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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu experien]`: {EF
de SALå, OSPåTAR, 0722.268.866.

Direc]ia General` pentru Administrarea Patrimoniului Imobil-
iar Sector 2 organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
unui post contractual, respectiv arhivar M la Compartimentul
Administrativ. Data organiz`rii probei scrise: 16.03.2015, ora
10.00. Data organiz`rii interviului: 18.03.2015, ora 11.00. Locul:
str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, Bucure[ti. Dosarele de partic-
ipare se depun pân` la data de 06.03.2015. Condi]ii de partici-
pare: absolvent studii medii cu diplom` de bacalaureat, minim
5 ani vechime în specialitatea studiilor. Informa]ii suplimentare
la tel. 021.212.15.44/ 021.212.11.39.

Inspectoratul Teritorial al Poli]iei de Frontier` Ia[i, cu sediul în
municipiul Ia[i, str. George Co[buc nr. 3-5, cod 700469, orga-
nizeaz` concurs pentru încadrarea, prin recrutare din surs` ex-
tern` a unui num`r de 2 (dou`) posturi vacante astfel: -1 post
muncitor calificat IV- fochist la cazane de ap` cald` [i cazane
de abur de joas` presiune– pentru Sectorul Poli]iei de Fron-
tier` Berezeni; -1 post– îngrijitor pentru Serviciul Teritorial al
Poli]iei de Frontier` Gala]i. Cererile de participare vor fi depuse
la sediul subunit`]ii unde postul este scos la concurs, sau la
sediul I.T.P.F. Ia[i, pân` la 24.02.2015. Dosarele de înscriere la
concurs vor fi depuse pân` la data: 04.03.2015 (inclusiv). Con-
cursul va consta în 2 probe, dup` cum urmeaz`: -Proba scris`:
17.03.2015, ora 11.00; -Interviul: 19.03.2015, ora 11.00. Rela]ii su-
plimentare la tel: 0232.460.009;  0232.460.060; 0232.460.061.

Prim`ria ora[ului Sulina, jude]ul Tulcea, cu sediul în Sulina, str.
I, nr. 180, organizeaz` concurs de recrutare în data de
24.03.2015, orele 10:00 – proba scris`, pentru ocuparea func]iei
publice vacante de executie, referent, clasa III, grad profesional
asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evident` a Per-
soanelor Sulina. Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile
generale prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i condi]iile specifice
postului: studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite
cu diplom` de bacalaureat, precum [i vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice minimum 6 luni.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 20.02.2015 –
11.03.2015 [i trebuie s` con]in` în mod obligatoriu, docu-
mentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, selec]ia
dosarelor de înscriere va avea loc in perioada  12 – 18.03.2015,
iar interviul se va sus]ine în maxim 5 zile lucr`toare de la data
sus]inerii probei scrise. Condi]iile de participare, bibliografia
[i actele necesare înscrierii la concurs sunt afi[ate la sediul in-
stitu]iei [i pe site-ul Prim`riei Sulina www.primaria-sulina.ro.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul institu]iei, la nr. de
telefon: 0240543003.

Agen]ia de Credite [i Burse de Studii anun]` scoaterea la con-
curs a func]iilor publice de execu]ie, vacante, de consilier clasa
I, grad superior, Direc]ia Credite [i Burse, ID 360941 [i consilier
clasa I, grad debutant, Direc]ia Financiar-Contabilitate [i

Resurse Umane, ID 360949. Concursul va avea loc la sediul
Agen]iei de Credite [i Burse de Studii din str. Caransebe[, nr.1,
sector 1, Bucure[ti, în data de 23.03.2015, ora 10.00. Docu-
mentele necesare înscrierii la concurs, condi]iile generale,
condi]iile specifice [i bibliografia sunt afi[ate la sediul [i pe
site-ul institu]iei. Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de
zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la Direc]ia Financiar-Contabilitate [i
Resurse Umane. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
021.310.19.05.

Direc]ia Asisten]` Social`, din subordinea Consiliului Local
Buftea, organizeaz` concurs pentru ocuparea urm`toarelor
func]ii de execu]ie, vacante: 1. Dou` posturi de asistent med-
ical grad principal- studii (PL) –specialitatea asistent medical
principal [i pediatrie– vechime 5 ani. Condi]ii de participare la
concursul pentru cuparea posturilor de asistent medical prin-
cipal: -diplom` de [coal` sanitar` postliceal` sau diplom` de
studii postliceale prin echivalare conform Hot`rârii Guvernului
nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolven]ilor liceelor
sanitare, promo]iile 1976-1994, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -s` aib` specialitatea de asistent medical principal [i
pediatrie; -vechime ca asistent medical– 5 ani; -copie certifi-
cat membru sau alt document valabil eliberat de
O.A.M.G.M.A.M.R. care s` ateste dreptul de exercitare a profe-
siei în termen de valabilitate; -copie asigurare de malpraxis în
termen de valabilitate; -copie autoriza]ie de liber` practic`. 2.
Un post de asistent medical- studii (PL) –specialitatea asistent
medical generalist– vechime 3 ani. Condi]ii de participare la
concursul pentru ocuparea postului de asistent medical:  -
diplom` de [coal` sanitar` postliceal` sau diplom` de studii
postliceale prin echivalare conform Hot`rârii Guvernului nr.
797/1997 privind echivalarea studiilor absolven]ilor liceelor san-
itare, promo]iile 1976-1994, cu nivelul studiilor postliceale san-
itare; -s` aib` specialitatea de asistent medical generalist;
-vechime ca asistent medical– 3 ani; -copie certificat membru
sau alt document valabil eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. care s`
ateste dreptul de exercitare a profesiei în termen de valabili-
tate; -copie asigurare de malpraxis în termen de valabilitate; -
copie autoriza]ie de liber` practic`. Dosarele de înscriere se
pot depune la sediul Direc]iei Asisten]` Social` din cadrul Con-
siliului Local  Buftea, pân` la data de 05.03.2015, inclusiv,  Pia]a
Mihai Eminescu, nr. 1, Ora[ Buftea. Proba scris` va avea loc în
data de 16.03.2015 ora 10,00, iar interviul va avea loc în data
de 18.03.2015 ora 10,00 la sediul Direc]iei Asisten]` Social`,
Pia]a Mihai Eminescu, nr. 1, Ora[ Buftea. Rela]ii suplimentare
[i bibliografia se pot ob]ine de la sediul Direc]iei Asisten]` So-
cial`, telefon nr. 031/824.12.31, int. 140 sau pe site-ul. Prim`riei
ora[ului Buftea.

VÅNZåRI IMOBILE
Vând/ schimb cas` în Nanov, cu apartament 3 camere, jude]ul
Teleorman. Telefon 0773.956.554.

CITA}II
}\ra M`rioara este p~r~t` \n dos 6955/190/2012 al Judec`toriei
Bistri]a, obiect succesiune [i partaj teren de 17.066 mp, \nscris
\n CF 25411 Bistri]a B~rg`ului, teremen 06.03.2015.

Pârâtul Dincu Costel este citat pentru data de 25.03.2015, ora
10.30 la Judec`toria Craiova în dosarul nr. 34593/215/2014 la
Completul 6.

Se citeaz` pârâ]ii Jugan Login [i Jugan Nicolae în dosar nr.
698/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud  în proces cu Covaci
Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj pen-
tru termenul din 02.04.2015

Se citeaz` Luca Simona [i Luca Georgeta \n calitate de pârâte
în dosar nr. 612/190/2007 al Judec`toriei Bistri]a, în proces cu
Rus Traian Tony, având ca obiect validare contracte pentru ter-
menul de judecat` din data de 11.03.2015

Se citeaz` numitul Andronesi Dorel în calitate de pârât în dosar
nr. 2496/265/2006* al Judec`toriei N`s`ud, în proces cu Iurca
Maria, având ca obiect uzucapiune cu termen la 18.03.2015.

Se citeaz` Klein Ion cu ultimul domiciliu cunoscut în Piatra
Neam], str. Nuf`rului nr.7, bloc B4, scara B, etaj 4, apartament
20, la Tribunalul Neam] – Sec]ia I Civil`  pentru data de
09.03.2015, ora 08:30, în calitate de pârât în dosarul civil nr.
4955/279/2014 având ca obiect anulare men]iune act identi-
tate, care se judec` în contradictoriu cu Primarul Municipiul
Piatra Neam].

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 Ia[i. Cita]ie,
Faccadio Antonio, cu ultimul domiciliu cunoscut în Avellino,
str. Due Principati, nr. 32B, Italia, este chemat la Curtea de Apel
Ia[i, Sec]ia Civil`, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în ziua de
10.03.2015, sala nr. VI “Dimitrie Alexandresco”, et. II, complet
civil- recurs 01, ora 11.00, în dosarul nr. 1110/99/2013/a1, în cali-
tate de intimat pentru recurs- angajarea r`spunderii conform
art. 138 din Legea nr. 85/2006 în proces cu Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în cali-
tate de recurent- creditor.

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 Ia[i. Cita]ie.
Asultanei Florin Adinel, domiciliat în Ia[i, str. Ciurchi, nr. 125, bl.
E2, sc. B, ap. 2, jud. Ia[i, Vrînceanu Ilona - Paula, domiciliat` în
Ia[i, str. Bradului, nr. 19, bl. G5, sc. A, et. 1, ap. 4, Stroi Claudia,
domiciliat` în Ia[i, str. P. Ispirescu, nr. 3, bl. A3, sc. C, et. 2, ap. 1,
în calitate de intima]i - fo[ti administratori la S.C. Cobo - Mob
S.R.L. (cu sediul social în Ia[i, str. Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et.
3, ap. 11, jud. Ia[i), sunt chema]i la Tribunalul Ia[i - Sec]ia II Civil`
- Faliment, Ia[i, str. Elena Doamna, nr. 1A, camera S.II. - etaj II,
com. s1 fal., în ziua de 7 mai anul 2015, ora 9.00, în proces cu Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr.
26, pentru angajare r`spundere personal` conform art. 138 din
Legea nr. 85/ 2006, în dosarul nr. 11661/99/2011/a1.

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 Ia[i. Cita]ie.

Hajji Joseph, cu re[edin]a în Sat Leontine[ti, Comuna Ardeoani,
jude] Bac`u, [i ultimul domiciliu declarat în Republica Arab`
Siria, Homs, Ouyon Al Wadi, Ap. 27, Nabeha Bannoud, ce fig-
ureaz` cu ultimul domiciliu în Republica Araba Siria, Homs-
Center, [i re[edin]a în Comuna Ardeoani, jude] Bac`u, îm-
preun` cu Hayek Alexandre, cu domiciliul declarat în Fran]a,
Paris 13 E (75), 100 Boulevard Massena, sunt chema]i personal
la interogatoriu, la Tribunalul Ia[i - sec]ia a II-a Civil`- Faliment,
str. Elena Doamna Nr. 1A, mun. Ia[i, Camera S II – etaj II, Com-
plet S1 fal, în ziua de 21 mai 2015, ora 09.00, în dosarul nr. 5970/
99/ 2013/ a1, în calitate de pârâ]i, în proces cu Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice - Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu nr. 26 în calitate de credi-
tor - reclamant, în cauza privind pe debitorul SC Alshorfa SRL
înregistrat` în Registrul comer]ului cu nr. J 22/2356/2004,
codul de înregistrare fiscal` 16901063, pentru Fond - Angajarea
r`spunderii conform art. 138 din Legea 85/ 2006.

Subsemna]ii Luca Adrian Andrei [i Luca Ileana Rodica, recla-
man]i în dosarul civil nr. 8903/182/2011 al Judec`toriei Baia
Mare cit`m prin publicitate pe pârâ]ii Luka Gabor, Luka Laszlo
[i Luca Miklos, cu ultimul domicilu cunoscut în comuna {i[e[ti
sat D`ne[ti nr. 56 jud. Maramure[ pentru termenul din
16.03.2015, sala 33, ora 08.30. 

DIVERSE
Anun] de participare/invita]ie de participare. Achizitor Denu-
mire, Adres` [i Punct(e) de contact. Denumire oficial`: Co-
marzan A. Marian Fermier Persoan` Fizic` Autorizat`. Adres`:
Strada: Str. a I-a, Nr. 83. Localitatea: Sulina, Jude]: Tulcea, Cod
po[tal: 825400, }ar`: Romania. Punct(e) de contact: Telefon:
0746.107.504. Persoan` de contact: Comarzan Marian. E-mail:
comarzan.sandita@yahoo.ro, Fax: Adres` (adrese) Internet
(dup` caz). În vederea implement`rii Proiectului cofinan]at
prin POP „Construire Pensiune Turistica P+E+M”, Contract de Fi-
nantare nr. 268/13.08.2014, se demareaz` procesul de achizi]ie
având ca obiect Execu]ia lucr`rilor pentru realizarea obiectivu-
lui de investi]ii ”Construire Pensiune Turistic` P+E+M ”. Val-
oarea estimat` f`r` TVA (dup` caz): 352.300 lei. Surse de
finan]are: POP. Criteriul de atribuire: - Cel mai mic pre]. Data [i
ora – limit` de depunere a ofertei: 03.03.2015 ora 15:00. Data
[i ora deschiderii ofertelor: 03.03.2015 ora 16:00. Adresa la care
se transmit ofertele: ora[ul Sulina, str.  a I-a, nr. 83, jud.Tulcea.
Locul [i modul de ob]inere a documenta]iei de atribuire: so-
licitare prin adresa de e-mail cu confirmare de primire. Cursul
de referin]` leu/euro aplicabil: Cursul valutar BNR licitat \n 16.
febr.2015 – 1 euro = 4.4407 ron. V` rug`m s` confirma]i inten]ia
de a participa la procedura [i primirea adresei. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la: Comarzan A. Mar-
ian, ora[ul Sulina, str.  a I-a, nr. 83, jud. Tulcea, E –
comarzan.sandita@yahoo.ro, tel. 0746.107.504.

Rominsol IPURL lichidatorul judiciar al debitoarei SC Metal In-
terna]ional SRL, dos nr. 1186/88/2014 al Tribunalului Tulcea.
C`tre, to]i creditorii debitoarei SC Metal Interna]ional SRL. |n
temeiul art 61 alin (3) din legea nr. 85/2006, va notific`m fap-
tul c`, prin sentin]a civil` nr. 29/29.01.2015, pronun]at` de
judec`torul sindic \n dos nr. 1186/88/2014 al Tribunalului Tul-
cea, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment \n form`
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simplificat` [i s-a constatat \ncetat de drept dreptul de admin-
istrare al debitoarei SC Metal Interna]ional SRL, fiind desemnat
ca lichidator judiciar Rominsol IPURL. Termenul limit` pentru
\nregistrarea cererilor de admitere a crean]elor este 20.02.2015.
Termenul limit` de verificare a crean]elor, \ntocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului suplimanter este 02.03.2015. Termenul
de depunere a contesta]iilor este 06.03.2015. Termenul de
depunere a tabelului definitiv consolidat este 16.03.2015.
Lichidator judicar Rominsol IPURL.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, \n calitate de administrator judiciar al Print-
ing Point M&S SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de
16.02.2015, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n dosar nr. 14489/3/2014, notific` deschiderea proce-
durii insolven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva
Printing Point M&S SRL, cu sediul \n Bucure[ti, Sectorul 2, str.
Orzari, nr. 67, bl. 210, sc. A, etj 4, ap. 45, CUI 30016858, nr. de or-
dine \n registrul comer]ului J40/3789/2012. Persoanele fizice [i
juridice care \nregistreaz` un drept de crean]` \mpotriva Print-
ing Point M&S SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi
\nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - Sec]ia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul nr. 14489/3/2014, \n urm`toarele condi]ii:
a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului 03.04.2015; b) termenul
de verificare a crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i comunicare
a tabelului preliminar de crean]e 24.04.2015; c) termenul pen-
tru \ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv la 10.05.2015; d)
data primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor
30.05.2015 ora 14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor la data
de 06.03.2015, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face obiec-
tul dosarului nr. 3101/265/2013, reclamanta Ciocan Ana,
domiciliat` \n localitatea S~ngeorz-B`i, str. Romani]ei, nr. 2,
jud Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea dob~ndirii drep-
tului de proprietate, prin uzucapiune de c`tre defunctul
Halita Iacob (decedat \n 23.11.2012, cu ultimul domiciliu \n
localitatea S~ngeorz-B`i) asupra unei suprafe]e de 5130 mp
din imobilul teren \nscris \n CF nr. 3377 S~ngeorz-B`i nr. top
12208 situat \n extravilan, de natur` fanati, \ntre vecinii la N-
Clipota Flore [i Haruta Anton, la E-Algeorge Vasile, Timoce
Alexandru, Ciocan Ion si Burduhos Dorel, la S si V-Halita Ion.
Potrivit sus]inerilor reclamantei, posesia imobilului mai sus
men]ionat a fost exercitat` de c`tre defunctul Halita Iacob,
tat`l reclamantei, \n mod public lini[tit [i continuu, de peste
30 de ani. |n prezent terenul se afl` \n posesia reclamantei
Ciocan Ana. Prin \ncheierea de [edin]` din data de
27.06.2014, \n temeiul art. 1051 Cod procedura civil` instan]a
a dispus emiterea prezentei soma]ii prin care se aduce la
cuno[tin]` tuturor persoanelor interesate dreptul de a face
opozi]ie [i de a o \nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz con-
trar, \n termen de 6 luni de la publicarea prezentei, instata
urm~nd a trece la judecarea cauzei.

Somatie de uzucapiune emis` \n baza \ncheierii pronun]at`
la 01.10.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului
nr. 287/265/2014, reclamanta Ursa Lenu]a, domiciliat` \n loc.
Poiana Ilvei, str. Principal`, nr. 178, jud. Bistri]a-N`s`ud a sol-
citat s` se constate ca \mpreun` cu defunctul sau so], Ursa
Leon, a dob~ndit dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra suprafe]ei de circa 2000 mp din imobilele \nscrise
\n CF 25013 Poiana Ilvei, nr.top.819. Aducem la cunostinta tu-
turor persoanelor interesate faptul c` au posibilitatea de a
formula opozi]ie \n cauza, \n termen de 6 luni de la emiterea

celei din urm` publica]ii, \n caz contrar, instant]a urm~nd a
trece la judecarea cererii de uzucapiune.

Judec`toria V`lenii de Munte fa]` de dispozi]iile \ncheierii
de [edin]` din 04.02.2015 din dosarul nr. 208/331/2015, prin
care se invoc` de c`tre reclaman]ii Neagu Maria, Neagu
Gheorghe, Capraru Alexandrina, Luca Ana, cu domiciliile
alese pentru comunicarea actelor de procedura la av. Puiu
Ana Adriana \n ora[ul Sl`nic, str. Brancoveanu nr.22, jud. Pra-
hova, dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare a efec-
tului prescrip]iei achizitive de lung` durat` pentru imobilul
teren \n suprafa]` de 2324 mp, situat \n comuna {tefe[ti, str.
Valea Poienii, T31, PCc198+A200, jud. Prahova, se emite
SOMA}IE Prin care to]i cei interesa]i pot face opozi]ie \n ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, \n
lipsa opozi]iei formulat` \n termen procedural, se va trece
la judecarea cererii. Men]ion`m c` imobilul este de]inut de
c`tre reclaman]ii Neagu Maria, Neagu Gheorghe, Capraru
Alexandrina, Luca Ana, cu domiciliile alese pentru comuni-
carea actelor de procedura la av. Puiu Ana Adriana \n ora[ul
Sl`nic, str. Brancoveanu nr. 22, jud. Prahova.

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 3739/265/2013.
Soma]ie de uzucapiune – emis` în baza Încheierii
pronun]at` la 14 ianuarie 2015. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 3739/265/2013, reclamanta Bîrte
Maria, domiciliat` în Rebra, nr. 235, jude]ul Bistri]a-N`s`ud,
a solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune, de c`tre defuncta Cap`t` Floare [i pârâtul
Cap`t` Vasile asupra terenurilor înscrise în CF 26541 Rebra
667 nr. top 181/2/a/1 [i CF 667 Rebra nr. top 181/2/a/b.
Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate fap-
tul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie în cauz`, în ter-
men de 6 luni de emiterea celei din urm` publica]ii, în caz
contrar, instan]a urmând a trece la judecarea cererii de uzu-
capiune. Pre[edinte Gurlui Claudiu Marius. Grefier Gagea
Gabriela Paraschiva

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1943/265/2013.
Soma]ie de uzucapiune – emis` în baza Încheierii
pronun]at` la 14 ianuarie 2015. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 1943/265/2013, reclaman]ii Domide
Larion [i Domide Ana, ambii domicilia]i în Rodna, str. Valea
Mar]i, nr. 604, jude] Bistri]a-N`s`ud, Anca Maria, Anca
Alexandru [i Anca Iftinia Maria, to]i domicilia]i în Rodna, str.
Sportului, nr. 62, jude] Bistri]a-N`s`ud, au solicitat con-
statarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapi-
une, de c`tre reclamantul Domide Larion asupra terenului
înscris în CF 26541 Rodna nr. top 1173, CF 2800 Rodna nr. top
1174/2/2, 1175/2/2, CF 26540 Rodna nr. top. 1172, 1179 [i 1336
în suprafa]` de circa 350 mp, de c`tre reclamanta Anca
Maria asupra terenului înscris în CF 26541 Rodna nr. top 1173,
CF 26539 Rodna nr. top 1374/1/b/2, CF 2800 Rodna nr. top
1174/2/2 [i 1175/2/2 [i 1336 în suprafa]` de circa 800 mp.
Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate fap-
tul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie în cauz`, în ter-
men de 6 luni de emiterea celei din urm` publica]ii, în caz
contrar, instan]a urmând a trece la judecarea cererii de uzu-
capiune. Pre[edinte Gurlui Claudiu Marius. Grefier Gagea
Gabriela Paraschiva

ADUNåRI GENERALE
Sgcda Visarta convoac` Adunarea General` în data de
25.03.2015, ora 11.00, la sediul societ`]ii din Str.Poet Panait
Cerna, nr.1, Bl.M52, sc.3, Et.7, Ap.85, Sector 3. În cazul neîn-
trunirii cvorumului legal se reconvoac` [edin]a pentru ziua
de 26.03.2015, ora 11.00 ce se va ]ine la Amfiteatrul Facult`]ii
de Art` Mural` a Universit`]ii Na]ionale de Art`, Str.Grivi]ei,
nr.28, Sector 1. Ordinea de zi: 1.Darea de Seam` 2014. 2.Rapor-
tul Consiliului Director [i al Directorului Executiv 2014. 3.Apro-
barea Bilan]ului 2014. 4. Prezentarea [i Aprobarea Proiectului
de Buget de venituri [i cheltuieli 2015. 5.Raportul Comisiei de
cenzori 2014. 6.Aprobarea cotiza]iei [i a taxei de înscriere pe
2015. 7.Aprobarea comisionului 2015. 8.Validarea primirilor de
membri în 2014. 9.Aprobarea indemniza]iei Consiliului Direc-
tor, Comisiei de Cenzori, Comisiei de control a repartiz`rii [i
Comisiei privind accesul la informatii pentru 2015.
10.Prezentarea rapoartelor de activitate pentru 2014 ale
Comisiilor de specialitate. 11. Aprobarea Proiectului de
Hot`râre a Adun`rii Generale din 25-26 martie 2015. 12.Ex-
punere de motive. 13. Prezentarea Propunerilor de modificare
a Statutului Societ`]ii Visarta. 14. Prezentarea Procesului-ver-
bal control ORDA din 2014 pentru activitatea din 2013. 15.Di-
verse.

Adunarea general` extraordinar`. Hot`rârea Adun`rii Gen-
erale Extraordinare. Nr. 1 din data de 18.02.2015. La adunarea
general` extraordinar` a MOBEX SA din data de 18.02.2015
din totalul de 2576 ac]ionari au fost prezen]i 14 ac]ionari ce
de]in un num`r de 1.390.159 de ac]iuni din totalul de
1.695.343, reprezentând 82,00 % din capitalul social. În urma
dezbaterii materialelor din ordinea de zi, s-a adoptat
urm`toarea hot`râre: Art. 1. Se aprob` cu 1.389.742 voturi,
adic` 99,97 % din drepturile de vot ale ac]ionarilor prezen]i [i
reprezenta]i, efectuarea demersurilor legale necesare în ved-
erea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de soci-
etate în cadrul sistemului alternativ de tranzac]ionare
administrat de SC Bursa de Valori Bucure[ti SA (BVB) în cali-
tate de operator de sistem, în baza prevederilor Legii nr.
297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i a reglement`rilor emise de Autori-
tatea de Supraveghere Financiar` (A.S.F.). Art. 2 Se aprob` în
unanimitate data de 10.03.2015, ca dat` de înregistrare în con-
formitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pen-

tru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârilor AGEA. Art. 3 Se aprob` în unanimitate îm-
puternicirea cons. jur. Bogdan Anca s` reprezinte societatea [i
s` semneze orice documente necesare în vederea imple-
ment`rii hot`rârilor adoptate. Prezenta hot`râre face parte
integrant` din procesul verbal întocmit de comisia numit` în
acest sens [i va fi dat` publicit`]ii conform dispozi]iilor legale,
privind informarea continu` a ac]ionarilor. Consiliul de Ad-
ministra]ie, Pre[edinte, Popescu Mihail. Secretari AGEA, Bog-
dan Anca, Laslo Marieta, B`rd`[an Carmen.

Consiliul de Administra]ie al SC Silvarom SA, cu sediul în Bu-
cure[ti, Intrarea Rocilor, nr.12/16, sector 6, înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului sub nr. J40/239/1991, Cod fiscal RO 433926,
în conformitate cu art.117 din Legea 31/1990, modificat` [i
completat` prin Legea 441/2006 [i art.13 din Actul Constitu-
tiv, convoac` prin Pre[edintele Consiliului de Administra]ie,
ing. [tefan Bârle, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
pentru data de  27.03.2015, ora 10 la sediul societ`]ii din In-
trarea Rocilor, nr.12-16, sector 6, Bucure[ti, cu urm`toarea or-
dine de zi: 1) Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului
administratorilor pentru exerci]iul financiar 2014, a bilan]ului
contabil, a contului de profit [i pierdere; 2) Prezentarea Ra-
portului societ`]ii de audit; 3) Aprobarea desc`rc`rii de
gestiune a administratorilor societ`]ii pentru activitatea
desf`[urat` în exerci]iul financiar 2014; 4) Prezentarea, dez-
baterea [i aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pen-
tru anul 2015; 5) Diverse. Materialele ce vor fi prezentate
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor pot fi consultate la sediul so-
ciet`]ii. Ac]ionarii înscri[i în Registrul ac]ionarilor pân` la
25.03.2015 pot participa la [edin]a Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor personal sau prin procur` special` dat` altor
ac]ionari care s`-i reprezinte. Formularele de „Procur` spe-
cial`” se pot ob]ine de la Serviciul M.S.P. al societ`]ii începând
cu data de 27.02.2015 [i vor fi depuse la secretariatul Adun`rii
Generale a Ac]ionarilor cel târziu cu 48 de ore înainte de data
]inerii A.G.A. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima
convocare, a doua convocare A.G.A. va avea loc pe  data de
28.03.2015 în acela[i loc [i aceea[i or`, f`r` alt` notificare a
ac]ionarilor.

Convocator: Administratorul unic al SC Rudbin Rudeni SA con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor acestei so-
ciet`]i în data de 26.03.2015, ora 15,30, la sediul societ`]ii din
str. Fortului nr. 31, sat Rudeni, ora[ Chitila, sau, în cazul în care
cea dintâi adunare nu se va putea ]ine, la data ]inerii celei de-
a doua adun`ri, din data de 27.03.2015, în acela[i loc [i la
aceea[i or`, având urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea,
dezbaterea [i aprobarea Raportului de gestiune al Administra-
torului Unic pe anul 2014 [i al Bilan]ului contabil pe anul 2014.
2. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a exerci]iului financiar
pe anul 2014 a Administratorului Unic. 3. Aprobarea
repartiz`rii profitului pe anul 2014 [i al bugetului de venituri

[i cheltuieli pe 2015. 4. Alegerea administratorului unic. 5. Pre-
lungirea mandatelor cenzorilor. 6. Deschiderea a dou` con-
turi:  la UniCredit Tiriac Bank [i la Banca Transilvania.

Hot`rârea Nr. 1 din data de 17.02.2015 Adun`rii Generale  Extra-
ordinare a Ac]ionarilor  S. Romaero SA, cu sediul în Bucure[ti,
Bd. Ficusului nr.44, Sector 1, Cod Po[tal 013975, având  C.U.I.
RO 1576401, nr. de ordine în Registrul Comer]ului
J40/3940/1991, în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.
1/2006 privind emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare,
ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea an-
umitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale
ale societ`]ilor, modificat [i completat prin Regulamentul
C.N.V.M. nr.7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014, Legea
151/2014, art.2, alin.1, privind clarificarea statutului juridic al
ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe pia]a RASDAQ sau pe
pia]a valorilor mobiliare necotate [i ale Actului Constitutiv al
S. Romaero SA, în baza Deciziei Consiliului de Administra]ie nr.
1 din data de 12.01.2015, a fost convocat` Adunarea General`
Extraordinara a Ac]ionarilor (A.G.E.A.) în data de 17.02.2015, re-
spectiv pentru 18.02.2015, în cazul neîntrunirii cvorumului
legal, la sediul S. Romaero SA. Anun]ul a fost publicat în Mon-
itorul Oficial al României Partea a IV-a sub nr. 272 din
15.01.2015, [i în ziarul  Jurnalul National din 15.01.2015. La
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor a S. Romaero
S.A., întrunit` legal [i statutar la prima convocare, în data de
17.02.2015 din totalul de 6.246.149 ac]iuni, au fost prezen]i la
[edint`, conform Registrului Ac]ionarilor la data de referin]`
4.02.2015, transmis de Depozitarul Central, nr. 5522/9.02.2015,
urm`torii ac]ionari: -Ministerul Economiei, Comer]ului [i Tur-
ismului reprezentat prin d-na Ioana Balint, d-na Claudia Fifea,
dl Marcel Bogdan Pandelica mandata]i prin Ordinele Min-
istrului Economiei nr.955/30.07.2014; nr. 174/11.02.2015;
Procura Special` nr.451/16.02.2015 -3.241.752 ac]iuni, reprezen-
tând 51,9000% din capitalul social al S. Romaero SA; -Soci-
etatea de Investitii Financiare (S.I.F.) Muntenia SA-
reprezentat` prin dl. Ilie Marius Gabriel mandat nr.
8178/12.02.2015- 1.614.693 ac]iuni, reprezentând 25,8510% din
capitalul social al  S. Romaero SA; -Fondul Proprietatea SA
reprezentat prin dl. Calin Adrian Metes, Procura Special`
nr.35/11.02.2015- 1.311.691 ac]iuni, reprezentând 21,00% din
capitalul social al S. Romaero SA; -Dl. Vasile Boicu- Director
General Adjunct Romaero; -Dna Aida Elena Enache– ac]ionar,
40 ac]iuni, 0,0006% din capitalul social al S. Romaero SA; -
Teodor Iulian Gheorghe- membru C.A.- împuternicit de Dl. En-
cutescu Aurel Sorin Pre[edinte C.A. s` prezideze [edin]a; -Dl.
Danut Chelaru– Pre[edinte Sindicat S. Romaero SA -actionar,
41 ac]iuni, 0,0006% din capitalul social al S. Romaero SA. Au
fost totalizate 6.168.217 ac]iuni, reprezentând 98,752% din cap-
italul social al S. Romaero SA. Fiind îndeplinite condi]iile legale
[i statutare pentru validitatea deliber`rilor [i a hotar`rârilor,

SC CONPET SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri /servicii/
lucr`ri confom Normelor procedurale interne de
achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr. 4 din 29.04.2014,
publicat` \n Monitorul Oficial al Rom~niei, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n perioada 13.02.2015 –
19.02.2015 au fost postate pe site-ul CONPET
urm`toarele achizi]ii: 1) “Servicii de verificare a docu-
menta]ia tehnico- economic` pentru achizi]ia
“\nlocuire conduct` ]i]ei Ø 10 ?” Varteju - Radinesti, pe
o lungime de cca. 375 m, zona Soceni, loc. Soceni, jud.
Dolj, dezafectarea instala]iilor primire/lansare
cur`]itoare existente, situate \n intravilanul localit`]ii
Radinesti, com. Danciulesti, jud. Gorj [i executarea
unui racord de leg`tur` \ntre conductele Ø 10 ?” F2
Radinesti - Orlesti pe o lungime de cca. 30 m in zona
Radinesti"; 2) “Furnizare, montare [i punere \n
func]iune a unui pod rulant ac]ionat electric de 8Tf x
10,5 m \n hala Atelier Mecanic”; 3) “Lucr`ri de Reabil-
itare Rezervor R1 pentru ]i]ei, 3000 m3 - Rampa Pecica,
jud. Arad”; 4) “Lucr`ri de Reabilitare Rezervor R6, 5500
m3 – Sta]ia B`rb`te[ti, jud. Gorj - Varianta2, repara]ii
imbinari nituite prin protec]ie mineral”; 5) “Întocmirea
documenta]iilor de examinare Ex În vederea atest`rii
/reatest`rii [i ob]inerea certificatului de conformitate
\n situ a echipamentelor electrotehnice aflate \n medii
poten]ial explosive [i Întocmirea documenta]iei [i
ob]inerea Raportului privind protec]ia la explozie.”; 6)
“Refacere \mprejmuire Sta]ie de Pompare B`icoi cu nr.
inv. 12205 din Sta]ia de Pompare B`icoi". Anun]ul de
participare \nso]it de documentele care stau la baza
\ntocmirii ofertelor, se g`se[te pe pagina proprie de in-
ternet (www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice.
Director Departament Managementul Achizitiilor si In-
vestitiilor Ing. Radu Albu. {ef Serviciu Achizi]ii  Jr. Agrip-
ina Tircavu.



anun}uri

A.G.E.A. Hot`r`[te: 1. Cu 4856526 de voturi „pentru”, (adic`
77,752% din voturile exprimate), [i 1311691 voturi „împotriv`”
(adica 21,000%  din voturile exprimate), în baza buletinelor de
vot distribuite ac]ionarilor prezen]i, A.G.E.A. ia act de Rapor-
tul C.A. cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzac]ionarii
ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, respectiv a tranzac]ionarii
în cadrul sistemului alternativ de tranzac]ionare (ATS) pre-
cum [i cu privire la pie]ele reglementate [i sistemele alterna-
tive de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile
societ`]ii. 2. Cu unanimitate de voturi „împotriva”, (6.168.217
voturi adic` 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor
de vot distribuite ac]ionarilor prezen]i, A.G.E.A. nu aproba
efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale necesare
în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor S Romaero
S.A. pe pia]a reglementat` (BVB). Cu 4856526 de voturi „pen-
tru”, (adic` 77,752% din voturile exprimate), [i 1311691 voturi
„împotriv`” (adic` 21,000%  din voturile exprimate), în baza
buletinelor de vot distribuite ac]ionarilor prezen]i, A.G.E.A.
aprob` efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor S
Romaero S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzac]ionare
al BVB (ATS). 3. Având în vedere votul de la punctul 2, punctul
3 de pe ordinea de zi se anuleaz`. 4. Cu 4856526 de voturi
„pentru”, (adica 77,752% din voturile exprimate), [i 1311691 vo-
turi „împotriv`” (adic` 21,000% din voturile exprimate), în
baza buletinelor de vot distribuite ac]ionarilor prezen]i,
A.G.E.A. aprob` mandatarea Directorului General Adjunct s`
efectueze toate procedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege
pentru aducerea la îndeplinire a Hot`rârii A.G.E.A., s` depun`
[i s` preia acte [i s` semneze în acest scop în numele societ`]ii
în rela]iile cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum [i alte
entit`]i publice sau private. 5. Cu unanimitate de voturi „pen-
tru”, (6.168.217 voturi adic` 100% din voturile exprimate), în
baza buletinelor de vot distribuite ac]ionarilor prezen]i,
A.G.E.A. aprob`  modificarea actului constitutiv al S ROMAERO
S.A. în sensul schimb`rii denumirii ac]ionarului Ministerul
Economiei, în Ministerul Economiei, Comer]ului [i Turismu-
lui, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2014 privind
stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administra]iei
publice centrale [i pentru modificarea [i completarea unor
acte normative dup` cum urmeaz`: -Art. 7 alin. (2) litera (c):
„Ministerul Economiei, Comer]ului [i Turismului-  ac]ionar în
numele Statului Român- persoan` juridic` român` cu sediul
în Bucure[ti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care de]ine
3.241.752 ac]iuni, reprezentând 8.104.380 lei, respectiv
51,90001% din capitalul social total”; Se mandateaz` Direc-
torul General Adjunct al S. Romaero S.A., s` semneze Actul
Constitutiv actualizat. 6. Cu unanimitate de voturi „pentru”,
(6.168.217 voturi adic` 100% din voturile exprimate), în baza
buletinelor de vot distribuite ac]ionarilor prezen]i, A.G.E.A.
aprob`  ex-date de 9.03.2015 [i data de 10.03.2015 ca dat` de
înregistrare, respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor din data de 17.02.2015, în conformi-
tate cu dispozi]iile art. 238 din Legea 297/2004 privind pia]a
de capital. 7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.217 vo-
turi adic` 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor
de vot distribuite ac]ionarilor prezen]i, A.G.E.A.
împuternice[te pe doamnele Tena Veronica, identificat` cu CI
seria RR nr. 660248 [i Ionescu Alina Claudia identificat` cu CI
seria RR nr. 919564, având func]iile de consilieri juridici în
cadrul societ`]ii, pentru a îndeplini toate formalit`]ile nece-
sare în vederea înregistr`rii hot`rârilor A.G.E.A. la Registrul
Comer]ului. Pre[edinte C.A. Encutescu Aurel Sorin; Reprezen-
tan]i ai Ministerului Economiei în A.G.A.: D-na Ioana Balint,
D-na Claudia Fifea, Dl. Marcel Bogdan Pandelica; Secretar
tehnic [edin]a AGA Camelia Teodorescu.

LICITA}II
Prim`ria Ora[ului Bor[a, prin Ocolul Silvic Alpina Bor[a orga-
nizeaz` licita]ie de prest`ri servicii exploatare [i v~nzare mate-
rial lemnos pe picior la sediul acesteia, pe data de 03.03.2015,
ora 10:00. Licita]ia va fi public` cu oferta scris`. Cantitatea net`
scoas` la licita]ie este de 237 m.c. la prest`ri servicii [i de 692
m.c. pe picior, mas` lemnoas` provenit` din produse acciden-
tale. Pentru participarea la licita]ie, operatorii economici vor
depune documenta]ia necesar̀  conform H.G. nr.85/29.01.2004
[i a caietului de sarcini care se procur` de la O.S. Alpina Borsa
R.A. |nscrierile se vor face p~n` la data de 27.02.2015 ora 13.00
la sediul O.S. Alpina Borsa R.A. Preselec]ia va avea loc \n data
de 27.02.2015, ora 13.30 la sediul Prim`riei Bor[a. Ofertele se
vor depune la sediul Prim`riei Bor[a p~n` cel mai t~rziu \n data
de 02.03.2015 orele 16:00. Alte detalii se pot ob]ine de la:-
Prim`ria Bor[a, tel.-0262/ 342553;342322. - Ocolul Silvic Alpina
Bor[a tel.-0262-343.255.

Debitorul SC Arietis Impex SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare: 1.Autoturism Audi A6 Break, an fabricatie 2009, pre]
pornire licita]ie –35.600Lei exclusiv TVA; 2.Autoutilitar`
Hyundai H 1, an fabrica]ie 2008, pre] pornire licita]ie –24.060
Lei exclusiv TVA; 3.Mijloace fixe [i obiecte de inventar,
apar]inând SC Arietis Impex SRL în valoare de 7.249,34Lei ex-
clusiv TVA; 4.Stoc de marf`, apar]inând SC Arietis Impex SRL în
valoare de 73.458,71Lei exclusiv TVA. -Pre]ul de pornire al
licita]ilor pentru mijloacele fixe, obiectele de inventar [i stocul
de marf` apar]inând SC Arietis Impex SRL reprezint` 50% din
valoarea de pia]` exclusiv TVA, aratat` în Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi
ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -con-
semnarea în contul nr. RO15BITR003010063364RO01 deschis la

Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploie[ti pân` la orele 14.00 am din
preziua  stabilit` licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Reg-
ulamentului de licita]ie pentru bunurile din patrimoniul deb-
itoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autovehicule,
mijloace fixe, obiecte de inventar [i stocul de marf` prim`
[edin]a de licita]ie a fost fixat` în data de 27.02.2015, ora 10.00,
iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor fi în data de 06.03.2015, 13.03.2015,
27.03.2015, 03.04.2015, ora 10.00. Toate [edin]ele de licita]ii se
vor desf`[ura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jude] Prahova. Pentru
rela]ii suplimentare 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 Municipiului Pa[cani, cu sediul în Municipiul
Pa[cani, str. [tefan cel Mare, nr.16, jude]ul Ia[i, cod 705200, tele-
fon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare
fiscal` 4541360, organizeaz` în data de 16.03.2015, ora 10.00
licita]ie public` cu strigare având ca obiect închirierea pe o
durat` de 5(cinci) ani a spa]iului „Lot 1 din tronsonul 1, corp B”,
proprietate public` a municipiului Pa[cani, situat în Pia]a Vale
din str. Ceferi[tilor, nr. 4, Municipiul Pa[cani, jud. Ia[i, prezentate
mai jos: 1. Tronson I, corp B, Lot 1, Suprafa]a = 64,20 mp. Docu-
menta]ia de atribuire (Caietul de sarcini [i Regulamentul de
organizare [i desf`[urare a licita]iei publice cu strigare privind
închirierea spa]iilor cu alt` destina]ie decât locuin]e propri-
etate public` sau privat` a municipiul Pa[cani [i aflate în ad-
ministrarea Consiliului Local al municipiului Pa[cani) privind
organizarea [i desf`[urarea procedurilor de licita]ie public` cu
strigare, poate fi achizi]ionat` de la sediul Consiliului Local al
municipiului Pa[cani, str. [tefan cel Mare, nr.16, Compartimen-
tul Patrimoniu [i Contracte, camera 31. Perioada de
achizi]ionare a documenta]iei de atribuire este 20.02.2015-
10.03.2015,ora 16,00. Pre]ul de achizi]ionare a documenta]iei
de atribuire este de 100 lei. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 11.03.2015, ora 16,00. Data limit` de depunere
a documentelor de calificare (documentele obligatorii nece-
sare particip`rii la licita]ie) este 13.03.2015, ora 12,00. Acestea
se depun la sediul Consiliului Local al Municipiului Pa[cani din
str. [tefan cel Mare, nr.16, jud. Ia[i, - Biroul Registratur`. Pre]ul
minim de pornire al licita]iei pentru spa]iile comerciale este
prezentat detaliat în Caietul de sarcini. Cuantumul garan]iei
de participare la licita]ie este de 1500 lei. Garan]ia de partici-
pare la licita]ie poate fi achitat` la casieria institu]iei sau prin
virament în contul RO38TREZ40721360206XXXXX deschis la
Trezoreria Pa[cani. Fiecare participant la licita]ie depune o sin-
gur` cerere înso]it` de documentele necesare [i obligatorii
particip`rii la licita]ie, pentru bunul care face obiectul licita]iei.
Licita]ia public` cu strigare se va desf`[ura la sediul Consiliu-
lui Local al Municipiului Pa[cani, în data de 16.03.2015 orele
10.00 la camera 44.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a, tel 0241-
251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n data de 12.03.2015, la
sediul din strada Mare nr.170, licita]ie public` deschis` cu stri-
gare, \n vederea concesion`rii urm`toarelor suprafe]e de teren,
ce fac parte din domeniul privat al comunei Lumina: 1.Teren \n
suprafa]` de 300mp  situat \n Com. Lumina,
str.D.Comsa/{tefan Cel Mare- lot34, zona B extins` - cu
destina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia se va desf`[ura  \n data
de 12.03.2015 ora 10 la sediul Prim`riei Comunei Lumina 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 300mp sit-
uat \n Com. Lumina, str. D. Comsa/{tefan Cel Mare- lot35, zona
B extins` - cu destina]ia   construc]ie locuin]`. Licita]ia  se va
desf`sura \n data de 12.03.2015 ora 11 la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina din Strada Mare, nr.170.  Achizi]ionarea caietu-
lui de sarcini [i documenta]ie 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..
Data limit` de depunere a documentelor solicitate este
12.03.2015  ora 9, la sediul Prim`riei Comunei Lumina, Jud. Con-
stan]a, str. Mare nr. 170. Documente necesare pentru partici-
parea la licita]ie: -documentele de eligibilitate - \n plic \nchis
conform specifica]iilor din caietul de sarcini; -dovada achit`rii
caietului de sarcini; -dovada  constituirii garan]iei de partici-
pare; -dovada achit`rii taxei de participare. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la nr. de telefon   0241-251.828.

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 SI DE BAUT 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 SC TRD
TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa
NISA 29; 4. Marca BANANA AROMICIOASA, Num`r 092474, Tit-
ular S.C. TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL, Tip VB, Expirare
23.11.2017, Clasa NISA 29; 5. Marca MAR VERDE GUSTACIOS,

Num`r 092477, Titular SC TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL,
Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa NISA 29; 6. Marca VISINA
RACORICIOASA, Num`r 092481, Titular S.C. TRD TNUVA ROMA-
NIA DAIRIES SRL, Tip VB, Expirare 23.11.2017, Clasa NISA 29; 7.
Marca PIERSICA ALBA BUNACIOASA, 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 înregis-
trare; b) informa]ii specifice privind marca care se dore[te a fi
achizi]ionat` [i oferta de pre] pentru respectiva marca.
Scrisoarea privind exprimarea interesului va fi depus` pân` în
data de 06.03.2015, ora 11.00, la sediul lichidatorului din Bu-
cure[ti, str. Intr. Gh. Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. Prezen-
tul anun] constituie [i notificare c`tre creditori, debitori [i orice
persoana fizic` sau juridic` interesat` în cauz`. Informa]ii su-
plimentare 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 Ia[i. Servi-
ciul Fiscal Municipal Pa[cani. Nr. 15.209/18.02.2015. Dosar de
executare nr. 1842885/2013. Anun] privind vânzarea pentru
bunuri  imobile. Anul 2015 luna martie ziua 10. În temeiul art.
162 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 10, luna martie, anul 2015, orele
10.00, în localitatea Pa[cani, Strada Gr`dini]ei, nr. 16, judetul
Ia[i, se va vinde prin licita]ie public` cu strigare la al doilea ter-
men urm`torul bun imobil [i terenul aferent: hal` procesare
produse apicole, Nr. cadastral 60024- CI, suprafa]` util` de
230,59 mp [i teren intravilan în suprafa]` de 3.600 mp situat
în intravilan Loc.Valea Seac`, jude]ul Ia[i. Pre]ul de pornire a
licita]iei (cl`dire + teren) este de 794.025 lei f`r` TVA. Bunul
apar]ine SC Honey Star SRL Pa[cani, judetul Ia[i. Cota de TVA
pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% - neimpozabil în
conformitate cu art. 128 alin 3 lit b din Lg. nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile mai
sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini:
Unicredit }iriac Bank SA, Ipotec` gr. I; Serviciul Fiscal Municipal
Pa[cani, Ipotec` gr. II. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare, 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 înregis-
trare 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, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` 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 conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din O.G. nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.
9 alin 2 lit d din O.G. nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la telefon num`rul 0232/760489. Data afi[`rii
18.02.2015.

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 Ia[i. Servi-
ciul Fiscal Municipal Pa[cani. Dosar de executare nr. 1842885.
Nr. 15.208 din 18.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015 luna martie ziua 10. În temeiul art.
162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 10 luna mar-
tie anul 2015 ora 10.00, în localitatea Pa[cani str. Gr`dini]ei nr.
16 se vor vinde prin licita]ie cu strigare la al doilea termen
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Honey Star SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Pa[cani, str.
{tefan cel Mare, Nr. 157, cod de identificare fiscal` 18428850.
Denumirea bunului mobil, Pre]ul de pornire a licita]iei (f`r`
TVA) este de … lei. 1. Motostivuitor lateral Bationi de 4 Tone,
Conf  Fact. 996664/04-07-2011, 34.125 lei; 2. Macara Portal tip
C21 cu electropalan de 5 Tone, Conf. Fact. 996665/05-07-2011,
102.450 lei; 3. Autoutilitar` Ford Transit cu num`r înmatricu-
lare IS-08-HLC, nr. identificare WFOUXXTFPPU4Y57932, 40.088
lei. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24% neimpozabil în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare, [i pct. 4 alin. (3) din
normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fis-
cal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modific`rile ulterioare. Bunul se g`se[te în Mun. Pa[cani, Str.
?tefan cel Mare, Nr. 157. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]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;
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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 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 s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172- 173 din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003, 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, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de exe-
cutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la telefon num`rul 0232/722 395.

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 Neam]. Ser-
viciul Fiscal Municipal Roman. Biroul Colectare [i Executare
Silit`. Dosar de executare nr. 16912272636. Nr. 70911 din
13.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile.
Anul 2015 luna februarie ziua 13. 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 10, luna martie, anul 2015, ora
11.00, în localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului Butnariu Ioan cu domiciliul fiscal în jud. Neam], lo-
calitatea Roman, str. Ioan Nanu, nr. 31, CNP 1691218272636. De-
numirea bunului imobil, descriere sumar`: (se vor indica
drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este
cazul), Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv
TVA, este de, Cota TVA  24% *). Autoturism marca Audi A6, an
fabrica]ie 1998, nr. înmatriculare NT-04-WAO, serie [asiu
WAUZZZ4BZWN149325, rulaj 331550, 2929  lei, -. *) Regimul [i
cotele de tax` pe valoare ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare  sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent`
termenului de vânzare: 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 nr.
RO02TREZ4925067XXX004783, cod fiscal 2612782; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele 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 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 s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Autoturismul se afl` la sediul Inspectoratului de Poli]ie
al Jude]ului Neam], mun. Piatra- Neam]. Împotriva prezentu-
lui înscris, 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 prevederile
art. 172- 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare, v` puteti adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0233/740129, interior 104. Data afi[`rii: 16.02.2015.      

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 Bac`u. Ser-
viciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl.1B, parter,
Moine[ti, Jude]ul Bac`u. Nr. 8129/09.02.2015. Anun] privind
vânzarea de  bunuri  imobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti, În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal` republicat` cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de
05.03.2015 ora 12.00 în localitatea Moine[ti, str. Zorilor bl. B1, se
va ]ine a treia licita]ie public` pentru vânzarea bunurile imo-
bile sechestrate, proprietate a debitorului Chindea Cristian [i
Chindea Erzsebet, ambii cu domiciliul fiscal sat T`rh`u[, co-
muna Ghime[- F`get, jude]ul Bac`u, cod de identificare fiscal`
CNP 1730914043777, respectiv 2740605043773 astfel: - Cas` de
locuit în suprafa]` de 106 mp, compus` din trei camere
(buc`tarie, hol [i baie), teren cur]i cl`diri în suprafa]` de
0,0306 ha, teren extravilan în suprafa]` de 0,1 ha situat în sat
T`rh`u[, comuna Ghime[ F`get, jud Bac`u, – pre] de pornire
f`r` TVA 34.146 lei. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]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 taxa de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de
cump`rare scris` precum [i celelalte acte prev`zute de art. 162
alin. 7 din OG 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate

cu prevederile art. 172- 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Raportul
de evaluare se afl` la sediul vânzatorului. Pentru informa]ii su-
plimentare, v` pute]i adresa la S.F.O. Moine[ti sau la telefon
num`rul 0234/364774.

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 Neam].
Serviciul Fiscal Municipal Roman. Dosar de executare nr.
1881123270846. Nr. 70913 din 13.02.2015. Num`r de înregis-
trare ca operator de date cu caracter personal – 759. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Feb-
ruarie ziua 19. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut  c` în ziua de 11, luna martie, anul 2015, ora 11.00, în
localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde
prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a deb-
itorului Netedu Bogdan cu domiciliul fiscal în localitatea
Roman str. Sucedava bl. 1, sc. B, ap. 23, cod de identificare fis-
cal` 1881123270846 [i pentru obliga]ii fiscale neachitate ale
debitorului Netedu Bogdan Întreprindere Individuala cu
domiciliul fiscal în localitatea Roman str. Sucedava bl. 1, sc. B,
ap. 23, cod de identificare fiscal` 25650378. Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul),
Pre]ul de evaluare sau de pornire al licita]iei, exclusiv TVA,
(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *). 1. Autoturism Ford Ka,
an 2001, nr. NT88AUT, 3.709 lei, -; 2. Autoturism Fiat Stilo, an
2002, nr. NT66NTD, 9.248 lei, -; 3. Autoturism Ford Fiesta, an
2002, nr. NT99 NTD, 8.373 lei, -; 4. Autoturism Opel Astra, an
2006, nr. NT88NTD, 17.187 lei, -; 5. Motociclu Honda JF11, ab
2003, nr. NT23AXB,  2.903 lei , -. *) Regimul [i cotele de tax`
pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-

dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentînd 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele 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 fiz-
ice 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
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 ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonan]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. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la num`rul de telefon  0233.740.129 int. 117. Data afi[`rii:
19.02.2014.

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 Bac`u.
Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl. 1B, parter,
Moine[ti, Jude]ul Bac`u. Nr. 8269/10.02.2015. Anun] privind
vânzarea de bunuri  imobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti, În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003,
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în
ziua de 06.03.2015, ora 12.00, în localitatea Moine[ti, str. Zo-
rilor, bl. B1, parter, va vinde prin licita]ie  public` (licita]ia a II
a): Apartament cu dou` camere [i dependin]e SU = 45,24 mp
la pre]ul de pornire de 69.645 lei f`r` TVA (pre] diminuat cu
25%) situat în localitatea Com`ne[ti, str. Libr`riei, bl. 10, ap.
5, jud. Bac`u, proprietate a debitorului Iliescu Adriana/ CNP
2541115043760, cu domiciliul fiscal în Com`ne[ti str. Repub-
licii, bl. 7, ap. 16, jude]ul Bac`u. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun imobil s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-

vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei, oferta de cump`rare scris`,
precum [i celelalte acte prev`zute la art. 162 alin. 7 din O.G.
nr. 92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`. 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 conformitate cu
prevederile art. 172- 173 din acela[i act normativ. Potrivit dis-
pozi]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 audierea con-
tribuabilului. Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`toru-
lui. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon  0234/364774.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie aferent` certificat revolu]ionar lupt`tor
pentru victoria revolu]iei române din Dec. 1989 remarcat prin
fapte deosebite conf. Certificat seria LRM-S 00014, declar nul`.

SC Terezia Prod Com SRL, C.U.I. 3003729, J40/30696/92, declar`
nule 2 [tampile rotunde identice.

Pierdut certificat conduc`tor auto marf` seria CPC nr.
0259664000 pe numele Corbu George-Camil. Îl declar nul.

Pierdut Certificat Constatator din martie 2000, al firmei Ol-
teanu T. Roxana-Mihaela Intreprindere Familial`, CUI 18530670,
F29/364/28.03.2006. |l declar nul.

Pierdut Atestat instructor auto categ. B, eliberat de A.R.R.
Arge[, pe numele Ioana Nicu[or, din [tef`ne[ti, Arge[. Se de-
clar` nul.

SC Gad Benz SRL, J29/1372/1995, RO7775020, sediul str. Grivi]ei,
nr. 1, ora[ Breaza, jud. Prahova, pierdut cazier tehnic la certifi-
cat atestare/ reatestare seria A, nr. 15989/18.12.2014. Tel:
0723.333.177. 

Pierdut [tampil` rotund` cu inscrip]ia: «SC Auto Dun`rea Ex-
pert SRL Mioveni – Arge[». Se declar` nul`.

Declar nule carte de identitate (CI) emis` de Sec]ia 19 Poli]ie [i
permis de conducere categoria B, ambele pe numele Tufan M.
Gica, n`scut` la data de 13.12.1963.
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