
OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu experien]`: re-
ceptioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef sal`,
osp`tar, barman, bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser.
0722.268.866.

Spitalul Municipal Dorohoi scoate la concurs în data de
16.04.2015, ora 10.00: -un post de asistent medical generalist
în cadrul sec]iei Obs. -Ginecologie, perioad` determinat`; -un
post de infirmier`, perioad` determinat`. Rela]ii supli-
mentare la sediul unit`]ii -serv. RUNOS sau telefon nr.
0231.613.240/2078.

Spitalul Municipal Dorohoi scoate la concurs în data de
23.04.2015, ora 10.00 urm`toarele posturi: .un post de asis-
tent medical generalist, perioad` nedeterminat`, la sec]ia
Obs. -Ginecologie; -un post de asistent medical generalist,
perioad` nedeterminat`, la Cabinet Endocrinologie din Am-
bulator; -un post de Kinetoterapeut, perioad` nedetermi-
nat`, în cadrul Lab. Recuperare, medicin` fizic` [i
Bal neologie; -un post de infirmier`, perioad` nedeterminat`,
în cadrul sec]iei Obs. -Ginecologie; -un post de îngrijitoare în
cadrul Ambulatorului, perioad` nedeterminat` (deserve[te
Farmacia +Lab. Recuperare, medicina fizic` [i balneologie); -
un post de brancardier, perioad` nedeterminat`, în cadrul
CPU. Rela]ii suplimentare la sediul unit`]ii -serv. RUNOS sau
telefon nr. 0231.613.240/2078.

Prim`ria comunei Teliu, jude]ul Bra[ov, organizeaz` concurs
pentru ocuparea unei func]ii publice de execu]ie vacante: de
REFERENT clasa III grad DEBUTANT la Compartimentul „Asis-
ten]` social` – Presta]ii familiale”. CONDI}II: Generale: cele
prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicat` (r2).
Specifice: -studiile: studii medii liceale cu diplom` de ba-
calaureat, vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57
din Legea nr. 188/1999 (r2) –nu este necesar` vechime în spe-
cialitate; alte specializ`ri, abilit`]i [i competen]e: cuno[tin]e
operare calculator nivel mediu. Probele stabilite pentru con-
curs sunt: proba scris` [i interviul. Proba scris` se va
desf`[ura în data de 27 aprilie 2015, începând cu ora 10.00 la
sediul Prim`riei Teliu. Bibliografia pentru concurs este afi[at`
la sediul Prim`riei Teliu, iar dosarele se primesc pân` în data
de 18.04.2015, orele 15.00, la secretariatul institu]iei.

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bu-
cure[ti scoate la concurs un post temporar vacant de Econo-
mist Specialist IA în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate,
conform HG 286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Dosarele de concurs se depun la Serv. RUNOS din
cadrul Institutului pân` la data de 09.04.2015, ora 15.00.
Proba scris` va avea loc în data de 20.04.2015, ora 9.00, iar
proba oral` va avea loc în data de 21.04.2015, ora 9.00, la
sediul Institutului din [os.Fundeni, nr.252, Sect 2, Bucure[ti.

Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` consulta]i avizierul
institutului [i site-ul www.iob.ro

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, în temeiul O.U.G
nr. 45/2008 [i H.G. nr.611/2008, anun]` scoaterea la concurs
a func]iei publice vacante de consilier principal din cadrul
Direc]iei Generale Industrie Alimentar`. Condi]iile specifice:
-Studii de specialitate: studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul in-
gineriei resurselor vegetale [i animale;

-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice– minimum 5 ani. Concursul va avea loc la
sediul MADR în data 20 aprilie 2015, orele 10.00 proba scris`.
Dosarele de înscriere se depun în opt zile de la publicare. Bib-
liografia, condi]iile specifice de participare precum [i actele
solicitate candida]ilor la înscriere vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro [i afi[ate la sediul institu]iei din B-dul.
Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucure[ti.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte pentru românii de pretutindeni. Tel. 0761.674.276,
0733.940.772.

CITA}II
Se citeaz` SC Iulimar Duo Frends SRL, în calitate de intimat`,
în fa]a Cur]ii de Apel Pite[ti, în cauza nr. 1007/1259/2013, cu
termen la 16.04.2015.

Pârâtul Dincu Costel este citat pentru data de 29.04.2015, ora
10.30 la Judec`toria Craiova, la Completul 6 în dosarul
nr.34593/215/2014. A se prezenta la interogatoriu.

Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i
Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian Vasile, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu ter-
men la 20.04.2015.

Se citeaz` pârâtul Souir Oussama, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Municipiul Arad, Jude]ul Arad, la data de
06.04.2015, ora 8.30, la Judec`toria Arad, în dosarul nr.
2951/55/2015, în proces cu Corbu Bianca-Iovanca, pentru or-
donan]` pre[edin]ial` de încredin]are minor.

Domnul Pîrvulescu Iulian, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, Str. Iancu Jianu, nr.14, Jud.Dolj, este chemat în in-
stan]` la Judec`toria Craiova, complet CF4, în data de 24
aprilie 2015, ora 10.30, în calitate de intimat, în proces cu Con-
siliul Local al Municipiului Craiova [i Municipiul Craiova prin
Primar, în calitate de revizuent, în dosarul nr.22024/215/2013,
având ca obiect revizuire.  

P~r~tul Bahriogullari Yunus este citat pentru data de
16.04.2015, ora 8.00, la Judec`toria Roman, Completul C4,
Pia]a Roman Vod` nr. 1, loc. Roman, jud. Neam], \n dosarul
civil nr. 1552/866/2014, av~nd ca obiect contesta]ie la exe-
cutare, \n contradictoriu cu contestatoarea Iordache Nicoleta.

DIVERSE
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar, anun]` \nchirierea
unei hale \n suprafa]` de 735,22 mp, reprezent~nd spa]ii de
depozitare situat` \n com Bucov, sat Bucov, {oseaua D.N. 1B,
Parcela 2249/7; 8; 9; 10; 11; Tarla: 56, jud. Prahova, la pre]ul
de 2206 euro/lun` + TVA, respectiv 3 euro/mp + TVA. Chi -
ria[ul urmeaz` s` suporte paza [i utilit`]ile pentru conser-
varea imobilului. Rela]ii suplimentare la tel: 0344-104.525.

Lichidatorul judiciar al SC Sadlex Interna]ional SRL cu sediul
în Ploie[ti, str. Republicii, F.N., cam. 1, et. 1, ap. 2, jud. Prahova,
înregistrat` la ORC sub nr. J29/2119/2006, CUI 19063085, no-
tific` debitoarea, creditorii [i ORC Prahova c` în dos. nr.
475/105/2015, aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei împotriva
SC Sadlex Interna]ional SRL, stabilindu-se termen limit` de
depunere a cererilor de admitere a crean]elor la data de
10.05.2015; termenul limit` de depunere de c`tre creditori a
opozi]iilor la 10 zile de la primirea notific`rii [i termen de
solu]ionare a opozi]iilor la 5 zile dup` formularea acestora,
termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar este 20.05.2015;
termenul limit` pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii
[i pentru definitivarea tabelului crean]elor este 22.06.2015.
Rel. Lichidator judiciar Carduelis Consulting IPURL, Ploie[ti,
str. Cercelu[, nr. 33, jud. Prahova.Tel.0722.634.777.

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunic`m des -
chiderea procedurii generale de insolven]` a debitorului SC
Bobstar Prod SRL, CUI: 5945056, J20/974/1994, dosar nr.
399/97/2015-Tribunalul Hunedoara. Termenul limit` pentru
înregistrarea cererilor de admintere a crean]elor asupra averii

debitorului la 30.04.2015; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului pre-
liminar al crean]elor la 20.05.2015; Termen pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor la 12.06.2015; Termen pentru
prima [edin]` a adun`rii generale a creditorilor debitorului
la 25.05.2015, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar
din Timi[oara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timi[; Ter-
men pentru depunerea contesta]iilor împotriva tabelului
preliminar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data public`rii
tabelului preliminar în BPI. Administrator judiciar, Consult-
ant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu George

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Faberrom SA Bucure[ti \nre -
gistrat` la Registrul Comer]ului sub nr. J40/620/1991, anun]`
modificarea datei de convoacare a Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor la sediul din Bucure[ti, sector 6, Bd. Iuliu Maniu
nr. 7, pentru ziua de 04.05.2015 ora, ora 14:00, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Raportul Consiliului de Administra]ie pe anul
2014. 2. Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare pe anul
2014: Bilan] contabil, contul de profit [i pierderi, anexele
legale; 3. Raportul auditorului pentru anul 2014; 4. Desc`r -
carea de gestiune a Consiliului de Administra]ie pentru anul
2014. 5. Prezentarea [i aprobarea bugetului de venituri [i chel-
tuieli pentru anul 2015; 6. Prelungirea mandatului Consiliu-
lui de administra]ie pentru o perioad` de 4 ani; 7. Diverse. |n
caz de ne\ntrunire a cvorumului legal de desf`[urare a AGA-
SC Faberrom SA, aceasta se va \ntruni la data de 05.05.2015
\n acela[i loc [i la aceea[i or`.

LICITA}II
SC Filiala de Între]inere [i Servicii Energetice «Electrica Serv»
-SA S.I.S.E. «Electrica Transilvania Sud, organizeaz` în data de
16.04.2015 ora 10:00 , la sediul s`u, procedura de licita]ie de-
schis`, urmat` de strigarea liber` a pre]ului, prin care, dore[ -
te s` vând` mijloace fixe– vehicule radiate, sau pe compo-  
nente- grup motopropulsor +caroserie) din loca]iile Alba,
Bra[ov, Tg Mure[, Sibiu [i Sf. Gheorghe. Documenta]ia afe -
rent` procedurii cost` 150 lei f`r` TVA [i se poate ridica de la
sediul SISE Electrica Transilvania  Sud din 13 Decembrie nr
17A. Informa]ii suplimentare privind desf`[urarea procedurii
se pot ob]ine la telefon: 0372680399.

Agen]ia Na]ional` de Îmbun`t`]iri Funciare, Filiala Teritor-
ial` Olt-Dun`re, Unitatea de Administrare Vâlcea, cu sediul în
Municipiul Rm.Vâlcea, str. Mihai Viteazu, nr.49, jude]ul Vâl-
cea, organizeaz` în data de 15.04.2015, ora 12.00, [i dup` caz
în datele de 23.04.2015 [i 01.05.2015, licita]ie de vânzare în
vederea valorific`rii unui autoturism ARO 243 care se afl` la
sediul unit`]ii de administrare. Date suplimentare privind
organizarea licita]iei, condi]iile care trebuie s` le îndeplineas -
c` poten]iali achizitori pentru a fi admi[i la licita]ie, pre]ul
de pornire a licita]iei precum [i cote de cheltuieli de partici-

anun}uri
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pare se pot ob]ine la telefon: 0250.748.220, fax: 0250.744.294.

Pentru închirierea prin licita]ie public` a unor bunuri (loturi
de teren [i spa]ii cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]e)
situate în V`lenii de Munte, dup` cum urmeaz`: -dou` tere -
nuri agricole; -imobil (teren [i construc]ie) cu destina]ia orga-
nizare de [antier; -spa]iu cu destina]ia de cabinet medi-
  cal-medicin` general`. Consiliul Local al Ora[ului V`lenii de
Munte, cu sediul în V`lenii de Munte, str. Berevoie[ti, nr.3A,
cod fiscal: 2842870, tel: 0244/280.816, fax: 0244/280.631, or-
ganizeaz` în data de 21.04.2015, ora 11:00, licita]ie public` cu
strigare pentru închirierea a 4 bunuri imobile, situate în V` -
lenii de Munte. Pre]ul minim ce poate fi ofertat este prev`zut
în caietul de sarcini stabilit conform Hot`rârii Consiliului
Local nr.26/24.03.2015. Închirierea se va face pe o perioad`
de maxim 5 (cinci) ani. Procurarea documenta]iei de licita]ie
se va face in perioada 01.04.2015-20.04.2015, de Ia sediul
Prim`riei V`lenii de Munte, camera 2. Participan]ii la licita]ie
au obliga]ia de a achizi]iona documenta]ia de licita]ie contra
sumei de 50 lei pentru închirierea imobilului cu destina]ia
de organizare [antier [i spa]iu cu destina]ia de cabinet me -
dical-medicin` general`, [i 10 lei pentru închirierea celor 2
terenuri cu destina]ie agricol`. Data limit` pentru depunerea
ofertelor este de 20.04.2015, ora 16 :00. [edin]a public` de
deschidere a ofertelor se va desf`[ura la sediul Prim`riei
Ora[ului V`lenii de Munte, str. Berevoie[ti nr.3A, în data de
21.04.2015, ora 11:00. Informa]ii suplimentare: tel:
0244/280.816 int.25.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admi -
nistrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pu -
bli ce Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl. 1B,
parter, Moine[ti, jude]ul Bac`u. Nr.16053/ 25.03.2015. Anun]
privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul art. 162 alin.
(2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 14.04.2015, ora 13.00,
în localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter, se vor vinde
prin licita]ie public` urm`toarele bunuri apar]inând d-lui Ani -
cai Maricel, administrator la SC Anicai & Markos SRL, cu
domiciliul fiscal în sat Ciughe[, comuna Palanca, jud. Bac`u,
CUI 20363051: - Autoturism M1 Wolkswagen, AC Break, an
fabrica]ie 2005, nr. de identificare WVWZZZ3CZ6EO75832,
capacitatea cilindric` 1896 cc, sursa de energie – motorin`,
de culoare negru, num`r de înmatriculare BC-17-RAR, num`r
omologare AC11231211CC7E4/ 2006, la pre]ul de 37.500 lei
(f`r` TVA). 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 ter-
menul de vânzare  sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în
ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de cum -
p`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizi -
ce române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând
s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poa -
te introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cu no[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 ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Or donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Raportul de
evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Pentru informa]ii su-
plimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul

de telefon  0234-364774.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publi -
ce Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u.
Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl. 1B, parter,
Moine[ti, jude]ul Bac`u. Nr. 16056/ 25.03.2015. Anun] privind
vânzarea bunurilor mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` în ziua de 15.04.2015, ora 13.00,
vinde prin licita]ie public` la sediul din localitatea Moine[ti,
str. Zorilor, bl. B1, parter, urm`torul bun mobil, apar]inând SC
Dansan Com SRL, din localitatea Com`ne[ti, strada Moldovei,
FN, jude]ul Bac`u, în calitate de garant ipotecar conform Con-
tractului de ipotec` mobiliar` nr. 43771/ 12.08.2013, în favoa -
rea SC Dansan Service SRL, din localitatea Com`ne[ti, str.
Moldovei, FN, jude]ul Bac`u. - Autoturism M1 Wolkswagen
Touareg, nr. de identificare WVGZZZ7LZ4D077384, capaci-
tatea cilindric` 2461 cc, sursa de energie – motorin`, de
culoa re negru, num`r de înmatriculare BC-06-DNS, num`r
omologare FACL1111111I9204/2006, la pre]ul de 49.000 lei
(f`r` TVA), licita]ia a III –a. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezin -
te, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare:
oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modifi -
c`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 ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la num`rul de telefon  0234-364774.

A.N.I.F. Filiala Teritorial` Arge[- Dâmbovi]a cu sediul în ora[ul
{tef`ne[ti, str. Agrosemului, nr.9, jude]ul Arge[ organizeaz`
licita]ii de vânzare a mijloacelor fixe aprobate la casare în
ora[ele {tef`ne[ti [i Târgovi[te. Listele cu aceste mijloace fixe
se pot consulta la sediile administrative din ora[ele precizate
mai sus, pentru {tef`ne[ti: str. Agrosemului, nr.9, jude]ul
Arge[ pentru Târgovi[te: str. Ion C. Br`tianu, nr.23, jude]ul
Dâmbovi]a. Mijloacele fixe pot fi vizionate în Arge[ la depozi -
tul din com. Oarja, iar în Dâmbovi]a la Cantonul Bunget, din
comuna Ulmi, DC 50. Licita]iile vor avea loc în ora[ul {te -
f`ne[ti în data de 20.04.2015, în ora[ul Târgovi[te în data de
27.04.2015. Urm`toarele licita]i în caz de neadjudecare vor
avea loc în ora[ul ?tef`ne[ti în datele de 20.05.2015 [i
22.06.2015, iar în ora[ul Târgovi[te în datele de 27.05.2015 [i
29.06.2015. Date suplimentare privind organizarea licita]iilor,
condi]iile pe care trebuie sa le îndeplineasc` poten]ialii achi -
zitori pentru a fi admi[i la licita]ie, pre]ul de pornire a
licita]iei, precum [i cota de cheltuieli de participare se pot
ob]ine la telefon: 0248-254.124, fax 0248-251.313.

SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare în
data de 05.05.2015, ora 15.00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.2, jud. Prahova

urm`toarele bunuri: Teren arabil intravilan St 2427 mp; Teren
arabil extravilan St 3000 mp; Teren arabil extravilan St 5400
mp, ambele situate in com. Filipe[tii de Târg, sat Br`t`[anca,
jud. Prahova; În caz de neadjudecare \n data de 05.05.2015, se
vor organiza licita]ii \n datele de 12.05.2015, 19.05.2015 [i
26.05.2015 la ora 15.00. Taxa de participare la licita]ie este de
100 RON plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea pretului oferit  plus TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plat` în contul de lichidare al debitoarei  sau nu-
merar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza pre -
vederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu
cel putin o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art.53 din Legea 85/2006. Alte
rela]ii privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

Direc]ia Silvic` Vâlcea organizeaz` luni, 27.04. 2015, ora 11.00,
la sediul s`u din str. Carol I, nr.37, mun. Râmnicu Vâlcea, tel.
0250/735840, licita]ie public` deschis`, pentru vânzarea
urm`toarelor mijloace fixe: 1. Rezervor metalic – OS Rm. Vâl-
cea – valoare pornire licita]ie cu TVA – 1756 lei. 2. Ghe]`rie
din beton – OS B`beni – valoare pornire licita]ie cu TVA –
2995 lei. 3. Cl`dire de locuit BARCU – OS Horezu – valoare
pornire licita]ie cu TVA -7862 lei. 4. Caban` muncitori ZGAN-
DEA – OS Horezu – valoare pornire licita]ie cu TVA – 6423 lei.
5. Magazie materiale IEZER – OS Horezu – valoare pornire
licita]ie cu TVA – 7264 lei. La licita]ie poate participa orice
persoan` fizic` sau juridic` poten]ial cump`r`toare, care
prezint` pân` la data ]inerii [edin]ei de licita]ie, urm`toarele
documente: copie dup` certificatul de înmatriculare la Reg-
istrul Comer]ului sau codul fiscal, pentru persoanele juridice
române sau actul de identitate pentru persoanele fizice;
dovada achit`rii garan]iei de participare la licita]ie în cuan-
tum de 50% din valoarea de pornire la licita]ie afi[at` pentru
fiecare mijloc fix ce urmeaz` a fi licitat. Alte preciz`ri: Tere -
nurile aferente construc]iilor (caban`, ghe]`rie, cl`dire de
locuit, magazie materiale) apar]in persoanelor juridice [i fi -
zice c`rora le-au fost retrocedate în baza legilor de fond fun-
ciar. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la ing. Oprescu Ion,
telefon: 0730.652.565.

Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]`: Vânzarea, prin
licita]ie public` deschis` cu strigare, a centralelor termice tip
container, având cazane în condensa]ie, pentru producerea
de ap` cald` menajer` [i agent termic, cu puteri nominale
cuprinse între Pn= 270 kW – 1250 kW. Licita]ia va avea loc în
data de 04.05.2015, ora 14,00, la sala de [edin]e a Prim`riei
Municipiului Piatra Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8. În-
scrierile si depunerea ofertelor  se fac pân` la data de
03.05.2015, ora 16,30. inclusiv, la Prim`ria municipiului Pia-
tra Neam], str. [tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Pu -
blicul, Ghi[eul Serviciului  Patrimoniu, Autoriz`ri [i Transport
zilnic între orele 8:00 – 16:30, de unde se poate achizi]iona
[i documenta]ia licita]iei. Informa]ii la sediul prim`riei Mu-
nicipiului Piatra Neam], sau la telefon 0233/218991 (int. 207),
fax 0233/215374.

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 Ia[i.

Dosarele executare nr. E – 95. Nr. CCM/ 3479/ 30.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015
luna aprilie ziua 16. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 16 luna aprilie anul 2015 ora 10.00, în
localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26, se vor vinde prin
vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate
a debitorului SC Elgeo Company SRL Ia[i, cu domiciliul fiscal
în localitatea Ia[i, str. Prof. Borcea nr. 8, jude]ul Ia[i, cod de
identificare fiscal` 20547844: 1. complex de active compus
din: - teren incint` în suprafa]` de 11.179 m.p. situat în locali-
tatea Hârl`u, jude]ul Ia[i, strada G`rii; - cl`dirile C1 – C5 com-
puse din: C1 – Magazie metalic` cu suprafa]a de 666,27 mp,
C2 – Platform` cram` subteran` cu suprafa]a de 305,44 mp,
C3 – Grup sanitar cu suprafa]a de 45,21 mp, C4 – Hal` pro-
duc]ie [i administra]ie cu suprafa]a de 1647,96 mp [i C5 –
Ramp` cu suprafa]a de 42,53 mp; - pre] de pornire licita]ie
496.627 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus men]ion-
ate sunt grevate de urm`toarele: Creditori:, Sarcini: 1) Garanti
Bank S.A. –  Sucursala Ia[i, Contract de ipotec` imobiliar` nr.
4598/ 23.11.2012; 2) A.N.A.F - D.G.R.F.P. Ia[i, A.J.F.P. Ia[i, str. Anas-
tasie Panu nr. 26, P.V.S. 10358/ 22.07.2014; 3) SC Levent Com-
pany SRL Ia[i, strada S`r`rie nr. 53, jude]ul Ia[i, Hot`râre
judec`toreasc` – Încheiere în dosar nr. 1056/ 239/ 2014; 4)
SC Panimon S.A. One[ti, strada M`r`[e[ti nr. 19, jude]ul
Bac`u, Ordonan]a nr. 2060 din 31.07.2014. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze des -
pre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei (în contul RO54 TREZ 4065 067X
XX01 9752 deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i beneficiar
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 înre -
gistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, declara]ie pe proprie r`spundere
autentificat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost re-
spectate prevederile art. 157 pct. 3 din HG nr. 1050/2004, pen-
tru aprobarea normelor metodologice a OG 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, în sensul c` „de -
bitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` inter-
pus`”, urmând s` se prezinte 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`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în confor mitate cu prevederile art. 172 -
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 10 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
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republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de exe-
cutare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la telefon num`rul 0232.213332 interior 1701.
Data afi[`rii: 01.04.2015.

Prim`ria municipiului Caracal, cu sediul în Pia]a
Victoriei nr. 10, organizeaz` în data de
23.04.2015, ora 12.00, licita]ie public` deschis`
pentru închirierea unor spa]ii comerciale ce
apar]in domeniului public al municipiului Cara-
cal, situate în Pia]a Agroalimentar`, Calea Bu-
cure[ti nr.45A [i str.Mihai Eminescu nr 20A,
dup` cum urmeaz`: 1. Închirierea unor spa]ii
comerciale situate în Pia]a Agroalimentar`,
Bld.Antonius Caracalla nr.22, dup` cum ur -
meaz`: - spa]iul comercial nr.3, subsol, corp A, în
suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.5, subsol,
corp A, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.4,
parter, corp A, în suprafa]` de 12,80 mp. Pre] de
pornire – 40,00 lei/mp/lun`; - spa]iul comer-
cial nr.5, etaj, corp A, în suprafa]` de 12,90 mp.
Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul

comercial nr.10, subsol, corp B, în suprafa]` de
12,07 mp. Pre] de pornire – 30,77 lei/ mp/lun`.
- spa]iul comercial nr.8, parter, corp B, în
suprafa]` de 20 mp. Pre] de pornire – 40,00
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1, subsol,
corp C, în suprafa]` de 16.50 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2,
subsol, corp C, în suprafa]` de 12,07 mp. Pre] de
pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial
nr. 3, subsol, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp.
Pre] de pornire – 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.3, parter, corp C, în suprafa]` de
21,00 mp. Pre] de pornire – 40,00 lei/mp/lun`.
- spa]iul comercial nr.3, etaj, corp C, în suprafa]`
de 12.90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.1, etaj, corp
C, în suprafa]` de 12.90 mp. Pre] de pornire –
30,77  lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.2, etaj,
corp C, în suprafa]` de 12,9 mp. Pre] de pornire
– 30,77 lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.3,
etaj, corp C, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de
pornire – 30,77  lei/mp/lun`. - spa]iul comer-
cial nr.1, etaj, corp D, în suprafa]` de 18,30 mp.
Pre] de pornire – 30,77  lei/mp/lun`. - spa]iul
comercial nr.4, etaj, corp D, în suprafa]` de 11,25
mp. Pre] de pornire – 30,77  lei/mp/lun`. -
spa]iul comercial nr.5, etaj, corp D, în suprafa]`

de 12,90 mp. Pre] de pornire – 30,77
lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.6, etaj, corp
D, în suprafa]` de 12,90 mp. Pre] de pornire –
30,77  lei/mp/lun`. - spa]iul comercial nr.6,
parter, corp D, în suprafa]` de 17,80 mp. Pre] de
pornire – 40,00 lei/mp/lun`. 2. Închirierea
spa]iului comercial nr. 7, în suprafa]` de 23,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiu-
lui Caracal,  situat în Calea Bucure[ti nr.45A.
Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 3. Închirierea
spa]iului comercial nr. 1, în suprafa]` de 20,00
mp ce apar]in domeniului public al municipiu-
lui Caracal,  situat în str.Mihai Eminescu nr.
20A. Pre] de pornire – 40 lei/mp/lun`. 4. Închiri-
erea spa]iului comercial nr.7, în suprafa]` de
20,00 mp ce apar]in domeniului public al mu-
nicipiului Caracal,  situat în str.Mihai Eminescu
nr.20A. Pre] de pornire – 40 lei /mp/lun`. 5.
Închirierea spa]iului comercial nr.6, în suprafa]`
de 20,00 mp ce apar]in domeniului public al
municipiului Caracal,  situat în str.Mihai Emi-
nescu nr.20A. Pre] de pornire – 40 lei / mp
/lun`. Pre]urile de pornire nu includ TVA. Do -
cumenta]ia [i instruc]iunile privind organizarea
licita]iei se pot ob]ine de la Compartimentul
Concesiuni, Contracte, Acorduri, din strada Pia]a
Victoriei nr. 8 sau la telefon 0249/511384, inte-

rior 131. Ofertele se depun pân` pe data de
22.04.2015, ora 16.30, la Ghi[eul Unic din cadrul
Prim`riei municipiului Caracal. Ofertele se de-
schid în data de 23.04.2015 orele 12.00, în
prezen]a ofertan]ilor, la sediul Prim`riei mu-
nicipiului Caracal.

PIERDERI
Club sportiv Ju Jiuts Club Tenshin Shinyo Tulcea
declar` pierdut [i nul avizul de constituire a
clubului sportiv eliberat de MTS.

SC Apetit Food SRL, C.U.I. 32124724, cu sediul în
Bucure[ti, Str. Pandele Ro[ca, nr.23, parter, ap.1,
Sector 5, declar`m pierdute (nule) urm`toarele:
nr. înregistrare A.N.A.F. (nr. ordine), declara]ie
de instalare, registru special [i carte de inter-
ven]ie pentru casa  de marcat marca A CLAS, nr.
CSL28, seria CL 003400 MB 0546164821, de la
punctul de lucru cu adresa Str. Sirenelor nr.64,
corp C1, Bucure[ti, Sector 5.

SC RK Corporate Investment SRL,
J40/1998/2007, C.U.I. R 20923167, cu sediul în Bu-
cure[ti sector 3, declar nul certificat constatator
nr. 41130 din 2/2/2010 de la punctul de lucru din

str. Calea Dude[ti nr.188, bl. B, ap.42, sector 3.

I.F. Vasile C. Floarea, sediul profesional: Bu -
cure[ti, sector 5, str. G-ral Mihail Eusta]iu nr.38,
C.U.I. 17459106 din 08.04.2008, num`r O.R.C.
F40/1056/2005, declar nul certificat constata-
tor pt. punctul de lucru din Cal. 13 Septembrie
nr. 221-225, Complex Prosper, S.5, emis în baza
declara]iei nr. 507751/09/10/2008.

SC ASERA Constant SRL, Cod Fiscal RO 16816685,
cu sediul în Bucure[ti, declar c` s-a pierdut
adresa cu nr. fiscal a casei de marcat marca
TREMOL, modelul EJ, seria VF 603848, de la pct.
de lucru str. Calea Crânga[i nr.29 sector 6, Bu-
cure[ti.

Pierdut acte SC Dry Cleaning Services SRL, cu
sediul în Str. Tuzla, nr.39, sc. A, ap. 22, sector 2,
Bucure[ti, CUI: RO26055050, RC:
J40/9791/2009, declar nule fiind pierdute
urm`toarele acte:-Registru Special, Carte de In-
terven]ie pentru aparate de marcat electronice
fiscale, declara]ia de fiscalizare [i declara]ia de
instalare, pentru aparat fiscal marca DATECS
POS, model aparat UNIVERSAL, serie 805497,
pentru punctul de lucru din Calea Doroban]i,
nr.111-131, bl.9, sc.A, sector 1, Bucure[ti.
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