; Aututurism marca Ford Tranzit, autoutili-
tar` N1, an fabrica]ie 2001, cutie de viteze manual`, capaci-
tatea cilindric` 2402, sursa de energie – motorin`, 295.000 km
rula]i, Proces verbal de sechestru bunuri mobile nr. 95853 /
28.11.2012 instituit de A.J.F.P. Neam], 1, 14.819 lei. 2. S.C D& N
Inter Express SRL, cu domiciliul fiscal loc. Borle[ti, jud. Neam],
cod de identificare fiscal` 25557059, dosar de executare
2557059: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`, Drep-
turile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul
de  pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Semiremorc` marca
Schmitz, varianta SPR24/L-13,62; fabrica]ie 2000, culoare gri,
stare satisf`c`toare, Procesul verbal de sechestru nr. 725 /
10.04.2014 instituit de AJFP. Neam], 1, 7.161 lei. *) Regimul [i
cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii la licita]ie, pân` în ziua lucr`toare
precedent` termenului de vânzare (24.03.2015, ora 16.00): -
oferte de cump`rare; - în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
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taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (plata se va face în contul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015,
CUI: 2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant (procur` special`
autentic`); - pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; - pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0233207602, interior 4410 între orele 8.30-14.00. Data
afi[`rii 09.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam].
Dosar de executare nr. 1480929270597 / 2015. Nr. 11.082 din
02.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna martie ziua 02.
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 02, luna aprilie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Pi-
atra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Ro[ca -
Hu]anu Valentin cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra
Neam], Str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, bl. E3, sc. A, etaj III,
ap. 14, Jud. Neam], cod de identificare fiscal`: a) cl`dire ( hal`
) în suprafa]` de 1.152 mp, construit` din zid`rie portant`, par-
doseal` p`mânt, acoperi[ tip teras`, învelitoare din tabl`,
tâmpl`rie PVC cu geam de termopan, par]ial izolat`, situat`
în localitatea Sat Izvoare, Com. D- va. Ro[ie, Jud. Neam], pre]
de evaluare / de pornire al licita]iei 98.958 lei (exclusiv TVA*);
b) teren intravilan, în suprafa]` de 2.428 mp, situat în locali-
tatea Sat Izvoare, Com. D-va. Ro[ie, Jud. Neam], pre] de evalu-
are / de pornire al licita]iei 42.566 lei (exclusiv TVA**); c) teren
cot` parte indiviz`, în suprafa]` de 596,50 mp, cu destina]ie
cale de acces, situat în localitatea Sat Izvoare, Com. D-va. Ro[ie,
Jud. Neam], pre] de evaluare / de pornire al licita]iei 10.457 lei
(exclusiv TVA**). *) opera]iunea este 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. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Lips` creditori, lips` sarcini. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cred-
itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92 / 2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0233 / 207629 inte-
rior 2006. Data afi[`rii: 04.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Dosar
executare nr. V-34. Nr. înreg. CCM 2896/ 09.03.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna martie
ziua 24. În temeiul art. 162 alin. (1)  din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 24 luna mar-
tie anul 2015, ora 10.00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se
vor vinde prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului: SC “Vrg Intertrade” SRL cu domiciliul
fiscal în Ia[i, str. Prof. A. Sesan 9, nr. 10, bl. H5, Et. 4, Ap. 19, CUI
28273000: Nr. crt., Denumire / Descriere, Anul fabrica]iei,
Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA (%): 1.
Nr. înmatriculare IS-12-VRG Autoutilitar` N3, nr.de omologare
BJ17271112J56R3, Nr. identificare WJMM1VUJOOC100508, cu-
loare alb, sursa de energie motorin`, 2001, 10750 lei, 24%; 2.
Nr. înmatriculare IS-43-VRG Semiremorc` Fruehauf, nr. de
omologare D1FR1A0011J9500, Nr. identificare
VFKTD35C1WXXX1292,  culoare alb, 1998, 4400 lei, 24%. Total:

15150 lei. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile / imobile este de 24% în conformitate cu
prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modi-
ficarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i
alte m`suri financiar - fiscale care a fost publicat` în Monitorul
Oficial nr. 431 din 28.06. 2010. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(în contul RO 54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909);
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cred-
itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe pro-
prie r`spundere autentificat` prin notariat, din care s` rezulte
ca au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr.
1050/2004, pentru aprobarea normelor metodologice a O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` în
sensul c` “debitorul nu va licita nici personal, nici prin per-
soan` interpus`” urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 - 174 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, 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, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i – Colectare Contribuabili Mi-
jlocii, etaj 7, camera 1701, sau la telefon 0232 213332, int. 1701.
Data afi[`rii: 13.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Dosar
de executare nr. 3223171 / 2014. Nr. 122 / 02.03.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna martie,
ziua 02. 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 25, luna martie, orele 12.00, anul 2015, în localitatea Pi-
atra Neam], str. B-dul. Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile proprietate a debitorului SC
Transcontinental Tours SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Pi-
atra Neam], str. Elena Cuza, nr. 3, jud. Neam], cod de identificare
fiscal` 3223171, Licita]ia  a III - a, pentru urm`toarele bunuri mo-
bile: Denumirea bunului mobil, Pre] de pornire al licita]iei, ex-
clusiv TVA, (lei), Cota TVA: 1. Autobuz Bova 13 FHD 380, an
fabrica]ie 2005, nr. km. 665500, stare bun`, 141.870 lei, 24%; 2.
Autobuz Mercedes Benz Tourismo RHD, an fabrica]ie 2008, nr.
km. 547637, stare foarte bun`, 241.557 lei, 24%; Drepturile reale
[i privilegiile care greveaz` bunurile: A.J.F.P. Neam] - Colectare
Contribuabili Mijlocii. Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunului sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei ce se pl`te[te în numerar sau prin virament bancar la
A.J.F.P. Neam], CIF 2612782, în contul
RO53TREZ4915067XXX014015 deschis la Trezoreria Neam], îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certi-
ficatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fiz-
ice str`ine, copie dup` pa[aport; dovada emis` de organele fis-
cale c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.
9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când 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 Piatra
Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, etaj 5 cam. 5.08 sau la telefon
num`rul  0233/211433, 0233/207602, int. 6003. Data afi[`rii:
02.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Serviciul
Fiscal Municipal Pa[cani. Nr. 20.158/ 11.03.2015. Dosar de exe-
cutare nr 1842885/ 2013. Anun] privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2015 luna martie ziua 26. În temeiul art. 162 alin.

1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 26, luna martie, anul 2015, orele 10.00,
în localitatea Pa[cani, Strada Gr`dini]ei, nr. 16, jude]ul Ia[i, se
va vinde prin licita]ie public` cu strigare la al treilea termen
urm`torul bun imobil [i terenul aferent: hal` procesare pro-
duse apicole, Nr. cadastral 60024 - CI, suprafa]` util` de 230,59
mp [i teren intravilan în suprafa]` de 3.600 mp situat în in-
travilan Loc. Valea Seac`, jude]ul Ia[i. Pre]ul de pornire a
licita]iei (cl`dire + teren) este de 529.350 lei f`r` TVA. Bunul
apar]ine SC Honey Star SRL Pa[cani, jude]ul Ia[i. Cota de TVA
pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% - neimpozabil în
conformitate cu art. 128 alin 3 lit b din Lg. nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile mai
sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini:
Unicredit }iriac Bank SA, Ipotec` gr. I; Serviciul Fiscal Municipal
Pa[cani, Ipotec` gr. II. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din O.G. nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.
9 alin 2 lit d din O.G. nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când 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 nos-
tru sau la telefon num`rul 0232/760489. Data afi[`rii
11.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Serviciul
Fiscal Municipal Pa[cani. Dosar de executare nr. 1842885. Nr.
20.157 din 11.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna martie ziua 26. În temeiul art. 162 alin.
(1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 26 luna martie anul 2015
ora 10.00, în localitatea Pa[cani str. Gr`dini]ei nr. 16 se vor vinde
prin licita]ie cu strigare la al treilea termen urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Honey Star SRL, cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Pa[cani, str. {tefan cel Mare, Nr. 157, cod
de identificare fiscal` 18428850. Denumirea bunului mobil,
Pre]ul  de pornire a licita]iei (f`r` TVA) este de … lei: 1. Moto-
stivuitor lateral Bationi de 4 Tone, Conf. Fact. 996664/ 04-07-
2011, 22.750 lei; 2. Macara Portal tip C21 cu electropalan de 5
Tone, Conf. Fact. 996665/ 05-07-2011, 68.300 lei; 3. Autoutilitar`
Ford Transit cu num`r înmatriculare IS-08-HLC, nr. identificare
WFOUXXTFPPU4Y57932, 26.725 lei. *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% neimpoz-
abil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulte-
rioare, [i pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare
a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului
nr. 44/2004, cu modific`rile ulterioare. Bunul se g`se[te în
Mun. Pa[cani, Str. ?tefan cel Mare, Nr. 157. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registru-
lui comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cred-

itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-
mitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.( 2) lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0232/722395. Data afi[`rii: 11.03.2015.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional marf` [i agabaritic pe numele Zisu
Florin. |l declar nul. 

Nicolae Constantin declar` pierdut atestatul de transport marf`
general` nr. 0074637000. Se declar` nul.

SC Centro Trans Corporation SRL declar` pierdute carnetele de
borderouri de achizi]ie, astfel: seria DJWHA de la nr.0753701 la
0753750 [i seria DJWHA de la nr. 0753751-0753800.

Pierdut certificat profesional- transport rutier în regim taxi, seria
CPTx, nr. 0038956, eliberat la 25.09.2008 de A.R.R. Ia[i pe numele
Gr`dinaru Ionel. Se declar` nul.

Societatea Comercial` Titan Fitness Club SRL, cu sediul în Bu-
cure[ti, Str. Liviu Rebreanu, nr.6A, Sect. 3, Centrul Comercial “Ga-
leriile Titan”, et.4, Spa]iul Comercial nr. EIV 1, având
J40/12595/2012 [i C.U.I. 30843499, anun]` pierderea certificat-
ului constatator emis de Registrul Comer]ului Bucure[ti pentru
sediul secundar situat în Bucure[ti, [os. Virtu]ii nr.148, sect. 6, la
etajul 1 al Pie]ei Mixte Virtu]ii 2, “Express Bazar”, pe care îl declar̀
nul.

Declar pierdut certificat na[tere pe numele Coman Octavian
Ovidiu emis de Prim`ria Sector 3.

SC AXA Line Exclusiv SRL, C.U.I. 19181153 cu sediul în Sector 2, Bu-
cure[ti, {os. Mihai Bravu nr. 174, declar pierdut` cartea de inter-
ven]ii aferent` casei de marcat marca DATECS, model MP50D,
serie 14045834, serie fiscal` 127589. O declar nul`.

DECESE
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