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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Curtea de Conturi a României organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice vacante în data de 18
noiembrie 2014. Condi]iile de participare la concurs, bibliografia [i tematica se afi[eaz` pe site-ul www.curteadeconturi.ro.
{coala Postliceal` Sanitar` “Thoma Ionescu” din Ploie[ti,
organizeaz` concurs de ocupare-titularizare a
urm`toarelor posturi didactice: - un post didactic de
preg`tire instruire practic`-asisten]` medical`; - un post
didactic de preg`tire instruire practic`-farmacie; 1/2 un
post didactic medicin` general`; - 1/2 un post didactic
farmacie, management financiar farmaceutic [i
legisla]ie. Catedrale sunt construite la nivel posticeal
sanitar (Nivel 5) [i au o valabilitate de 3 ani. Concursul va
avea loc în perioada 06-07.XI.2014 la sediul unit`]ii.
Cererile de înscriere la concurs [i documentele necesare
înscrierii se depun la sediul [colii pân` la data de
15.X.2014. Metodologia de organizare [i desf`[urare a
concursului este probate prin ordinal MEC nr. 5625/2012,
publicat în MO 732/2012. Bibliografia se va afi[a la sediul
[colii. Informa]iile suplimentare se ob]in de la secretariatul [colii, în Str. Predeal Nr. 28, telefon/fax 0244567.395.

VÂNZåRI TERENURI
Vând teren Domne[ti - Tudor Vladimirescu, 2.500mp,
25Euro/mp, negociabil (Bucure[ti-Ilfov). Telefon:
0723.685.061.
Societate Comercial` cu sediul \n Pope[ti Leordeni, Ilfov,
vinde teren în suprafa]` total` de 2710mp +construc]ie.
Pre] negociabil. 0744.377.054.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caut` colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter, dube,
autoutilitar` prelat` 3.5t, sarcin` util` de la 1.000kg, capacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t, 12t, pentru
transport marf` în UE. Obligatoriu [oferul s` cunoasc`
limba englez` sau german`, nivel conversa]ional. Tel:
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@ exs.de, www.exs.de.

CITA}II
Numitul Zaineddin Abdullah, cu ultimul domiciliu în sat
[i com Puscasi, jud Vaslui, este citat pentru 28.10.2015 la
Judec`toria Vaslui din str Inginer Badea Romeo, nr 13,
dosar nr 3368/333/2014-divor] cu minori.
Se citeaz` numita Burgovan Corina, în calitate de pârâta,
în contradictoriu cu reclamantul Sârbu Mihai, pentru
divor]-fond, în dosarul nr. 2399/223/2013 la Judec`toria
Dr`g`[ani, jud.Vâlcea, cu termen la data de 30.10.2014.
Soare Emanuela s` se prezinte la 28.10.2014 la
Judec`toria Craiova, în dosar divor] 38161/215/2013 Complet CMF4, ora 8.30.
Vieru Marcel este chemat la Judec`toria Boto[ani, în
dosarul nr. 3594/193/2014, având ca obiect consfin]ire
acord- divor] cu copii, cu termen la data de 13.11.2014, în
contradictoriu cu Vieru Mihaela.
Kessouri Georgiana cheam` în judecat` pe pârâtul
Kessouri Hamid la Judec`toria Turnu M`gurele, pentru
data de 30 octombrie 2014, ora 8,30, în dosarul civil nr.
1682/329/2014, având ca obiect divor] [i stabilire
locuin]` minor.
Se citeaz` SC Pole Star Kesitrans SRL cu sediul social în
Pite[ti, str. Victoriei nr. 64, Cl`direa C1, corpul A, jude]ul
Arge[, pentru data de 27.10.2014, ora 8,30 la Judec`toria
Pite[ti în Dosarul nr. 25974/280/2013 în contractoriu cu
SC RCS & RDS SA, având ca obiect “cerere valoare
redus`”.
Vod` Liviu, cu domiciliul în Sat.Giurge[ti, Târgu Frumos,
jude]ul Ia[i, este citat în calitate de intimat pentru fond,
în dosarul nr.2551/866/2014, aflat pe rolul Judec`toriei
Pa[cani, cu termen la data de 29.10.2014, ora 09.00, complet C8 FF, camer` Sala 2 în contradictoriu cu Pav`l Cornelia, în calitate de revizuent, având ca obiect fond
funciar, revizuire civil`.
SC Eusory Company SRL, cu sediul \n Ploie[ti, Str. George
Co[buc nr. 16, jud. Prahova, este chemat`, \n calitate de
p~r~t`, la Judec`toria Ploie[ti, Str. V`leni nr. 44, sec]ia
civil`, \n ziua de 30 octombrie 2014, ora 08:30, sala 5, \n
proces cu Societatea Electric` Furnizare SA - AFEE
Ploie[ti, \n calitate de recalamnta, \n dosarul nr.
13288/281/2013. |n caz de neprezentare a p`r]ilor, se va
putea trimite un \nscris, judecata urm~nd a se face \n
lips`.
Se citeaz` Istrare Margareta cu domiciliul necunoscut
la data de 22 oct 2014 la Judec`toria V`lenii de Munte \n
dosar 197/331/2014 la data de 23 oct 2014.
Subscrisa SC Cimenterra Funda]ii Speciale SRL cu sediul
Bucure[ti, Sector 2, Str. Matei Voievod, nr.29, Jud.Bucure[ti, CUI: RO30345397, nr. Registrul Comer]ului
J40/7173/2012, în calitate de administrator, Antonio
Gomez Garcia, este chemat` la Judec`toria Gura Humorului în calitate de chemat` în garan]ie în dosarul
nr.495/737/2014, cu termen de judecat` la data de
24.10.2014.
Se citeaz` pârâtele: Bot Mirela [i Salajan Claudia, cu
domiciliul necunoscut la Judec`toria Zal`u, dosar
1785/337/2012. Termen 13.10.2014.
Numita Gr`dinaru Elena Irina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Satul [i Comuna Victoria, Jud. Ia[i este
chemat` la data de .6.11.2014 ora 8:30 la Judec`toria Ia[i,
C02, în calitate de pârât` în dosarul nr. 19070/245/2014,
având ca obiect ordonan]` pre[edin]ial` - stabilire
locuin]` minor, stabilire contribu]ie între]inere, ac]iune
formulat` de reclamantul Gr`dinaru Petru cu domiciliul
în Comuna Victoria, Jud. Ia[i [i privind pe minorul Gr`dinaru Petru Alexandru
Soma]ie de uzucapiune emis` de Judec`toria Beclean
în baza Încheierii pronun]ate în dosarul 1573/186/2013 la
termenul din 25.09.2014 Prin ac]iunea civil` care face
obiectul dosarului cu num`rul de mai sus reclamanta
Forai Nastasia, cu domiciliul în localitatea Tîrli[ua, nr.265,
comuna Tîrli[ua, jude]ul Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea dobândirii de c`tre ea, reclamant` a dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în
suprafa]a de 6.500 de metri p`tra]i, situat în intravilanul
localit`]ii Moli[et, comuna Tîrli[ua, jude]ul Bistri]aN`s`ud, având categoria de folosin]` cur]i construc]ii,
arabil, fâne]e, neproductiv, identificat prin Cartea Funciar` nr. 25229 Tîrli[ua. Se aduce la cuno[tin]a tuturor
persoanelor interesate faptul c` au posibilitatea de a
formula opozi]ie în termen de 6 luni de la afi[area acestei soma]ii, cu precizarea c`, în caz contrar, se va trece la
judecarea cererii de uzucapiune.
Judec`toria Vaslui, Str inginer Badea Romeo nr 13, dosar
nr 441/333/2012. Sentin]a civil` nr 1189 din 06 mai 2014
:admite cererea formulat` de reclamanta Chetran
Doina, cnp: 2740204374087, cu domiciliu procesual la
Cabinet avocat Zapodeanu Elena, cu sediul profesional
în munc Vaslui, str Pene[ Curcanu, bloc 237, scara B,apt
7,jud Vaslui împotriva pârâtului Chetran Sergiu-Valentin,
cnp 1740127372255, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Miclesti, com Miclesti, jud Vaslui. Constat` c` p`r]ile au
dobândit în timpul c`s`toriei urm`toarele bunuri în valoarea total` de 23.400 de lei: -un imobil cas` de locuit
situat în intravilanul satului Miclesti, com Miclesti, jud
Vaslui, tarlaua 18, cu suprafa]` util` de 121,55 mp,compus din cinci dormitoare,dou` holuri [i o teras`, dobândit prin contractul de vânzare-cump`rare autentificat
sub nr 4176/10.12.2008,cu o valoare de circula]ie de
10.800 de lei; -imobilul teren aferent casei de locuit, în
suprafa]` de 217 mp [i dou` parcele alipite, respectiv 2A797mp-arabil [i 3V-365 mp -vie, în total 1379 mp,situate
în intravilanul satului Micelsti, com Miclesti, jud
Vaslui,tarlaua 18, parcelele 786,787,788 [i 789 dobândite
prin contractul de vânzare cump`rare autentificat sub
nr 4176/10.12.2008 cu o valoare de circula]ie de 12.600
lei. Cotele de contribu]ie la dobândirea bunurilor comune sunt de 50% pentru fiecare parte. Dispune lichidarea cumonitatii de bunuri a p`r]ilor astfel: Atribuie
reclamantei Chetran Doina urm`toarele bunuri,în val-

oarea total` de 23.400 de lei: -imobilul cas` de locuit situat în intravilanul satului Miclesti, com Miclesti, jud
Vaslui, tarlaua 18, cu suprafa]a util` de 121,55 mp compus din cinci dormitoare, dou` holuri [i o teras`, dobândit prin contractul de vânzare-cump`rare autentificat
sub nr 4176/10.12.2008, cu o valoare de circula]ie de
10.800 de lei. -imobilul teren aferent casei de locuit în
suprafa]` de 217 mp [i cele dou` parcele alipite respectiv 2A-797 mp-arabil [i 3V-365 mpmp-vie,în total 1379
mp,situate în intravilanul satului Miclesti,jud Vaslui,tarlaua 18,parcelele 786,787,7888 [i 789,dobândite prin contractul de vânzare-cump`rare autentificat sub nr
4176/10.12.2008 cu o valoare de circula]ie de 12.600.
Oblig` reclamanta s` pl`teasc` pârâtului cu titlu de
sult` suma de 11.700 de lei în cuantum de 6 luni de la
r`mânerea irevocabil` a prezen]ei hot`râri. Oblig` reclamanta s` pl`teasc` expertului în topografie-geodezie
cadastru Luca Liviu diferen]a de onorariu de 200 lei. În
baza art 274 Cod Pr Civ oblig` pârâtul Chetran Sergiu
Valentin s` achite reclamantei suma de 2130,66 de lei
cu titlu de cheltuieli de judecat` din care suma de
1.130,66 de lei reprezentând 1/2 din taxa de timbru [i din
onorariile achitate exper]ilor [i 1000 de lei onorariu avocat. În temeiul art 54 alin 2 din Lg nr 7/1996 [i art 91
din Regulamentul privind organizarea [i func]ionarea
birourilor de cadastru [i publicitate imobiliar` ,aprobat
prin Ordinul nr 633/2006 emis de Agen]ia Na]ional` de
Cadastru [i Publicitate Imobiliar`, un exemplar din
prezen]a hot`râre se va comunica din oficiu Bioului de
Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Vaslui,în termen de
trei zile de la r`mânerea irevocabil` a hot`rârii. Cu drept
de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]a public`, azi, 06.05.2014.

DIVERSE
Lichidator judiciar anun]` deschiderea procedurii insolven]ei debitorului SC Florin Teck Consult SRL, CUI
19795277, dosar nr. 2050/87/2014 Tribunalul Teleorman.
Rela]ii tel 0747.701.632.
Erat`. Prim`ria Comunei Spermezeu dore[te s` fac`
urm`toarea erat` în anun]ul publicat în data de
09.10.2014. Num`rul cererii de proiecte la care se f`cea
referire a ap`rut gre[it în anun]ul din data de 09.10.2014
din cauza unei erori de tehnoredactare. Astfel, num`rul
172 din anun]ul initial este de fapt numarul 173 al cererii
de proiecte pentru proiecte ce au ca scop „Dezvoltarea
economiei sociale”, Axa Prioritar` 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interven]ie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Prin urmare, se prelunge[te
termenul de depunere al scrisorilor de inten]ie, pân` în
data de 14.10.2014, ora 16.00.
Legume Fructe Militari SA cu sediul în Bucure[ti, bd. Iuliu
Maniu nr. 15, sector 6, înmatriculat` în Registrul
Comer]ului sub nr. J40/2159/1991, C.U.I. RO 457704,
reprezentat` de Valeric` Vasile -director general, notific`
pe Apolonia Consult S.R.L. cu sediul în str. Ghiocei nr. 30,
bl. 30C, sc. 2, et. 10, ap. 95, sector 2, Bucure[ti înmatriculat` în Registrul Comer]ului sub nr. J40/7397/2004,
C.U.I. RO 16405418 s` se prezinte la sediul s`u în ziua de
24.11.2014 pentru preluarea bunurilor [i eliberarea
spa]iului ocupat f`r` titlu. Neprezentarea la data, ora [i
locul men]ionate va fi considerat` drept abandon al
bunurilor [i se va proceda la eliberarea spa]iului prin
for]e proprii f`r` a avea vreo r`spundere fa]` de dumneavoastr` ori fa]` de alte persoane pentru inventarul
[i integritatea bunurilor g`site în imobil.
Tribunalul Maramure[. Judec`toria Sighetu Marma]iei.
Soma]e. Emis` în temeiul încheierii civile din 10 septembrie 2014. Având în vedere cererea formulat` de reclaman]ii Godja Teodor, CNP 1600522241646 [i Godja
Maria, CNP 2550101241660 cu domiciliul în Com.Bârsana, nr.498, jud. Maramure[, având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului reprezentând teren de
natur` arabil situat în intravilanul Com.Bârsana în
suprafa]` de 5.978mp, având vecinii Corne[tean Sandu,
Corne[tean Sandu, Ivanciuc Vasile [i Rednic [tefan,
cuprins în CF nr. 833 Bârsana nr.top 7049/1 în suprafa]`
de 3.673mp [i 7049/2 în suprafa]` de 2.305mp dup`
dezmembrare Bârsana, persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim au dreptul de a
formula opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea
prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase luni
de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu s~a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii
formulate de reclaman]i.

SOMA}II
Soma]ie - emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii
04.09.2014, pronun]ate în dosarul nr. 1091/740/2014.
Prin prezenta se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c`
în baza dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de procedur` civil`, reclaman]ii Mircea Marin [i Mircea Maria,
ambii cu domiciliul în comuna M`gura, jude]ul Teleorman au formulat ac]iune care face obiectul dosarului
nr. 24011091/740/2014 prin care au solicitat ca instan]a
s` constate c` au dobândit prin uzucapiune dreptul de
proprietate asupra suprafe]ei de teren de 1077 mp situat` în comuna M`gura, jud. Teleorman, în tarlaua 19,
parcela 906, 907, 908, având urm`toarele vecin`t`]i: N
- Baloi [tefana, E - Teren prim`rie, S- cimitir M`gura, VDrum stradal, precum [i proprietatea imobilului cas` de
locuit cu o suprafa]` construit` de 50 mp [i anexe gospod`re[ti cu o suprafa]` construit` de 30 mp, ridicate
pe suprafa]a de teren de 1077 mp situate în comuna
M`gura, jud. Teleorman, în tarlaua 19, parcela 906, 907,
908 având urm`toarele vecin`t`]i: N - Baloi [tefana, E Teren prim`rie, S- cimitir M`gura, V- Drum stradal, prin
accesiune. Orice persoan` interesat` este somat` ca în
termen de 6 luni de la afi[area [i publicarea prezentei
soma]ii, s` formuleze opozi]ie la cererea de uzucapiune
a reclaman]ilor Mircea Marin [i Mircea Maria, la
Judec`toria Alexandria. În caz contrar, se va proceda la
judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Ob[tea Mo[nenilor Muntele Sterminoasa [i Budislavu,
cu sediul în comuna Racovi]a, jude]ul Vâlcea, prin
pre[edintele Ob[tii, jr. Frântu Ion, în temeiul art. 18, lit.
c din statutul ob[tii, convoac` Adunarea General` Extraordinar`, în data de 02.11.2014, ora 14.00, la sediul Ob[tii,
sat Brad, nr 10, comuna Racovi]a, jude]ul Vâlcea, cu
urm`toarea ordine de zi:- Evaluare pagube aduse ob[tii;Modific`ri la statutul ob[tii; - Probleme organizatorice;
Diverse. În caz de neîndeplinire a cvorumului, Adunarea
se ]ine în 09.11.2014, în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu
aceea[i ordine de zi.

LICITA}II
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al SC Integral Technic Trade Co Ltd SRL desemnat prin Sentin]a Comercial` nr. 6304 din data de
20.09.2011, pronun]at` în Dosar nr. 18357/3/2011 aflat pe
rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la vânzare a urm`torului bun imobil aflat în
proprietatea SC Integral Technic Trade Co Ltd SRL constând în: teren cu destina]ie forestier` în suprafa]` de
1999,75 mp, situat în Municipiul Bucure[ti, [os. Jandarmeriei, nr.20-30, Sector 1, lotul nr.3, în valoare total`
de 169.530 lei exclusiv TVA, identificat [i inventariat conform raportului de reevaluare aprobat în prezenta cauz`
[i a publica]iei de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie.
Vânzarea bunului imobil apar]inând societ`]ii falite se
va organiza în data de 20.10.2014 ora 14,00 prin licita]ie
public` cu strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde
la primul termen de licita]ie, începând cu data de
27.10.2014 se vor organiza licita]ii s`pt`mânale, în fiecare
zi de luni, la aceea[i or` [i în acelea[i condi]ii. Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de înscriere la licita]ie men]ionate în caietul de sarcini, cel
târziu pân` în preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre
starea bunului, pre]ul acestuia, condi]iile de înscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a acestora se pot
ob]ine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul ju-

diciar. Caietul de sarcini se pot achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei. Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.021.227.28.81.
Anun] de participare la licita]ia din data 20.10.2014 pentru achizi]ia public` de servicii exloatare mas` lemnoas`
pe raza de activitate a Direc]iei Silvice Sibiu, de c`tre operatori economici atesta]i în activitatea de eploatare
material lemnos -produc]ia anului 2014 cod
C.P.V.:77211100. În conformitate cu O.U.G. nr.34/2006,
art.51 alin.(2) [i ale H.G. nr.925/2006 [i a regulamentului RNP Romsilva de achizi]ie de servicii din anexa 2B la
OUG/34/2006. 1.Autoritatea contractant`: Regia
Na]ional` a P`durilor-Romsilva. 2.Beneficiar: Direc]ia Silvic` Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbr`vii, nr.140,
telefon:0269.242.142,
fax:0269.214.097,
email
office@sibiu.rosilva.ro, organizeaz` achizi]ie public` de
"servicii exploatare masa lemnoasa". 3.Procedura aplicat`: "licita]ie deschis`" cu oferte în plic închis. 4. Locul
prest`rii serviciilor: D.S. Sibiu: O.S. Arpas, O.S. Avrig, OS
Dumbr`veni, O.S. Sibiu. 5.Natura serviciilor, cantitatea,
valoarea estimat`: -servicii de exploatare mas` lemnoas` din cota anului 2014, cod CPV:77211100; -volumul
oferit spre exploatare este de 2.508 mc brut (2.290mc
net comercial) [i este constituit în 14 loturi cu o valoare
estimat` de 93.617,39 lei respectiv 21.233,73Euro. 6.Serviciile de exploatare sunt divizate pe loturi (partizi sau
grupaje de partizi). 7.În urma desf`[ur`rii licita]iei se vor
încheia contracte de servicii pe o durat` de la semnarea
contractului pân` la 31.12.2014, graficul execu]ie se va
stabili conform cu O.M 1540/2011. 8.Oferta se va depune
pentru: exploatarea fiec`rui lot de mas` lemnoasa în
parte. Pot participa la licita]ie doar agen]ii economici
atesta]i pentru activitatea de exploat`ri forestiere în
conformitate cu OM 223/2008 a Ministerului Agriculturii [i Dezvoltarii Rurale. 9. Termenul de finalizare sau
durata contractului: 31.12.2014; 10.Nu se admit oferte alternative; 11. Documenta]ia de atribuire, se poate ridica
de la D.S. SIBIU sau subunit`]i începând cu data de
13.10.2014. Înscrierea la licita]ie se face contra sumei de
180lei. 12. Termenul [i locul de depunere 20.10.2014, ora12.00, D.S. Sibiu, Sibiu, Calea Dumbr`vii nr.140. 13. Limba
de redactare a ofertelor: român`; 14. Data, ora [i locul de
deschidere a ofertelor: deschiderea ofertelor se face la
sediul Direc]iei Silvice SIBIU, cu sediul în SIBIU, Calea
Dumbr`vii nr.140; data: 20.10.2014, ora:13.00;
15.Modalit`]i de plat` [i sursa de finan]are:plata serviciilor de exploatare mas` lemnoas` se face de ocoalele
silvice conform e[alon`rii contractuale, pe baz` de
recep]ii lunare. Sursa de finan]are -fonduri proprii de
produc]ie; 16.Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile;
17.Garan]ia de participare: conform documenta]iei de
atribuire (cuantumul garan]iei de participare -conform
catalogului pe fiecare lot, perioada de valabilitate -60
zile, forma de constituire:depunere în contul
RO65RZBR0000060001392143 deschis la Raiffeisen
Sibiu sau numerar la casieria D.S. SIBIU [i subunit`]i),
pân` la data de 20.10.2014, ora-12.00; 18.Condi]ii minime de participare:se admite asocierea [i subcontractarea mai multor persoane juridice atestate în
exploat`ri forestiere. 19.Criterii de calificare [i/sau
selec]ie: conform documenta]ie. 20.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor: pre]ul cel mai sc`zut. În
cadrul ofertelor pe lot, clasate pe acela[i loc/egale se va
reoferta în plic închis.
SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
18.11.2014 ora 12.30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: - imobil situat în str. Nicolae
B`lcescu nr. 1, Câmpina, jud. Prahova compus din teren
în suprafa]` de 5.179,80 mp [i construc]iile existente pe
teren (fabric` de pâine, sec]ie produc]ie, moar`, cabin`
poart`); - utilaje panifica]ie. În caz de neadjudecare în
data de 18.11.2014, se vor organiza licita]ii [i în datele de
25.11.2014 [i 02.12.2014 la ora 12.30. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON + TVA, garan]ia de participare
este de 10% din valoarea bunului plus TVA [i caietul de
sarcini 500 RON. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plata în contul de lichidare al SC “Iatan Company” SA nr.
RO75BACX0000003028797001 deschis la Unicredit
}iriac Bank Sucursala Ploie[ti sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii
nr. 85/2006. Înscrierea la licitate se va face cel pu]in cu
o zi înainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513.366 sau 0244-597.751.
SC Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
18.11.2014, ora 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: - Teren intravilan în St = 6837,96
mp situat în com. Dumbr`ve[ti, sat Plopeni, jud. Prahova; În caz de neadjudecare în data de 18.11.2014, se vor
organiza licita]ii [i în datele de 25.11.2014 [i 02.12.2014 la
ora 13,00. Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON
plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu
ordin de plata în contul de lichidare sau numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licita]ie se va face cu
cel pu]in o zi înainte de data licita]iei. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare
pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751
SC Riumfi Construct SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare în data de 18.11.2014, ora 13.30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova urm`toarele bunuri: - teren intravilan St –
700 mp situat în Bolde[ti-Scaeni, str. Distil`rii, jud. Prahova, foarte aproape de DN1A; - autoutilitar` Dacia Drop
Side 1,9D, an fabrica]ie 2006; În caz de neadjudecare în
dat` de 18.11.2014, se vor mai organiza licita]ii, în zilele de
25.11.2014 [i 02.12.2014 la ora 13.30. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în contul
de lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii
nr. 85/2006. Înscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in
o zi înainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
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 - Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg. ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare nr.
19130940/ 2014. Nr. 161778 din 06.10.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna
Octombrie ziua 24. 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
24, luna octombrie, anul 2014, ora 10.00, în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Maxy Mar Design SRL 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 – Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/
21.08.2013 emis de AJFP Suceava. 43.725 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. 14.925 lei. 24%;
Ma[in` de aplicat cant 030123 – Proces - verbal de
sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/ 21.08.2013
emis de AJFP Suceava. 21.750 lei. 24%; Ma[in` de g`urit
multiplus DBM21030123 – Proces - verbal de sechestru
pentru bunuri mobile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de
AJFP Suceava. 8.100 lei. 24%; Aspirator 2 tip ABS 3880 -

HOLZMANN030123 – Proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP
Suceava. 1.725 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 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 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, reprezentînd 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
inmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/
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. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. \nreg. 51523/ 09.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162, alin.(2) din O.G. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua 23 de luna
octombrie anul 2014, 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: 1.
SC Euro Invest Prod SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, [os.
Na]ional` – Complex Comercial Podu de Piatr`, CUI
5069878: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
Autoutilitar` marca MAN, suprastructur` deschis`,
tipul/ varianta 12.225 LLC/ LE220C, an fabrica]ie 2003,
motorin`, cilindree 6.871 cmc, culoare verde + gri, nr.
\nmatriculare IS-54-MTX (stare nefunc]ional`: parbriz
fa]` cr`pat, lips` baterie, lips` roat` de rezerv`, lips`
cric). Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA): 37.725 lei. Cota
TVA *: 24%. Dosar executare nr. 991/ 2010. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin,
camera 107, sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau
2236 – cons. Birliba Gh. 2. SC Arhitect Invest SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i , [os. Nicolina nr. 194, bl. D, sc. C, ap. 27,
CUI 18013852: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Autoturism M1, marca BMW 320i, an fabrica]ie
1991, benzin`, cilindree 1990 cmc, culoare negru, nr.
\nmatriculare IS-09-BNR. Pre]ul pornire a licita]iei (f`r`
TVA): 5.873 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 4157.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i,
mezanin, camera 108, sau la telefon 0232/ 213332, int.
2111 sau 2113 – cons. Damian C. *) Regimul [i cotele de
tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevazute 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 cumparea 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 RO54 TREZ
4065 067X XX0 19752, deschis la Trezoreria Municipiului
Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i - 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 certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie
pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din
care s` rezulte c` 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 persoana interpus`, 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 judecatoreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunostin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Data afi[`rii:
10.10.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg. 51522/ 09.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014, luna octombrie,
ziua 23, ora 10.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din O.G.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 23, luna octombrie, anul 2014, ora
10.00, \n localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor
vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC Company LGV SRL cu
domiciliul fiscal în jud. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 29 / C43
/ 2, CUI 6325621: Dosar executare: 4118. Proprietate imobiliar` situat` \n Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 29 format`
din: Construc]ie industrial` [i edilitar` (C43) cu suprafa]a
construit` de 304,64 mp: C43/1/p - depozit parter cu
suprafa]a util` de 260,09 mp; C43/1/I depozit etaj I cu
suprafa]a util` de 190,76 mp; C43/1/II depozit etaj II cu
suprafa]a util` de 247,60 mp; Teren intravilan \n
suprafa]` de 304,64 mp pe care este construit` cl`direa.
Pre] de pornire a licita]iei pentru acest imobil este de
510.932 lei ( exclusiv TVA). Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Creditori:
ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I – ANAF - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i \nscris` sub nr.
30993/ 24.04.2010. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, camera 105, mezanin
sau la telefon 0232/ 213332, int. 2105 – insp. Buimac R. *)
Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu
prevederile din Legea 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 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 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 certificatul unic de
inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/ 2004, pentru
aprobarea normelor metodologice a O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` \n sensul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`, 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 cunostin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172, [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Data afi[`rii: 10.10.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul Fiscal Orasenesc
Bicaz. Nr. 13.658 din 03.10.2014. Anun] privind vânzarea
pentru bunuri mobile si imobile. În temeiul art. 162, alin.
(1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 24,
luna octombrie, anul 2014,ora 10 în localitatea Bicaz,
strada Barajului, nr. 7, se vor vinde prin licita]ie public`,
urm`toarele bunuri mobile [i imobile proprietate a debitorilor: - Pancu Leonard, domiciliul \n loc. Ceahlau, jud.
Neam]; - Cretu Mihai, domiciliul \n loc. Grinties, jud.
Neam]; - Andrei Ionel, domiciliul \n loc. Tasca, jud.
Neam]; - Samoila Ion, domiciliul \n loc. Hangu, jud.
Neam]; - Baciu Emanoil Octavian, domiciliul \n loc.
Hangu, jud. Neam]; - Irimia Vasile, domiciliul \n loc.
Hangu, jud. Neam]; - Gaina Bangau Simion, domiciliul \n
loc. Damuc, jud. Neam]; - Copot Barb [tefan, domiciliul
\n loc. Bicaz – Chei, jud. Neam]; - Alexandroaie Aurel,
domiciliul \n loc. Hangu, jud. Neam]; - Apreutesei Mircea
Benone, domiciliul \n loc. Tasca, jud. Neam]; - SC Melinka
International SRL, domiciliul Ia[i - pct. lucru Grinties, jud.
Neam]. Nr. Crt. Denumire agent economic: Domiciliul
fiscal: Denumire bun imobil, descriere sumar`: Denumire bun mobil, descriere sumar`: Pre] de evaluare al
bunului f`r` TVA: 1. Pancu Leonard. Loc. Ceahlau, jud.
Neam]. - autoturism marca Mercedes Benz Vito 112 CDI;
an fabrica]ie 2002; NT 06 BHZ, 2148 cmc, culoare alb.
6.518 lei *); 2. Cretu Mihai. Loc. Grinties, jud. Neam]. teren fânea]` \n suprafa]` de 4300 mp situat \n intravilanul comunei Grinties. 2.668 lei *); 3. Andrei Ionel. Loc.
Tasca, jud. Neam]. - autoturism BMW 316L, an fabrica]ie
1990, culoare ro[u, NT 91 TOP. 3.476 lei *); 4. Samoila Ion.
Loc. Hangu, jud. Neam]. - teren fânea]` \n suprafa]` de
10.000 mp. 3.928 lei *); 5. Baciu Emanoil Octavian. Loc.
Hangu, jud. Neam]. - teren \n suprafa]` de 640 mp. 4.121
lei *); 6. Irimia Vasile. Loc. Hangu, jud. Neam]. - locuin]`
\n suprafa]` de 94 mp. 55.708 lei *); spa]iu comercial \n
suprafa]` de 70 mp. 36.604 lei *); teren aferent \n
suprafa]` de 801 mp. 6.878 lei *); 7. Gaina Bangau
Simion. Loc. Damuc, jud. Neam]. - teren p`[une \n
suprafa]` de 54.300 mp. 54.742 lei *); teren fânea]` \n
suprafa]` de 25.800 mp. 19.508 lei *); teren cu vegeta]ie
forestier` \n suprafa]` de 47.600 mp. 53.986 lei *); 8.
Copot Barb [tefan. Loc. Bicaz - Chei, jud. Neam]. autoutilitar` marca Mercedes Benz, tip 412 D, nr. de
\nmatriculare NT 76 FAN, an fabrica]ie 1996. 10.042 lei *);
9. Alexandroaie Aurel. Loc. Hangu, jud. Neam]. - cas`
locuit din lemn \n suprafa]` de 90 mp + anexe din lemn
\n suprafa]` de 36 mp + teren cur]i construc]ii \n
suprafa]` de 400 mp. 59.850 lei *); teren fâne]e \n
suprafa]` de 16.600 mp, intravilan - extravilan Hangu.
44.244 lei *); teren vegeta]ie forestier` \n suprafa]` de
40.000 mp – Hangu. 37.299 lei *); 10. Apreutesei Mircea
Benone. Loc. Tasca, jud. Neam]. - autoutilitara Mercedes
Benz 904 KA, an fabrica]ie 1998, NT 20 BEN, culoare ro[u
metalizat. 12.273 lei *); 11. SC Melinka International SRL.
Ia[i - pct. lucru com. Grinties. jud. Neam]. - cas` P + 1 E \n
suprafa]` de 139 mp. 212.433 lei**); - teren aferent casei.
1.377 lei**); - fabric` (hal`) produc]ie pele]i \n suprafa]`
de 619 mp. 343.595 lei**); - [opron instala]ie uscare \n
suprafa]` de 306 mp. 203.719 lei**); - depozit rumegu[
\n suprafa]` de 1022 mp. 567.293 lei**); - teren cur]i construc]ii. 154.048 lei**); - teren arabil 541 mp. 172.933
lei**); - teren fânea]` 3469 mp. 105.522 lei**). *)
opera]iune scutit` de TVA. **) Cota de tax` pe valoare
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile [i imobile
este de 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin.
(3), lit. (b) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal,
cu modific`rile ulterioare, [i pct. 4, alin. (3) din normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal,
aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/ 2004, cu
modific`rile ulterioare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor mobile [i imobile trebuie s` se prezinte la
sediul Serviciului Fiscal Orasenesc Bicaz pân` în ziua
precedent` licita]iei pentru depunerea urm`toarelor
documente: - oferte de cump`rare; - dovada pl`]ii taxei
de participare la licita]ie în cuantum de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei; - împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant, acolo unde este cazul; - pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie dup`
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; - pentru
persoanele fizice române, copie dup` actul de identitate; - pentru persoanele fizice str`ine, copie dup`
pa[aport; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competenta, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003, republicat`, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0233/
253064 interior 18.
Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de faliment in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 9465/101/2012
pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar
Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu
sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare: 1. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Cl`dire compus` din SAD1
situate la parter [i etaje, compus din 3 înc`peri [i etaj
situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.651,00 lei echivalentul a 162.870,00 euro. 2. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu ranul I,
creditorul ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp; teren
+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei,
nr. 5, jude]ul Mehedin]i, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1,
suprafa]a: 643 mp; teren +construc]ii situate în loc.
Dr.Tr.Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jud. Mehedin]i, CF
52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafa]`: 6817 mp; teren
intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr.5,
jud. Mehedin]i, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2,
suprafa]a: 3202 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr.
Severin, str.Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52301, nr.
cadastru 814/17/4/2, suprafa]a: 722 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5,
jude]ul Mehedin]i, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2,
suprafa]a: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de
7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 euro. 3.
Bunurile imobile aflate in garantia creditorului BCR SA
cu rangul I, creditorul Banca de Export Import a Ro-

maniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.11 jud. Mehedin]i, CF52299, nr. cadastru
1476/1, suprafa]a: 369 mp [i teren +construc]ii situate
în loc.Dr.Tr.Severin, str. Banovi]ei, nr.11, jud. Mehedin]i,
CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafa]a: 23800 mp la
pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00 euro. 4. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu
rangul II - Hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de
protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova)
jud.Timi[, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc
215/16, suprafa]`: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei
de 1.422.777,00 lei echivalentul a 323.800,00 euro. 5.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - SAD2 la parter [i
etaj situate în com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[,
CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafa]`:
1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro. 6. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I,
creditorului ANAF cu rangul II - Spatii depozitare furaje,
rigol` si platform` beton situate în com. Dumbr`vi]a,
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 401672 (CF vechi
20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafa]a: 2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00 euro. 7. Bunul imobil aflat in garantia
creditorului BCR SA cu rangul I - Teren extravilan situat
în comuna Ghiroda, str.Calea Lugojului jud.Timi[, CF
400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2,
suprafa]a: 10.000 mp; teren intravilan situat în comuna
Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude]ul Timi[, CF
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1,
suprafa]`: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro. 8.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedin]i, CF 50155, nr.
cadastru 500, suprafa]a: 20000 mp [i teren intravilan
situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedin]i, CF 50156, nr.
cadastru 551, suprafa]a: 20000 mp. la pretul de pornire
a licitatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00
euro. 9. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR
SA cu rangul I- Teren +construc]ii situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401671(CF vechi
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafa]`: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 529.916,00 lei echivalentul a
120.600,00 euro. 10. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul
II - Teren+construc]ii situate în com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara
– Lipova) jud.Timi[, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9,
suprafa]`: 2354 mp, la pretul de pornire a licita]iei de
1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro. 11 Bunul imobil aflat \n garan]ia creditorului BCR SA cu rangul I - Teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str.I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i, CF 52336, nr.
cadastru 575/2, suprafa]a: 900 mp. la pretul de pornire
a licitatiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00
euro. 12. Bunul imobil aflat in garan]ia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I, creditorul Banca de Export
Import a României Eximbank SA cu rangul II * Teren extravilan +construc]ii situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.Calea
Cerne]ului, nr. 23A, jud. Mehedin]i, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafa]a: 21660 mp* la pretul de pornire a licitatiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00
euro. 13. Bunurile imobile aflate în garan]ia creditorului
BRD SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II, si creditorului Banca de Export Import a României Eximbank
SA cu rangul III* Teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Banovi]ei, nr. 44, jude]ul Mehedin]i, CF
54800, nr. cadastru 991/1, suprafa]a: 9192 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54798, nr. cadastru 991/2, suprafa]`: 4884 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banovi]ei, nr.44, jude]ul
Mehedin]i, CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafa]a: 1913
mp * la pretul de pornire a licitatiei de 1.414.400,00 lei
echivalentul a 320.160,00 euro. 14. Bunul imobil aflat in
garantia creditorului BRD SA cu rangul I * magazin comercial situat în loc. Vânju Mare, str. Republicii, nr. 4,
jude]ul Mehedin]i, CF 50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 *,
la pretul de pornire a licitatiei de 220.715,20 lei echivalentul a 50.654,40 euro. 15. Bunul imobil aflat în garantia
creditorului ANAF cu rangul I * Teren extravilan+constructii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7,
jude]ul Timi[, CF 401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1,
suprafa]a: 5750/11500 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de 404.605,00 lei. 16. Bunul imobil aflat in
garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul II * hala P+1E, bunc`r, magazie [i
zon` de protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara
– Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686(CF vechi 4095), nr.
cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609 mp*, la pretul de
pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua pl`]ii). 17. Bunul imobil aflat in
garantia creditorului BCR SA cu rangul I* Proprietate
imobiliar` apartament cu o camer` [i dependin]e situat in loc. Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6,
judetul Timis; CF 400684-C1-U13 * la pretul de pornire a
licitatiei de 23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00
lei exclusiv TVA. 18. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliar`
apartament cu o camer` [i dependin]e situat in loc.
Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7, judetul
Timis; CF 400684-C1-U17* la pretul de pornire a licitatiei
de 23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor imobile descrise
anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de
09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de insolven]` nr.9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Z`br`u]ului, nr.7A,
jud.Mehedin]i la data de 04.09.2014 orele 13:oo. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea,
pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea caietului de
sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin,
sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti
cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la
acel termen s` depun` oferte de cump`rare. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut` de
lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email: office@consultantinsolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A,
jude]ul Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL, prin Emil Popescu Yna Consulting
SPRL, prin Motoi Gogu

PIERDERI
Pierdut 2 certificate constatoare nr. 61628 [i 12844 pe SC
Damin Eco Serv SRL, CF 6823910; J51/267/2014. Le declar
nule.
SC Lacoli Broker de Asigurare SRL, declar` pierdute
urm`toarele chitan]iere seriile OMN CH nr.62322016232225 [i 6130601-6130625 apar]inând Omniasig Vienna Insurance Group SA [i chitan]ierele seriile GLIAS
nr. 2811426-2811450, GLIAS nr.3493001-3493025 [i GLIAS
3463826-3463850, apar]inând Generali Romania SA. Se
declar` nule.
SC Izoroof Trading SRL cu sediul în Strada N`s`ud, nr.26,
etaj 2, camera 4, sector 5, Bucure[ti, având CUI
RO28325975, înregistrat` la ORC cu nr. J40/4417/2011, declar` pierdute c`r]ile de interven]ie [i Registrele Speciale
pentru 3 case de marcat marca Datecs, model MP 55 [i
anume: -seria 12237577, aviz de utilizare 0140 [i seria fiscal` MB0140122958 -seria 12237579, aviz de utilizare
0140 [i seria fiscal` MB0140122599 -seria 12245405, aviz
de utilizare 0140 [i seria fiscal` MB0140133404.

