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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fab-
ricarea de prototipuri, machete [i matri]e, numai în lemn,
argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu prec`dere în indus-
tria auto. C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare, desen
tehnic [i lucrul cu unelte manuale. Pentru mai multe in-
forma]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa contact@prototech-
nology.ro. 

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu sediul
în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.20-22, scoate la concurs, în zilele
de 28.01.2015 (proba scris`) [i 30.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post temporar vacant: 1. Inspector clasa I,
grad profesional principal, Direc]ia Resurse Umane [i
Salarizare. Condi]ii specifice de participare la concursul pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate: minimum 5 ani; Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului: 28.01.2015 – ora
09:00 – proba scris`; 30.01.2015 – ora 12:00 – interviul. În-
scrierile se fac în termen de 8 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.

Prim`ria comunei Lip`ne[ti organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iilor contractual vacante de [ef Birou Administra-
tiv Gospod`rire [i |ntre]inere [i [ofer. Concursul se organizeaz`
la sediul prim`rei comunei Lip`ne[ti, strada Principal` nr. 47,
la data de 29.01.2015, ora 10:00, proba scris` [i la data de
30.01.2015, ora 10:00, interviul. Dosarele de \nscriere la con-
curs se pot depune p~n` la data de 22.01.2015 la sediul co-
munei Lip`ne[ti. Dosarul de \nscriere la concurs trebuie s`
con]in` \n mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 6
din HG nr. 286/2011, modificat` [i completat`. Condi]iile de
participare la concurs [i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la
sediul prim`riei comunei Lip`ne[ti [i pe site-ul Prim`riei co-
munei Lip`ne[ti www.lipanesti.ro. 

Prim`ria Comunei Cord`reni, jude]ul Boto[ani, organizeaz`
concurs, pentru ocuparea unui post contractual, vacant: den-
umirea postului: [ofer; nivelul studiilor: generale/ profesion-
ale. Data, ora [i locul desf`[ur`rii: 06 [i 09.02.2015, ora 11.00,
la sediul Prim`riei Cord`reni. Data limit` pentru depunerea
dosarelor: 30.01.2015, ora 12.00. Persoan` de contact: Lungu
Cristina, secretar, tel / fax 0231.624120, e-mail: primaria_cor-
dareni@yahoo.com. Bibliografia [i tematica sunt afi[ate la
sediul Prim`riei Comunei Cord`reni [i pe pagina de internet
a comunei:
http://cordareni.botosani.ro/categorie/Comuna+Cordareni..

Societatea INAV SA, scoate le concurs postul de Director
Strategie în cadrul Departamentului “Strategie, Investi]ii [i
Fonduri Europene” Responsabilit`]i cheie: - Cunoa[te [i
în]elege cultura organiza]ional` [i capabilit`]ile companiei;
- Propune strategia de dezvoltare a companiei; - Întocme[te
planuri cu ac]iuni concrete de aplicare [i implementare a
strategiei; - Identific` oportunit`]ile de business ap`rute [i
prezint` propuneri concrete de ac]iune, planuri de business;
- Face proiec]ii bazate pe trend-ul actual al pie]ei [i a[tept`rile
viitoare, define[te obiectivele strategice pentru companie; -
Ob]ine [i evalueaz` informa]ii despre mediul de afaceri,
direc]ia pie]ei, competi]ie; - Monitorizeaz` în permanent`
direc]ia în care se îndreapt` organiza]ia [i propune m`suri
imediate în cazul în care se constat` abateri; - Lucrez` îm-
preun` cu echipa de management în vederea identific`rii
m`surilor necesare pentru ca strategia propus` s` fie imple-
mentat` [i s` se ob]in` rezultatele scontate; - Identific` sem-
nalele din interiorul precum [i din exteriorul companiei care
ar putea constitui amenin]`ri pentru stabilitatea [i dez-
voltarea business-ului; Cuno[tin]e: - Licen]iat în [tiin]e ju-
ridice; - Licen]iat în [tiin]e economice; - Doctorand în unul
din cele dou` domenii. Competen]e: - Conducere [i luare de
decizii; - Ini]iaz` ac]iuni, acord` direc]ie, î[i asum` respons-
abilitatea; - Coopereaz` [i este suportiv; - Lucreaz` eficient
atât individual cât [i în echipa sau cu clien]ii; - Se comport`
în mod constant în concordan]` cu valorile organiza]iei; - In-
terac]ionare [i prezentare; - Comunic` [i rela]ioneaz` în mod
eficient; -  Persuasiv; - Analizare [i interpretare; - Demon-
streaz` gândire analitic`; -  Aplic` în mod eficient experien]`
proprie. – Conceptualizare;-  Deschis noilor idei [i experien]e;
- Gestioneaz` situa]iile [i problemele în mod creative; - Are
gândire strategic`; - Sus]ine [i este un factor care pro-
moveaz` schimbarea organiza]ional`. - Organizare [i
execu]ie: - Planific` în avans, lucreaz` în mod sistematic [i
organizat; -  Furnizeaz` calitate serviciilor [i produselor
livrate, la standardele agreate; - Adaptare la schimbare; - Este
adaptabil [i deschis schimb`rii;  Gestioneaz` în mod eficient
presiunea – Antreprenor; -  Se concentreaz` pe ob]inerea
rezultatelor [i atingerea obiectivelor personale [i profesion-
ale;  Buna în]elegere a mediului de business. Criterii de suc-
ces: - identific` corect nevoile de dezvoltare ale organiza]iei
[i furnizeaz` solu]ii potrivite de finan]are; - evalueaz` sta-
tus-ul tuturor proiectelor din organiza]ie [i asigura existen]a
resurselor proiectelor de dezvoltare pentru finalizarea la
timp [i încadrarea în bugetul alocat; - experien]` în posturi
similare de minim 10 ani. Date contact: Trimite]i solicitarea
dvs pe adresa de email: economic@inav.ro, pân` la data de
20.01.2015. Doar persoanele care corespund cerin]elor pos-
tului vor fi contactate.

|NCHIRIERI OFERTE
Magazin 20 mp, Drobeta 19, langa Petrom. Eminescu. 250E.
0722.600.121.

CITA}II
Afr̀ sinei Dumitru, com. Vorona, sat Poiana, jud. Boto[ani, este
citat la Judec`toria Boto[ani, în dosar 12599/193/2013, pentru
04.02.2015, partaj succesoral cu Afr`sinei Anton.

Se citeaz` pârâtul Dumitrescu Alexandru, domiciliat în Sue-
dia, Limared 51442, Blaklocke Vagen 3, pentru a se prezenta
la data de 03.02.2015 la Judec`toria Pite[ti, în Dosarul nr.
2523/280/2014, având ca obiect partaj succesoral, reclaman]i
fiind Bucur Tatiana-Gabriela [i Minguez-Bucur Raluca-Iuliana.

Se citeaz` Comuna Olari prin primar cu sediul \n comuna
Olari, sat Olari, jude]ul Prahova, \n calitate de p~r~t` \n dosarul
nr. 2216/281/2014 aflat pe rolul judec`toriei Ploie[ti cu sediul
\n Ploie[ti, Str. V`leni 44, ac]iune formulat` de c`tre recla-
manta Parohia Olarii Vechi. Dosarul are termen de judecat` la
data de 23.01.2015.

Numitul Vranciu Vasile, cu ultimul domicilu în Vaslui, str. Fer-
oviari, bl. 360, et. 4, ap. 1 sau Vaslui, str. Republicii, bl. 321, sc.
B, ap. 7 este citat la Judec`toria Vaslui din str. Ing. Badea
Romeo nr. 13 pentru data de 12.02.2015, în dosarul nr.
4694/333/2014, divor].

Numitul Stoica Catalin cu ultimul domiciliu cunoscut \n sat
[i comuna Puscasi, jud. Vaslui este citat la Judec`toria Vaslui
din strada Inginer Badea Romeo nr. 13 pentru 05.02.2015,
dosar nr. 3877/333/2014, divor] - copii minori.

Numita Drago[ Ileana Andreea cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n sat [i comuna Iv`ne[ti, jude]ul Vaslui este citat` la
Judec`toria Vaslui din str. Inginer Badea Romeo nr. 13 pentru
20.01.2015, dosar 4056/333/2014, exercitare autoritate p`rin-
teasc`.

DIVERSE
Informare. Aceast` informare este efectuat` de: SC OMV
PETROM SA, cu sediul în Bucure[ti, strada Coralilor, nr. 22, sec-
tor 1 (Petrom City), tel +4(021)40.222.01, ce inten]ioneaz` s`
solicite de la Administra]ia Bazinal` de Ap` Arge[ - Vedea, Aviz
de Gospod`rire a Apelor pentru obiectivul: „Realizare foraje
pentru monitorizarea apei subterane” – Depozit Titan, obiec-
tiv localizat în intravilanul municipiului Bucure[ti, {oseaua
Vergului, nr.16A, sector 2. Aceast` investi]ie este nou`. Ca ur-
mare a activit`]ii proiectate nu vor rezulta ape uzate. Aceast`
solicitare de aviz este conform` cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Per-
soanele care doresc s` ob]in` informa]ii suplimentare cu
privire la solicitarea Avizului de Gospod`rire a Apelor pot con-
tacta solicitantul de aviz la adresa men]ionat` dup` data de
08.01.2015.

SOMA}II
România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1796/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune – emis` în baza Încheierii pronun]at`
la 11.12.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
1796/265/2014, reclamantul Curtuiu[ V. Vasile, domiciliat în
loc. Romuli, nr. 181, jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre
defunctul Curtuiu[ Vasile, asupra terenului înscris în CF 99
Romuli, top. 1129/2/2 în suprafa]` de circa 7,60 ha. Aducem la
cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate faptul c` au posibil-
itatea de a formula opozi]ie în cauz`, în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urm` publica]ii, în caz contrar, instan]a
urmând a trece la judecarea cererii de uzucapiune. Pre[ed-
inte, Munteanu Diana-Maria, Grefier, {tiopu Ana.

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 705/265/20114. Ex-
tras din Sentin]a Civil` nr. 2581/2014 pronun]at` în [edin]a
public` din data de 28 Noiembrie 2014 (...)Admite ac]iunea
civil` formulat` de reclamantul Talpo[ Niculi]`, domiciliat în
(...) împotriva pârâtei Talpo[ Nicoleta, domiciliat` în (...) [i, în
consecin]` dispune desfacerea c`s`toriei încheiat` între p`r]i
la data de 16.03.1991 [i înregistrat` sub nr. 10/16.03.1991 la
Prim`ria com. Rebri[oara, certificat seria (...), din vina exclu-
siv` a pârâtei. Dispune ca pârâta s`-[i reia numele avut ante-
rior c`s`toriei, respectiv acela de „Seni”. Oblig` pârâta s`
pl`teasc` reclamantului suma de 1300 lei, reprezentantând
cheltuieli de judecat`. Cu apel în termen de 30 de zile de la co-
municare. Pronun]at` în [edin]a public` azi 28 Noiembrie
2014.

|n baza încheierii de [edin]` din data de 24.09.2014, în temeiul
art.1051 Cpr.civ, Judec`toria Dr-Tr-Severin, jud. Mehedin]i a dis-
pus emiterea prezentei soma]ii prin care se aduce la
cuno[tin]a persoanelor interesate c` prin cererea înregistrat`
la Judec`toria Dr-Tr-Severin sub num`r de dosar
4850/225/2014, reclamanta Bureta Floarea, domiciliat` în co-
muan Breznita Ocol, jud.Mehedin]i, a chemat în judecat` pe
pârâta Unitatea Administrativ Teritorial` Comuna Breznita
Ocol, cu sediul în comuna Breznita, jud. Mehedin]i, solicitând
ca prin hot`rârea ce se va pronun]a, instan]a s` constate c` a
dobândit dreptul de proprietate asupra unui teren în
suprafa]` de 1.356mp, dobândit prin prescrip]ia achizitiv` de
30 de ani, situat în intravilanul comunei Breznita Ocol, cu
vecinii: N-Trifu Mihai, S-Radutu Virgil, E-Stefan Constantin, V-

Drum, teren pe care îl de]ine prin posesie înc` din anul 1965,
f`r` a fi tulburat` de vreo persoan`, f`r` ca altcineva s` fi
depus cerere de reconstituire pentru aceast` suprafa]`, de la
momentul când a intrat în posesia acestuia, ca [i curtea casei
[i gr`dina, fiind îngr`dit` [i neaflându-se în domeniul pulic. A
precizat c` pe acest teren a edificat mai multe costruc]ii, re-
spectiv: o cas` de locuit, o buc`t`rie, o polata [i un grajd,
bunuri imobile pe care le între]ine [i în prezent, achitând tax-
ele [i impozitele aferente, atât terenului, cât [i ale construc]iei.
În temeiul art. 1051, al. 2,pct.e, Cod proc.civ. som`m prin
prezenta pe to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie la cererea de
uzucapiune formulat` de reclamant`, în caz contrar, în ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii a
prezentei soma]ii se va trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Convocare. Administratorul SC Delta Railway Construction
SRL, cu sediul \n Str. Salcâmilor nr 46, Dudu, Com. Chiajna,
Jude]ul Ilfov, Rom~nia, înmatriculat` la Registrul Comer]ului
sub nr. J23/1500/2013, cod unic de înregistrare RO 31665756,
convoac` adunarea asocia]ilor pentru data de 27.01.2015 ora
08:00, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Majorarea capitalului
social al societ`]ii cu suma de 1000 (o mie) lei, prin noi apor-
turi \n numerar, de la 240 lei la 1240 lei, prin emisiunea unui
num`r de 100 (o suta) p`r]i sociale cu valoare de 10 lei fiecare.
|n cazul \n care \n data de 27.01.2015 nu se \ndeplinesc
condi]iile legale pentru ]inerea adun`rii, aceasta se convoac`
la data de 28.01.2015 la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi.
Data: 13.01.2015. Administrator Dan-Gaby Bostan..

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii
nr.297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind
emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare, ale Regulamen-
tului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea unor anumite
drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale so-
ciet`]ilor, modificat [i completat prin Regulamentul C.N.V.M.
nr.7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014, Legea 151/2014, art.2,
alin.1, privind clarificarea statutului juridic al ac]iunilor care
se tranzac]ioneaz` pe pia]a RASDAQ sau pe piata valorilor
mobiliare necotate [i ale Actului Constitutiv al S. Romaero
S.A., Consiliul de Administra]ie al S. Romaero S.A. -cod unic de
înregistrare RO 1576401, num`r de ordine în Registrul
Comer]ului J40/3940/1991 -convoac`: Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor la data de 17.02.2015 ora 14, la sediul
societ`]ii din Bucure[ti, Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1,
pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la
data de referin]` de 04.02.2015 cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Prezentarea Raportului C.A. cu privire la cadrul juridic aplica-
bil tranzac]ionarii ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, respec-
tiv a tranzac]ion`rii în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare (ATS) precum [i cu privire la pie]ele reglemen-
tate [i sistemele alternative de tranzac]ionare pe care pot fi
tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. 2. Aprobarea efectu`rii de
c`tre societate a demersurilor legale necesare în vederea ad-
miterii la tranzac]ionare a ac]iunilor societ`]ii Romaero S.A.
pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. 3. Aprobarea
modalit`]ii de retragere din societate a ac]ionarilor în cazul în
care nu se aprob` nici una din propunerile de la punctul 2. În
cazul în care se aprob` una din propunerile de la punctul 2,
punctul 3 de pe ordinea de zi se anuleaz`. 4. Aprobarea man-
datarii Directorului General Adjunct s` efectueze toate pro-
cedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege pentru aducerea la
îndeplinire a Hot`rârii A.G.E.A. s` depun` [i s` preia acte [i s`
semneze în acest scop în numele societ`]ii în rela]iile cu ASF,
BVB, Depozitarul Central precum [i alte entit`]i publice sau
private. 5. Aprobarea modific`rii actului constitutiv al S. Ro-
maero SA în sensul schimb`rii denumirii ac]ionarului Minis-
terul Economiei, în Ministerul Economiei, Comer]ului [i
Turismului, în conformitate cu prevederile OUG nr.86/2014
privind stabilirea unor m`suri de reorganizare în cadrul ad-
ministra]iei publice centrale [i pentru modificarea [i com-
pletarea unor acte normative dup` cum urmeaz`: 

Art.7 alin.(2) litera (c): „Ministerul Economiei, Comer]ului [i
Turismului -ac]ionar în numele Statului Român -persoan` ju-
ridic` român` cu sediul în Bucure[ti, Calea Victoriei nr.152, sec-
tor 1, care de]ine 3.241.752 ac]iuni, reprezentând 8.104.380 lei,
respectiv 51,90001% din capitalul social total”; Se man-
dateaz` Directorul General Adjunct al S. Romaero SA, s` sem-
neze Actul Constitutiv actualizat. 6. Aprobarea ex-date de
9.03.2015 [i a datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare, re-
spectiv de identificare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor din data de 17/18.02.2015, în conformitate cu dis-
pozi]iile art.238 din legea 297/2004 privind pia]a de capital;
7. Împuternicirea doamnelor Tena Veronica, identificat` cu CI
seria RR nr. 660248 [i Ionescu Alina Claudia identificat` cu CI
seria RR nr.919564 având func]iile de consilieri juridici în
cadrul societ`]ii, pentru a îndeplini toate formalit`]ile nece-
sare în vederea înregistr`rii hot`rârilor Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor la Registrul Comer]ului. Unul sau
mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce
pân` la data de 30.01.2015 puncte pe ordinea de zi a adun`rii
generale extraordinare a ac]ionarilor, cu condi]ia ca fiecare
punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de
hot`râre propus spre adoptare de adunarea general` extraor-
dinar` a ac]ionarilor; de a prezenta pân` la data de 30.01.2015
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale extraor-

dinare. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale. So-
cietatea comercial` are obliga]ia de a r`spunde la întreb`rile
adresate de ac]ionari, sub condi]ia respect`rii art.13 (2) din
Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009. Drepturile prev`zute ante-
rior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice). Documentele [i in-
forma]iile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
precum [i proiectul de hot`râre supus dezbaterii [i aprob`rii
A.G.E.A. sunt disponibile la sediul S. Romaero S.A., la Secre-
tariatul A.G.A., începând cu data de 16.01.2015, precum [i pe
website-ul societ`]ii Romaero S.A.: www.romaero.com. Par-
ticiparea la [edin]a adun`rii generale a ac]ionarilor se face
conform legisla]iei specifice în vigoare [i Actului Constitutiv
al S. Romaero S.A., prin reprezentare direct` sau pe baz` de
procur` special`. Formularele de procur` special` pentru
reprezentare în A.G.E.A. [i buletinele de vot prin corespon-
den]` se pot ob]ine: la Secretariatul A.G.A. precum [i pe web-
site-ul societ`]ii Romaero SA: www.romaero.com, sec]iunea
Leg`turi –Romaero Info– Informa]ii ac]ionari, începând cu
data de 19.01.2015 [i vor fi depuse pân` la data de 16.02.2015.
În situa]ia în care la prima convocare nu se întrunesc condi]iile
legale de reprezentare, A.G.E.A. se reprogrameaz` pentru data
de 18.02.2015, în acela[i loc, la aceea[i or`, cu aceea[i ordine
de zi. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
021/599.41.04; fax 021/599.41.05. Pre[edinte C.A., Encutescu
Aurel Sorin.

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pret de 159.110 lei +
TVA, spa]iu comercial 124 mp, \n Ploie[ti, Str. Ghe. Gr. Can-
tacuzino, jud. Prahova. Licita]iile se organizeaz` la 21.01.2015 [i
04.02.2015 la ora 10:00. Informa]ii la 0744.688.623.

Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pret de 316.347 lei +
TVA: teren intravilan 1.138 mp si hala productie, situate \n
C~mpina, Str. Popa {apc`, jud. Prahova. Licita]iile se orga-
nizeaz` la 30.01.2015, 20.02.2015 [i13.03.2015, la ora 10:30. In-
forma]ii la 0744.688.623.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Carmengen Exclu-
siv SRL Pite[ti, dosar nr. 818/1259/2013, Tribunalul Specializat
Arge[, organizeaz` în data de 02.02.2015, ora 12,00 la sediul
lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35, et 2, jud.
Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea urm`toarelor bunuri:
a) autoutilitar` Dacia Logan – 7.240 lei; b) utilaje patiserie:
malaxor - 440 lei; mixer planetar - 200 lei; cuptor Leventi 2
buc. a 4040 lei/buc.  Pre]urile sunt f`r` TVA. Rela]ii la telefon
0744.780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Fashion Club By
Anelisse For You SRL Pite[ti, dosar nr.59/1259/2014, Tribunalul
Specializat Arge[, organizeaz` în data de 02.02.2015, ora 10,00
la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii nr. 35, et
2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea stocului de mar-
furi textile pentru b`rba]i, femei [i copii, în valoare total` de
9.559 lei, f`r` TVA. Lista m`rfurilor poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. Rela]ii la telefon 0744.780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Proiect Arhi Struct
SRL cu sediul în comuna Priboieni, sat Valea Popii, nr.49, jud.
Arge[, CUI 16393593, Dosar 240/1259/2009  Tribunalul Spe-
cializat Arge[, organizeaz` în data de 02.02.2015, ora 11,00, la
sediul lichidatorului  din Câmpulung, str. Republicii, nr.35, et.2,
jud. Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea imobilului “Teren
arabil intravilan” în suprafa]` de 6420 mp, situat în comuna
Mo[oaia, sat Hin]e[ti, punct Acas`, jud. Arge[. Pre]ul de
pornire este de 54.400 Euro f`r` TVA. Ofertan]ii trebuie s`
depun` pân` la începerea licita]iei o garan]ie de 10% din val-
oarea imobilului în contul RO48BITRAG1RON032083CC01 de-
schis la Veneto Banca Pite[ti. Rela]ii la telefon  0744/780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Rall”s Agency SRL,
dosar nr. 34275/3/2013, Tribunalul Bucure[ti, organizeaz` în
data de 02.02.2015, ora 12,30 la sediul lichidatorului din Câm-
pulung, str. Republicii, nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie public`
pentru vânzarea urm`toarelor bunuri: a) birouri - 3 buc`]i, la
pre]ul de 200 lei/birou, b) sistem alarm`, la pre]ul de 650 lei.
Pre]urile sunt f`r` TVA. Rela]ii la telefon 0744.780648.

Lichidatorul Leavis Cont IPURL notific` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei \mpotriva debitorului SC El Corado
SRL, dosar 8186/105/2014 Tribunalul Prahova. Termene:
depunere opozi]ii 10 zile de la primirea notific`rii, \nregistrare
crean]e 23.01.2015, afi[are table preliminar 02.02.2015,
solu]ionare contesta]ii [i afi[are tabel definitiv 26.02.2015.
Adunarea creditorilor 06.02.2015 ora 14:00, la sediul lichida-
torului. Rela]ii la telefon 0723.880.617.

Comuna Traian, prin primar, cu sediul în comuna Traian,
jude]ul Teleorman, cod fiscal 4568659, tel/fax 0247/420613,
anun]` organizarea licita]iei publice cu strigare pentru data
de 23.01.2015, ora 11,00, în vederea închirierii unei p`r]i din
imobilul-construc]ie-dispensr veterinar, în suprafa]` de 34,6
mp situat în intravilanul comunei Traian, jud. Teleorman.. Data
limit` de depunere a ofertelor: 23.01.2015, ora 10,00, la sediul
Prim`riei Traian. Documenta]ia de atribuire se poate ob]ine
de la sediul Prim`riei Traian. Informa]ii la telefon 0247/420613.

Debitorul SC Revolt Security SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare urm`toarele: Autovehicule: -Renault Laguna 1 buc, -Volk-
swagen Caddy 1 buc. Pre]ul de pornire al licita]iei reprezint`
valoarea stabilit` în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun
în parte exclusiv TVA. Participan]ii la licita]ie vor trebui s`
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achizi]ioneze pân` la data [i ora licita]iei Caietul de Sarcini
unde se reg`sesc listele cu bunurile scoase la licita]ie, pre]ul
de pornire al licita]iei cât [i Regulamentul de vânzare. Pre]ul
Caietului de sarcini este de 500 lei [i va fi achitat în numerar
pe seama lichidatorului judiciar. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO10PIRB4238731891001000 deschis la Piraeus Bank cel
târziu pân` la data [i ora [edin]ei de licita]ie, a garan]iei de
10% din pre]ul de pornire al licita]iei pentru fiecare bun pen-
tru care se liciteaz`. ?edin]a de licita]ie pentru activele ce
apar]in societ`]ii debitoare a fost fixat` la data de 22.01.2015
ora 14.00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [apte [edin]e de licita]ii vor avea loc în datele
de: 29.01.2015, 05.02.2015, 12.02.2015, 19.02.2015, 26.02.2015,
05.03.2015 [i 12.03.2015 ora 14.00, pre]ul de pornire al licita]iei
r`mânând acela[i. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura
la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1, Bucure[ti. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la tel.: 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com

Partium Insolvency IPURL numit lichidator în dosarul nr.
11815/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe deb-
itoarea SC E.M.C. SRL, J05/488/2006, CUI: 18457480 scoate la
vânzare prin licita]ie public` aparat de produc]ie ghea]` car-
bonic` la pre] de pornire 8.550,00 RON + TVA. Persoanele in-
teresate trebuie s` achizi]ioneze un caiet de sarcini privind
bunurile scoase la licita]ie, contra sumei de 50 RON +TVA, ce
cuprinde regulamentul de vânzare. Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o cerere de participare la licita]ie
cu cel pu]in 24 ore înainte de termenul licita]iei stabilit prin
anun]ul public. Licita]ia va avea loc în data de 20.01.2015 ora
11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în data de
27.01.2015, 03.02.2015, 10.02.2015, respectiv 17.02.2015 la aceea[i
or` [i adres`. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662.

Prim`ria Municipiului C~mpina, cu sediul \n C~mpina, Bd-
ul Culturii nr. 18, jud. Prahova, tel. 0244-336.134, fax 0244-
371.458, e-mail: web@primaria campina.ro, anun]` la data
de 20.03.2015, ora 09:00, licita]ie public` deschis` pentru
atribuirea constractului de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de persoane pe raza municipiului
C~mpina, conform HCL nr. 113/2014 modificat` [i comple-
tat` de HCL nr. 154/2014, pe urm`toarele trase: - sediul SC
Emon Electric SA- Cimitirul |nvierea lui Laz`r (F~nt~na cu
Ciresi – s~mb`t` [i duminic` \n perioada 01.05-01.09 a
fiec`rui an) [i retur. – sediul SC Emon Electric SA- cartier
Turn`torie- Spital Voila [i retur. – sediul Sc Emon Electric
SA- Spital Voila si retur. – sediu SC Emon Electric SA- Captare
– Spital Voila si retur. Traseele vor fi licitate “la pachet” pen-
tru o perioad` de 5(cinci) ani, incepand cu 01.05.2015. Doc-

umenta]ia de participare la licita]ie se poate ob]ine contra
sumei de 200 lei, achitat` \n numar la sediul Direc]iei Eco-
nomice a Prim`riei Municipilui C~mpina, str. C Doftanei nr.
18 sau \n contul RO34TREZ52221360250XXXXX, deschis la
Trezoreria Muncipiului C~mpina, cod fiscal: 2843272. Doc-
menta]ia de participare se poate ridica de la sediul
Prim`riei Municipiului C~mpina, oficiul Transport, Avize,
persoana de contact: D`nescu Mihaela, tel. 0244-336.134,
interior: 124. Ofertele se depun la sediul Prim`riei Municip-
iului C~mpina, termenul limit` de depunere fiind
16.03.2015, ora 11:00. Ofertele se vor deschide la data de
20.03.2015, ora 09:00 la sediul prim`riei Municipiului
C~mpina. Durata de valabilitate a ofertelor este de 60 de
zile de la data depunerii. 

Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul \n Sibiu, Calea Dumbr̀ vii nr.
157, tel. 0269-23.51.81, fax 0269-24.00.90, cod fiscal 4240928,
cont IBAN RO 35 TREZ 576 23550120XXXXX, deschis la Trezore-
ria Sibiu, organizeaz` cedarea cu titlu gratuit a 10 caini de ser-
viciu. Animalele pot fi vazute la sediul Centrului Chinologic
Sibiu. Transmiterea fara plata va avea loc \n perioada
15.01.2015-29.01.2015, la sediul Centrului Chinologic Sibiu. Lista
complet` a bunurilor [i rela]ii suplimentare se ob]in la tele-
fon: (40) 0269-235.181; fax (40) 0269-24.00.90. www.cen-
trulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/, sau la sediul
centrului: Sibiu: Calea Dumbr`vii nr. 157. 

Prim`ria ora[ului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, jud. Constan]a,
telefon/fax 0241487121, 0241239578, primaria@cernavoda.ro,
organizeaz` \n data de 04.02.2015, ora 10:00, licita]ie public`
pentru  vânzarea terenurilor: - teren Zona Port Nou Lot1, în
suprafa]` de 4000 mp, - teren Zona Port Nou Lot2, în
suprafa]` de 3751 mp, - teren str. Tudor Arghezi, în suprafa]` de
10 mp, -teren str.1907, lot1, în suprafa]` de 308 mp, - teren str.
1907, lot2 , în suprafa]` de 432 mp, teren str. Radu Iord`chescu,
Lot2, în suprafa]` de 67 mp, - teren str. Canalului , nr.FN, lâng`
Lessoplast în suprafa]` de 3100 mp. Persoanele interesate pot
solicita documenta]ia de atribuire, contracost, de la Compar-
timentul Patrimoniu [i Cadastru din cadrul Prim`riei, p~n` la
data de 23.01.2015. Data limit` pentru solicitarea clarificarilor
este 30.01.2015. Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul
de Informare pentru Cet`]eni din cadrul Prim`riei, este de
03.02.2015, ora 15:00. Plicurile cu oferte se vor deschide \n
data de 04.02.2015, ora 10:00, \n sala 10 din cadrul Prim`riei
Cernavoda. Persoan` de contact – Cioar` Mirela.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava. Serviciul Fiscal Municipal R`d`u]i. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imo-
bile [i mobile. Anul 2015 luna ianuarie ziua 28. 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 28, luna ianuarie, orele 10-13, anul 2015, în locali-
tatea R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile proprietate a debitorilor: 1.
28.01.2015 ora 09.00, SC Green Energy SRL cu domiciliul fis-
cal în localitatea Fr`t`u]ii Vechi nr. 152, Jude] Suceava, cod de
identificare fiscal 21089427: teren intravilan în suprafa]` de
5000 mp situat în localitatea Fr`t`u]ii Vechi pre] de evalu-
are/ de pornire al licita]iei 54.809 lei/ 27.405 lei (exclusiv
TVA**). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate
de urm`toarele: Creditori: SFM R`dau]i; Sarcini: -. 2.
28.01.2015 ora 11.00, SC Iurescu Serv Exim SRL cu domiciliul
fiscal în localitatea Fr`t`u]ii Vechi nr. 33, Jude] Suceava, cod
de identificare fiscal 7385168: teren în suprafa]` de 400 mp,
înscris în cartea funciar` a comunei Fr`t`u]ii Vechi nr. 30285,
Nr. cadastral/ Nr. topografic  Top: 1493, situat în loc. Fr`t`u]ii
Vechi, jud. Suceava,  pe care se afl` situat` moara de grâu [i
porumb cu urm`toarele elemente de identificare (Val] po-
rumb VP 825 – Tople], Moar` de nutre] SP 320 – Tople], Val]
VUM 1025 – Tople], Val] universal VUM 1025 – Tople],
Cur`]itor CC05, Decojitor, Sit` plan` SP 612, Transmisie, Se-
lector, separator, aspirator, Zdrobitor tip Welzep, Wittenberg,
Ma[in` de cur`]at Tople], Sistem de filtrare, motor moar`
grâu 35 kw, Siloz 9 t, Siloz 30 t, motor moar` (rezerv`), alte
subansamble/ instala]ii), pre] de evaluare/ de pornire al
licita]iei 399.035 lei/ 199.518 lei (exclusiv TVA**). Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Creditori: SFM R`dau]i; Sarcini: -. 3. 28.01.2015 ora 13.00, SC
Dobrica Serv SRL cu domiciliul fiscal în localitatea R`d`u]i,
str. Gen. Iacob Zadick, nr. 19, ap. 12, Jude] Suceava, cod de
identificare fiscal 6552420: cl`dire în suprafa]` de 20.3 mp,
compus` din 1 camere [i construit` din cadre beton armat
[i compartiment`ri din c`r`mid` situat` în localitatea
R`d`u]i, str. Gen. Iacob Zadick, nr. 19, ap. 12, Jude] Suceava,
pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei 32.900 lei/ 16.450 lei
(exclusiv TVA*). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori: Banc Post SA, SFM
R`d`u]i; Sarcini: -. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` apli -
cabil` pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

cu modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24%  scutit de
TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. **) cota de taxa 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%  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. ***) 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 de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare,
orele 13.00, la sediul SFM R`dau]i – str. 1 Mai, nr. 3: oferte
de cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate rom`n`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare 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, ur-
mând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` 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 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
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
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forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la num`rul de telefon 0230/561067.

SC Koptimmo Imob SRL, prin administrator judiciar, anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a activului: situat în Ploie[ti,
[os. Ploie[ti - Târgovi[te, km 8, Prahova, înscris în CF a Mun.
Ploie[ti nr. 130160 compus din teren în suprafa]` de 3061
mp [i construc]iile C1 – Spa]ii produc]ie, birouri (fost` C8) [i
C2 – Spa]ii produc]ie, birouri (fosta C9). Licita]ia are loc în
baza hot`rârii Comitetului Creditorilor din 18.09.2014 [i a
regulamentului de participare la licita]ie, iar pre]ul de
pornire al acesteia este de 167.000 de euro, care se va pl`ti
la cursul euro comunicat de BNR la data efectu`rii pl`]ii.
Garan]ia de participare la licita]ie este 10% din pre]ul de
pornire. Licita]iile vor avea loc pe data de: 21.02.2015,
22.01.2015, 27.01.2015, 28.01.2015 [i 29.01.2015, orele 13.00, la
sediul administratorului judiciar în Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Rela]ii supli-
mentare 0344104525. 

SC Storsistem SRL societate aflat` în reorganizare judiciar`
prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie pub-
lic` a bunurilor mobile [i imobile conform Planului de Re-
organizare [i a raportului de evaluare ce a fost încuviin]at de
Adunarea Creditorilor din 04.07.2013. Licita]ia public` are
loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 17.01.2013,
15.04.2013 [i 04.07.2013 a regulamentelor de participare la
licita]ie pentru bunurile mobile, iar pre]ul de pornire al
licita]iei este redus cu 1/2 din valoarea stabilit` în raportul
de evaluare [i imobilul ce situat în Ploie[ti, str. Mimiului,
nr.4, jud. Prahova ce este compus din teren în suprafa]` de
2.625 mp [i construc]iile amplasate pe acesta, iar pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 1/2 din valoarea stabilit` în
raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe
dat` de: 21.01.2015, 28.01.2015, 02.02.2015, 05.02.2015,
09.02.2015, 12.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015, 23.02.2015 [i
26.02.2015 orele 13.00, la sediul administratorului judiciar
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab 7B.
Rela]ii suplimentare la sediul societ`]ii debitoare Ploie[ti,
str. Mimiului, nr. 4, jude]ul Prahova administratorului judi-
ciar la telefon 0344104525 cât [i la telefon 0728912600. 

SC International Alpha Trans SRL prin lichidator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunurilor aflate în pat-
rimoniul societ`]ii debitoare conform rapoartelor de evalu-
are, a regulamentului de vânzare a bunurilor ce au fost
încuviin]ate de Adunarea Creditorilor din 06.11.2014 [i
anume: terenul în suprafa]` de 2.279 mp, situat com.
P`ule[ti, sat Gageni, jud. Prahova compus din: terenul în

suprafa]` de 2.000 mp, tarla 1, parcel` L 64/14, nr. cad. 10702
[i teren intravilan (drum) în suprafa]` de 279 mp, Tarla 1, par-
cel` L46/14, nr cad 10701, la pre]ul de 128.175 lei (f`r` TVA),
respectiv 158.937 lei (cu TVA). Pre]ul de pornire al licita]iilor
fiind redus cu 25% din pre]ul stabilit în rapoartele de evalu-
are. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de: 22.01.2015,
29.01.2015, 05.02.2015, 12.02.2015, 19.02.2015, 26.02.2015,
05.03.2015, 12.03.2015, 19.03.2015 [i 26.03.2015, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul lichida-
torului judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC International Alpha Trans SRL prin lichidator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunurilor mobile aflate
în patrimoniul societ`]ii debitoare conform rapoartelor de
evaluare, a regulamentului de vânzare a bunurilor ce au fost
încuviin]ate de Adunarea Creditorilor din 06.11.2014. Pre]ul
de pornire al licita]iilor este redus cu 25% din pre]ul stabilit
în rapoartele de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc
pe data de: 22.01.2015, 29.01.2015, 05.02.2015, 12.02.2015,
19.02.2015, 26.02.2015, 05.03.2015, 12.03.2015, 19.03.2015 [i
26.03.2015 orele 12.00, la sediul lichidator judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii
suplimentare sediul lichidator judiciar cât [i la telefon
0344104525. 

SC Corjul SRL, prin lichidator judiciar anun]` vânzarea prin
licita]ie public` a bunurilor mobile aflate în patrimoniul
debitoarei, pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50%
din pre]ul stabilit în rapoartele de evaluare. Licita]iile vor
avea loc pe data de: 22.01.2015, 28.01.2015, 05.02.2015,
09.02.2015, 12.02.2015, 19.02.2015, 24.02.2015 26.02.2015,
05.03.2015 [i 12.03.2015 orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii supli-
mentare 0344104525. 

SC Sound & Decor Party SRL, prin lichidator judiciar anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor mobile aflate în pat-
rimoniul debitoarei. Pre]ul de pornire al licitiei este redus cu
50% din pre]ul stabilit în rapoartele de evaluare. Licita]iile vor
avea loc pe dat` de: 05.02.2015, 12.02.2015, 19.02.2015,
26.02.2015, 05.03.2015, 12.03.2015, 19.03.2015, 26.03.2015,
02.04.2015 [i 09.04.2015 orele 12.30 în Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Rela]ii supli-
mentare 0344104525.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u.
Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, bl. 1B, parter,

Moine[ti, Jude]ul Bac`u. Dosar de executare nr. 4880. Nr.
1225 din 13.01.2015. Anun] privind vânzarea bunurilor mo-
bile. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti, în temeiul art. 162,
alin. 1 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 28.01.2015,
ora 13.00, vinde prin licita]ie public` la sediul din localitatea
Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter, urm`torul bun mobil,
apar]inând SC Dansan Com SRL, din localitatea Com`ne[ti,
strada Moldovei, FN, jude]ul Bac`u, în calitate de garant
ipotecar conform Contractului de ipotec` mobiliar` nr.
43771/ 12.08.2013, în favoarea SC Dansan Service SRL, din lo-
calitatea Com`ne[ti, str. Moldovei, FN, jude]ul Bac`u: - Au-
toturism M1 Volkswagen Touareg, nr. de identificare
WVGZZZ7LZ4D077384, capacitatea cilindric` 2461 cc, sursa
de energie – motorin`, de culoare negru, num`r de înma-
triculare BC-06-DNS, num`r omologare
FACL1111111I9204/2006, la pre]ul de 98.000 lei (f`r` TVA).
Pre]ul de pornire a licita]iei a fost stabilit conform art. 162,
alin. 8 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare [i nu include TVA*. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului
de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de 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 vînzare [i la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003, 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, 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 0234 - 364774.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional de transport c`l`tori pe nu-
mele Ianculescu D`nu]. Se declar` nul.

Pierdut Certificat de Înregistrare Seria B, nr. 2865276 pe
firma SC Eurohal Broker SRL. Îl declar nul.

Pierdut atestat profesional transport marf`
nr.0031038000 eliberat pe numele Smeu Ionu]. Îl declar`
nul.

Pierdut Proces verbal predare- primire a locuin]ei nr. 22113
din 16.06.1992 pe numele de Matei Nicolae [i Ioana
încheiat cu SC Cotroceni SA.

Pierdut poli]e RCA nr. 1606812; 1606814; 1606815 [i 3 chi-
tan]iere seriile de la 1585321 – 1585330; 1373441 – 1373450;
1587161 - 1587170 emise de Euroins SA, pe numele Rachieru
Elena, din Dr`g`[ani, jude]ul Vâlcea. Se declar` nule.

Grup Editorial Litera SRL, cu sediul social în Bucure[ti, sec-
tor 2, Bld. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 8, declar` pierdute
urm`toarele: - cas` de marcat seria 12244064; - proces
verbal de predare memorie fiscal` pentru casa de marcat
seria 12235288; -carte de interven]ii [i registrul special pen-
tru casa de marcat seria 12235289. Declar`m nule actele [i
casa de marcat.

Pierdut certificate de \nregistrare, certificate constatatoare
precum [i anexele la certificatele de \nregistrare pentru
urm`toarele societ`]i comerciale: SC Servdan SRL – CUI:
10169474, J25/42/1998, SC Bamil Prod SRL – CUI: 6752967,
J25/1620/1994, SC Anomis Impex SRL – CUI: 4422601,
J25/1212/1993, SC Titi Popescu & Co SNC – CUI: 1621553,
J25/464/1991, SC Almed Com Impex SRL – CUI: 18872843,
J25/383/2006, SC Moris Com Mixt SRL – CUI: 4818160,
J25/1537/1993, SC Dimir SRL – CUI: 15823439, J25/417/2003,
SC Tranim Prod Impex SRL – CUI: 8943947, J25/488/1996,
SC Amir Com Impex SRL –CUI: 4337204, J25/624/1993, SC
Valcom Trading SRL – CUI: 12145064, J25/189/1999, SC
Transport Trade Services SRL – CUI: 20874269,
J25/60/2007, SC Loreana SRL – CUI: 10674964,
J25/225/1998, SC Luci Stelm Com Impex SRL – CUI: 3197234,
J25/1581/1992, SC Medarden Com SRL – CUI: 10160718,
J25/36/1998, SC Ciocirlia SRL – CUI: 10015025, J25/435/1997.
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