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OFERTE SERVICIU

SC Christian 76 Tour SRL angajeaz`: Manager în acti -
vitatea de turism. Cerin]e: minim 9 ani experien]` în
domeniu; cunosc`tor de limba arab`. Se ofer`: con-
tract pe perioada nedeterminat`; salariu fix lunar de
2.000Lei. Observa]ii: oferta de angajare se adreseaz`
cet`]enilor UE [i Non-UE. Oferta este valabil` pân` la
data de 20.02.2015. Selec]ia se face pe baz` de inter-
viu care se va sus]ine pe 20.02.2015, ora 14.00 în Str.
Smârdan, nr.7, Sector 3, Bucure[ti,  tel.+4021.270.00.81.

Autoritatea Feroviar` Român` -AFER, institu]ie pub-
lic` finan]at` din venituri proprii, cu sediul în Calea
Grivi]ei, nr.393, Sector 1, Bucure[ti, în conformitate cu
prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
organizeaz` concurs pentru ocuparea, pe durat`
nedeterminat`, a dou` func]ii contractuale de
execu]ie vacante, [i anume: -EXPERT gradul IA (1 post)
la Serviciul Înmatriculare [i Gestionare Registre:-studii
universitare de licen]`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`, specialitatea material rulant,
curs de operare Windows [i MS Office (certificat de
absolvire), curs de specializare -responsabil siguran]a
circula]iei (certificat de absolvire), program de instru-
ire practic` -responsabil siguran]a circula]iei (dovad`
instruire), experien]` necesar` execut`rii opera]iu-
nilor specifice postului:-cel putin 15 ani vechime în
specialitate; -EXPERT gradul IA (1 post) la Serviciul Au-
torizare [i Omologare Transport Urban pe [ine [i
Metrou:-studii universitare de licen]`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`, specialitatea ma-
terial rulant, curs de auditor (certificat de absolvire),
cunoa[terea legisla]iei privind admiterea tehnic` a
produselor [i/sau serviciilor destinate utiliz`rii în ac-

tivit`]ile de construire, modernizare, între]inere [i
reparare a infrastructurii feroviare [i a materialului
rulant pentru transportul feroviar [i cu metroul,
cunoa[terea legisla]iei privind autorizarea labora-
toarelor de încerc`ri [i atestarea standurilor [i dispoz-
itivelor speciale destinate verific`rii [i încerc`rii
produselor feroviare utilizate în activit`]ile de con-
struire, modernizare, exploatare, între]inere [i
reparare a infrastructurii feroviare [i a materialului
rulant, specifice transportului feroviar [i cu metroul,
cuno[tin]e operare pe calculator, cunoa[terea stan-
dardelor EN ISO 9000, 9001, 14001, OHSAS 18001, ex-
perien]` necesar` execut`rii opera]iunilor specifice
postului:-cel putin 15 ani vechime în specialitate.
Condi]iile generale pe care trebuie s` le îndeplineasc`
candida]ii sunt cele prev`zute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Termenul limit` de
depunere a dosarului de concurs este data de
04.03.2015, ora-14.00. Locul de desf`[urare a concur-
sului:-la sediul Autorit`]ii Feroviare Române -AFER,
Corp B, parter, camera 101, proba scris`  în data de
11.03.2015, ora-10.00, interviul  în data de 17.03.2015,
ora-10.00. Tematica [i bibliografia de concurs, afer-
ent` fiec`rei func]ii, precum [i alte informa]ii nece-
sare pot fi studiate pe site-ul AFER
(http://www.afer.ro/) sec]iunea Informa]ii/
Anun]uri/ cariera. Datele de contact ale persoanei
care asigur` secretariatul: 021.307.22.22, 0750.254.322,
021.307.79.40 [i 0750.254.240.

CITA}II
Numitul Rus Grigore este citat \n calitate de p~r~t \n
dosar nr. 1794/265//2013 al Judec`toriei N`s`ud cu ter-
men de judecat` la data de 17.03.2015.

Tomita Anca cu ultimul domiciliu cunoscut \n Sat
Cârna, Com. Cârna, nr.100, jud. Dolj [i Pena Viorica cu
ultimul domiciliu cunoscut \n Mun. Craiova, Str. Ion
Tuculescu, nr. 18, bl. V9, sc. 1, et. 5, ap. 64, jud. Dolj,
sunt cita]i \n calitate de p~r~]i - la data de 12.03.2015
\n Dosar nr. 2066/304/2013 aflat pe rolul Judec`toriei
Segarcea, camera - complet c5, ora 08:30, \n proces

cu SC Infinity SRL Ploiesti, \n calitate de reclamant,
pentru Fond – preten]ii.

Dragomir Ana-Maria cu ultimul domiciliu cunoscut
\n Mun Craiova, Str. Bucura, nr.58, jud. Dolj [i Dinel
Ionut-Lucian cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun.
Craiova, B-dul Decebal, nr. 99, bl. O3, sc. 1, et. 3, ap. 8,
jud. Dolj, sunt cita]i \n calitate de p~r~]i - la data de
27.02.2015 \n Dosar nr. 28715/215/2014 aflat pe rolul
Judec`toriei Craiova, camera - complet ccom4, ora
08:30, \n proces cu SC Infinity SRL Ploie[ti, \n calitate
de reclamant, pentru Fond – preten]ii.

Alexa Ancuta Maria - cu domiciliul \n Lunca Cet`]uii,
str. Alunului nr. 16, com. Ciurea, jud. Ia[i, este citat` \n
calitate de p~r~t`, \n dosarul nr. 35986/245/2013,
av~nd ca obiect preten]ii-cerere de repunere pe rol,
\n data de 26.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i,
cu sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`,
camera Sala 6, complet c02m, reclamanta fiind SC
Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43,
jud. Ia[i.

Cotor Lucian- cu domiciliul \n str. Rampei nr. 9A, BL.
Tineret, ap. 414, jud. Ia[i, este citat \n calitate de p~r~t,
\n dosarul nr. 32297/245/2014, av~nd ca obiect pre-
ten]ii, \n data de 25.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, camera Sala 6, complet c04, reclamanta fiind
SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr.
43, jud.Ia[i.

Judec`toria Ia[i, Complet 3, dosar 34650/245/2012,
numi]ii Spiridon Mariea, loc. Constan]a, bvd. Alexan-
dru L`pu[neanu nr. 193, Giosan Elena, loc. Campulung
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomirescu Aglaia,
loc. Pite[ti, bvd Petrochimi[tilor, bl. B21, Dobo[ Euge-
nia, loc. Timi[oara, str. Silistra nr. 7, Dobo[ Felicia,
Dobo[ Viorel, Ruja Iuliana, com. Andrie[eni, jud. Ia[i,
se citeaza pentru termenul din 2 martie 2015, ora
9.00.

Dispozitivul sentin]ei civile nr. 3294/2014 a Tribunalu-
lui Ia[i pronun]at` \n dosar nr. 1334/99/2014: "Admite
cererea formulat` de reclamanta P`dure Diana, domi-

ciliat` \n Republica Moldova, cu domiciliul procedural
ales la Cabinet Avocat Secu Alina, \n contradictoriu
cu Prepeli]` Vitalie Ion, citat prin publicitate. Dispune
recunoa[terea pe teritoriul Statului Rom~n a hot`r~rii
judec`tore[ti pronun]at` \n Republica Moldova de
Judec`toria Ungheni la data de 20.07.2012, dosar 2-
1007/2012. Cu drept de apel \n 30 zile de la comuni-
care; apelul se va depune la sediul Tribunalului Ia[i.
Pronun]at` prin punerea solu]iei la dispozi]ia p`r]ilor
prin mijlocirea grefei instan]ei, 20 octombrie 2014.

VÅNZåRI DIVERSE

Fiecare popor trebuie s`-[i scrie corect istoria. Tel.
0733.940.772, 0761.674.276

DIVERSE
Câ[tig`torul tombolei C&A Customer Experience în
urma extragerii din luna Ianuarie 2015, premiu ce
const` într-un voucher în valoare de 2.000RON, este
dl. Valentin Marian Stoica.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
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B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judi-
ciar conform incheierii din data de 13.02.2015 pro-
nun]at` de Tribunalul  Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de
Contencios Administrativ [i Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 878/105/2015, anun]` deschiderea procedurii
simplificate a  insolven]ei debitoarei SC Floreal Con-
struct SRL, cu sediul social \n  str. Libert`]ii, nr. 14, loc.
V`lenii de Munte, jud. Prahova, CUI 15217564,
J29/1606/2006.  Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor este 30.03.2015. Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor este 09.04.2015. Termenul
pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
04.05.2015. Prima adunare a creditorilor la data de
16.04.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar.

SOMA}II
Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1523/265/2014. Soma]ie
de uzucapiune emis` \n baza \ncheierii pronun]at` la
18.12.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosaru-
lui nr. 1523/265/2014, reclaman]ii Vartolomei Dumitru
[i Vartolomei Rafila, domicile]i \n loc. Rebra, str. Prin-
cipal`, nr. 211, jud. Bistri]a-N`s`ud, Flore Beniamin -
Gherasim, domiciliat \n Rebra, str. Principal`, nr.5A,
jud. Bistri]a – N`s`ud, Cozan Ioan [i Cozan Victoria,
domicilia]i \n Rebra, str. Principal`, nr.46, jud. Bistri]a
– N`s`ud au solicitat instant]ei constatarea
dob~ndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
[i jonc]iunea posesiilor de c`tre numita Capata
Saveta asupra terenului \nscris \n CF 25516 Rebra, nr.
top 758,797, CF 25523 Rebra, top 759, 796, CF 25524
Rebra, top 761,794, CF 25522 Rebra top 760,795, \n
suprafa]` de circa 2000 mp. Aducem la cuno[tin]`
tuturor persoanelor interesate faptul c` au posibili-
tatea de a formula opozi]ie \n cauza, \n termen de 6
luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, \n caz
contrar, instan]a urm~nd a trece la judecarea cererii
de uzucapiune. Pre[edinte. Grefier. Munteanu
Diana-Maria. Stiopu Ana 

Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 2205/265/2013.

Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 2205/265/2013 al Judec`toriei
N`s`ud, reclaman]ii Oprita Ovidiu-Ion, Oprita Crina-
Mariana, domicile]i \n loc. N`s`ud, str. Miron Cristea,
Bl.C7, Et.3, Ap.13, jud. Bistri]a-N`s`ud, au solicitat s`
se constate c` p~r~]ii Rebrean Macedon, Rebrean
Maria au dob~ndit dreptul de proprietate prin uzu-
capiune, prin jonc]iunea posesiilor  asupra terenu-
lui \nscris \n CF 28046 N`s`ud, nr.top 2230, CF 26561
N`s`ud, top 2204, CF 26560 Nasaud, top 2205, CF
28321 N`s`ud, top 2206. Potrivit sus]inerilor recla-
man]ilor, posesia imobilului teren anterior redat a
fost exercitat` \n mod public, pasnic, continuu,
neconturbati [i sub nume de proprietar de ante-
cesorii p~r~]ilor Rebrean Macedon [i Rebrean Maria,
\nc` dinaintea celui de-al doilea razboi mondial, fiind
ulterior predate \n posesia p~r~]ilor anterior eviden-
tia]i \n jurul anului 1965, de c~nd ace[tia au continuat
posesia \n acelea[i condi]ii, termenul prescrip]iei
achizitive \mplinindu-se \n persoana p~r~]ilor. Prin
\ncheierea de [edin]` din 02.10.2014 \n temeiul dis-
pozi]iilor art.1051 NCPC instan]a a dispus emiterea
prezentei soma]ii de uzucapiune prin care se aduce
la cuno[tin]` tuturor persoanleor interesate faptul
ca au posibilitatea de a formula opozi]ie \n cauza, \n
termen de 6 luni de la emiterea celei din urma pub-
lica]ii, \n caz contrar, instan]a urm~nd a trece la jude-
carea cererii de uzucapiune. Pre[edinte. Grefier.
Pop Angela-Tatiana. Andreica Crina Mihaela.

Dosar. nr. 3245/265/2012. Judec`toria N`s`ud.
Sentin]a Civil` nr. 1495/2014. {edin]a public` din data
de 12 iunie 2014. Pre[edinte: Pop Angela Tatiana-
judec`tor. Grefier: Andreica Crina Mihaela. Admite
ac]iunea civil` principal` formulat` [i precizat` de
reclaman]ii Pop Victor cu dom. \n Telciu, str. Nou`, nr.
525, jud. Bistri]a-N`s`ud, Pop Domnica cu dom. \n Tel-
ciu, str. Nou`, nr. 525, Jud. Bistri]a-N`s`ud \mpotriva
p~r~]ilor Doce Dumitru cu dom. \n Telciu, sat Telcisor,
str. Valea lui Grigore, nr.74, jud. Bistri]a-N`s`ud, Co-
muna Telciu prin Primar-cu sediul \n Telciu, jud.
Bistri]a-N`s`ud, Bichigean Gheorghe Vilu cu dom.\n
Telciu, str. Principal`, nr. 905, jud. Bistri]a-N`s`ud,
Bichigean Augustin cu dom.\n Telciu, str. Principal`,

nr.603, jud. Bistri]a-N`s`ud, Campean Ioan Octavian
cu dom. \n Telciu, str. Principal`, nr.42, jud. Bistri]a-
N`s`ud, Suciu Maria, Olisim Euthemia ambele citate
prin afi[are la u[a instan]ei [i \ntr-un ziar de larg`
r`sp~ndire conform disp.art.95 CPC. Admite ac]iunea
reconven]ional` formulat` de p~r~]ii reclaman]i re-
conven]ionali Doce Dumitru [i Doce Viorica \n contra-
dictoriu cu reclaman]ii p~r~]i [i ceilal]i p~r~]i introdusi
\n proces [i \n consecin]`: Atribuie reclaman]ilor Pop
Victor [i Pop Domnica, urm`toarele loturi conform
identificarilor [i dezmembr`rilor tehnice din raportul
de expertiz` topo \ntocmit de Rus Ioan. Lotul nr.4 de
teren \n suprafa]` de 8347 mp \n intravilanul
localit`]ii Telciu [i \ncorpor~nd nr.top noi 8102/3/4,
8103/2/4, 8104/2/4. Lotul nr. 5 de teren cu o suprafa]`
de 1883 mp \n extravilanul localit`]ii Telciu [i \ncor-
por~nd nr.top noi 8102/3/5, 8103/2/5, 8104/2/5.
Atribuie p~r~]ilor reclaman]i reconventionali Doce
Dumitru [i Doce Viorica, urm`toarele loturi conform
identificarilor [i dezmembr`rilor tehnice din raportul
de expertiz` topo \ntocmit de Rus Ioan: Lotul 1 de
teren \n suprafa]` total` de 17113 mp \n extravilanul
loc.Telciu [i \ncorpor~nd nr. top 8102/3/1, 8103/2/1,
8104/2/1, top.8102/2, 8103/1, 8104/1. Lotul nr.2 de
teren cu o suprafa]` de 3684 mp \n intravilanul loc.Tel-
ciu [i \ncorpor~nd top 8102/3/2, 8103/2/2, 8104/2/2.
Lotul nr.3 de teren \n suprafa]` total` de 1250 mp \n
intravilanul loc. Telciu [i \ncorpor~nd nr.top noi
8102/3/3, 8103/2/3, 8104/2/3. Dispune \nscrierea \n
CF a dr.de proprietate asupra imobilelor \n litigiu. F`r`
cheltuieli de judecat`. Cu recurs in 15 zile de la comu-
nicare. Pronun]at` \n [edin]a public` din 12 iunie
2014. Pre[edinte. Grefier Pop Angela Tatiana. Andre-
ica Crina Mihaela.

LICITA}II
Prof. Dr. Matei Bal[, organizeaz` selec]ie de oferte în
perioada 18 februarie-11 martie 2015, în vederea
achizi]ion`rii unui serviciu de screening la nivel
na]ional pentru infec]ia HCV. Detalii suplimentare [i
specifica]ii tehnice se g`sesc pe site-ul funda]iei:
www.mateibals.ro/ funda]ie. Persoan` de contact:

Dana Rosmanet 021./201.09.80 int. 3936.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 427/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Ax Condi SRL,
J05/228/2010, CUI: 26567999 scoate la vânzare prin
licitatie public` urm`toarele bunuri mobile: U[` met-
alic`, Monitor LCD, Telefon Huawei, TV Samsung,
Ma[in` lipit la cald 2 buc., Compresor 2 buc., Ma[in`
baxat condimente, Dispozitiv ambalat granule 2 buc.,
Pr`jitor semin]e 2 buc., Usc`tor semin]e la un pre]
total de 6.935,00 RON + TVA. Licita]ia va avea loc în
24.02.2015 ora 11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de
vânzare se poate obtine de la lichidator. Persoanele
interesate de participare la licita]ie vor achizi]iona un
caiet de sarcini privind bunurile supuse licita]iei con-
tra sumei de 50 RON + TVA. Ofertele se pot depune cu
cel pu]in 24 ore înaintea termenului de licita]ie la
sediul lichidatorului judiciar sau prin fax: 0359-
463.662. În cazul în care bunurile nu se vor vinde
licita]ia se reia s`pt`mânal, timp de înc` 4 s`pt`mâni
la aceea[i or`.

Anun]. Concesionarea privind licita]ie a unui teren
de 74 mp situat pe lâng` blocul nr. 1 str. Aleea Pie]ei
având categoria de folosin]` spa]iu public al Ora[ului
|ntorsura Buz`ului. – Informa]ii generale privind
concedentul – Prim`ria Ora[ |ntorsura Buz`ului cu
sediul în ora[ |ntorsura Buz`ului, str. Mihai Viteazu
nr. 173 jud. Covasna - tel 0267-370.337, cod fiscal
4404370.- Informa]ii generale privind obiectul con-
cesiunii - concesionarea a unui teren  de 74 mp sit-
uat pe lâng` blocul nr. 1 str. Aleea Pie]ei având
categoria de folosin]` spa]iu public al Ora[ului Întor-
sura Buz`ului.- Informa]i privind documenta]ia de
atribuire. Documenta]ia de atribuire poate fi
achizi]ionat` de la biroul de Achizi]i publice din
cadrul Prim`riei ora[ului |ntorsura Buz`ului, str.
Mihai Viteazu, nr. 173, jud Covasna. Data limit` de so-
licitare a clarific`rilor este 02.03.2015 ora 16.00. Data
limit` de depunere a ofertelor este 09.03.2015 ora
11.00. Data limit` de deschidere a ofertelor este
21.02.2012 ora 12.00 la sediul Prim`riei ora[ului |ntor-
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sura Buz`ului, str. Mihai Viteazu, nr. 173, jud Covasna
sala de [edin]e.- Denumirea instan]ei competente în
solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele pentru
sesizarea instan]ei – Solu]ionarea litigiilor ap`rute
\n legatur` cu atribuirea, \ncheierea, executarea,
modificarea [i \ncetarea contractului de concesiune,
precum [i a celor privind acordarea de desp`gubiri
se realizeaz` potrivit prevederilor Legii contenciosu-
lui administrativ nr. 554/2004, cu modific`rile ulte-
rioare. Ac]iunea in justi]ie se introduce la sec]ia de
contencios administrativ a tribunalui Covasna. Pri-
mar Bancila Leca.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de
faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalu-
lui Mehedin]i, prin lichidator judiciar Yna Consult-
ing SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul
ales în Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i, scoate la vânzare: 1. Proprietate imobil-
iar` apartament cu o camer` [i dependin]e situat
in loc. Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6,
jud. Timis; CF 400684-C1-U13 la pretul de pornire a
licitatiei de 23.000.,00 euro echivalentul a
100.800,00 lei exclusiv TVA. 2. Proprietate imobil-
iar` apartament cu o camer` [i dependin]e situat
in loc. Timi[oara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7,
jud. 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 de-
schidere a procedurii de faliment pronun]at` de
c`tre judec`torul sindic \n dosarul de insolven]` nr.
9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în Mun.
Timi[oara, str. Nicu Filipescu, nr.4, ap.14, jud.Timi[ la
data de 26.02.2015 orele 13:00.  Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, 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 ter-
menul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna
la acel termen s` depun` oferte de cump`rare.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra
imobilului s` anun]e lichidatorul judiciar \nainte de
data stabilit` pentru vânzare în termen, sub
sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0744.528.869, 0742.592.183, 0745.267.676 sau 
0256-220.827, email: office@consultant-
insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar
asociat, Consultant Insolven]` SPRL [i Yna Consult-
ing SPRL.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. In-
forma]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt,
str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod
fiscal RO 23730128 telefon 0250-739.881, fax
0250.738.255. 2. Obiectul [i durata închirierii:
închiriere teren  pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile
de participare: dovada cump`r̀ rii caietului de sarcini;
garan]ia de participare la licitatie – 10% din valoarea
minim` a chiriei anuale; certificatul constatator emis
de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certifi-
cate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor
exigibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat in-
clusiv cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier
fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului;
bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de admin-
istra]ia fiscal`; fisa de informatii generale privind cifra
de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` in
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuan-
tumul [i forma garan]iei de participare: 10% din val-
oarea minim` a chiriei anuale, constituit`  prin ordin
de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea suc-
cint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere
suprafe]e de teren în albii minore  a râurilor [i
pârâurilor din Jud.Teleorman [i Jud. Sibiu, pentru
înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Teleor-
man. Lotul 1 – 28.812 mp teren în albia minor` a râu-
lui Olt, situat în Com. Islaz, Jud. Teleorman. Jude]ul
Sibiu. Lotul 1 – 15.065 mp teren în albia minor` a râu-
lui Olt, situat în Com. Turnu Ro[u, Jud. Sibiu. 6. Data,
locul [i ora limit` de primire a ofertelor: 11.03.2015
pân` la ora 10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de

Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 7. Data [i locul deschiderii acestora: 11.03.2015 în-
cepand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei Bazinale
de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot.
9. Durata în care ofertan]ii r`mân angaja]i prin ter-
menii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei
va fi de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei
deschise  organizat` pentru atribuirea contractului
de închiriere.

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 Boto[ani. Dosar de executare nr.
2585521. Nr. 8163/11.02.2015. Anun] privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna februarie,
ziua 11. Licita]ia I-a. În temeiul art. 162, alin. (2) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de
04.03.201, ora 11.00, în localitatea Boto[ani, str. Pia]a
Revolu]iei, nr. 5, jud. Boto[ani, se vor valorifica prin
vânzare la licitatie urm`toarele bunuri imobile, pro-
prietatea debitorului SC Interfarm SRL, CUI 2585521,
cu sediul în mun. Vaslui, str. Ing. Romeo Badea, nr.
1A, jud. Vaslui: 1. Cl`dire sediu administrativ, situat`
în mun. Boto[ani, str. Dobosari, nr. 21, carte funciar`
56804/N provenit` din conversia de pe hârtie a CF
1515/N, nr. cad. 770, 770-C1, 770-C2, 770-C3, 770-C4,
777, C5 - mun. Boto[ani, compus` din: - depozit
medicamente cu supr. util` de 246 m.p.; - magazie
cu supr. util` de 101 m.p.; - sediu administrativ cu
supr. util` de 121 m.p.; - cabin` poart` cu supr. util` de
25 mp; - teren în suprafa]` de 952 m.p.. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 1.145.732 lei, exclusiv TVA*.
Bunurile de mai sus sunt grevate de sarcini: - ipotec`
rang I: soma]ie de plat` nr. 86/2011, din 15.06.2011,
emis` de B.E.J. Popa Daniel – Dorohoi; - ipotec` rang
II: ANAF- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Boto[ani. 2. Garsonier` situat` în mun. Boto[ani,
str. Prieteniei, bloc V4, sc. C, et. 2, ap.13 cu suprafa]`
util` de 19,71 m.p. - C.F.50386 -C1- U20, nr.cad.
280/C/II;13, pre] de pornire al licita]iei 59.200 lei, ex-
clusiv TVA*. Bunurile de mai sus sunt grevate de
sarcini: - ipotec` rang I: ANAF- Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. 3. Teren în
suprafa]` de 1048 m.p. situat în mun. Boto[ani, str.
Dobosari, nr. 21, f`r` carte funciar`, pre] de pornire al
licita]iei 11.639 lei, exclusiv TVA*. Bunurile de mai sus
sunt grevate de sarcini: - ipotec` rang I: ANAF- Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani.
4. Teren în suprafa]` de 1400 m.p. situat în mun.
Boto[ani, str. Dobosari, nr. 21, f`r` carte funciar`, pre]
de pornire al licita]iei 15.548 lei, exclusiv TVA*.
Bunurile de mai sus sunt grevate de sarcini: - ipotec`
rang I: ANAF- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Boto[ani. 5. Teren în suprafa]` de 132 m.p. sit-
uat în mun. Boto[ani, str. Varnav, nr. 22, CF 55558, nr.
cad. 5684 - mun. Boto[ani, pre] de pornire al licita]iei
26.387 lei, exclusiv TVA*. Bunurile de mai sus sunt
grevate de sarcini: - ipotec` rang I: soma]ie de plat`
nr. 86/2011, din 15.06.2011, emis` de B.E.J. Popa Daniel
– Dorohoi; - ipotec` rang II: ANAF- Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. 6. Cl`dire
spa]iu comercial, situat` în mun. Boto[ani, str. Var-
nav, nr.77, scara F, suprafa]` util` de 59,79 m.p. [i 13,16
m.p. cot` indiviz`, carte funciar` 50058-C1-U15, nr.
cad. 761/F;0;5/1, - mun. Boto[ani, pre] de pornire al
licita]iei 289.300 lei, exclusiv TVA*. Bunurile de mai
sus sunt grevate de sarcini: - ipotec` rang I: soma]ie
de plat` nr. 86/2011, din 15.06.2011, emis` de B.E.J.
Popa Daniel - Dorohoi; - ipotec` rang II: ANAF- Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani.
7. Cl`dire spa]iu comercial, situat` în mun. Boto[ani,
strada Viilor, nr. 77, ap. 1, Pia]a Mic`, suprafa]` con-
struit` de 63,50 m.p, carte funciar` 50058-C1-U13, -
mun. Boto[ani, pre] de pornire al licita]iei 236.300
lei, exclusiv TVA*. Bunurile de mai sus sunt grevate
de sarcini: - ipotec` rang I: soma]ie de plat` nr.
86/2011, din 15.06.2011, emis` de B.E.J. Popa Daniel -
Dorohoi; - ipotec` rang II: ANAF- Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. 8. Cl`dire
spa]iu comercial situat` în mun. Boto[ani, Pia]a Cen-
tral`, platoul A, obiectiv U 18, în suprafa]` util` de
81,80 m.p, CF nr.4819/N - mun. Boto[ani, pre] de
pornire al licita]iei 385.100 lei, exclusiv TVA*. Bunurile
de mai sus sunt grevate de sarcini: - ipotec` rang I:

soma]ie de plat` nr. 86/2011, din 15.06.2011, emis`
de B.E.J. Popa Daniel – Dorohoi; - ipotec` rang II:
ANAF- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoare
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor imo-
bile sunt cele prev`zute de Legea 571/2003, privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare, urm`toarele doc-
umente: a) oferta de cump`rare; b) dovada pl`]ii
taxei de participare sau o scrisoare de garan]ie ban-
car`, reprezentând 10% din pre]ul de pornire pentru
fiecare bun licitat în contul
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria
Boto[ani, beneficiar DGRFP Ia[i CUI 3372874; c) îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; e) pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; f) pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; g) pentru
persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport; h)
dovada emis` de organele fiscale (Administra]ia Fi-
nanciar`, Prim`rie), c` nu are obliga]ii fiscale
restante fa]` de acestea. Nu pot participa la licita]ii
debitorul, nici personal [i nici prin persoan` inter-
pus`. Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice,
transmise prin telex sau telefax. Împotriva prezen-
tului 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 Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii su-
plimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
num`rul de telefon 0231-607.144. Data afi[`rii:
12.02.2015.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor so-

ciet`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1:
spa]iu comercial situat \n Mun. Ia[i, B-dul Chimiei
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Ia[i, cu aria construit` de
187,28 mp. [i aria util` de 173,23 mp., \nscris \n Cartea
Funciar` sub nr. 55170 a Mun. Ia[i, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciar` nr. 23405
cu nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de pornire a
licita]iei este de 470.242,50 lei (f`r` TVA) (50% din
valoarea de evaluare). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` dovada acestui fapt pân` la data de
19.02.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va
avea loc la sediul lichidatorului Judiciar din Ia[i, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i, \n data de 20 februarie
15.00, [i se va desf`[ura în conformitate cu preved-
erile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei
[i ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 18.07.2014. Adjude-
carea se va face în conformitate cu prevederile Reg-
ulamentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat at~t la dosarul
cauzei c~t [i la sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ]inut la plata pre]ului de adjudecare \n ter-
menul stabilit prin Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun`, p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie de
participare la licita]ie \n procent de 10% din pre]ul
de \ncepere a licita]iei. Garan]ia se va depune \n nu-
merar, prin plata \n contul indicat de lichidator. Pen-
tru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 19.02.2015 ora 15.00. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232-
240.890; 0742.109.890, Fax 0232-240.890.

PIERDERI
Pierdut atestat de transport m`rfuri [i atestat ADR,
emise de ARR Rm. Vâlcea, pe numele Br`nescu {tefan
D`nu], din localitatea P`u[e[ti M`gla[i, jude]ul Vâl-
cea. Se declar` nule.

Pavelescu Gabriela, declar pierdut` (nul`) cartel` in-
trare în cl`direa INOE 2000.

Pierdut în Timi[oara Autoriza]ie taxi pe numele Wolf
Otto. O declar nul`.

Gologan Alice, declar pierdut` (nul`) cartel` intrare
în cl`direa INOE 2000.
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