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Anun]uri
PRESTåRI SERVICII
Cur`]enie în locuin]e, vile, spa]ii comerciale! Zona: Bucure[ti-Ploie[ti. Regim de
urgen]`. 0721.153.725, www.curatenieinimobile.ro.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caut`
colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu
sprinter, dube, autoutilitar` prelat` 3.5t, sarcin`
util` de la 1.000kg, capacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t, 12t, pentru transport
marf` în UE. Obligatoriu [oferul s` cunoasc`
limba englez` sau german`, nivel
conversa]ional. Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de.

OFERTE SERVICIU
Consiliul de Administra]ie al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei de manager
persoan` fizic`. Concursul va avea loc la sediul
Spitalului din localitatea Vedea, jude]ul Arge[,
la data de 20.11.2014, ora 10.00 pentru
sus]inerea testului gril` [i la data de 20.11.2014,
ora 14.00 în vederea sus]inerii proiectului de
management. Pot participa la concurs candida]ii care întrunesc cumulativ condi]iile: a)
sunt absolven]i de înv`]`mânt universitar de
lung` durat` cu diplom` de licen]` sau echivalent`; b) sunt absolven]i ai unor cursuri de perfec]ionare postuniversitar` în management
sau management sanitar, având o durat` de
minimum 3 luni sau sunt absolven]i ai unui
masterat sau doctorat în management sanitar,
economic sau administrativ organizat într-o institu]ie de înv`]`mânt superior acreditat`,
potrivit legii; c) au cel pu]in 5 ani vechime în
posturi prev`zute cu studii universitare de
lung` durat` conform legii; d) nu au fost condamna]i pentru s`vâr[irea unei infrac]iuni contra umanit`]ii, contra statului sau contra
autorit`]ii, infrac]iuni de corup]ie [i de serviciu, infrac]iuni care impiedic` înf`ptuirea
justi]iei, infrac]iuni de fals ori a unei infrac]iuni
s`vâr[ite cu inten]ie care ar face-o incompatibil` cu exercitarea func]iei de manager; e)nu
au fost destitui]i dintr-o func]ie de conducere
sau nu au fost sanctiona]i disciplinar în ultimii
5 ani; f sunt ap]i din punct de vedere medical
(fizic [i neuropsihic); g) nu au vârsta de pensionare conform legii. Dosarele de înscriere vor
fi depuse la Biroul Resurse Umane al Spitalului
de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea pân` la data
de 12.11.2014, ora 12.00. Dosarele de înscriere
trebuie s` con]in` urm`toarele documente: cerere de înscriere; -copia actului de identitate;
-copia legalizat` a diplomei de licen]` sau
echivalent`; -copia legalizat` a documentelor
care atest` absolvirea cursurilor de
perfec]ionare posuniversitar` în management
sau management sanitar prev`zute la art.1,
alin.1, lit.b din regulamentul de organizare [i
desf`[urare a concursului pentru ocuparea
func]iei de manager, sau copie legalizat` a
diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o institu]ie de înv`]`mânt superior
acreditat` potrivit legii; -curriculum vitae; -adeverin]` care atest` vechimea în posturi cu
studii superioare; -cazierul judiciar; -adeverin]`
din care rezult` c` este apt medical, fizic [i neuropsihic; -declara]ie pe propria r`spundere
privind necolaborarea cu securitatea înainte de
anul 1989; -declara]ie pe propria r`spundere c`
nu a fost destituit dintr-o func]ie de conducere
sau nu a fost sanc]ionat disciplinar în ultimii 5
ani; -copie legalizat` a actelor (certificat de
c`s`torie, etc ) prin care [i-a schimbat numele,
dup` caz; -proiectul de management realizat

de candidat în dou` exemplare; -chitan]a de
plat` a taxei de participare la concurs, tax` ce
se achit` la caseria spitalului. Cuantumul taxei
de participare la concurs este de 100 lei. Concursul va cuprinde în desf`[urarea lui dou`
etape: 1.etapa de verificare a dosarelor de înscriere la concurs -etap` eliminatorie; 2.etapa
de sus]inere a probelor de evaluare. 1.Etapa de
verificare a dosarelor: Dosarele vor fi verificate
în termen de 3 zile calendaristice de la data finaliz`rii înscrierilor, de c`tre Comisia de concurs. În urma verific`rii lor, dosarele vor fi
inscrip]ionate cu men]iunea <<Admis>> sau
<<Respins>>. Rezultatele vor fi afi[ate la sediul
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea.
Contesta]iile vor fi depuse în termen de 24 de
ore de la afi[area rezultatelor [i vor fi rezolvate
de c`tre Comisia de solu]ionare a contesta]iilor
în termen de 48 de ore de la data expir`rii termenului de depunere a acestora. Candidatii declara]i <<Admis >> vor participa la urm`toarea
etap`. 2.Etapa de sus]inere a probelor de evaluare: Va consta în: -test gril` de verificare a
cuno[tin]elor; -proba de sus]inere a proiectului de management. Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea respectiv:
www.spitalpsihsfmaria.ro [i la avizierul spitalului se afla afi[ate: -anun]ul de participare; -regulamentul de organizare [i desf`[urare a
concursului pentru ocuparea func]iei de manager; -bibliografia de concurs; -temele- cadru
pentru proiectul de management. Rela]ii suplimentare la telefon: 0248.248.109 prin d-na
ref.Dumitru
Simona.
Consiliul
de
Administra]ie: Pre[edinte, Eduard Ciocnitu.
Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz`
concurs pentru ocuparea a 27 func]ii publice de
execu]ie vacante. Concursul se organizeaz` la
sediul I.N.S. din Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, în data de 19 noiembrie 2014, ora 10:00,
proba scris`. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 de zile de la
data public`rii anun]ului, la sediul I.N.S..
Dosarul de înscriere trebuie s` con]in` obligatoriu documentele prev`zute la art. 49 din H.G.
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea [i dezvoltarea carierei
func]ionarilor publici. Condi]iile de participare
la concurs aprobate [i bibliografia stabilit` se
afi[eaz` la sediul [i pe site-ul I.N.S.
(www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul I.N.S. [i la telefon (021)317.77.82.
C`ut`m motostivuitoristi cu atestat [i lucr`tori
depozit, experien]` anterioar` [i engleza
mediu,1.200-1.500 E/lun`. Plec`ri urgente! CV:
office@blu-global.com.

CITA}II
Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` reclaman]ii Cardi[ Elena [i Cardi[ Adrian, au solicitat
Judec`toriei Bra[ov s` se constate c` au
dob~ndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF 559 Turches,
top 588, gr`din` în suprafa]` de 875 mp, cu îndeplinirea condi]iilor prev`zute de art. 128 [i
art. 130 alin. 2 din Decretul Lege nr. 115/1938.
Persoanele intersate pot face opozi]ie la
Judec`toria Bra[ov în termen de 30 de zile de la
data afi[`rii [i public`ri prezentei soma]ii.
Soma]ia face parte integrat` din încheierea
pronun]at` la data de 02.10.2014 în dosarul civil
nr. 4465/197/2008* al Judec`toriei Bra[ov, cu
termn la data de 27.11.2014, sala J2, C19, ora
09.00. Prezenta se afi[eaz` la Judec`toria
Bra[ov, un exemplar la Prim`ria mun. S`cele [i
un exemplar la Oficiul de Cadastru [i publicitate Imobiliar` Bra[ov.
Soma]ie Prin prezenta aducem la cuno[tin]a
tuturor celor interesa]i a face opozi]ie la constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune, în favoarea reclaman]ilor Bobe[
Constantin [i Bobe[ Marcela, domicilia]i în
com. Sita Buz`ului, nr. 492, jude]ul Covasna [i
Publicitate

Coman Lauren]iu Grigore [i Coman Ionela,
domicilia]i în com. Sita Buz`ului, nr. 492 A,
jude]ul Covasna, asupra imobilelor în suprafa]`
total` de 15885 m.p., situate în com. Sita
Buz`ului, nr. 492, jude]ul Covasna, [i comuna
Sita Buz`ului, nr. 492 A, jude]ul Covasna identificate ca fiind înscrise în CF nr. 24111 Sita
Buz`ului nr. top 2806, 2807, 2808, CF nr. 24100
Sita Buz`ului nr. top 2809 [i CF nr. 350 Buz`ul
Ardelean nr. top 2796 înscris pe numele proprietarilor tabulari D~rstar Alexe, D~rstar Maria,
D~rstar Emilian, D~rstar G. George, Toh`nean
Ana, Banciu Susana, D~rstar G. George, D~rstar
Gh. George Jr., D~rstar Maria, Sztojka Jeno, Sztojka Paraszkiva, av~nd ca vecin`t`]i la vest drum,
la nord Cristea Ioan, la est Cristea Gheorghe [i
la sud Neagoe Daniel, urm~nd ca în caz contrar,
în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii s` se treac` la judecata cererii.
Judec`toria V`lenii de Munte, Jude]ul Prahova,
dosar nr 2174/331/2014. 03.10.2014. |n temeiul
încheierii din data de 02.10.2014, potrivit art.
1051 C.proc.civ., ca urmare a cererii înregistrat`
pe rolul instan]ei sub nr 1856/331/2014, prin
care se invoc` de c`tre Popa Gheorghe [i Popa
Mihaela domicilia]i în com Tei[ani, sat Tei[ani
nr 303, jud Prahova dob~ndirea dreptului de
proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra
imobilului teren în suprafa]` de 799 mp, situat
în com Tei[ani, sat Tei[ani nr 303, jud Prahova,
tarla 5, parcela 73 av~nd urm`toarele
vecin`t`]i: sud-most Mitic` Ghitoiu (Ghitoiu
Anghel) vest-Bridinel Mihai nord-Bridinel Mihai
si est-drum se emite prezenta soma]ie. Pentru
cei interesa]i s` fac` opozi]ie în termen de 6
luni de la emiterea celei din urm` publica]ii. |n
lipsa opozi]iei formulat` în termen procedural,
se va trece la judecarea cererii. Men]ion`m c`
imobilul este de]inut de c`tre Popa Gheorghe
[i Popa Mihaela domicilia]i în com Tei[ani, sat
Tei[ani nr 303, jud Prahova.
Albu Raluca Nicoleta cu domiciliul necunoscut,
sunt cita]i la data de 22 octombrie 2014 orele
8.30, la sediul biroului notarului public Ivan
Constantin din Ploie[ti, str {tefan cel Mare nr 1,
Prahova, în cauza succesoral` privind pe defunctul Codreanu Alexandrina cu ultim domiciliu în Ploie[ti, str Veniamin Costache nr 20,
Prahova, decedat` la data de 16 octombrie
2013. Neprezentarea atrage înl`turarea de la
succesiune.
Bo[neag Nicoleta Adriana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ul Pite[ti, cartier G`vana, bloc
N2, scara A, apartamentul 6, jud. Arge[ este
chemat` la Judec`toria Pite[ti, completul 17 –
vineri – ora 830, sala 3, în ziua de 7 noiembrie
2014, în dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în calitate de p~r~t`, în proces cu Oprescu Nicolae,
Oprescu Elena, Radu Arthur Cornel Nubiu, Buru
Cornelia Georgeta, pentru obliga]ie de a face,
cu men]iunea de a se prezenta personal la interogatoriu.
Buru Cornelia Georgeta, cu ultimul domiciliu
cunoscut în ora[ Mioveni, Bulevardul Dacia,
bloc M4, scara E, apartamentul 3, jud. Arge[
este chemat` la Judec`toria Pite[ti, completul
17 – vineri – ora 830, sala 3, în ziua de 7 noiembrie 2014, în dosarul cu nr. 12205/280/2007*, în
calitate de p~r~t`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu Elena, Radu Arthur Cornel Nubiu,
Bo[neag Nicoleta Adriana, pentru oblige]ie de
a face, cu men]iunea de a se prezenta personal
la interogatoriu.
Poro[nicu Anca Liliana îl citeaz` pe p~r~tul
B`lteanu Daniel în dosar 1213/260/2012 cu
obiect stabilire locuin]` minor [i exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti la Judec`toria Cluj Napoca
pentru termenul de judecat` din 03.11.2014 ora
08:00.
Gurzu Saveta, cu domiciliul în com. Cristine[ti,
jud. Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar
nr. 2111/222/2014 av~nd ca obiect ,,succesiune”,
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de
13.11.2014 pe Schneider Daniela, Oan` Simona
Camelia, Pînzariu Daniel, Pînzariu Adrian, P`duraru Lilioara, P~nzariu Bogdan, ]uca Daniela
Elena [i Andrie[ Maria, în calitate de p~r~]i.
Judec`toria Craiova, dosar 3362/215/2013 prin
sentin]a civil` 2812/28.02.2014 admite ac]iunea
precizat` formulat` de reclaman]ii Gulie
Gabriel Aurel, Cîrneanu Florina Cristina ambii
domicilia]i în Craiova, Str.Aleea I.Parangului,
nr.3, jude]ul Dolj, Gulie Marian Lili domiciliat în
Corabia, str.C.A.Rosetti, nr.79, jude]ul Olt, în calitate de mo[tenitori ai autorului Gulie Ion, [i
reclamanta Gulie Gheorghi]a domiciliat` în
Craiova, str.Aleea I.Par~ngului, nr.3 jude]ul Dolj,
în nume propriu [i în calitate de mo[tenitor al
autorului Gulie Ion, în contradictoriu cu Albulescu Sorin cu ultim domiciliu în Craiova,
Str.Par~ng, nr.36,jud Dolj în ceea ce prive[te
constatarea dreptului de proprietate în baza
uzucapiunii asupra imobilului teren intravilan
cur]ii construc]ii în suprafa]` de 664mp situat
în Craiova, Str.Aleea I.Par~ng, nr.3. Constat`
dreptul de proprietate al reclamantei Gulie
Gheorghi]a [i în patrimoniul autorului Gulie
Ion asupra imobilului teren intravilan cur]ii
construc]ii în suprafa]` de 664mp situat în
Craiova, Str.Aleea I.Par~ng, nr.3, av~nd ca vecini
la N -Nicolae Cristian, Chenea Floricica, Ion
Dr`gan, Gîdea Ana M`ria, Butaciu [tefan [i
Petcu Marcel, Est -Petcu Marcel [i Mihai Dumitru, la S -Ilie Mircea, Porojan Mircea, Gulie
Gheorghi]a, Gulie Gabriel Aurel, Cîrneanu Florina Cristina [i Gulie Marian Lili [i la V -Albulescu Sorin, individualizat conform anexei
nr.1 la raportul de expertiz` topografic` întocmit în cauz` de expert Tîrc` Valentin, care
face parte integrant` din prezenta hot`r~re, în
baza uzucapiunii. Cu recurs în 15 zile de la publicare.
Se citeaz` SC Abeto Construct SRL, cu sediul în
Bucure[ti, str. Ritoride, nr.19, Sector 5,
J40/3352/2010, C.U.I. 26722111, în calitate de intimat Dosar nr. 3490/302/2013, în contradictor
cu Siscanu Lilia [i Siscanu Oleg, în calitate de
recuren]i, pentru recurs- reziliere contract, în
data de 07.11.2014, ora 12.00, la Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VI-a civil`, Bd. Unirii nr.37, sec-

tor 3, Completul C11 –recurs, camera 152, cu
men]iunea formul`rii întâmpin`rii.
Se citeaz` SC General International Management SRL, cu sediul în Bucure[ti, Aleea Slt. P.M.
Dragos Mladinovici, nr.2, bl. R11, sc.3, et.6, ap.
108, Sector 4, J40/8967/2013, C.U.I. 32021877, în
calitate de pârât Dosar nr. 31875/4/2013, în contradictor cu Bolohan Luci, în calitate de reclamant, pentru fond- reziliere contract, în data
de 19.11.2014, ora 08.30, la Judec`toria Sectorului 4 Bucure[ti, str. Danielopol Gheorghe, nr. 24, sector 4, Completul C20 –civil [i persoane
juridice, camera 301, cu men]iunea formul`rii
întâmpin`rii.
SC Transghyw Industry SRL-prin curator av.
Corbu Ciprian, cu sediul în Ia[i, bd. Poitiers, nr.
14, et. 2, jud. Ia[i, este chemat` în calitate de
pârât la data de 03.11.2014, ora 08.30 la
Judec`toria Ia[i-Sec]ia Civil`, completul C28, în
dosarul 18977/245/2014, având ca obiect
„cerere de valoare redus`” în contradictor cu
SC Construc]ii Feroviare Moldova SA prin
admin. Judiciar SC Eurobusiness LRJ SPRL.
Bita Mircica cheam` în judecata pe Stancu
Nicolae, în calitate de pârât, în dosarul nr.
22786/200/2012 aflat pe rolul Judec`toriei
Buz`u, pentru data de 03.11.2014, orele 9.00,
pentru partaj bunuri comune /lichidarea
regimului matrimonial.
C`tre to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie la
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune a posesorilor Breje Mihai Petru [i Breje
Aurica Maria, ambii cu domiciliul în Mal, nr.103,
com.Sîg, jud.S`laj, asupra terenului intravilan
situat administrativ în Mal, nr.103, în suprafa]`
de 7.368mp, parte integrant` din suprafa]a de
44.056mp ce constituie nr.top 16/3 din CF 705
Mal. Dac` în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii a prezentei soma]ii nu
se face opozi]ie, se va trece la judecarea cererii.
Opozi]ia se depune la Judec`toria [imleu Silvaniei, cu referire la dosarul nr.1589/309/2013.
Soma]ie de uzucapiune emis` în temeiul
încheierii de [edin]` din data de 18.iunie.2014.
Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei
Vi[eu de Sus sub nr.1941/336/2013 reclamantul
Timi[ Teodor a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
terenului situat în Vi[eu de Sus în suprafa]` de
1.430mp înscris în CF 52961 (1) nr.top 6108/69
de c`tre defunc]ii Timi[ Toader d.14.10.1986 [i
Timi[ Axenia d.13.03.1995. To]i cei interesa]i
sunt soma]i s` formuleze opozi]ie cu precizarea c` în caz contrar se va trece la judecarea
cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii.

DIVERSE
Soma]ie. Emitent: Judec`toria Gurahont în
Dosarul nr.civile.855/238/2014, în temeiul
încheierii de sedin]` din data de 09 octombrie
2014. Petentul Paulian Alexandru-Valeriu, CNP:
1500518024917, domiciliul în comuna Gurahont, sat.Gurahont, str.Aurel Vlaicu, nr.39,
jud.Arad a invocat dob~ndirea dreptului de proprietate pe Titlu de uzucapiune asupra imobilului înscris în CF nr.vechi 68 nr.top.269, arabil la
Poiana, de sub B8, în Cota de 2/4 p`r]i, respectiv 3.957mp., din suprafa]a total` de 7.915mp,
respectiv în CF onvertit nr.300431 Gurahont,
sub B6, proprietatea numitului Cut Alexandru
(decedat) [i ter]ului dob~nditor Nita Daniel-Octavian. To]i cei interesa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie, cu precizarea c`, în caz contrar,
se va trece la judecarea cererii în termen de 6
luni de la emiterea celei din urm` public`rii.
Consiliul Local al municipiului Petro[ani - Serviciul Public de Administrare a Domeniului
Public [i Privat, cu sediul în municipiul
Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, nr.93, telefon
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903,
cod fiscal RO16982459, adresa de e-mail
spadpp_petrosani@yahoo.com organizeaz`:
negociere direct` în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafa]` de
24,0 mp, situat în municipiul Petro[ani, str. Independen]ei, zona P.T.8, în scopul construirii
unui garaj; negociere direct` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafa]` de 6,0 mp, situat în municipiul
Petro[ani, str. Independen]ei, în scopul supliment`rii concesiunii terenului aferent unui
garaj; negociere direct` în vederea atribuirii
contractului de concesiune al unui spa]iu din
imobilul situat în municipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafa]` de 22,0 mp, în
vederea func]ion`rii unui birou de mediator.
Ofertele se depun într-un exemplar pân` la
data de 04.11.2014, ora 9.00 [i se vor deschide în
[edin]a public` din data de 04.11.2014, orele
11.00, 13.00 respectiv 15.00, în sala de [edin]e,
la sediul institu]iei. Rela]ii, detalii, clarific`ri cât
[i documenta]ia de atribuire, se pot ob]ine
pân` la data de 31.10.2014, de la Serviciul Public
de Administrare a Domeniului Public [i Privat
din cadrul Prim`riei municipiului Petro[ani,
camera 45, telefon 0254-541220(1), int.132. Costul documenta]iei de atribuire este de 50 lei [i
se va achita la camera nr.36, et.2 din cadrul
Prim`riei municipiului Petro[ani. Ofertele se
depun la sediul institu]iei, biroul de registratur`, camera 5 sau 7.
SC Mobila Class SRL cu sediul în str. Ghirlandei
nr.58, sector 6, Bucure[ti, înregistrat` la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. RO 17244808 informeaz` pe cei interesa]i c` s-a depus solicitarea pentru emiterea autoriza]iei de mediu
pentru activitatea Produc]ie Mobilier cod CAEN
3109 desf`[urat` în str. Aurel Florescu nr.26, sector 5, Bucure[ti. Informa]ii se pot solicita la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1
(Barajul Lacul Morii- în spatele benzin`riei
Lukoil), între orele 9.00-12.00, de luni pân`
vineri. Propuneri sau contesta]ii se pot depune
la sediul A.P.M. Bucure[ti în termen de 10 zile
de la data public`rii prezentului anun].
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL
notific` creditorii cu privire la deschiderea pro-

cedurii simplificate a insolven]ei prev`zut` de
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC
APOLYS BAR SRL cu sediul în sat Matita, comuna P`cure]i nr. 11, jude]ul Prahova,
J29/2663/2006, CUI 19285030, în dosarul
5914/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului –10.11.2014, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are
[i comunicare a tabelului preliminar de crean]e
–20.11.2014, termenul de definitivare a tabelului crean]elor –15.12.2014 iar data primei [edin]e
a adun`rii creditorilor –28.11.2014, ora 10.00 la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
Str. Elena Doamna nr. 44A, jude]ul Prahova.
Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pentru data de 13.01.2015. Pentru rela]ii:
021.318.74.25.

LICITA}II
SC Lupu Confex SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la v~nzare prin licita]ie
public` cu strigare în data de 26.11.2014, ora
13.30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: - terenuri [i cl`diri
situate în Urla]i, str. 1 Mai, jud. Prahova; - teren
extravilan St – 22.366,35 mp situat în Valea
Bobului, Urla]i, jud. Prahova; - autoutilitar` VW
LT35, an fabrica]ie 2003;- bunuri, echipamente
tehnologice, birotica, materii prime, obiecte de
inventar. |n caz de neadjudecare în data de
26.11.2014, se vor mai organiza licita]ii, în zilele
de 03.12.2014, 10.12.2014 [i 17.12.2014 la ora 13.30.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON
plus TVA, garan]ia de participare este de 10%
din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plat` în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. V~nzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la licita]ie se
va face cu cel putin o zi inainte de data licita]iei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind
activele scoase la v~nzare pute]i ob]ine la nr.
de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor suprafe]e de teren din albiile minore.
1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal`
de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. V~lcea,
jude]ul V~lcea, cod fiscal RO 23730128 telefon
0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere teren pentru o
durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de participare :
dovada cump`r`rii caietului de sarcini;
garan]ia de participare la licita]ie – 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii
ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat
de administra]ia fiscal`; fisa de informa]ii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` in litigiu cu titularul
dreptului de administrare. 4. Cuantumul [i
forma garan]iei de participare: 10% din valoarea minim` a chiriei anuale, constituit` prin
ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce
urmeaz` a fi închiriat: închiriere suprafa]` de
teren în albia minor` a r~ului Olt din Jud. Olt,
pentru înl`turarea materialului aluvionar:
Jude]ul Olt. Lotul 1 – 9.991 mp teren în albia
minor` a r~ului Olt, situat în Com. F`rca[ele,
Jud. Olt. 6. Data, locul [i ora limit` de primire a
ofertelor: 10.11.2014 p~n` la ora 10:00 la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. V~lcea, jud. V~lcea. 7. Data [i
locul deschiderii acestora: 10.11.2014 încep~nd
cu ora 10:30 la sediul Administra]iei Bazinale
de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. V~lcea,
jud. V~lcea. 8. Modul de ob]inere a caietului de
sarcini : de la sediul Administra]iei Bazinale de
Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`m~n angaja]i prin termenii ofertelor
lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90
de zile calendaristice de la data licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sili[tea, cu
sediul în comuna Glodeanu Sili[tea, jude]ul
Buz`u, organizeaz` licita]ie public` deschis`
pentru concesionarea suprafe]ei de 42 mp
teren din incinta [colii Glodeanu Sili[tea, imobil aflat în domeniul public al comunei
Glodeanu Sili[tea. Caietul de sarcini se poate
achizi]iona de la sediul Prim`riei comunei
Glodeanu Sili[tea. Pre]ul acestuia este de 50 lei.
Documentele necesare particip`rii la licita]ie
se vor depune la Registratura Prim`riei
Glodeanu Sili[tea p~n` cel mult pe data de
04.11.2014, ora 12.00, licita]ia public` urm~nd a
avea loc în data de 05.11.2014, ora 12.00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
0238/ 558158 zilnic între orele 8.00 – 14.00.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Nr. \nreg. 52474/ 16.10.2014. Anun]ul
privind v~nzarea pentru bunuri mobile. în
temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua 30 de luna octombrie
anul 2014, ora 10.00 în localitatea Ia[i, str. A.
Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie public`,
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: 1. SC Interfarinis SRL cu domiciliul fiscal
în Ia[i, [os. Nicolina nr. 150, CUI 26894966: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA): Autoturism
marca Volkswagen Transporter, an fabrica]ie

2000, cilindree 1896 cmc, motorin`, culoare
verde, nr. \nmatriculare IS-08-JHN (stare
tehnic` satisf`c`toare). 6.600 lei; Autoturism
marca Renault Laguna, an fabrica]ie 1999, cilindree 1598 cmc, benzin`, culoare albastru, nr.
\nmatriculare IS-08-XDI (stare tehnic`
satisf`c`toare). 2.200 lei; Autoutilitar` marca
Mercedes Benz – Sprinter, an fabrica]ie 1998,
cilindree 2874 cmc, motorin`, culoare alb, nr.
\nmatriculare IS-30-TAL (stare satisf`c`toare).
8.400 lei; Autoutilitar` marca Volkswagen
Transporter, an fabrica]ie 1997, cilindree 1896
cmc, motorin`, culoare alb, nr. \nmatriculare IS08-GGL (stare tehnic` satisf`c`toare). 2.700 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 1921. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]ieiJude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 107 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Leonte
L. SC Amelin Intermed SRL cu domiciliul fiscal în
jud. Ia[i, str. Stejar nr. 64, bl. N4, sc. A, et. 1, ap.
4, cod identificare fiscal` 19277291: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Autoturism
Daewoo Matiz, an fabrica]ie 2004, benzin`,
cilindree 796 cmc, culoare galben, nr. înmatriculare IS-20-AKI (stare tehnic` satisf`c`oare).
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA): 1.300 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 4967. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons.
Damian C. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru v~nzarea
bunurilor mobile sunt cele prevazute 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
v~nzare. Cei interesa]i în cumparea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, p~n` la termenul de
v~nzare sau, în cazul v~nz`rii prin licitatie, p~n`
în ziua precedent` termenului de v~nzare:
oferte de cump`rare; în cazul v~nz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei
(în
contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P.
Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate
rom~n`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba rom~n`;
pentru persoanele fizice rom~ne, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii
fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr.
1050/ 2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat` în sensul c`:
debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`, urm~nd s` se prezinte la data
stabilit` pentru v~nzare [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 [i art. 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, 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 ulterioare, c~nd
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Data
afi[`rii: 17.10.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i.
Administra]ia Jude]eana a Finan]elor Publice
Bac`u. Serviciul Fiscal Municipal One[ti. Biroul
Colectare [i Executare Silit`. Nr. 108681/
15.10.2014. Anun]ul privind v~nzarea pentru
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile.
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 31, luna octombrie, orele 10.00, anul
2014, în localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5, se
vor vinde prin licita]ie public` (al doilea termen) urm`toarele bunuri imobile, proprietate
a debitorului SC Indumart SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Sl`nic Moldova str. Nicolae
B`lcescu, nr. 2, bl. 2, sc. A, etaj 1, ap. 4, cod de
identificare fiscal` 10748808: Teren arabil, în
suprafa]` de 4300 mp extravilan, situat în localitatea Tg. Trotu[ str. Punct Z`voi, jude] Bac`u,
pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei 23175
lei (exclusiv TVA). V~nzarea va avea loc \n data
de 31 octombrie 2014, ora 10.00 la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str. Po[tei nr. 5.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` p~n` la data
de 30 octombrie 2014, taxa de participare
reprezent~nd 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 nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat` cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la sediul
v~nz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i
ob]ine la sediul Serviciului Fiscal Municipal
One[ti, telefon 0234/ 320671, interior 209.

PIERDERI
D.S.T.M.B. –declar nule filele cu nr. 0071542 [i
nr. 0071543 din C.I.S. –Registrul Unic- Partea a
VI-a F –structuri sportive f`r` personalitate juridic`.
SC Nic Nec Agent de Asigurare SRL sediul Bucure[ti, Sector 6, str. Târgu Neam] nr.2A, bl. B31,
sc.B, ap.61, C.U.I. 16689883, J40/13318/2004, declar nul Certificat de înregistrare.

