
ANUN}URI

OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activi-
tate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e,
numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite,
cu prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`, fe-
meie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte
manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Comuna Orlat, Jude]ul Sibiu, având sediul în Orlat,
strada Pia]a Avram – Iancu nr. 202, cod po[tal 557170,
CIF 4240952, tel/fax: 0269/571104, email primariaorlat
@yahoo.com, În conformitate cu prevederile art.57
alin.(4) din Legea nr. 188/1999, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i ale art.39 alin.(1) din Hot`rârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind  organizarea [i dezvoltarea carierei func]ionar-
ilor publici cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice
vacante, inspector, clasa I, debutant,  în cadrul compar-
timentului SPCLEP - stare civil`, pe perioad` nedetermi-
nat`. Condi]iile de desf`[urare a concursului sunt: -
Dosarele se depun în termen 20 de zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial al României, partea
a III – a, - Proba scris` a concursului va avea loc în data
de 21.01.2015 ora 11:00 la sediul Prim`riei Orlat. Condi]ii
de participare la concurs:  Generale: - cele prev`zute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul
func]ionarilor publici, republicat`, modificat` [i com-
pletat` ulterior. Specifice: - studii de specialitate: studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; - cuno[tin]e de operare pe cal-
culator. Alte informa]ii suplimentare la nr. de telefon
0269-571.104.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs
pentru ocuparea postului contractual de conducere va-
cant de director adjunct din cadrul „Centrului Na]ional
de Preg`tire în Statistic`”. Condi]ii specifice: -studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`; -vechimea în specialitatea
studiilor: minimum 3 ani. Concursul se organizeaz` la
sediul Institutului Na]ional de Statistic` din Bucure[ti,
Bd. Libert`]ii 16, sector 5, Bucure[ti, în data de 19 ian-
uarie 2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucr`toare
de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României Partea a III-a, la sediul Institutului Na]ional
de Statistic` din bd. Libert`]ii nr.16, sector 5, Bucure[ti.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie s` con]in` în
mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 6  din
H.G. nr.286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Condi]iile de participare la concurs aprobate [i
bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul Institutului
Na]ional de Statistic` [i pe site-ul Institutului Na]ional
de Statistic` (www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Institutului Na]ional de Statistic` [i la
num`rul de telefon: (021)317.77.82.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs
pentru ocuparea posturilor contractuale de execu]ie va-
cante de: Expert I: Condi]ii specifice: -studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`; -vechime în specialitatea studiilor min-
imum 3 ani; -cuno[tin]e de operare computer (MS Of-
fice); -buna cunoa[tere a unei limbi de circula]ie
interna]ional`. Referent IA: Condi]ii specifice: -studii
medii absolvite cu diplom` de bacalaureat; -vechime în
specialitatea studiilor minimum 6 ani. Concursul se or-
ganizeaz` la sediul Institutului Na]ional de Statistic` din
Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, Bucure[ti, în data de
20 ianuarie 2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile
lucr`toare de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial al României Partea a III-a, la sediul Institutului
Na]ional de Statistic` din bd. Libert`]ii nr.16, sector 5, Bu-
cure[ti. Dosarul de înscriere la concurs trebuie s  ̀con]in`
în mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 6  din
H.G. nr. 286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Condi]iile de participare la concurs aprobate [i
bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul Institutului
Na]ional de Statistic  ̀[i pe site-ul Institutului Na]ional de
Statistic` (www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Institutului Na]ional de Statistic` [i la
num`rul de telefon: (021)317.77.82.

CITA}II
Numita Goleanu Magdalena cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul R\mnicu S`rat, str. George

Co[buc nr. 20, jude]ul Buz`u, este citat` la Tribunalul
Gala]i, la data de 21.01.2015 sala 3, ora 9, \n Dosarul civil
nr. 1538/121/2014, în proces cu Direc]ia General` de
Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Gala]i.

Angelescu Maria cu ultimul domiciliu cunoscut în
Pite[ti, str. Trivale nr. 49 este citat` în data de 15.01.2015,
ora 10,00 la Judec`toria Pite[ti, complet C13A, camera
2, din Pite[ti, b-dul Eroilor nr. 5, jud. Arge[ în calitate de
pârât` în dosarul nr. 24640/280/2012, în contradictoriu
cu Toma Elena [i Stoica Emil Sorin.

Numitul Adiguzel Nurullah este citat la Judec`toria Ia[i
str A Panu nr 25 \n data de 18.02.2015, ora 8.30 C12 M \n
Dosar 15301/245/2014 divor] f`r` minori \n proces cu
Magureanu Daniela.

Se citeaz` numita Tolbaru Vasilica, cu domiciliul ales
la familia Gruia Nicolae, în comuna Stoile[ti, jude]ul
Vâlcea, în calitate de pârât`, în proces de divor] cu
reclamantul Tolbaru Vasile Viorel, dosar nr.
1582/223/2014, la Judec`toria Dr`g`[ani, jude]ul Vâl-
cea, cu termen în 05.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. D-l. Macavescu Ionu] cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n Bucure[ti, Calea Crânga[i,
nr. 34, bl. 15, ICEM, sc. 3, ap. 116, sector 6 [i dl. Mihai
Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut \n Piatra Neam],
str. Iulian Antonescu, nr. 3, bl. T15, sc. B, ap. 27, jude]
Neam] sunt cita]i \n ds. nr. 133/103/2004 cu termen de
judecat` la data de 28.01.2015, ora 08.30 la Tribunalul
Neam] – Sec]ia a II a Civil`, de Contencios Administra-
tiv [i Fiscal, pentru cerere atragere a r`spunderii per-
sonale conform art. 138 din Legea nr. 85/ 2006. 

Subsemna]ii Luca Adrian Andrei [i Luca Ileana Rodica,
reclaman]i în dosarul civil nr. 8903/182/2011 al
Judec`toriei Baia Mare cit`m prin publicitate pe pârâ]ii
Luka Gabor, Luka Laszlo [i Luca Miklos, cu ultimul domi-
cilu cunoscut în comuna {i[e[ti sat D`ne[ti nr. 56 jud.
Maramure[ pentru termenul din 19.01.2015, sala 33, ora
08.30. 

Numi]ii Mocanu Silvia, Mocanu Drago[ Georgian [i
Mocanu Alexandru (mo[tenitorii lui Mocanu Ionel
Gabriel) cu ultimul domiciliu cunoscut, B`icoi Str.Pro-
gresului, bl.33, sc.B, ap.27, sunt cita]i la Judec`toria
Câmpina în 3.02.2015, 8.30 camera sala civil`, în dosar
4025/204/2014 în calitate de pârâ]i în proces cu Mo-
canu Petre cu obiect ac]iune constatare prescrip]ie
drept executare silit` [i radiere ipotec`. 

România, Judec`toria Turnu M`gurele, jude]ul Tele-
orman, Dosar nr. 1682/329/2014. Sentin]a civil` nr.
692, {edin]` public` de la 30 octombrie 2014, In-
stan]` compus` din: Pre[edinte - Ciocoiu Ani[oara;
Grefier - Nina Stoean. Pentru aceste motive, în nu-
mele legii, hot`r`[te: Admite ac]iunea civil` de
divor] formulat` de reclamanta Kessouri Georgiana
domiciliat` în comuna Lunca, jude]ul Teleorman, îm-
potriva pârâtului Kessouri Hamid cu ultimul domi-
ciliul cunoscut în comuna Lunca, jude]ul Teleorman,
citat prin publicitate în toate formele prev`zute de
lege. Declar` desf`cut` din vina exclusiv` a pârâtu-
lui c`s`toria încheiat` la data de 5 aprilie 2008 - Al-
icante - Spania [i înregistrat` la nr. 106 din data de 1
octombrie 2009 în registrul St`rii Civile al Consulat-
ului României la Castellon. Dup` desfacerea c`s`to-
riei p`r]ile î[i vor relua numele purtate anterior
încheierii c`s`toriei, în sensul c` reclamanta se va
numi “C`z`naru”, iar pârâtul se va numi “Kessouri”.
Stabile[te locuin]a minorului Kessouri Mohamed-
Areyki, n`scut la data de 19 decembrie 2009, la recla-
mant`. Dispune ca autoritatea p`rinteasc` privind
pe minor s` fie exercitat` exclusiv de c`tre recla-
mant`. Oblig` pe pârât s` pl`teasc` în favoarea mi-
norului pensie de între]inere în sum` de 189 lei
începând cu data introducerii ac]iunii 7 august 2014
[i pân` la majoratul minorului. Oblig` pe pârât s`
pl`teasc` reclamantei suma de 1400 lei cheltuieli de
judecat` repezentând. Cu apel în 30 de zile libere de
la comunicare. Pronun]at` azi, 30 octombrie 2014,
în [edin]` public`.

România. Judec`toria Sectorul 6 Bucure[ti, Str. {tirbei
Voda Nr. 115, Sectorul 1 – Bucure[ti…… Camera 203.
Destinatar: Danu Ionu]. Dosar nr. 12971/303/2014.  Ma-
teria: Minori [i familie. Stadiul procesual al dosarului:
Fond. Obiectul dosarului: exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti. Cita]ie emis` la 28 Noiembrie 2014. Stimat`
doamn` / Stimate domn, Sunte]i chemat în aceast`
instan]`, camera 203, Complet 3-camera de consiliu
mfu, în data de 29 Ianuarie 2015, ora 12:00 în calitate
de pârât în proces cu Danu Manuela, cu domiciliul
ales la „Alexandra Weisman” – Cabinet De Avocat, în

calitate de reclamant, Autoritatea Tutelar` - Prim`ria
Sector 6 Bucure[ti în calitate de autoritate tutelar`.
În caz de neprezentare a p`r]ilor, judecata se va face
în lips`, dac` se solicit` în scris acest lucru de c`tre
una dintre p`r]i. Prin înmânarea cita]iei, sub
semn`tur` de primire, personal ori prin reprezentant
legal sau conven]ional ori prin func]ionarul sau per-
soana îns`rcinat` cu primirea coresponden]ei pentru
un termen de judecat`, cel citat este prezumat c` are
în cuno[tin]` [i termenele de judecat` ulterioare
aceluia pentru care cita]ia i-a fost înmânat`. Parafa
{efului Instan]ei ([tampila), Judec`toria Sectorului 6
Pre[edinte Judec`tor Lucre]ia Postelnicu. Grefier,
(semn`tura). 

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii simplificate de faliment a deb-
itorului SC Total Holidays SRL, CIF: 19248067,
J40/19405/2006, dosar nr. 13491/3/2014-Tribunalul Bu-
curesti. Termenul limit` pentru depunerea declara]iilor
de crean]` la 20.01.2015; Termenul limit` pentru verifi-
carea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor la 27.01.2015; Termen
pentru afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor la 10.02.2015.

Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator
judiciar al Saphira Consulting Invest SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 10.12.2014, pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
26498/3/20134, notific` deschiderea falimentului prin
procedura simplificat` prevazut` de Legea nr. 85/2006
împotriva Saphira Consulting Invest SRL, cu sediul \n
Bucure[ti, Sectorul 4, Strada Bucur, nr. 18, corp C1, parter,
camera 7, CUI  23497180, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/7606/2013. Persoanele fizice [i juridice
care \nregistreaz` un drept de crean]` n`scut dup` data
deschiderii procedurii insolven]ei \mpotriva Saphira
Consulting Invest SRL vor formula declara]ie de crean]`
care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti -
sec]ia a VII-a civila, cu referire la dosarul nr.
26498/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor \n tabelul suplimentar al crean]elor
11.01.2015; b) termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui suplimentar al crean]elor 01.02.2015; c) termenul
pentru depunerea contesta]iilor la tabelul suplimentar
16.02.2015; d) termen pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv consolidat 26.02.2015.

Private Liquidation Group IPURL numit administrator
judiciar în dosarul 4346/111/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bihor, privind pe debitoarea SC Belcoline SRL
CUI 17910051 J05/1829/2005 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]ei dumneavoastr̀  asupra averii debitoarei SC Bel-
coline SRL este data de 05.01.2015; 2. termenul limit`
de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comuni-
care a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
24.01.2015; 3. termenul pentru solu]ionare eventualelor
contesta]ii va fi data de 02.02.2015 [i termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi data
18.02.2015; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va
avea loc în data de 29.01.2015, ora 14.00, la adresa Pri-
vate Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu
nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

NOTIFICåRI
C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliment
prin  procedura simplificat` a debitoarei SC Ghizbi SRL,
Str. Progresul Nr. 90-100, Spa]iul F2-A16, Sector 5, Bu-
cure[ti, J40/17370/2005; CUI 18043420, prin hot`r~rea
din 08.12.2014, dosar 6320/2/2014 al Tribunalului Bu-
cure[ti. Termene: depunere crean]e 23.01.2015; tabel
preliminar 03.02.2015; tabel definitiv 19.02.2015; data
Adun`rii creditorilor 09.02.2015, ora 09.00, str. Cerna nr.
11, Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar,
aprobarea raport \ntocmit conf. art.59 [i inciden]a art.
138 din lg.85/06. Rela]ii 0725093254.

LICITA}II
Regia Autonom` “Administra]ia Patrimoniului Proto-
colului De Stat” anun]` licita]ii deschise cu strigare
conform OUG 101/2011, modificat` [i completat` de

OUG 15/2013 SI OUG 18/2014, în vederea vânz`rii unor
imobile, dup` cum urmeaz`: I. Licita]ii deschise cu stri-
gare la data de 14.01.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI -
str. Fabrica de Glucoz` nr.3A, sector 2, Bucure[ti, pentru
vânzarea urm`toarelor  imobile: 1.Apartament nr.2 (2
camere), cu Au 96,20 mp, box`, camer` de serviciu [i
loc de parcare, teren cot` indiviz` 29,84 mp, Str.Mihai
Eminescu nr.82-88, sc.1, parter, sector 2, Bucure[ti (a
treia licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 99.600 Euro.
2.Apartament nr.9 (1 camer`), cu Au 39,48 mp, teren
cot` indiviz` 7,46 mp, Str.Edgar Quinet nr.10, etaj 2, sec-
tor 1, Bucure[ti (a treia licita]ie). Pre] pornire licita]ie:
39.600 Euro. 3.Apartament nr.18 (1 camer`), cu Au
36,71mp, teren cot` indiviz` 7,60 mp, Str. Edgar Quinet
nr.10, etaj 4, sector 1, Bucure[ti (a treia licita]ie). Pre]
pornire licita]ie: 41.500 Euro. 4.Apartament nr.7 (3
camere), cu Au 77,77 mp, teren cot` indiviz` 16,50 mp,
B-dul Unirii nr.68,  bl.K2, scara 2, etaj 4, sector 3, Bu-
cure[ti (a doua licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 107.400
Euro. 5.Apartament nr.14 (3 camere), cu Au 68,32 mp,
teren cot` indiviz` 3,21 mp, B-dul Unirii nr.68,  bl.K2,
scara 2, etaj 7, sector 3, Bucure[ti (a doua licita]ie). Pre]
pornire licita]ie: 94.600 Euro. 6.Imobil–vil`
S+P+E+Mansard` (8 camere) cu Au 271,30 mp, teren
aferent (550,07mp) [i anex` - magazie (6,25 mp),
str.Ing. Cucu Starostescu nr.3, sector 1, Bucure[ti (prima
licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 588.000 Euro (la care se
adaug` TVA). Informa]ii  privind dosarele de
prezentare, garan]iile [i taxele de participare ale
licita]iilor se ob]in de la Rita M`tr`caru, telefon:
021/409.12.54; 0720/077.347. Data [i ora limit` de în-
scriere la licita]ie: 12.01.2015, Ora 10:00.

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin Direc]ia
Silvic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2, telefon
0232-244680, fax 0232-244631, organizeaz` la sediul
s`u în data de 09.01.2015, orele 10:00, licita]ie public`
cu strigare în vederea vânz`rii Atelierului de împleti-
turi Pa[cani, compus din cl`diri în suprafa]` total` de
2167,25 mp. Obiectivul este situat pe str. Morilor, nr. 4
din mun. Pa[cani, jud. Ia[i, pe un teren forestier în
suprafa]` de 12694 m2, aflat în proprietate public` a
statului. Terenul nu face obiectul vânz`rii, urmând a fi
concesionat conform Ordinului nr. 367/2010 al min-
istrului mediului [i p`durilor. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 594000 lei f`r` TVA, garan]ia de par-
ticipare este în cuantum de 29700 lei, iar taxa de par-
ticipare de 100 lei, cu TVA inclus. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori vor depune la secre-
tariatul direc]iei silvice, pân` la data de 06.01.2015,
orele 10:00, urm`toarele documente: a) dovada
privind depunerea garan]iei de participare; b) împut-
ernicirea acordat` persoanei care reprezint` investi-
torul la negociere, dac` este cazul; c) rapoarte de
activitate sau situa]ii financiare pentru ultimul
exerci]iu financiar; d) documentele care certifica iden-
titatea [i calitatea investitorului: - pentru persoanele
juridice romane: (i) copii de pe certificatul de înmatric-
ulare eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, actele adi]ionale relevante [i de pe
certificatul de înregistrare fiscal`; (ii) dovada privind
achitarea obliga]iilor fiscale c`tre bugetul de stat, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal` eliberat
de organul fiscal competent; (iii) declara]ie pe propria
r`spundere ca nu se afla în reorganizare judiciar` sau
în faliment; - pentru persoanele juridice str`ine: (i)
actul de înmatriculare a societ`]ii comerciale str`ine;
(ii) declara]ie pe propria r`spundere ca nu se afla în re-
organizare judiciar` sau în faliment; - pentru comer-
cian]i, persoane fizice sau asocia]ii familiale: copie de
pe actul de identitate [i de pe autoriza]ia de
func]ionare eliberata de autoritatea competenta sau
de pe actul legal de constituire, dup` caz, precum [i de
pe certificatul de atestare fiscal` eliberat de organul
fiscal competent; - pentru persoanele fizice romane:
copie de pe actul de identitate [i certificatul de cazier
judiciar care sa ateste ca nu au fost condamnate penal,
cu excep]ia condamn`rilor pentru infrac]iuni rutiere;
- pentru persoanele fizice str`ine: copie de pe pa[aport
[i certificatul de cazier sau un document similar, care
sa ateste ca nu au fost condamnate pentru s`vâr[irea
unor infrac]iuni similare celor prev`zute pentru per-
soanele fizice romane; Copiile vor fi certificate cu orig-
inalul. Documenta]ia de licita]ie se poate procura de la
sediul Direc]iei Silvice Ia[i. Costul acesteia este de 100
de lei pe obiectiv, cu TVA inclus.

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 Or`[enesc
Tg. Neam]. Nr. 14192/ 26.11.2014. Anun]ul privind vân-
zarea de bunuri imobile. Anul 2014 luna noiembrie
ziua 26. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonan]a Gu-

12 JURNALUL NA}IONAL Joi, 18 decembrie 2014



Joi, 18 decembrie 2014  JURNALUL NA}IONAL 13

ANUN}URI
vernului nr. 92/ 2003, republicat`, privind Codul de
Procedur` Fiscal`, se face cunoscut prin prezenta c`
în ziua de 08 ianuarie 2015, ora 10.00, în localitatea
Tg. Neam], B-dul. {tefan Cel Mare, nr. 48, la sediul SFO
Târgu-Neam], se va vinde prin licita]ie public` (prima
[edin]`) bunul imobil constând \n: Teren extravilan \n
suprafa]` de 8000 mp, proprietate a debitorului SC
Cibco Wood SRL, cu sediul \n Tg. Neam], str. [tefan Cel
Mare, nr. 17 B, identificat` cu CUI - 17894517, Dosar de
executare: 3001/ 11.11.2013, bun sechestrat prin Proce-
sul - verbal de sechestru nr. 19215/ 11.11.2013. Denu-
mirea bunului, descriere sumar`: 1. Teren extravilan
8000 mp (arabil). Pre]ul de pornire al licita]iei I:
176664 lei. Conform Raportului de evaluare bunuri
imobile nr. 283/ 30.10.2014 \ntocmit de SC Sisted Eval
SRL, Piatra Neam], având valoarea de expertizare de
176664 lei. Total valoare bunuri imobile diminuat` cu
0% din valoarea de expertizare: 0 lei. Pre]urile nu in-
clud TVA. Bunurile imobile sunt grevate de
urm`toarele: Nu sunt. Licita]ia va avea loc la sediul
SFO Tg. Neam], Str. {tefan Cel Mare, nr. 48. 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. Participan]ii
vor depune cu cel pu]in o zi \nainte de data licita]iei,
la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Tg. Neam], doc-
umenta]ia necesar` \n conformitate cu prevederile
art. 162, alin. 1 - 13, din OGR 92/ 2003, republicat`, cu
privire la Codul de Procedur` Fiscal`: - Ofertele scrise
de cump`rare; - Dovada achit`rii taxei de participare
de 10% din pre]ul de evaluare/ pre]ul de \ncepere a
licita]iei, tax` achitat` \n contul,
RO42TREZ4935067XXX002934, deschis la Trezoreria
Tg. Neam], pentru beneficiar AJFP Neam], CUI -
2612782, cu ordin de plat` sau mandat po[tal; - \mput-
ernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; -
Dovada emis` de creditorii bugetari c` nu au obliga]ii
fiscale restante; - Copii dup` actele de identitate, pen-
tru persoane fizice (carte de identitate sau pa[aport,
dup` caz); - Copie dup` certificatul unic de \nregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului, pentru per-
soanele juridice române; - Actul de \nmatriculare
tradus \n limba român`, pentru persoane juridice
str`ine. Rela]ii suplimentare la sediul Serviciului Fis-
cal Or`[enesc Tg. Neam] aflat \n Tg. Neam], B-dul.
[tefan Cel Mare nr. 48, telefon 0233/ 790040, sau
0233/ 790773, interior 115, camera 10.

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 Colectare [i Exe-
cutare Silit` Persoane Juridice. Nr. 1746 din 04.12.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna decembrie ziua 04. 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 cunos-
cut c` în ziua de 30, luna decembrie, anul 2014, ora 10,
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam] cu sediul în localitatea Piatra Neam], B-dul. Tra-
ian nr. 19 bis, se vor vinde prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor:
1. SC D&N Inter Express SRL, cu domiciliul fiscal loc.
Borle[ti, jud. Neam], cod de identificare fiscal`
25557059, dosar de executare 25557059. Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Semiremorc` marca
Schmitz, varianta SPR24/L-13,62, an fabrica]ie 2000,
nr. identificare WSMS6080000482809, culoare gri,
nr. CIV 233886, stare satisf`c`toare. Drepturile reale
[i privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul verbal
de sechestru nr. 725/ 10.04.2014 emis de A.J.F.P. Neam].
1 Buc. Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA* 7.161
lei. 2. SC Cris Carm SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra
Neam], str. D`rm`ne[ti, nr. 62, bl. K7, sc. A, ap. 8, jud.
Neam], cod de identificare fiscal` 24648019, dosar de
executare 12168. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile: Procesul verbal de sechestru nr. 1222/
12.08.2014 emis de A.J.F.P. Neam]. Buc. Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Combin` frig-
orific`. 1 buc. 33 lei; Aer condi]ionat. 2 buc. 237 lei; TV
Samsung Plasm`. 1 buc. 135 lei; Plit` gaz cu 2 ochiuri.
1 buc. 162 lei; Cuptor cu microunde. 1 buc. 84 lei; Vit-
rin` frigorific`. 1 buc. 339 lei; Aragaz. 1 buc. 303 lei;
Ma[in` ghea]`. 1 buc. 135 lei; Chiuvet` inox. 1 buc. 120
lei; Cuptor pizza. 1 buc. 1.740 lei; Monitor LSD. 1 buc.
39 lei; Mobilier birou. 1 buc. 42 lei; M`su]` + set pal. 1
buc. 270 lei; Mobilier bar curbat. 1 buc. 1.695 lei; Acce-
sorii bar curbat. 1 buc. 732 lei. Total:  =SUM(ABOVE)
6.066 lei. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mo-
bile 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 exe-
cutare, 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 la licita]ie, pân` în ziua lucr`toare precedent`
termenului de vânzare (29.12.2014, ora 15.00): - 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 (plata se va face în contul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam],
nr. RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 deschis
la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; - pentru persoanele ju-
ridice 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 per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, 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
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui 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 in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la telefon num`rul 0233/ 207602, interior 4410
sau 4510 între orele 8.30 - 14.00. Data afi[`rii:
05.12.2014.

Organizare a unei achizi]ii prin procedura „Licita]ie
deschis`” pentru achizi]ia de „Materiale construc]ii -
Beton”. 1. Date identificare achizitor: SC Fise Electrica
Serv SA -SISE  Electrica Transilvania Sud, cu sediul în
Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel.:
0268/305598, fax: 0268/305594, achizi]ioneaz` Mate-
riale construc]ii –Beton, Cod CPV 44110000-4 Materi-
ale de construc]ii; în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute
în documenta]ia de atribuire. Adresa la care se poate
solicita documenta]ia de atribuire: SISE  Electrica
Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, tel:
0268/305598, fax: 0268/305594. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor economici
gratuit, în urma solicit`rii scrise a acestora; 2. Proce-
dura aplicat`: „Licita]ie deschis`”; 3. Împ`r]ire pe lo-
turi: DA; 4. Locul de livrare a produselor: DDP
beneficiar la depozitele SISE Electrica Transilvania Sud
Bra[ov din ora[ele Bra[ov, Sibiu, Mure[, Alba, M. Ciuc,
Sf. Gheorghe; 5. Natura [i cantitatea produselor ce se
vor achizi]iona: Materiale constructii- Beton în can-
tit`]ile  prev`zute în documenta]ia de atribuire; 6.
Durata acordului cadru: 12 luni de zile. Termenul de
livrare: max. 24 de ore de la data semn`rii contractu-
lui subsecvent; 7. a. Data limit` de primire a ofertelor:
09.01.2015, ora 10.00. Data deschiderii ofertelor:
09.01.2015, ora 12.00;7. b. Adresa la care se depun ofer-
tele: sediul SISE  Electrica Transilvania Sud, Bra[ov,
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat general;7.
c. Limba de redactare a ofertelor: limba român`; 8.
Modalit`]ile de finan]are: surse proprii; 9. Criterii de
calificare conform prevederilor din Fi[a de date; 10.
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data
deschiderii ofertelor; 11. Criteriul de atribuire a con-
tractului: “pre]ul cel mai  sc`zut” ; 12. Garan]ie de par-
ticipare: conform Documenta]ie de atribuire.

Anun] privind delegarea gestiuni Serviciului public de
producere, transport, distribu]ie [i furnizare a energiei
termice în sistem centralizat în ora[ul Întorsura
Buz`ului. 1. Denumirea, adresa, num`rul de fax, adresa
de e-mail ale autorit`]ii contractante [i ale biroului de
la care se pot ob]ine, dup` caz, informa]ii supli-
mentare: Ora[ul Întorsura Buz`ului, Str. Mihai Viteazu,
nr. 173, Întorsura Buz`ului, jude]ul Covasna, telefon
0267370337, fax 0267370337, email pib@intorsurabuza-
ului.ro. 2. Hot`rârea privind stabilirea modalit`]ii de
gestiune: 64/2014. 3. Aria teritorial` unde urmeaz` a
se presta/furniza serviciul/activitatea: Ora[ul Întorsura
Buz`ului. 4. Serviciul/activitatea care urmeaz` s` fie
prestat/prestat`/ furnizat/furnizat`/detaliat/detaliat`
pe activit`]i: Serviciul public de producere, transport,
distribu]ie [i furnizare a energiei termice în sistem cen-
tralizat în ora[ul Întorsura Buz`ului. 5. Durata contrac-
tului de delegare a gestiunii: 25 ani. 6. Denumirea,

adresa, num`rul de telefon [i de fax [i adresa de e-mail
ale biroului/persoanei de la care se poate solicita doc-
umenta]ia de delegare, precum [i modalit`]ile de
ob]inere a documenta]iei: Prim`ria ora[ului Întorsura
Buz`ului, str. Mihai Viteazu, nr. 173 cod po[tal 525300,
jud. Covasna, biroul Achizi]ii publice, nr. tel. +40
267370212, +40 267370337 mail
oladanielmihail@yahoo.com. 7. Dac` este cazul, costul
[i condi]iile de plat` în vederea ob]inerii
documenta]iei de delegare: Documenta]ie gratuita. 8.
Termenul limit` de depunere a ofertelor, data [i ora,
adresa la care se depun/transmit ofertele: Termenul
limit` de depunere a ofertelor este 21.01.2015 ora 12.00.
Ofertele se depun la registratura Prim`riei Ora[ului În-
torsura Buz`ului, str. Mihai Viteazul, nr. 173 cod po[tal
525300, jud. Covasna. 9. Data, ora [i locul deschiderii
ofertelor: Ofertele se deschid în data de 21.01.2015 ora
13.00 la sediul Prim`riei Ora[ului Întorsura Buz`ului,
nr. 173 cod po[tal 525300, jud. Covasna. 10. Dac` este
cazul, garan]iile solicitate: Garan]ia de participare este
în valoare de 5.000 lei. Forma de depunere a garan]iei
de participare: Ordin de plat` în contul RO
40TREZ2565006XXX005000 cod fiscal 4404370 sau -
Scrisoare de garan]ie bancar`. 11. Durata de valabili-
tate a ofertei: 90 de zile. 12. Pagina web pe care este
disponibilã documenta]ia: Documenta]ia se poate so-
licita de la Prim`ria Ora[ului Întorsura Buz`ului [i în
format electronic. Primar B`ncil` Leca

PIERDERI
Declar pierdute (nule) Acte de concesiune eliberate de
Parohia Cimitirului Buna- Vestire Bellu la data 20.02.1977
[i nr.688/555 din 30.03.1962 -Parohia Bellu, pe numele
Nedea Constanta [i Nedea Laura Maria (c`s`torit` Pop),
loc de veci nr.33, 2x3=6mp, Fig.II.

Pierdut atestat taxi în zona Copou, seria CPTx nr. 98482
eliberat la 26.01.2013 de A.R.R. Ia[i pe numele: }urcanu
Mihai– Gabriel. Se declar` nul.

PFA Druj` Constantin, C.U.I. 19436702, Sector 4,
Bucure[ti, declar pierdut Registru- Jurnal încas`ri [i pl`]i.

Declar nule: certificat na[tere emis –Sili[tea- comuna
Valea Argovei, jud. C`l`ra[i; C.I. emis de comuna Pante-
limon, jud. Ilfov, ambele pe numele Chiri]` Ion.

DECESE

Publicitate




