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OFERTE SERVICIU
S.C. construc]ii angajeaz` urgent electrician auto salariu atractiv.
0214574600.

SC Christian 76 Tour SRL angajeaz`: Manager în activitatea de
turism. Cerin]e: minim 9 ani experien]` în domeniu; cunosc`tor
de limba arab`. Se ofer`: contract 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 interviu 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.

Sedco Forex International Inc Costa del Este Panama- Sucursala
Bucure[ti angajeaz` pe perioad` determinat` de 18 luni (în pe-
rioada 15 martie 2015-15 septembrie 2016) [i pentru o norm` în-
treag` în Bucure[ti: 1 Manager Securitate Instala]ii Industria
Extractiv` (Cod COR 132208)- cerin]ele pentru ocuparea postului
fiind: experien]` minim 4-6 ani în industria extractiv` sau în
pozi]ia de supraveghetor opera]iuni offshore, studii tehnice sau
de inginerie [i cuno[tin]e de limba englez`. Interviurile în ved-
erea ocup`rii acestui post vor avea loc pe data de 27 februarie
2015 între orele 10.00-12.00 la sediul sucursalei din Bucure[ti,
Sector 1, Pia]a Charles de Gaulle, nr.15, Cl`direa Charles de Gaulle
Plaza, etaj 3, birourile 326-333. Pentru orice informa]ii supli-
mentare, v` rug`m s` v` adresa]i la urm`toarele date de con-
tact: e-mail: paula.cercel@deepwater.com sau telefon:
0725.533.785, 031.860.47.90.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane. Serviciul
Resurse Umane. Anun]. În temeiul prevederilor H.G nr. 286/ 2011,
Universitatea Babe[-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kog`lniceanu nr. 1, organizeaz` concurs pentru ocuparea postu-
lui de secretar, vacant pe perioad` nedeterminat` în cadrul Fac-
ult`]ii de Litere. Condi]ii de participare: - studii superioare în
domeniul [tiin]elor sociale; - experien]` în activitatea de secre-
tariat, în înv`]`mântul superior, minim 2 ani; - vechime în munc`
minim 3 ani; - cuno[tin]e operare PC (Word, Excel); - cuno[terea
unei limbi str`ine de circula]ie interna]ional`. Concursul va con-
sta într-o prob` scris` (în data de 13.03.2015, ora 11.00), o prob`
practic` (în data de 20.03.2015, ora 10.00) [i un interviu (în data
de 27.03.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune
pân` la data de 05.03.2015, ora 16.00. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine de la Direc]ia Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14,
pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/
405300 interior 5449. Director RU, Mircea Ra]iu.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Teleorman
cu sediul în Alexandria,str.Turnu M`gurele, nr.1, scoate la con-
curs, în zilele de 23.03.2015 (proba scris`) [i 25.03.2015 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post vacant: consilier clasa I, grad
profesional asistent, Compartiment Control, Îndeplinirea
M`surilor Asiguratorii [i Executare Silit` a Debitelor Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime minim` în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice:1 an; Cuno[tin]e de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitatea
de adaptare la munca în echip`, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului: 23.03.2015 – ora 09:00 – proba scris`
25.03.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul AJOFM Teleorman.

Prim`ria Comunei Dragomire[ti– Vale din Jude]ul Ilfov, orga-
nizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea urm`toarelor

func]ii publice vacante, de execu]ie: -1 func]ie de referent, clasa
III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului asis-
ten]` social`, resurse umane; -1 func]ie de referent, clasa III, grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului achizi]ii pub-
lice, proiecte cu finan]are extern` [i tehnic. Probele stabilite pen-
tru concurs vor consta în proba scris` [i interviul. Concursul se
organizeaz` la sediul Prim`riei Dragomire[ti– Vale din Strada
Mic[unelelor, nr. 165A, Comuna Dragomire[ti- Vale, Jude]ul Ilfov,
în data de 23.03.2015, ora 10:00 -proba scris`. Dosarele de în-
scriere se pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Prim`riei
Dragomire[ti– Vale din Strada Mic[unelelor, nr.165A, Comuna
Dragomire[ti- Vale, Jude]ul Ilfov, respectiv pân` la data de
10.03.2015, ora 16:00, ultima zi de selec]ie a dosarelor fiind în
data de 17.03.2015. Dosarele de concurs trebuie s` con]in`, în
mod obligatoriu, documentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.

Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia vor fi afi[ate la
sediul institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la tele-
fon: 021.436.71.32.

CITA}II
Numita Danciu Claudia Denisa, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Cîmpia Turzii, str. O]elarilor, nr.2, ap. 40, este chemat` în cali-
tate de pârât în Dosarul nr.4886/328/2014, aflat pe rolul
Judec`toriei Turda, cu sediul în Turda, P-]a Roman`, nr.12, jud.Cluj,
în data de 13.03.2015, ora 08.30, Sala 2, în proces cu Municipiul
Câmpia Turzii, reexaminarea sanc]iunii contraven]ionale.

Se citeaz` pârâta Lu]` Tita Vasilica,în contradictoriu cu recla-
matul Dumitru Ionu] Adrian,  la Judec`toria Coste[ti în data de
05.03.2015 ora 12.00, pentru stabilire domiciliu minor` Lu]` Ana
Maria [i exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti.

Sunt cita]i la Jud. N`s`ud, dosar nr. 3388/265/2009, termen 5
martie 2015, p~r~]ii: Miron Maria, Miron Floarea, Vranci Nastasia,
Homei Catarina, Matei Nastasia, Alexa Ioan, Alexa Maria, Alexa
Floarea, Alexa Sofia, Pop Victor.

Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg pentru 11.03.2015, ora 9:00,
numi]ii Vladislav Maria, B`ltean Eva, B`ltean Ieremia, Ceu]`
Mihai Iepure, Popa Mari[ca, Popa Treja, Ceu]` Iancu în dosarul
nr.1286/240/2012.

Se citeaz` pârâta EFG New Europe Funding II B.V. prin mandatar
Pop Ciprian, jud. Maramure[, loc. Baia Mare, str. Vasile Alecsan-
dri nr.60, ap.22, în dosarul nr. 8479/193/2012 al Judec`toriei
Boto[ani, pentru termenul din 20.02.2015, în contradictoriu cu
Galai Paula Petronela [i cu SC Bancpost SA sucursala Boto[ani
pentru ac]iune în constatarea caracterului abuziv al clauzelor
bancare.

Damm (fost` Rizescu) Maria- Manuela este citat` în calitate de
pârât` în dosarul 2502/288/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Rm.
Vâlcea, având ca obiect partaj judiciar, cu termen de judecat`
data de 24.02.2015.

Destinatar: SC Pati-Dea SRL, CIF: RO17147473, J40/1157/2005,
sediu: Str. Aleea Cetatuia, Nr.1, Bl.M21, Sc. 2, Et. 6, Ap. 106, Sector
6, Bucure[ti. Dosar nr.18677/3/2014, materia: Faliment, Stadiu
procesual: fond, obiectul dosarului: procedura insolven]ei-so-
ciet`]i cu r`spundere limitat`. Cita]ie. Stimata doamn`/stimat
domn, sunte]i chemat la Tribunalul Bucure[ti, sectia a VII-a civil`,
camera 231, Complet c13, în data de 20 Martie 2015, ora 09:00,
în calitate de debitor, în proces cu SC Ager Leasing IFN SA în cal-
itate de creditor.

DIVERSE
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea procedurii gen-
erale de insolven]` a debitorului Cooperativa de Consum Dro-
beta Turnu Severin Societate Cooperativa de Gradul I, CUI:
1605515, C25/6/2005, dosar nr. 6840/101/2014-Tribunalul
Mehedin]i. Termen pentru depunerea cererilor de crean]e
25.03.2015; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea [i afi[area tabelului preliminar al crean]elor este la
15.04.2015, Termen pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii
împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la data public`rii
în BPI; Termen pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv al
crean]elor 06.05.2015. Administrator judiciar, Consultant Insol-
ven]` SPRL, prin ec. Emil Popescu.

SOMA}II
Judec`toria Sighetu-Marma]iei. Dosar 3005/307/2014.
Soma]ie emis` \n Temeiul |ncheierii Civile Din 3 Februarie
2015. Av~nd \n vedere cererea formulat` de reclaman]ii Ciceac
D`nu] Vasile [i Ciceac Ileana, ambii domicilia]i \n Ocna Sug-
atag, str. Craiasca, nr. 11, av~nd ca obiect constatarea
dob~ndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune cu privire
la terenul \n suprafa]` total` de 1854 mp.,teren situat \n Ocna
Sugatag, \nscris \n CF 50074 Ocna Sugatag (nr. vechi 11 Ocna
Sugatag) sub top. 326/c/b/11/12, dup` dezmembrare, [i s` dis-
pun` intabularea dreptului de proprietate asupra terenului
reclamantilor cu titlu de uzucapiune, \n CF 50163 Ocna Sug-
atag (nr. vechi 11 Ocna Sugatag) sub top. 326/c/b/11/12,dupa
dezmembrare, persoanele interesate care pot dovedi un drept
sau interes legitim au dreptul de a formula opozi]ie \n ter-
men de [ase luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii.
|n cazul \n care, \n termen de [ase luni de la emiterea
publica]iei prezentei soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie, in-
stant]a va proceda la judecarea cererii formulate de de recla-
man]i. Pre[edinte, Mihaela Liana Ardelean. Grefier, Laura
Huban.

Soma]ie, data emiterii: 06.02.2015. Judec`toria Zimnicea, jude]
Teleorman, prin încheierea de [edin]`  din data de 06.02.2015,s-
a dispus emiterea soma]iei privind pe reclamantul Raportaru
GH. Alexandru, cu domiciliul  în ora[ul Zimnicea, strada
C`lug`rei, nr. 87, jude]ul Teleorman, având domiciliul proce-
sual ales la Cabinetul Individual de avocatur` Breban Cristina-
Dian, în ora[ul Zimnicea, strada Vlad ]epe[, bloc 9A, scara C,
etaj 2, apartament 10, jude]ul Teleorman [i pârâta  Unitatea
Administrativ Teritorial` - ora[ul Zimnicea - prin primar, cu
sediul în Zimnicea, strada Giurgiu, nr. 1, jude]ul Teleorman care
invoc` posesia continu`, util`, netulburat` [i sb nume de pro-

prietar  asupra imobilelor de peste 30 de ani, c` a dobândit
prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra terenului in-
travilan de 700 m p (762 m`sur`tori) situat în ora[ul Zimnicea,
strada C`lug`reni, nr. 87, jude]ul Teleorman, cu vecin`t`]ile: N
-Mihalcea Gheorghe, S - strada C`lug`reni, E- Basnaru Ion, V -
Constantinescu Nicolae, precum [i dobândirea prin accesiune
a dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafa]` con-
struit` de 114 mp, din m`sur`tori, imobil situat în ora[ul
Zimnicea, strada C`lug`reni, nr. 87, jude]ul Teleorman, cu
vecin`t`]ile N -Mihalcea Gheorghe, S - strada C`lug`reni, E-
Basnaru Ion, V - Constantinescu Nicolae. To]i cei interesa]i s`
fac` opozi]ie, se vor adresa instan]ei în scris, cu precizarea c`,
în caz contrar se va trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Societatea Bucur SA cu sediul social în Bucure[ti, Str. Visinilor
nr.25, Sector 2 înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/392/1991, C.U.I. 1584234, informeaz` asupra faptului c`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor SC Bucur SA s-
a întrunit la a doua convocare, în data de 17.02.2015, ora 10.00,
la sediul societ`]ii, fiind legal convocat` în conformitate cu
prevederile Legii societ`]ilor nr.31/1990, republicat`, ale Legii
nr. 297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i ale Actului Constitutiv al Societ`]ii. La
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor au participat
ac]ionari de]inând un num`r de 59.319.906 ac]iuni, din totalul
de 83.275.594 ac]iuni, reprezentând 71,2332 % din capitalul so-
cial. Ordinea de zi a fost stabilit` prin Convocatorul publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 205/13.01.2015 [i
în ziarul Jurnalul Na]ional nr. 6591 din data de 13.01.2015, respec-
tiv prin Convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, nr. 444/23.01.2015 [i în Jurnalul
Na]ional nr. 6599 din 23.01.2015. Dup` deliber`ri au fost luate
urm`toarele hot`râri: Hot`rârea nr. 1: Se respinge efectuarea
de c`tre societate a demersurilor legale necesare pentru ad-
miterea la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societatea Bucur
S.A. pe o pia]` reglementat`. Hot`rârea a fost adoptat` cu votul
contra al ac]ionarilor care reprezint` 59.267.883 ac]iuni,
59.267.883 drepturi de vot [i 71,1708 % din capitalul social al so-
ciet`]ii. Num`rul total de voturi exprimate valabil: 59.267.883;
Num`rul de voturi exprimate „pentru”: 0; Num`rul de voturi
exprimate „împotriv`”: 59.627.883; Num`rul de voturi expri-
mate ca „ab]ineri”: 0; Num`rul total de voturi anulate: 52.023.
Hot`rârea nr. 2: Se aprob` ini]ierea demersurilor legale nece-
sare pentru admiterea la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de
societatea Bucur S.A. în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare– ATS, administrat de Bursa de Valori Bucure[ti.
Hot`rârea a fost adoptat` cu votul afirmativ al ac]ionarilor care
reprezint` 59.267.883 ac]iuni, 59.267.883 drepturi de vot [i
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71,1708 % din capitalul social al societ`]ii. Num`rul total de vo-
turi exprimate valabil: 59.267.883; Num`rul de voturi exprimate
„pentru”: 59.267.883; Num`rul de voturi exprimate „împotriv`”:
0; Num`rul de voturi exprimate ca „ab]ineri”: 0; Num`rul total
de voturi anulate: 52.023. Hot`rârea nr. 3: Se aprob` listarea [i
tranzac]ionarea ac]iunilor emise de societate în cadrul sistemu-
lui alternativ de tranzac]ionare administrat de Bursa de Valori
Bucure[ti, conform op]iunii exprimat` de ac]ionari în cadrul
Hot`rârii nr. 2 de mai sus. Hot`rârea a fost adoptat` cu votul
afirmativ al ac]ionarilor care reprezint` 59.309.216 ac]iuni,
59.309.216 drepturi de vot [i 71,2204 % din capitalul social al so-
ciet`]ii. Num`rul total de voturi exprimate valabil: 59.319.906;
Num`rul de voturi exprimate „pentru”: 59.309.216;  Num`rul de
voturi exprimate „împotriva”: 0; Num`rul de voturi exprimate
ca „ab]ineri”: 10.690; Num`rul total de voturi anulate: 0.
Hot`rârea nr. 4: Se aprob` mandatarea Pre[edintelui Consiliu-
lui de Administra]ie [i a Directorului general al SC Bucur SA ca,
împreun` sau separat, s` efectueze toate demersurile necesare
în vederea înregistr`rii Hot`rârilor A.G.E.A. [i îndeplinirii tuturor
formalit`]ilor necesare în fa]a autorit`]ilor competetente, in-
cluzând, dar f`r` a se limita la Oficiul Registrului Comer]ului,
Autoritatea de Supraveghere Financiar`, Bursa de Valori Bu-
cure[ti, Depozitarul Central, Persoana ini]iat`/ Consultant Au-
torizat pentru ini]ierea [i definitivarea formalit`]ilor privind
listarea [i tranzac]ionarea ac]iunilor emise de societate în
cadrul sistemului alternativ de tranzac]ionare administrat de
BVB. Mandatarii sus men]iona]i vor putea delega puterile acor-
date conform celor de mai sus, oric`rei persoane, dup` cum
consider` necesar. Hot`rârea a fost adoptat` cu votul afirmativ
al ac]ionarilor care reprezint` 59.309.216 ac]iuni, 59.309.216
drepturi de vot [i 71,2204 % din capitalul social al societ`]ii.
Num`rul total de voturi exprimate valabil: 59.319.906; Num`rul
de voturi exprimate „pentru”: 59.309.216;  Num`rul de voturi
exprimate „împotriv`”: 0; Num`rul de voturi exprimate ca
„ab]ineri”: 10.690; Num`rul total de voturi anulate: 0.
Hot`rârea nr. 5: Se aprob` mandatarea Dlui Mihoci Claudiu Lu-
cian Dumitru, CNP 1780320340015, în vederea îndeplinirii tu-
turor formalit`]ilor legale pentru aducerea la îndeplinire a

hot`rârilor adoptate de Adunarea General` Extraordinar` a So-
ciet`]ii. Hot`rârea a fost adoptat` cu votul afirmativ al ac]ionar-
ilor care reprezint` 59.319.906 ac]iuni, 59.319.906 drepturi de
vot [i 71,2332 % din capitalul social al societ`]ii. Num`rul total
de voturi exprimate valabil: 59.319.906;  Num`rul de voturi ex-
primate „pentru”: 59.319.906;  Num`rul de voturi exprimate
„împotriv`”: 0; Num`rul de voturi exprimate ca „ab]ineri”: 0;
Num`rul total de voturi anulate: 0. Hot`rârea nr. 6: Se aprob`
data de 05.03.2015 ca dat` de înregistrare pentru identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii A.G.E.A.,
în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea
nr.297/2004. Se aprob` data de 04.03.2015 ca dat` „ex date”, în
conformitate cu prevederile art. 2, lit. f ) din Regulamentul nr.
6/2009. Hot`rârea a fost adoptat` cu votul afirmativ al
ac]ionarilor care reprezint` 59.319.906 ac]iuni, 59.319.906 drep-
turi de vot [i 71,2332 % din capitalul social al societ`]ii. Num`rul
total de voturi exprimate valabil: 59.319.906; Num`rul de vo-
turi exprimate „pentru”: 59.319.906;  Num`rul de voturi expri-
mate „împotriv`”: 0; Num`rul de voturi exprimate ca
„ab]ineri”: 0; Num`rul total de voturi anulate: 0.

Hotararea Nr.66 din 16.02.2015 prive[te: -Aprobarea transfor-
marii SC Islaz SA într-o societate de tip închis, cu achizi]ionarea
prealabila a valorilor mobiliare ale actionarilor care doresc s` se
retrag`; -Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administra]ie
s` fac` demersurile necesare pentru retragerea ac]ionarilor în
conformitate cu art.134 din Legea nr.31/1990, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; -Aprobarea complet`rii obiectului de ac-
tivitate al societ`]ii cu urm`toarele activit`]i conform CAEN
Rev.2: 4321; 4621; 4661; -Aprobarea datei de 05.03.2015 ca dat`
de înregistrare, respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii A.G.E.A. Având în vedere: -
prevederile Legii nr.151/2014; -prevederile Legii nr.31/1990, repub-
licat`; -lista ac]ionarilor SC Islaz SA la data de referin]`
06.02.2015; -procesul verbal al sedin]ei A.G.O.A. nr.111 din data
de 16.02.2015, Adunarea General` Extrordinar` a Ac]ionarilor SC
Islaz SA Alexandria hot`r`[te: Art.1.Se aprob` transformarea SC
Islaz SA într-o societate de tip închis, cu achizi]ionarea preala-

bil` a valorilor mobiliare ale ac]ionarilor care doresc s` se re-
trag`. Art.2.Se împuternice[te Consiliul de Administra]ie s` fac`
demersurile necesare pentru retragerea ac]ionarilor în conformi-
tate cu art.134 din Legea nr. 31/1990, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Art.3.Se aprob` completarea obiectului
de activitate al societ`]ii cu urm`toarele activit`]i conform CAEN
Rev.2: -4321-Lucr`ri de instala]ii electrice; -4621-Comer] cu ridi-
cata al cerealelor, semin]elor, furajelor [i tutunului neprelucrat;
-4661-Comer] cu ridicata al ma[inilor agricole, echipamentelor [i
furniturilor. Art.4.Se aprob` data de 05.03.2015 ca dat` de înreg-
istrare, respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele hot`rârii A.G.E.A. Art.5.Se împuternice[te d-ra
Anton Liliana, având func]ia de contabil [ef, cu posibilitatea de
substituire, prin decizia Consiliului de Administra]ie, s` ac]ioneze
pe seama societ`]ii pentru publicarea hot`rârii A.G.E.A. în con-
formitate cu prevederile Legii nr.151/2014 pe site-ul
A.S.F.Bucure[ti, într-un cotidian de larg` circula]ie precum [i pen-
tru înregistrarea la Oficiul Registrului Comer]ului a hot`rârii
A.G.E.A.

LICITA}II
Prim`ria Comunei Dorne[ti,Jude]ul Suceava scoate la licita]ie
public` în vederea vânz`rii, terenului în suprafa]` de 3.623 mp.-
teren neproductiv, identic cu parcela 1 N nr.32423 din CF nr. 32423,
din domeniul privat al comunei situat în intravilanul comunei
Dorne[ti, jude]ul Suceava. Licita]ia va avea loc la data de
16.03.2015 ora 11,00 la sediul Prim`riei comunei Dorne[ti. Pre]ul
de pornire al licita]iei este în valoare de 15.579  lei , respectiv
4,30 lei/mp.; Licitatorii vor achita pân` la ora începerii licita]iei
o tax` de participare în sum` de 137 lei [i o garan]ie de partici-
pare de 10 % din pre]ul de începere în valoare de 1558 lei; În
cazul în care licita]ia nu se va sus]ine la data stabilit` se va repeta
sapt`mânal la aceea[i or`. Rela]ii suplimentare se pot solicita la

telefoanele 0230-568.217 sau 0230/568.236-Prim`ria Comunei
Dorne[ti.

Penitenciarul Coliba[i organizeaz` în data de 09.03.2015 ora
10:00 la sediul aflat în localitatea Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1,
jude]ul Arge[, licita]ie public` cu strigare, pentru închirierea unei
suprafe]e de teren de 36 mp, situat în incinta unit`]ii, în vederea
amenaj`rii unui punct comercial pentru persoanele private de
libertate. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 63 lei/mp/lun`.
Garan]ia de participare este 544 lei. Documenta]ia de atribuire
se poate ob]ine gratuit de la sediul Penitenciarului Coliba[i pe
baz` de solicitare scris`. Informa]ii suplimentare la telefon
0248/260802.

SC Fise Electrica Serv SA –SISE Transilvania Nord, cu sediul în Cluj
Napoca, str.Taberei, nr.20, tel. +40372.640.302, Fax:
+40264.205.504,  achizi]ioneaz` „Servicii de reparare [i vul-
canizare a anvelopelor, inclusiv, montare [i echilibrare pentru
autovehicule” în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în Docu-
menta]ia de atribuire. 2.Adresa la care se poate solicita Docu-
menta]ia de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca,
str.Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.302, Fax: +40264.205.504. Doc-
umenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor eco-
nomici gratuit, în urma solicit`rii, în scris a acesteia. 3.Procedura
aplicat`: Licita]ie deschis`. 4.Locul de prestare a serviciilor: con-
form specifica]iilor din Documenta]ia de atribuire. 5.Natura [i
cantitatea serviciilor ce se vor achizi]iona: „Servicii de sp`lare a
automobilelor [i servicii similare” în cantit`]ile prev`zute în Doc-
umenta]ia de atribuire. 6.Data limit` de primire a ofertelor:
04.03.2015, ora 11.00. Data deschiderii ofertelor: 04.03.2015, ora
11.30. 7.Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat general. 8.Limba
de redactare a ofertelor: limba român`. 9.Perioada de valabili-
tate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 10. Cri-
teriul de atribuire a contractului: „pre]ul cel mai sc`zut”.



anun}uri

SC Fise Electrica Serv S.A -SISE Transilvania Nord, cu sediul în Cluj
Napoca, str. Taberei, nr.20, tel. +40372.640.302, Fax:
+40264.205.504, achizi]ioneaz` „Servicii de sp`lare a automo-
bilelor [i servicii similare” în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în
Documenta]ia de atribuire. 2.Adresa la care se poate solicita Doc-
umenta]ia de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str.
Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.302, Fax: +40264.205.504. Docu-
menta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor eco-
nomici gratuit, în urma solicit`rii, în scris a acesteia. 3.Procedura
aplicat`: Licita]ie deschis`. 4. Locul de prestare a serviciilor: con-
form specifica]iilor din Documenta]ia de atribuire. 5.Natura [i
cantitatea serviciilor ce se vor achizi]iona: „Servicii de sp`lare a
automobilelor [i servicii similare” în cantit`]ile prev`zute în Doc-
umenta]ia de atribuire. 6.Data limit` de primire a ofertelor:
04.03.2015, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 04.03.2015, ora
12.30. 7.Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat general. 8.Limba
de redactare a ofertelor: limba român`. 9.Perioada de valabili-
tate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 10. Cri-
teriul de atribuire a contractului: „pre]ul cel mai sc`zut”.

Unitatea Administrativ Teritorial` a Comunei S`lciile, Reprezen-
tat` prin Consiuliul Local S`lciile, cu sediul \n Comuna S`lciile,
telefon/fax 0244/444120, CUI 2843914, organizeaz`, \n condi]iile
O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate public` [i a H.G. nr. 168/2007 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a acesteia precum [i
\n baza prevederilor art. 91 [i art.123 din Legea administra]iei
publice locale nr. 215/2001, republicat`, licita]ie \n vederea con-
cesion`rii pentru: “Luciu de ap`, Balta – “La Moara” \n suprafa]`
de 24,05 Ha, (240.493 mp), Tarla 25, Hb 341, Teren extravilani \n
suprafa]` de 1386 mp, Tarlaua 25, Np 341/1 [i Cl`dire cu teras`
acoperit` \n Comuna S`lciile. Pot participa la licita]ie persoane
fizice sau juridice, de drept privat, rom~ne sau str`ine, care au ca
obiect de activitate “Piscicultura” (cod CAEN 0502 ) [i care fac
dovada achit`rii, prin chitan]` sau ordin de plat` a
documenta]iei de atribuire, a taxei de participare la licita]ie [i a
garan]iei de participare la licita]ie. Persoanele interesate pot
intra \n posesia documenta]iei de atribuire de la sediul Consil-
iului Comuna S`lciile cu solicitare scris`, transmis` cu cel pu]in
3 zile \nainte. Contravaloarea documenta]iei de atribuire este
de 500 lei iar a taxei de participare la licita]ie este de 500 lei.
Garan]ia de participare la licita]ie este \n valoare de 4000 lei [i
va fi pl`tit` \n contul Unit`]ii Administrativ Teritoriale Prim`ria
S`lciile, cod fiscal 2843914 nr. RO28TREZ5245006XXX000046,
deschis la Trezoreria Mizil. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor referitoare la documenta]ia de atribuire este 12
Martie 2015, orele 14.00. Oferta va fi depus` la Registratura
Prim`riei S`lciile, p~n` cel t~rziu \n data de 18 Martie 2015, orele
10,00. Plicul exterior al ofertei va purta men]iunea numelui,
adresa [i nr.de telefon al ofertantului. Licita]ia se va desf`[ur`
la sediul Consiliului Local S`lciile 18 Martie, orele 11,00 .
Solu]ionarea litigiilor ap`rute pe parcursul desf`[ur`rii proce-
durii de concesionare se realizeaz` potrivit prevederilor Legii con-
tenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific`rile
ulterioare. Ac]iunea \n justi]ie se introduce la sec]ia de con-
tencios administrativ a Tribunalului Prahova. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la telefon 0244-444.120 sau la sediul
Consiliului Local S`lciile, Comuna S`lciile, jude]ul Prahova.

Anun] solicitare expresii de interes pentru achizi]ionarea
m`rcilor TRD Tnuva Romania Dairies SRL. Capital Insol SPRL, cu

sediul în Bucure[ti, Str. Intrarea Gheorghe Simionescu, nr.15,
parter, sector 1, reprezentat` prin practician în insolven]` Mitruta
Lucia, în calitate de lichidator judiciar al TRD Tnuva România
Dairies SRL (societate în faliment, in bankruptcy, en faillite), dosar
26/93/2012- Tribunalul Ilfov, Sec]ia Civil` avand CUI 16738315,
J23/1609/2007 anun]` colectarea scrisorilor privind exprimarea
interesului pentru achizi]ionarea urm`toarelor m`rci: 1. Marca
Mariuca, Num`r 113593, Titular SC TRD Tnuva Romania Dairies
SRL, Tip Comb, Expirare 26.10.2020, Clase NISA 29, 30; 2. Marca
Acum {i De B`ut Pe Drum!, Num`r 093089, Titular SC TRD Tnuva
Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 26.02.2018, Clasa NISA 29;
3. Marca Iaurt Alb Cremicios, Num`r 092473, Titular S.C. TRD
Tnuva Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa NISA
29; 4. Marca Banana Aromicioas`, Num`r 092474, Titular SC TRD
Tnuva Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa NISA
29; 5. Marca Mar Verde Gust`cios, Num`r 092477, Titular SC TRD
Tnuva Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa NISA
29; 6. Marca Vi[ina R`coricioas`, Num`r 092481, Titular SC TRD
Tnuva Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa NISA
29; 7. Marca Piersica Alba Bun`cioas`, Num`r 092482, Titular SC
TRD Tnuva Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa
NISA 29; 8. Marca Mango Pofticios, Num`r 097728, Titular SC
TRD Tnuva Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa
NISA 29; 9. Marca Capsuna Delicioasa, Num`r 098344, Titular
SC TRD Tnuva Romania Dairies SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017,
Clasa NISA 29. Scrisoarea trebuie s` con]in`: a) informa]ii despre
ofertant: domeniul de activitate [i data înfiin]`rii companiei,
adres`, contacte, persoana care reprezint` societatea [i calitatea
ei, num`rul [i ]ara de înregistrare; b) informa]ii specifice privind
marca care se dore[te a fi achizi]ionat` [i oferta de pre] pentru
respectiva marc`. Scrisoarea privind exprimarea interesului va fi
depus` pân` în data de 06.03.2015, ora 11.00, la sediul lichida-
torului din Bucure[ti, str. Intr. Gh. Simionescu, nr. 15, parter, sec-
tor 1. Prezentul anun] constituie [i notificare c`tre creditori,
debitori [i orice persoana fizic` sau juridic` interesat` în cauz`.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de pe
www.capitalinsol.ro; office@capitalinsol.ro; tel: 021/232.40.30.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani.
Num`r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal
21105. Nr. 6682/03/30/04.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pen-
tru bunuri  imobile/ ansamblu de bunuri, Anul 2015, luna feb-
ruarie, ziua 5. În temeiul art. 162 alin (2), din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i/ A.J.F.P.  Boto[ani, face
cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 24 februarie 2015, orele
12:00, în municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz`
a cincea licita]ie pentru vânzarea bunurilor imobile, [i mobile,
proprietatea SC Dermer SRL, cu sediul în loc. Boto[ani, str.
Prim`verii, nr. 22, cod de înregistrare fiscal` 7532455, dosar de ex-
ecutare nr. 7532455/2012 (p.v. sechestru bunuri imobile: nr.
44484/23.04.2012; 19769/17.02.2012; 41551/09.04.2013; p.v.
sechestru bunuri mobile 41550/09.04.2013) astfel: I. Ansamblu
de bunuri imobile: 1. Cl`dire spa]iu comercial [i sediu (restau-
rant) în suprafa]` construit` de 288.70 mp [i suprafa]` util` de
239.48 mp situat în Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, pre] de
pornire al licita]iei 447.231 lei (f`r` TVA); 2. Teren cot` indiviz` în

suprafa]` construit` de 57.45 mp, situat în loc. Boto[ani, str.
Prim`verii, nr. 22, pre] de pornire al licita]iei 8.745 lei (f`r` TVA);
3. Teren construit (teras` [i anexe) în suprafa]` de 153 mp situat
în Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, pre] de pornire al licita]iei
120.770 lei (f`r` TVA); 4. Parcel` de teren în suprafa]` de 52.00
mp, cur]i construc]ii, situat` în mun. Boto[ani, str. Prim`verii, nr.
22, jud. Boto[ani, înscris` în CF 21939/N, a municipiului Boto[ani
pre] de pornire al licita]iei 7.915 lei (f`r` TVA). Pre]ul de pornire
a licita]iei bunurilor imobile este de 584.661 lei, exclusiv TVA
(opera]iune scutit` la plata TVA conform articolului 141, alin. 2, lit.
e din Codul Fiscal). Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` in[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a
participa la licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele documente:
- oferta 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 înregistrare eliberat de Oficiul Registrul
Comer]ului, pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; - pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; - dovada emis` de cred-
itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând a se
prezenta la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.
9 alin 2 lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi înainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 23 februarie 2015, la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata se va
face în contul nostru de disponibil nr.
RO60TREZ1165067XXX003189 deschis la Trezoreria municipal`
Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri în leg`tur` cu acest anun] pub-
licitar o pute]i contacta pe dna. Hoit Loredana, la sediul Admin-
istra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul
0231/607119 între orele 8,00 – 16,30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro, Portal ANAF.

PIERDERI
II Bungian Ion F6/958/2009 pierdut certificat constatator de la
ter]i. |l declar nul.

Pierdut CPC marf` cu valabilitatea 26,01,2013 - 25,01,2018 pe nu-
mele Apostol Mihai, nr de tel. 0748.146.871. Declar nul.

SC Millenium Trans Impex SRL cu sediul în Bucure[ti, str. Crasna
nr. 50, sector 5, CUI RO 13516616, J40/10322/2000 declar` pierdut
Certificat constatator din data de 06.09.2004 privind autorizarea
conform art. 15 din L359/2004 pentru punctul de lucru din Bu-
cure[ti, str. Chitila Triaj nr.4, sector 6. Certificatul constatator din
data de 06.09.2004 se declar` nul.

Pierdut Certificat constatator pentru activit`]i declarate la sediu
social pentru SC T.I.P. Technical Industrial Products Romania SRL,
C.U.I. 28113999, J40/2375/2011, îl declar nul.

COMEMORåRI

Cu emo]ie [i profund` durere în suflet amintim c` au
trecut doisprezece ani de când dragul nostru MITICå
B|RSANESCU ne-a p`r`sit. Cu acest prilej îi aducem un
smerit omagiu. „Vei r`mâne pentru noi acela[i suflet
mare, exemplu de bun`tate, generozitate [i înalt`
]inut` moral`”. Î]i p`str`m mereu o cald` [i duioas`
amintire! FAMILIA.
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Sport

Ke[eru,
la loc
comanda
Golgeterul \n v~rst` de 28
de ani al Stelei, Claudiu
Ke[eru, a ratat \n cele din
urm` transferul dat ca sigur
la ocupanta locului 7 din
prima lig` a Qatarului, Al
Gharafa. Din c~te se pare,
juc`torul nu a acceptat con -
di]iile salariale [i, astfel, con-
tractul pe doi ani [i jum`tate
nu a mai fost semnat. Ke[eru
urma s` aib` un salariu de
2,5 milioane de euro, iar
Steaua urma s` primeasc`
de la Al Gharafa 2,7 mili -
oane de euro. Atacantul ro[-
alba[trilor a plecat luni sear`
în Qatar pentru a negocia
contractul cu gruparea din
Golf, a ajuns mar]i la Doha
[i dup` mai multe runde de
negocieri nu a ajuns la nicio
\n]elegere cu conduc`torii
lui Al Gharafa. Ke[eru va
reveni în România p~n` la
sf~r[itul s`pt`m~nii [i se va
al`tura din nou lotului con-
dus de Costel Gâlc`. (Mihai
Igiro[anu)

Mircea Lucescu, [ah
etern la Guardiola
Mihai Igiro[anu

De[i exilat` la Lvov din cauza tensiu-
nilor din regiunea Donbass, campioana
Ucrainei, {ahtior Done]k, echip` preg`tit`
de Mircea Lucescu, a reu[it un 0-0 con-
tra lui Bayern Munchen \n man[a tur a
optimilor de final` din Liga Campionilor.
Nem]ii au evoluat \n ultimele 25 de
minute cu un om mai pu]in dup` ce mijlo-
ca[ul spaniol Xabi Alonso a fost eliminat
pentru cumul de cartona[e galbene. Cu
toate acestea, {ahtior n-a reu[it s`
amenin]e serios poarta lui Manuel Neuer,
iar Bayern porne[te ca favorit` \n returul
de la Munchen. „Sunt satisf`cut de per-
forman]a noastr` [i de rezultat. Am avut
ultimul meci oficial \n urm` cu dou` luni
[i jum`tate [i am ar`tat bine \n meci. |nc`
avem o [ans` la calificare, de[i nu am
reu[it s` ne facem jocul nostru chiar [i \n
condi]iile elimin`rii lui Xabi Alonso. Nu
am avut suficient` posesie [i am f`cut
c~teva gre[eli. Suntem \nc` departe de
forma noastr` cea mai bun`, dar avem
timp s` schimb`m acest aspect”, a declarat
Mircea Lucescu imediat dup` meci. 
Remiz` [i la Paris 

Tot asear`, \n cel`lalt meci din „opti-
mi”, pe Parc des Princes din Paris, PSG [i
Chelsea au \ncheiat tot la egalitate, dar  
1-1. Dup` ce londonezii lui Mourinho au
deschis scorul \n prima repriz`, prin s~rbul
Ivanovici, parizienii lui Blanc au egalat \n

partea a doua gra]ie unei lovituri perfecte
de cap a lui Cavani. Totul se va decide \n
returul de pe Stamford Bridge, dar Chelsea
este favorit` cert` la calificare. „Am
\ncredere c` ne putem califica pe terenul
lor”, a spus funda[ul lui PSG, David Luiz.

LICITA}II

Debitorul SC Panital Construct SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare: 1.Imobil -constructie C 2-  în suprafa]` construit` de
348,4mp, aflat în patrimoniul societ`]ii debitoare Panital
Construct SRL, ce se afl` edificat pe teren în propietatea Mi-
halache Ion Lucian, situat în Mun. Ploie[ti, Str. [trandului,
Nr.3, Jude] Prahova. Pre]ul de pornire al licita]iei –79.900
Euro cu TVA inclus. 2.Alte mijloace fixe apar]inând SC Pani-
tal Construct SRL. Pre]ul caietului de sarcini pentru imobil
(cl`dire) aflat în proprietatea SC Panital Construct SRL este
de 1000 lei exclusiv TVA. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
imobil -constructie C 2- [i mijloacele fixe, reprezint` 90%
din valoarea de pia]` exprimat` în Raportul de Evaluare ex-
clusiv TVA. Listele cu mijloace fixe [i Caietul de sarcini pen-
tru imobil -constructie C 2- pot fi ob]inute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în con-
tul nr. RO87BITRPH1RON037769CC01 deschis la Veneto
Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. Bucure[ti –Ag. Ploie[ti,
pân` cel târziu cu 24 ore înainte de [edin]a de licita]ie, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; -
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietelor de sarcini [i
a Regulamentelor de licita]ie pentru proprietatea imobil-
iar̀  [i pentru mijloace fixe, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru propriet`]ile imobiliare [i mijloacele fixe, prima
[edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de 26.02.2015 ora
11:00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data 05.03.2015;
12.03.2015; 19.03.2015; 26.03.2015, ora 14:00. Toate [edin]ele
de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar
din Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Jude] Prahova.
Pentru rela]ii suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i
vizionare apela]i tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro. 

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a, tel 0241-
251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n data de 11.03.2015, la
sediul din strada Mare nr.170, licita]ie public` deschis` cu
strigare, \n vederea concesion`rii urm`toarelor suprafe]e
de teren, ce fac parte din domeniul privat al comunei Lu-
mina: 1.Teren \n suprafa]` de 300mp situat \n Com. Lumina,
str.D-tru Comsa /Mircea cel B`tr~n lot53, zona B extins - cu
destina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia se va desf`[ura \n
data de 11.03.2015 ora 10:00 la  sediul Prim`riei Comunei Lu-
mina din Strada Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietului de
sarcini se face  de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la

pre]ul de 400 lei, \ncep~nd cu data de 23.02.2015. Garan]ia
de participare la licita]ie este \n cuantum de 100 lei. Taxa de
participare la licita]ie este de 250 de lei. 2. Teren \n suprafa]`
de 3000 mp situat \n Com. Lumina, str.Iuliu Maniu- cu des-
tina]ia activit`]i comerciale. Licita]ia se va desf`[ura \n data
de 11.03.2015 ora 11:00 la sediul Prim`riei Comunei Lumina
din Strada Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietului de sarcini
[i documenta]ie se face de la sediul Prim`riei Comunei Lu-
mina la pre]ul de 400 lei, \ncep~nd cu data de 23.02.2015.
Garan]ia de participare la licita]ie este \n cuantum de 100 lei.
Taxa de participare la licita]ie este de 250 de lei. Data limit`
de depunere a documentelor solicitate este 11.03.2015 ora
9:00, la sediul Prim`riei Comunei Lumina,Jud. Constan]a,
str. Mare nr170. Documente necesare pentru participarea la
licita]ie: -documentele de eligibilitate - \n plic \nchis conform
specifica]iilor din caietul de sarcini; -dovada  achit`rii cai-
etului de sarcini; -dovada constituirii garan]iei de partici-
pare; -dovada achit`rii taxei de participare. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la nr. de telefon 0241-251.828. 

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
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal 21105. Nr. 8392/03/46/12.02.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri. Anul 2015 luna februarie ziua 6. În temeiul art. 162
alin (2), din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i / A.J.F.P. Boto[ani, face cunoscut prin prezenta
c`, în ziua de 25 februarie 2015, orele 12.00, în municipiul
Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` prima
licita]ie pentru vânzarea bunurilor imobile, [i mobile, propri-
etatea Vicoleanu Catalina, cu domiciliul în loc. Z`ice[ti,
com. B`lu[eni, CNP 2740516070037, dosar de executare nr.
2740516070037 2013 (p.v. sechestru  bunuri imobile: nr.
53786/24.05.2013) astfel: I. Bunuri imobile: 1. Anex` gos-
pod`reasc`, construit` din chirpici acoperit` cu azbociment,
compus` din trei camere situat` în loc. Z`ice[ti, com.
B`lu[eni, jud. Boto[ani pre] de pornire al  licita]iei 71281 lei
(f`r` TVA). 2. Teren intravilan în suprafa]` de 430 mp situat
în loc. Z`ice[ti, com. B`lu[eni, jud. Boto[ani pre] de pornire
al licitatiei 7200 lei (f`r` TVA). Pre]ul  de pornire a licita]iei
bunurilor imobile este de 78.481 lei , exclusiv TVA
(opera]iune scutit` la plata TVA conform articolului 141, alin.
2, lit. e din Codul Fiscal). 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 vân-

zare. Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: oferta 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; împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul
Comer]ului, pentru persoanele 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, urmând
a se prezenta la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, 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 Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit  dispozi]iilor art. 9 alin 2 lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr 92/2003 privind Codul de Procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi înainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 24 februarie 2015, la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata
se va face în contul nostru de disponibil nr.
RO60TREZ1165067XXX003189 deschis la Trezoreria munici-
pal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri în legatur` cu acest
anun] publicitar o pute]i contacta pe dna. Hoit Loredana, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, sau la telefonul 0231/607119 între orele 8.00 –
16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Por-
tal ANAF.

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
Boto[ani. “Num`r de înregistrare ca operator de date cu
caracter personal  21105”. Nr. 6682/03/29/04.02.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansam-
blu de bunuri. Anul 2015 luna februarie ziua 4. 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, Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice Ia[i / A.J.F.P. Boto[ani, face
cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 24 februarie 2015,
orele 12.00, în municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, organizeaz` a doua licita]ie pentru vânzarea

bunurilor imobile, [i mobile, proprietatea SC Tymm Group
SRL, cu sediul în loc. Boto[ani str I. C. Br`tianu nr. 108A,
jude]ul Boto[ani, cod de înregistrare fiscal 22290991, dosar
de executare nr. 22290991/2012, astfel: 1. Bunuri mobile
(conform proces-verbal de sechestru nr 70889 din
22.09.2011): a) Autocamion marca Scania, serie [asiu
XLEP4X20004429244, an fabrica]ie 2000, nr. înmatriculare
BT-08-TIM, capacitate cilindric` 11705. Pre] de pornire
licita]ie 32475 lei f`r` TVA. b) Remorc` peste 5 tone, marca
Langerdorf, culoare gri, serie [asiu 17444, an fabrica]ie 1992,
nr. înmatriculare BT-22-TIM. Pre] de pornire licita]ie 14625
lei f`r` TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i  a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: oferta 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; împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul
Comer]ului, pentru persoanele 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 a se prezenta la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin 2 lit. d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` fiscal`, republicat`
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s`
se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`
aceste documente cu o zi înainte de desf`[urarea licita]iei,
respectiv 23 februarie 2015, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata se va face în
contul nostru de disponibil nr.
RO60TREZ1165067XXX003189 deschis la Trezoreria munic-
ipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri în legatur` cu acest
anun] publicitar o pute]i contacta pe dna. Hoit Loredana, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, sau la telefonul 0231/607119 între orele 8.00 –
16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Por-
tal ANAF.
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