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OFERTE SERVICIU

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

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` Harghita cu sediul în Miercurea
Ciuc, Str. B-dul Fr`]iei, nr.2, scoate la concurs,
în zilele de 03.12.2014 (proba scris`) [i
05.12.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post temporar vacant: Inspector
clasa I, grad profesional principal. Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie tempo-
rar vacante: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; Vechime în specialitate: minimum 5
ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului:
03.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`;
05.12.2014 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Harghita

VÂNZåRI TEREN

Lip`ne[ti, Prahova, 15 km Ploie[ti, 7600 mp,
deschidere 36 m, negociabil. 0752183419.

CITA}II

Se citeaz` B`ghiceanu Cristina, la judec`toria
Boto[ani, în dosarul nr. 15023/193/2010, la ter-
menul din 08.01.2015.

Subsemnatul Chivu Alexandru, în calitate de
reclamant în Dosarul 21956/280/2014, aflat
pe rolul Judec`toriei Pite[ti, având ca obiect
declararea judec`toreasc` a mor]ii numitei
Chivu Ioana, domiciliat` în [tef`ne[ti, Uli]a
Ruse[ti nr. 66 jud. Arge[, CNP 2331007034981,
invit orice persoan` care cunoa[te date sau
informa]ii în leg`tur` cu sus-numita Chivu
Ioana, s` le comunice instan]ei de judecat`
competente.

P~r~tul Manoila Liviu este citat la Judec`toria
Iasi, pentru termenul din 9 decembrie 2014,
ora 8.30, la C24, \n dosarul nr.
16605/245/2014, \n proces de divor] cu mi-
nori, stabilire locuin]` minori, exercitarea au-
torit`]ii p`rinte[ti, cu  reclamanta Manoil`
Vasilica.

Se citeaz` numitul Dr`ghici Alexandru în
dosarul nr. 925/185/2014, aflat pe rolul Tri-
bunalului Vâlcea, pentru  termenul din
09.12.2014, în proces cu Dr`ghici Maria Mi-
haela.

Se citeaz` \n calitate de p~r~t Somesan Nico-
lae a lui Rusu \nscris \n CF 1084 Teaca \n 1903
\n proces cu Catinean Emil [i Viorica \n dosar
7380/190/2013 al Judec`toriei Bistri]a pentru
termenul de judecat` din 15.12.2014, ora 9.00.

Se citeaz` \n calitate de p~r~]i Schuster Frieda
(CF 1501 [i 2028 Teaca intabulari din 1937 [i
1939), Kasper Ianosne (Cf 1001 Teaca intabu-
lare din 1943), Borsos Gyorgy (Cf 415 Teaca
intabulare din 1913), Hunyadi Mihali [i Papp
Maria (Cf 300 Teaca intabulare din 1928) \n
proces cu Teglar Lutu, dosar nr
3609/190/2014 la Judec`toria Bistri]a pentru
termenul de judecat` din 13.01.2015, ora 9.00.

Ailincai Lauren]iu, cu ultimul domiciliu \n sat
Sperieteni, com. Gura Sutii, jud. Dimbovi]a,
\n calitate de p~r~t \n dosarul nr.
5644/337/2014 – divor] cu copii, este citat
pentru data de 04.12.2014, ora 08.30, camera
21, la judec`toria Zal`u.

Direc]ia General` de Asisten]`  Social` [i Pro-
tec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe
numita Nae Claudia cu domiciliul în Mun.
Rm. Vâlcea, strada In`te[ti nr.56, jud. Vâlcea
în calitate de intimat` în dosarul civil nr.
3601/90/2014, cu termen de judecat` la data
de 21.11.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Pro-
tec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe
numita Varga Nicoleta Geta cu domiciliul în
ora[ Brezoi, str. Unirii, bl. M9, sc.E, ap.3, jud.
Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil
nr. 3677/90/2014, cu termen de judecat` la
data de 21.11.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâl-
cea.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Pro-
tec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe
numita Fieraru Elvira cu domiciliul în mun. Tg.
Jiu, strada {u[i]a nr.26, jud. Gorj în calitate de
intimat` în dosarul civil nr. 3237/90/2014 cu
termen de judecat` la data de 21.11.2014, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Având în vedere ac]iunea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Ia[i, sub nr. de dosar:

10932/245/2013, prin care reclamantul Flu-
ture Manole cu domiciliul în Ia[i, str.
Miroslava nr.26, jude]ul Ia[i, solicit`, în baza
art. 1049-1052, Cod procedur` civil`, s` se con-
state c` a dobândit, prin efectul uzucapiunii
de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra
terenului în suprafa]` de 158 m.p. situat în
Ia[i, Str. Miroslava nr.26, Tarlaua 20/1, parcela
CC 985, adres`m în baza încheierii din data
de 04.11.2014 pronun]at` în Dosarul nr.
10932/245/2013 tuturor celor interesa]i,
prezenta Soma]ie de a formula opozi]ie la
cererea reclamantului. În caz contrar în ter-
men de 6 luni de la publicarea [i afi[area
soma]iei de fa]`, se va trece la judecarea
cererii. Prezenta soma]ie se va afi[a la imo-
bilul în litigiu, la sediul Judec`toriei Ia[i- Sec]ia
Civil`, la sediul biroului teritorial de Cadastru
[i Publicitate Imobiliar` Ia[i [i la sediul
Prim`riei municipiului Ia[i, jud. Ia[i [i va fi
publicat` în 2 ziare de larg` r`spândire, dintre
care cel pu]in unul de circula]ie na]ional`.

DIVERSE

România. Judec`toria N`s`ud. Dosar
nr.1945/265/2014. Soma]ie de Uzucapiune.
Reclaman]ii Pavelea Ioan-Radu, Pavelea Vasile
[i Pavelea Rafila, în cadrul dosarului înregis-
trat sub nr.1945/265/2014 la Judec`toria
N`s`ud , au solicitat s` se constate c` recla-
manta Pavelea Rafila cu domiciliul în
loc.Rebra nr. 464, Jud.Bistri]a-N`s`ud îm-
preun` cu def. s`u so] Pavelea Vasile au
dobândit dreptului de proprietate, prin uzu-
capiune asupra unei suprafe]e de teren exce-
dentar` cotelor de proprietate de sub B31, 32,
33 din imobilul teren înscris în CF 901 Rebra,
suprafa]` ce le-a fost transmis` de antecesorii
def. s`u so] Pavelea Vasile, respectiv Pavelea
Ioan [i Pavelea Todosia, ambii cu ultimul
domiciliu în loc.Rebra, jud.Bistri]a N`s`ud.
Prin prezenta se aduce la cuno[tin]a tuturor
persoanelor interesate dreptul de a face
opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la publi-
carea prezentei, instan]a urmând a trece la
judecarea cauzei. Emis` în baza încheierii din
data 18.09.2014.

SOMA}II

România; Tribunalul Maramure[; Judec`toria
Vi[eu de Sus; Dosar nr.2151/336/2013; Din
17.09.2014. În baza încheierii dat` în [edin]a
public` din data de 16.09.2014, se emite
soma]ie de uzucapiune Prin cererea înregis-
trat` pe rolul Judec`toriei Vi[eu de Sus, sub
nr. 2151/336/2013 reclaman]ii {imon Vasile,
având C.N.P.:1660308244235 [i {imon Ni]a,
având C.N.P.:2710101244236, ambii cu domi-
ciliul în Vi[eu de Sus, Strada Nicolae Grig-
orescu, nr.12, jud. Maramure[, au invocat
dobândirea prin prescrip]ie achizitiv` [i
jonc]iunea posesiilor dreptul de proprietate
de c`tre Andreica Ludovic, Andreica Valerica,
ambii cu domiciliul în Vi[eu de Sus, Strada
Nicolae Grigorescu, nr.12, jud. Maramure[ [i
Ora[ul Vi[eu de Sus prin Primar în
reprezentarea Statului Român asupra imo-
bilului de natur` teren în suprafa]a de
1.260mp, situat în Vi[eu de Sus, între vecinii
}ârleac Ili[ca, Martiniuc Dan, {imon Vasile [i
drum de acces, imobil înscris în c.f. 51478 (1)
cu nr.top 6109/6/1; To]i cei interesa]i sunt
soma]i s` formuleze opozi]ie, cu precizarea
c`, în caz contrar, se va trece la iudecarea
cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii. Pre[edinte, Mariana
[imon; Grefier, Liliana Chindri[.

Rom~nia. Judec`toria Bistri]a. Sec]ia civil`.
Dosar nr. 9945/190/2014, adres` emis` la
data de 07.11.2014. |n baza \ncheierii din
[edin]` camerei de consiliu din data de
05.11.2014, se emite soma]ia de uzucapiune
av~nd \n vedere ca reclaman]ii Cioanca Gavril
[i Cioanca Saveta, ambii cu domiciliul \n co-
muna Tiha B~rg`ului, sat Tureac, Valea
Tureacului nr. 480, jud. Bistri]a N`s`ud,
invoc` dob~ndirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra imobilului din litigiu
situat \n intravilanul localit`]ii Colibita, f`r`
nr. adm, ridul P\r\ul Hanganilor, \ntre vecinii –
drum forestier, lacul de agrement Colibita,
Patiu Ioan [i Cioanca Vasile, Bodasca Teofil, Sc
Unic Pascal SRL, teren care este \nscris potrivit
identificatorilor extrajudiciare \n cf 25688
Bistri]a B~rg`ului nr top 2348/1/c/2 (CF vechi
742 Bistrita B~rg`ului). |n temeiul art. 1051 al.
2 lit e din Noul Cod de procedur` civil`. Sunt
soma]i to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie, cu
precizare ca, \n caz contrar, \n termen de 6
luni de la emiterea celei din urma publica]ii
se va trece la judecarea cererii de uzucapiune.
Pre[edinte, Mitrofan Iuliana Floarea, Grefier,
Bodiu Mariana. 

ERATå

Prim`ria Municipiului Caracal anun]` cu
privire la anun]ul de licita]ie publicat în data
de 18.11.2014, pentru închirierea unor spa]ii
comerciale, c` în cuprinsul anun]ului s-a stre-
curat o eroare material` cu privire la denu-

mirea unui spa]iu comercial, în sensul c` din
eroare s-a scris spa]iul comercial nr.5, parter,
corp A, în loc de spa]iul comercial nr.6, parter,
corp A.

LICITA}II

Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri
Craiova, cu sediul \n Craiova, str. Calea Sever-
inului nr. 17, organizeaz` procedura de licita]ie
public` deschis` cu preselec]ie, cu oferta
scris` \n plic \nchis [i sigilat, la sediul s`u, pen-
tru t`iere [i valorificare mas` lemnoas` pe pi-
cior (plop) \n aniniament pe drumurile
na]ionale: Lot 1: DN 56C KM 8+030 – 36+400
- 235  buc – 398 mc; Lot 2: DN 67 KM 18+280
– 38+900 - 61 buc – 338 mc; Lot 3: DN 6B KM
2+850 – 33+210 - 229 buc – 252 mc. Total: 525
buc - 988 mc. Data licita]iei este 29.12.2014,
ora 10:30 , documenta]ia de preselec]ie se va
depune p~n` la data de 22.12.2014, ora 09:00.
Preselec]ia se va desf`[ura la data de
22.12.2014, ora 10:30. Tariful de participare la
licita]ie este \n cuantum de 300 lei inclusiv
TVA. Garan]ia de participare este de: 487 lei
(Lot 1), 435 lei (Lot 2) [i/sau 672 lei (Lot 3). In-
forma]ii privind desf`[urarea procedurii, pre-
cum [i achizi]ionarea documenta]iei se pot
ob]ine zilnic la sediul D.R.D.P. Craiova, telefon
0251/408.735, fax 0251/482.231, \ntre orele
8:00 – 15:30.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a
activelor societ`]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). Per-
soanele 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
20.11.2014, 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 ju-
diciar din Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i,
\n data de 21 noiembrie 2014, ora 15:.00, [i se
va desf`[ura în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insol-
ven]ei [i ale regulamentului de vânzare apro-
bat de adunarea creditorilor din data de
18.07.2014. Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regulamentului de or-
ganizare [i desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata pre]ului de
adjudecare in termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare [i desf`surare a
licita]iei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de 10% din
pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin  plata in contul indi-
cat de lichidator. Pentru 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 2006.11.2014, ora 15.00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.

Anun] de participare. Achizi]ia de produse.
1.Denumire achizitor: Societatea Na]ional` a
S`rii S.A. Bucure[ti –Sucursala Salina Tg.
Ocna, str. Salinei nr. 12, jud. Bac`u, cod:
605600, telefon: 0234-344.017, fax: 0234-
344.022, e-mail: salina@salina.ro. 2. Obiectul:
încheierea unui contract de furnizare pentru:
,,Transportor cu banda TB 8 la Sucursala
Salina Tg. Ocna’’ (lotul III). Lotul III: Achizi]ia
pentru subansamble I pentru banda trans-
portoare TB 8; 3. Procedura aplicata: Licita]ie
deschis`; 4. Documenta]ia de atribuire [i
copie dup`: ,,Regulamentul propriu privind
organizarea [i desf`[urarea procedurilor de
achizi]ie de produse, servicii [i lucr`ri aplica-
bil în cadrul Societ`]ii Na]ionale a S`rii SA Bu-
cure[ti, se pot ob]ine de la Salina, str. Salinei,
nr. 12, loc. Tg. Ocna, jud. Bac`u; 5. Data pân`
când se pot solicita clarific`ri: 12.12.2014, ora
12.00; 6. Termen de r`spuns la solicitari:
15.12.2014, ora 14.00; 7. Locul [i data limit` de
depunere a ofertelor: conf. art. 1 –16.12.2014,
ora 9.00; 8.Locul [i data deschiderii ofertelor:
conf. art. 1 –16.12.2014, ora 10.00;  9.Nu sunt
admise: oferte alternative; Se solicita:
Garan]ie de participare pentru lotul III este
de: 5400 lei. Dovada constituirii garan]iei de
participare va fi: pe exteriorul plicului mare
cu oferta. 11.Perioada de valabilitate a ofertei:
90 de zile. 12. Criteriul de atribuire: cea mai
avantajoas` ofert` din punct de vedere
tehnico-economic.    

Anun] de v~nzare la licita]ie. 1. Unitatea orga-
nizatoare: Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie

Prahova. 2. Obiectul licita]iei: valorificarea
urm`toarelor produse petroliere: - Ulei T90
EP2 S=880 litri. 3. Locul [i data la care se poate
ob]ine caietul de sarcini: Inspectoratul
Jude]ean de Poli]ie Ploie[ti, str. Vasile Lupu nr.
60, 24.11.2014. 4. Locul, data [i ora desfa[ur`rii
licita]iei: Sediul Inspectoratului Jude]ean de
Poli]ie Prahova, Ploie[ti, str. Vasile Lupu nr. 60,
08.12.2014, ora 10:00. Locul, data [i ora
desf`[ur`rii licita]iei \n caz de neadjudecare a
bunurilor la prima licita]ie. Sediul Inspectorat-
ului Jude]ean de Poli]ie Prahova, Ploie[ti, Str.
Vasile Lupu Nr. 60, 24.12.2014, ora 10:00. Locul,
data [i ora desf`[ur`rii licita]iei \n caz de
neadjudecare a bunurilor la cea de-a doua
licita]ie: Sediul Inspectoratului Jude]ean de
Poli]ie Prahova, Ploie[ti, str. Vasile Lupu nr. 60,
30.12.2014, ora 10:00. 5. Tel. Fax. Informa]ii su-
plimentare: Tel 0244-302.147, fax 0244-302.134,
Gheorghe Maz\liu, zilnic de luni p~n` vineri,
\ntre orele 08:00-16:00. 

Anun] de participare la licita]ie pentru închiri-
erea unor suprafe]e de teren din albiile mi-
nore. 1. Informa]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 par-
ticipare: dovada cump`r`rii caietului de
sarcini; garan]ia de participare la licitatie –
10% din valoarea minim` a chiriei anuale; cer-
tificatul constatator emis de ORC, valabil la
data deschiderii ofertelor; certificate con-
statatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exi-
gibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre
stat inclusiv cele locale; certificat de atestare
fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar
al administratorului; bilan]ul contabil pentru
ultimii 2 ani, vizat de administra]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 adminis-
trare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei de par-
ticipare: 10% din valoarea minim` a chiriei
anuale, constituit`  prin ordin de plat` sau
scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea
succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închiriere suprafa]` de teren în albia minor`
a râului Olt din  Jud.Olt, pentru înl`turarea
materialului aluvionar: Jude]ul Olt. Lotul 1 –
9.991 mp teren în albia minor` a râului Olt,
situat în Com. F`rca[ele, Jud.Olt. 6 . Data, locul
[i ora limitã de primire a ofertelor: 09.12.2014
pân` la ora 10:00 la sediul Administra]iei Baz-
inale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii
acestora: 09.12.2014 începand cu ora 10:30 la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 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 termenii ofertelor lor: Pe-
rioada 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
Ia[i. Nr. înreg. 58609 / 18.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014, luna
decembrie, ziua 02, ora 10.00. În temeiul art.
162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în de ziua 02, luna decembrie,
anul 2014, ora 10.00, ?n localitatea Ia[i, str.
Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde prin vân-
zare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a debitorilor: 1. SC Trust
Construc]ii SA, cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i,
B-dul. Carol I nr. 3, CUI 1956060: Dosar exe-
cutare: 839 - T - 69. Proprietate imobiliar` sit-
uat` ?n Ia[i, B-dul. Carol I nr. 3 format` din: I.
Construc]ie industrial` [i edilitar` - spa]iu
birouri (C1/0 - C1/4 - demisol + parter + 4 etaje)
cu suprafa]` construit` la sol de 478,60 mp,
suprafa]` desf`[urat` de 2369,63 mp [i
suprafa]` util` de 1988,47 mp construit` pe
teren ?n suprafa]` de 478,60 mp. Carte Fun-
ciar` nr. 131119. Pre]ul de pornire a licita]iei
pentru acest imobil este de 7.522.703 lei (ex-
clusiv TVA). Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini: Creditori,
Sarcini: 1. ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang I - ANAF
- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i ?nscris` sub nr. 10105/ 16.08.2000, nr.
18044/ 31.10.2002, nr. 42739/ 23.05.2011,
53493/ 08.06.2012. II. Teren cu suprafa]` de
198 mp, Carte Funciar` nr. 131653. Pre]ul de
pornire a licita]iei este de 321.508 lei (exclusiv
TVA). Bunul mobil mai sus men]ionat este
grevat de urm`toarele sarcini: Creditori,
Sarcini: 1. ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang I - ANAF

- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i \nscris` sub nr. 53495/ 08.06.2012; 2.
E.On Energie România SA - Ipotec` rang II –
E.On Energie România SA prin BEJA Birca
Gabriel [i Lupu Nicol`i]` Gheorghe Cristian -
\nscris` sub nr. 128638/ 20.10.2014. III. Teren
cu suprafa]` de 60 mp, Carte Funciar` nr.
131654. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
97.669 lei (exclusiv TVA). Bunul mobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele
sarcini: Creditori, Sarcini: 1. ANAF – Adminis-
tra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i -
Ipotec` rang I - ANAF - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i \nscris`
sub nr. 53496/ 08.06.2012. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP
Ia[i, camera 108, mezanin sau la telefon
0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian
C. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abil` pentru vânzarea bunurilor imobile tax-
abil` în conformitate cu prevederile din Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este
24% / scutit de TVA conform art. 141, alin. (2),
lit. f) sau lit. g) din Legea 571/ 2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, pân` la termenul de vânzare sau, în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în
contul RO 54TREZ4065067XXX019752, de-
schis la Trezoreria Municipiului Ia[i, benefi-
ciar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909);
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin notariat, din
care s` rezulte c` au fost respectate preveder-
ile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/ 2004, pentru
aprobarea Normelor metodologice a O.G. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat` \n sensul c`: debitorul nu va licita
nici personal, nici prin persoan` interpus`, ur-
mând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, în confor-
mitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/ 2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Data afi[`rii: 19.11.2014.

Municipiul Ploie[ti –S.P.F.L. Ploie[ti-anun]`: În
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în data de 03.12.2014, ora 11.00,
în România, jude]ul Prahova, municipiul
Ploie[ti, str. Independen]ei, nr.16, va vinde prin
licita]ie urm`torul bun imobil, proprietate a
debitorului SC Karmaparol Cons SRL cu domi-
ciliul fiscal/sediul în România, Ploie[ti, str.
Praga, nr.13, CUI 12982049, dosar de executare
102084/12.10.2009, 3924011/13.05.2011,
65015/16.04.2013, 104929/08.10.2014, 108534
/16.10.2014; 115022/03.11.2014 teren intravilan,
de]inut în coproprietate cu Ispas Ana, Ispas
Mihai Dan, Ispas Anca, în suprafa]` indiviz`
de 250.35 mp din suprafa]a total` de 270 mp,
liber de construc]ie 120 mp. [i construc]ia
aflat` pe acest teren, format` din: parter
compus din patru camere, buc`t`rie, baie,
trei holuri, dou` verande [i c`mar` în
suprafa]` de 111.15 mp [i dou` boxe, subsol în
suprafa]` de 31.97 mp, un garaj în suprafa]`
de 19.98 mp, etaj compus din dou` camere,
buc`t`rie, baie, c`mar`, WC, dou` holuri în
suprafa]` de 95.23 mp, balcon în suprafa]` de
1.92 mp, teras` în suprafa]` de 14.61mp, casa
sc`rii în suprafa]` de 7.28 mp, [i mansard`
(nu este trecut` în documenta]ia cadastral`),
situat în intravilanul mun. Ploie[ti, str. Praga,
nr.13, de]inut în baza contractului de vânzare
cump`rare nr. 8706/19.12.2006 [i
7453/23.08.2002, construc]ia fiind identifi-
cat` cu num`r cadastral 5654/C1;0;1,
5654/C1;0;2, 5654/C1;1;1, înscris` în c`r]ile fun-
ciare nr.121674-C1-U2 (CF veche nr. 4499/1),
nr.121674-C1-U1 (CF veche nr. 4499/2) a lo-
calit`]ii PLOIE[TI, terenul fiind identificat cu
num`r cadastral 5654, înscris în cartea fun-
ciar` nr. 121674 (CF veche nr.4499) a localit`]ii
Ploie[ti, pre] de evaluare/de pornire al

licita]iei 456455 lei la care se adaug` TVA 24
%, diminuat cu 50% pentru a treia licita]ie
conform art.162, alin (8) din Ordonan]` Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dura fiscal`, republicat` în 2007, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,
228228 lei la care se adaug` TVA 24 %.
Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele5) sarcini: contract de
ipotec` rang 1 nr.3192/29.05.2007 emis de NP
Popescu Viorica în favoarea BCR SA, contract
de ipotec` rang 2 nr. 3727/20.06.2007 emis de
NP Popescu Viorica în favoarea BCR SA,
soma]ia nr.6/2008 emis` de executor bancar
Drago[ Iulian T`nase în favoarea BCR SA Su-
cursala Prahova, sechestrul pentru bunuri
imobile nr. 252016 /23.09.2010 emis SPFL
Ploie[ti, contract de cesiune crean]` nr.
J673/08.07.2009 încheiat între BCR SA [i SC
Bucharest Financial Plazza SRL, contract de ce-
siune crean]` nr. 49/05.08.2009 încheiat
între SC Bucharest Financial Plazza SRL [i SC
Suport Colect SRL, soma]ia nr.259/10.10.2011
emis` de executor judec`toresc Ro[u Ortansa
Adriana în favoarea Sc Suport Colect SRL,
sechestrul pentru bunuri imobile
nr.24540/13.03.2012 emis SPFL Ploie[ti,
soma]ia nr. 154A/10.12.2012 emis` de execu-
tor judec`toresc T`nase Drago[ Iulian în
favoarea SC Suport Colect SRL, sechestrul
pentru bunuri imobile nr. 11917/31.01.2014
emis SPFL Ploie[ti. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` instiin-
teze despre aceast` organul de executare,
înainte de dat` stabilit` pentru vânzare. To]i
cei interesa]i în cumparea bunurilor sunt in-
vita]i s` se prezinte la dat` stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop, iar pân`
la acel termen s` depun` documentele de
participare la licita]ie pân` la dat` de
02.12.2014, ora 16.30 inclusiv.Caietul de sarcini
poate fi achizi]ionat de la Serviciul Urm`rire
[i Încasare Crean]e Bugetare al creditorului
cu sediul în localitatea Ploie[ti, str. {os. Vestu-
lui, (fosta [coal` de [oferii), nr.19, et. 2, cam.1.
Pentru informa]ii suplimentare, va pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
tel: 0344- 860107, int. 107, fax: 0244-582.919.

PIERDERI

Pierdut atestat marf` [i ADR pe numele Du-
mitru Titus Gabriel. Le declar nule.

Pierdut atestat transport marf` pe numele
P\troac` Mircea Cornel. |l declar nul. 

Pierdut 2 documente control foi parcurs pe
SC Bus LDC Tour SRL. Le declar nule.

Pierdut Atestat transport marf`  valabil
16.08.2014 – 15.08.2019, eliberat de ARR Ia[i
pe numele Buliga Dumitru. Se declara nul.

SC Bendis Fly Srl, J/40/2646/2006,
CUI:18394110 cu sediul social în Bucure[ti, Sec-
torul 3, Str. Râmnicu Vâlcea, Nr. 25, Bloc 20B,
Scara 2, Ap. 78, am pierdut Certificat constata-
tor sediul social [i punct de lucru. Îl declar nul.

Se declar` pierdut` [i nul` Legitima]ie de
transport student eliberat` de Facultatea de
Drept, Universitatea Bucure[ti, pe numele
Anca Mihaela Nistoroiu. 

SC Lacoli Broker de Asigurare SRL, declar pier-
dute urm`toarele chitan]iere seria GLIAS nr.
3035089-3035089, 2811426-2811450
apar]inând SC Generali România [i poli]ele
seria F nr.2184535-2184535, nr. 2181934-
2181942, politele seria G nr. 856442-856450,
vignete seria HI nr. 5424071-5424076, nr.
5260981-5260981, nr. 5260990-5261000
apar]in~nd SC Omniasig Vienna Insurance
Group SA, se declar` nule.

Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe nu-
mele B`ban Costel. O declar nul`. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.
33755/30.04.1974 [i proces-verbal predare-
primire din 20.02.1974, pe numele Zeana Eca-
terina. Le declar nule. 

Pierdut proces-verbal nr. 2128/4/1991, pe nu-
mele Olteanu Mariana [i Olteanu Octavian. Îl
declar nul.

Declar pierdut contractul vânzare-cump`rare
nr. 5143/6408/777 din 28.02.1992 al aparta-
mentului din Str. Dealul Tugulea nr. 24-30,
Bl16, Apt. 9, Sector 6, Bucuresti- Ionescu
Mic[unica. Îl declar nul.

Declar pierdut [i nul contract de închiriere
teren din adresa Econom Atanasie Stoicescu
nr.35 între ICRAL [i Lupu Andrei.

DECESE

Sincere regrete [i recuno[tin]` pentru
ceea ce a însemnat pentru noi to]i
doamna doctor [ef lucr`ri VICTORIA
VERNESCU LEHENI. Colectivul Catedrei
de Ortodon]ie [i O.D.F.- U.M.F. „Carol
Davila” Bucure[ti.

A trecut la cele ve[nice draga noastr`
ELIZA FLOREA. Dumnezeu s-o odih-
neasc`! Alexandru Ciornei [i familia.


