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OFERTE SERVICIU
AJPIS Ilfov cu sediul în Bucure[ti, Str. Ion Câmpineanu
nr.3A, Sector 1, tel./fax 021.256.97.83, 021.256.97.84, orga-
nizeaz` concurs pe 22- 24.12.2014 scris [i interviu, ora
09:30, pentru 2 posturi vacante: -Inspector, clasa I, grad
profesional Superior- comp. Economic, financiar- con-
tabilitate; -Inspector, clasa I, grad profesional Superior-
comp. Beneficii de asisten]` social`. Data pân` când se
depun dosarele de înscriere: 10.12.2014; Studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`. Vechime în specialitatea studi-
ilor min. 9 ani. 

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

La data de 22.12.2014, ora 10:00, Curtea de Apel Bu-
cure[ti organizeaz` concurs, în condi]iile legii, pentru
ocuparea urm`toarelor posturi vacante pe durat`
nedeterminat`: -1 post de muncitor (atestat de fochist
eliberat de ISCIR) [i 1 post de îngrijitor la Judec`toria
Videle. Condi]iile de participare [i actele necesare în-
scrierii la concurs vor fi afi[ate la sediile instan]elor la
care se afl` posturile vacante, la sediul Cur]ii de Apel
Bucure[ti [i pe pagina de Internet la adresa
http://www.cab1864.eu. Cererile [i dosarele profesion-
ale vor fi depuse la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti,
Splaiul Independen]ei nr. 5, mezanin M-04, camera M1,
telefon nr.  02131918245, pân` la data de 02.12.2014 (in-
clusiv).

VÂNZåRI DIVERSE

La târgul de carte Bucure[ti; În libr`riile din capitala de
jude], 0761.674.276

CITA}II
Se citeaz` Iordache Elena Marketing |ntreprindere Indi-
vidual`, cu sediul social în Pite[ti, str. M`r`[e[ti nr. 22,
Bl.1, sc. B, Ap. 11, jud. Arge[, pentru data de 10.12.2014,
ora 08,30, la Judec`toriaPite[ti, în Dosarul nr.
11661/280/2014, în contradictoriu cu SC RCS&RDS SA,
având ca obiect „cerere valoare redus`”.

Subscrisa {tirbu Valerian-Ionut Intreprindere Individ-
ual`, cu ultimul sediu cunoscut în sat Perisor, comuna
Perisor, str. Constantin Brâncu[i, nr.10B jude]ul Dolj, este
citat` la Judec`toria Craiova în data de 03.12.2014, ora-
08:30, complet CCOM3, sala-2, în calitate de debitor în
dosarul civil nr. 37105/215/2014, în procesul ordonan]`
de plat` cu creditoarea GP Entreprise Holding ApS

Pantelimon Marius Florin, din com. Bujoreni, sat Olteni,
jud. Vâlcea, este chemat la Judec`toria Rm. Valcea în
dos. Nr. 710/288/2014 pentru data de 15.01.2014 în pro-
ces cu Pantelimon Violeta Adriana pentru partaj suc-
cesoral.

DIVERSE
Vasilescu Elena, cu domiciliul necunoscut, este invitat`
la data de 04.12.2014, ora 10:00, la cimitirul Re\nvierea
Bucure[ti pentru concesionarea unui loc de veci.

OMV Petrom SA anun]` publicul intersat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Amenajare platform` betonat`
\mprejmuit` cu gard de plas` bordurat`, sopron lateral,
punct de livrare [i cabin` poza la Depozitul Moine[ti”
propus a fi amplsat \n localitatea Moine[ti, strada
Schelei, jude]ul Bac`u.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL no-
tific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii gen-
erale a insolven]ei prevazut` de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei SC Spet Shipping SA cu sediul în
Bucure[ti, Str. Cristian Popi[teanu nr. 2-4, et. 5, ap. birou
1, sector 1, J40/7889/2001, CUI 9927427, în dosarul
34562/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti,
Sec]ia a-VII-a Civil`. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii
debitorului -12.12.2014, termenul de verificare a
crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelu-
lui preliminar de crean]e -26.12.2014, termenul de de-
finitivare a tabelului crean]elor -09.01.2015. Urm`torul
termen de judecat` a fost fixat pentru data de
20.02.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25

SC Kober SRL, cu sediul în com.Dumbrava Ro[ie, str.Ghe-
orghe Caranfil, nr. 2, jud. Neam], titular al proiectului,
anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei
de încadrare de c`tre A.P.M. Bucure[ti, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra mediului, pen-
tru proiectul “Depozit produse finite în dispersie”,
propus a fi amplasat în Bulevardul Theodor Pallady,
nr.42E, sector 3, Bucure[ti. Proiectul deciziei de în-
cadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi con-
sultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Bucure[ti, din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele
de luni pân` vineri, între orele 09.00-12.00, precum [i
la urm`toarea adres` de internet:
http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii /observa]ii la proiectul de încadrare
în termen de 5 zile de la data public`rii prezentului
anun], pân` la data de 28.11.2014.

SOMA}II
Dosar nr. 1059/265/2014. Soma]ie de uzucapiune emis`
\n baza \ncheierii pronun]at` la 13.11.2014. Prin ac]iunea
civil` ce face obiectul dosarului nr. 1059/265/2014, recla-
man]ii Buia Ioan, Buia Ioana [i Buia Irina, to]i domi-
cilia]i \n or. S\ngeorz-B`i, Str. Valea Borcutului nr. 212,
jud. Bistri]a N`s`ud, au solicitat constatarea dob~ndirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre
p~r~]ii Buia {tefan [i Buia Ana, asupra terenului de
1200 mp \nscris \n CF 2303 S\ngeorz-B`i, top 6345, top
6346. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor intere-
sate faptul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie \n
cauza, \n termen de 6 luni de emiterea celei din urma
publica]ii, \n caz contrar, instan]a urm~nd a trece la
judecarea cererii de uzucapiune. Pre[edinte Munteanu
Diana-Maria, Grefier {tiopu Ana.

Soma]ie emis` în temeiul încheierii de [edin]` din data
de 14.11.2014. Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`to-
riei Ro[iori de Vede, sub nr. 3849/292/2014, posesorul
]urea Ileana, având domiciliul în Mun. Ro[iorii de Vede,
str. Mihai Bravu, nr. 27, jud. Teleorman, a invocat
dobândirea prin Uzucapiune a dreptului de proprietate

asupra imobilului teren intravilan în suprafa]` de 263
mp, situat în mun. Ro[iorii de Vede, str. Mihai Bravu, nr.
27, jud. Teleorman, cu vecinii N - Sendre Marin, S - str.
Mihai Bravu, E - Berbele Smaranda, Vasile Viorica,
R`dulescu Constantin, V - nr. postal 25, Turea Ileana,
]urea Vasile, Alexandru Iuliana. 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.

Prin prezenta v` inform`m c` reclamantul Iordan Daniil
domiciliat în comuna C`line[ti, sat Antone[ti, jud. Tele-
orman, solicit` în dosarul nr. 1089/740/2014 al
Judec`toriei Alexandria, jud. Teleorman, ca instan]a s`
constate c` este proprietarul terenului intravilan în
suprafa]` total` de 15069 mp, identificat` astfel: 1004
mp teren cur]i construc]ii; 835 mp teren vii; 13230 mp
teren arabil, având ca vecini comuni la N - drum s`tesc,
E - Armeanu Florea, S - Pârâul Tinoasa, V - DE, conform
planului de amplasament [i delimitare a imobilului în-
tocmit de Adrian Daniel Craia]a, ca efect al uzucapiunii
de lung` durat` (30 ani). Orice persoan` interesat` este
somat` ca, în termen de 6 luni de la afi[area prezentei
soma]ii, s` formuleze opozi]ii. În caz contrar se va pro-
ceda la judecarea cererii. 

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii ANA
Hotels SA, cu sediul în Bucure[ti, B-dul Poligrafiei nr.1C,
etaj 1, Biroul nr.9, sector 1, num`r de ordine în Registrul
Comer]ului J40/7935/1993, CIF RO5479061, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor pe data de
22 decembrie 2014, ora 10,00, în Bucure[ti, B-dul
Poligrafiei nr.1 C, etaj 1, sector 1, pentru to]i ac]ionarii în-
registra]i în registrul ac]ionarilor la data de referin]` 15
decembrie 2014, astfel: 1. Alegerea auditorului finan-
ciar al Societ`]ii ANA Hotels SA. 2. Aprobarea terme-
nilor [i condi]iilor contractului cu auditorul financiar.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condi]iile legale de
desf`[urare a adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor,
a doua Adunare General` Ordinar`  este convocat`
pentru data de 23 decembrie 2014, în acela[i loc [i la
aceea[i or`, cu aceea[i ordine de zi. Pre[edinte al Con-
siliului de Administra]ie, Copos Alexandra.

Convocare. Adunarea General` a Ac]ionarilor, Num`r:
3826. Data emiterii: 19.11.2014. 1. Date privind dosarul:
Num`r dosar 34562/3/2014, Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia
a-VII-a Civila, Judec`tor sindic Paicu Mihaela; 2. Debitor:
SC Spet Shipping SA, Cod de identificare fiscal` 9927427,
Sediul social Bucure[ti, Str. Cristian Popi[teanu nr. 2-4,
et.5, ap. birou 1, sector 1, Num`r de ordine în registrul
comer]ului J40/7889/2001; 3. Administrator judiciar:
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, Cod de identificare fiscal`
20904335, Sediul social Bucure[ti, Str. Buze[ti nr. 71, et.
2, cam. 203, sector 1, Num`r de înscriere în tabloul prac-
ticienilor în insolven]` RFO II 0092/2006, Tel/Fax
021.318.74.25, E-mail dinu.urse@gmail.com, Nume [i
prenume reprezentant administrator judiciar, Asociat
Coordonator Dan Urse; 4. Subscrisa: Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL, în calitate de administrator judiciar al deb-
itorului SC Spet Shipping SA, conform încheierii de
[edin]` din data de 31.10.2014, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti, Sec]ia a-VII-a Civil`, în dosarul 34562/3/2014,
Convoac` Adunarea General` A Ac]ionarilor debitoru-
lui SC Spet Shipping SA. Adunarea General` a Ac]ionar-
ilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din
Bucure[ti, Str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Data 26.11.2014, Ora 15:00. Ac]ionarii pot fi reprezenta]i
în cadrul adun`rii prin împuternici]i, cu procur` spe-
cial` [i legalizat` sau, în cazul persoanelor juridice, cu
delega]ie semnat` de conduc`torul unit`]ii. Ac]ionarii
pot vota [i prin coresponden]`. Scrisoarea prin care se
exprim` votul, semnat` de ac]ionar, semn`tura fiind
legalizat` de notarul public ori certificat` [i atestat` de
un avocat, sau înscrisul în format electronic, c`ruia i s-
a raportat, ata[at sau asociat semn`tura electronic`
extins`, bazat` pe un certificat calificat valabil, poate
fi comunicat` prin orice mijloace [i înregistrat` la ad-
ministratorul judiciar, cu cel pu]in 5 zile înainte de data
fixat` pentru exprimarea votului. Ordinea de zi: De-
semnarea administratorului special al SC Spet Shipping
SA. Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, Asociat Coordonator
Dan Urse.

LICITA}II
{coala Gimnazial` nr.150 Bucure[ti, închiriaz` sal` de
sport, în suprafa]a de 200mp [i 3 incinte în suprafa]a
de 30mp, 15mp, 10mp. Înscrierile la licita]ie se fac pân`
la data de 18.12.2014.

Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pret de 333.000
lei + TVA: teren intravilan 1.138 mp [i hal` produc]ie, sit-
uate \n C~mpina, str. Popa {apc`, jud. Prahova. Licita]iile
se organizeaz` la 26.11.2014, 17.12.2014 [i 09.01.2015, la
ora 10:30. Informa]ii la 0744.688.623.

Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pret de 204.570
lei + TVA: spa]iu commercial 124 mp, \n Ploiesti, str. Ghe
Gr Cantacuzino, jud. Prahova. Licita]iile se organizeaz`
la 26.11.2014 [i 10.12.2014, la ora 10:00. Informa]ii la
0744.688.623.

SC Citadin SA Ia[i , cu sediul \n Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaz` la
sediul sau procedura de „Licita]ie”, cu oferte de
pre] \n plic \nchis, \n vederea atribuirii contrac-
t u l u i „ I N STA L AT I E PO RTA B I L A D E TO P I T
ZAPADA”.Pentru participarea la procedura de
achizitie, ofertantul trebuie sa indeplineasca con-
ditiile cerute in „Documentatia de achizitie” care
se poate ridic` de la sediul SC CITADIN SA, ser-
viciul achizi]ii, contra sumei de 100 lei pana pe
data de 25.11.2014.Criteriul care va fi aplicat pen-
tru evaluarea ofertelor: pre]ul cel mai sc`zut.Doc-
umentat ia de ofer tare va f i depus` la
registratura unitatii, pana la data de 26.11.2014,
orele 10:00.Procedura se va desfasura la sediul
SC CITADIN SA \n ziua de 26.11.2014, cu incepere
de la orele 12:00.Relatii suplimentare privind
procurarea documenta]iei [i condi]iile de partici-
pare se pot ob]ine la tel.: 0232 – 240.885.

Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie
public` deschis`, în data de 11.12.2014, orele 10.00, pen-
tru concesionare teren în suprafa]a de 9235,62mp,
domeniul privat al comunei Miroslava, sat Miroslava,
jude]ul Ia[i situat în T56, nr. Cadastrale: 826/1/6-
600mp, 822/1/26- 990mp, 823/1/1/1/8- 715mp, 837/1/2-
941,5mp, 822/1/2- 990mp, 824/1/1/20- 782mp, 826/1/14-
600mp, 826/1/1- 728mp, 827/1/18- 670mp, 830/1/9-
600mp, 837/1/1- 1019,12mp, 825/1/1/9- 600mp. Caietul
de sarcini poate fi ob]inut de la Biroul achizi]ii publice
din cadrul Prim`riei com. Miroslava, jude]ul Ia[i. Cos-
tul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limit` pen-
tru depunerea ofertelor 10.12.2014, orele 14.00. 

Debitorul SC Imiea SRL cu sediul \n Mun. Dr. Tr. Severin,
str. Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 100-108, bl. TS12, parter,
jud. Mehedin]i, CIF: 1605833, J25/1017/1992, aflat` \n
procedura de faliment, dosar nr. 7295/101/2009 prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, scoate la
v~nzare bunurile mobile: -masa calculator Eco 29 – la
un pre]ul de 12,50 lei, -masa calculator Eco 28T – la un
pre]ul de 12,50 lei, -masa calculator Eco 28T – la un
pre]ul de 12,50 lei , -microinformatica 100 cm – la un
pre]ul de 12,50 lei, -fax UFS 10K -la pre]ul de 34,00 lei, -
scaun -la pre]ul de 12,00 lei, -dulap vitrin` -la pretul de
75,00 lei, -cas` de marcat Datex MP500TR -la pre]ul de
35,00 lei – ma[in` de gravat - la pretul de 500,00 lei; -
post transformare - la pretul de 5500,00 lei. Pre]urile
nu con]in TVA. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i în data
de 24.11.2014 orele 14:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionata de consemnarea la BCR SA Sucursala Dr.
Tr. Severin, p~n` la \nceperea licita]iei a unei cau]iuni de
10% din pre]ul de pornire al licita]iei \n contul
RO68RNCB0179034570830025. Rela]ii suplimentare la
telefoanele: 0752.819.051; 0252.354.399.

SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anun]` vân-
zarea prin licita]ie public` a imobilului situat în com.

Drajna, sat Drajna de Sus, jud. Prahova, compus din
teren în suprafa]` de 3.371 mp [i construc]iile situate
pe acest teren la pre]ul de 121.582,5 lei ( plus TVA ), re-
spectiv 150.762,3 lei ( inclusiv TVA ). Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus cu 35% din pretul stabilit prin rapor-
tul de evaluare conform Adunarilor Creditorilor din
data de 09.04.2014 si 13.11.2014. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 25.11.2014, 27.11.2014, 03.12.2014, 05.12.2014,
09.12.2014, 11.12.2014, 16.12.2014, 18.12.2014, 06.01.2015
si 08.01.2015 orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.

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

Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`”- SA cu
sediul în Bucure[ti, Bd.Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6,
scoate la vânzare prin licita]ie cu depunere de ofert` în
plic închis, urm`toarele utilaje–ma[ini tipografice: -
Hercules Elite, Stan]a Bacher RIP Delta Tower HQS,
Delta WS-2000, multilink – Hercules + accesorii, pre]
pornire 5.453 euro f`r` TVA; - Imprimant` Creo Scitex
Iris 4 PRINT, pre] pornire 1.398 euro f`r` TVA; - Ram` au-
tomat` de copiat pl`ci, model Lastra EM II 110, pre]
pornire 1.059 euro f`r` TVA. Oferta se va depune pân`
la data de 02.12.2014, orele 12.00 prin po[t` sau direct
la pct. lucru din Bd. Iuliu Maniu nr.224 , sector 6, Bu-
cure[ti. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
02.12.2014, orele 12.30 la sediul C.N.“Imprimeria
Na]ional`-SA. Documenta]ia de atribuire se poate
ob]ine de la sediul C.N.IN- S.A. din data de 20.11 –
28.11.2014, de luni pân` joi(orele 08.00-16.00), vineri
(orele 08.00-13.00) sub condi]ia prezent`rii B.I./C.I.
(original [i copie) [i a unei împuterniciri acordate de
c`tre reprezentantul legal în acest scop. Informa]ii su-
plimentare: Adrian Achim/Adrian Vlad- tel.
021/434.88.05 – 09. 

Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” - SA cu
sediul în Bucure[ti, Bd.Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6,
scoate la vânzare prin licita]ie cu depunere de oferta în
plic închis: - autovehicul Dacia 1310 L, pre] pornire 100
euro f`r` TVA; - autovehicul Nubira II CDXM, pre]
pornire 600 euro f`r` TVA. Oferta se va depune pân`
la data de 02.12.2014, orele 09.00 prin po[t` sau direct
la pct. lucru din Bd. Iuliu Maniu nr.224 , sector 6, Bu-
cure[ti. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
02.12.2014, orele 09.30 la sediul C.N.“Imprimeria
Na]ional`-S.A. Documenta]ia de atribuire se poate
ob]ine de la sediul C.N.IN- S.A. din data de 20.11 –
28.11.2014, de luni pân` joi (orele 08.00-16.00), vineri
(orele 08.00-13.00), sub condi]ia prezent`rii B.I./C.I.
(original [i copie) [i a unei împuterniciri acordate de
c`tre reprezentantul legal în acest scop. Informa]ii su-
plimentare: Adrian Achim/Adrian Vlad- tel.
021/434.88.05 – 09.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 834/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Comercial Cluj, privind pe debitoarea SC Falomir Habi-
tat SRL, J12/1428/2013, CUI: RO21744372 scoate la vân-
zare prin licita]ie public` Parcele teren intravilan,
situate în Oradea (11 parcele ce formeaz` un tot unitar)
la pre] de pornire 1.881.000 Euro f`r` TVA. Persoanele
interesate trebuie s` achizi]ioneze un caiet de sarcini
privind bunurile scoase la licita]ie, contra sumei de 500
RON +TVA, ce cuprinde regulamentul de vânzare. Lici-
tantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o
cerere de participare la licita]ie cu cel pu]in trei zile
înainte de termenul licita]iei stabilit prin anun]ul pub-
lic. Licita]ia va avea loc în data de 27.11.2014 ora 11:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în data de
04.12.2014 respectiv 11.12.2014 la aceea[i or` [i adres`.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la lichidator:
Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662.

BEJ Pu[ca[ Eugen Nicolae, scoate la vânzare în data de
26.11.2014, orele 09.30, al IV-lea termen, usc`torie în
suprafa]` de 9,14 mp situat` în Oradea, str.Doina, nr.4,
bl.PB46, ap.20, jud.Bihor, proprietatea debitorului
Nemeti {andor Ianos în dos.683/E/2013 la pre]ul de
2.630 Euro echivalent a 11.664 lei. Asupra propriet`]ii
numita Nemeti Susana Iolanda de]ine un drept de
uzufruct viager. Ofertan]ii trebuie s` consemneze la
dispozi]ia executorului judec`toresc, cel mai târziu
pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de participare
de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire a licita]iei imo-
bilului. 

SC Hidroconstruc]tia SA Bucure[ti, prin Sucursala
Muntenia Rm V~lcea, str. Decebal, nr 9, jude]ul Vâlcea,
\n vederea finalizarii opera]iunilor de casare echipa-
mente tehnice pe anul 2014, scoate la licita]ie \n data de
28.11.2014,  ora 11, la sediul mai sus men]ionat,
urm`toarele categorii de deseuri (la pachet): 1. De[eu
fier vechi nepregatit, pre] minim de v~nzare/kg, 0,75
lei/kg, cantitate 1.000.000 kg; 2. De[eu acumulatori -
1,8 lei/kg; cantitate - 1.500 kg; 3. De[eu s~rm` cupru ne-
sortat` – 14 lei/kg cantitate 1.500 kg; 4. Deseu sârma
aluminiu nesortata – 2 lei/kg, cantitate 250 kg; 5. De[eu
lemn mobilier 0,02 lei/kg, cantitate 250 kg; 6. De[eu
filtre uzate 0 lei/kg, cantitate 25 kg; 7. De[eu anvelope
uzate, 0 lei/kg, cantitate 15.000 kg; 8. De[eu textile ne-
sortate, 0 lei/kg, cantitate 200 kg; 9. De[eu sticl` ne-
sortat`, 0 lei/kg, cantitate 650 kg; 10. Deseu plastic
nesortat, 0 lei/kg, cantitate 150 Kg. Valoare total`:
774.205 lei. De[eurile provin din echipamente tehnice
nedezmembrate aflate \n loca]iile: Depozit Stoenesti
jud. Olt, Platforma tehnologic` Sl`tioara jud. Olt, De-
pozit Bascov jud. Arge[, {antier Ogrezeni jud.
Dambovi]a, Santier Mandra jud. Bra[ov, Santier Olt Su-
perior jud. Valcea, Santier Livezeni-Dumitra jud. Hune-
doara. Condi]ii de participare la licita]ie: -Se prezint`
cerere de cump`rare, certificat de \nregistrare la reg-
istrul comer]ului, autoriza]ie de mediu pt. colectare
de[euri [i \mputernicire din partea firmei. - Se achit` la
casieria sucursalei taxa de \nscriere la licita]ie \n val-
oare de 200 lei (taxa de \nscriere nu se va mai restitui
celor \nscrisi la licita]ie). - Se achit` prin virament ban-
car garan]ia de participare la licita]ie \n cuantum de 10
% din valoarea de[eurilor respectiv suma de 77.420,50
lei (garan]ia se restituie celor care nu au c~[tigat
licita]ia). Participan]ii la licita]ie, vor licita pentru
\ntregul pachet de de[euri mai sus men]ionat. - Pentru
desfa[urarea licita]iei, trebuie s` fie \nscrisi [i prezen]i
cel pu]in 3 (trei) participan]i, departajarea acestora
f`c~ndu-se prin cre[teri succesive de pre] \n cuantum
de 5% din valoarea pachetului de de[euri p~n` la sta-
bilirea c~[tig`torului. – Dup` adjudecarea licita]iei,
c~[tig`torul va \ncheia \n termen de maxim 10 zile
lucr`toare un contract ferm \n care se vor prevedea
urm`toarele: - dezmembrarea echipamentelor,
sortarea deseurilor [i transportul cad \n sarcina
cump`r`torului; - pre]ul contractului va fi fix pe
\ntreaga perioad` de desf`[urare a acestuia; - plata
de[eurilor se va face \n avans \n transe valorice de
200.000 lei p~n` la epuizarea \ntregii cantit`]i; - ter-
menul de finalizare a contractului va fi de 60 zile de la
data \ncheierii. Termenul de depunere a cererilor de
cump`rare, a taxei de \nscriere [i a garan]iei de partic-
ipare este: 27.11.2014 ora 15,00. Informa]ii suplimentare
se pot obtine la urmatoarele numere de telefon:
0250.74.71.80 – int. 106, 134.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul Colectare [i Exe-
cutare Silit` Persoane Juridice. Nr. 1644 din 17.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile, Anul
2014, luna noiembrie, ziua 17. 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 04, luna decembrie, anul 2014, ora 12, la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam] cu
sediul în localitatea Piatra Neam], b-dul Traian nr. 19
bis, se vor vinde prin  licita]ie public` urm`toarele
bunuri mobile, proprietatea debitorilor: 1. SC Nord – Est
Consulting SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra Neam],
str. Mihai Eminescu, nr. 4, bl. D3, sc. A, ap. 7, jud. Neam],
cod de identificare fiscal` 19241620, dosar de executare
10690. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:,
Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,
Buc., Pre]ul de  pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei):
Utilaj pentru foraj Comacchio MC900P, fabrica]ie 2009,
ore func]ionare 1105, standard - f`r` macara pr`jini,
stare func]ionare bun`, motorizare/ putere (KW) –
Deutz/ 112, Procesul verbal de sechestru nr.
801/06.05.2014 emis de A.J.F.P. Neam], 1, 276.850 lei. 2.
SC D&N Inter Express SRL, cu domiciliul fiscal loc.
Borle[ti, jud. Neam], cod de identificare fiscal 25557059,
dosar de executare 25557059. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`:, Drepturile reale [i privilegi-
ile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul de  pornire a
licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Semiremorc` marca
Schmitz, varianta SPR24/L-13,62, an fabrica]ie 2000, nr.
identificare WSMS6080000482809, culoare gri, nr. CIV
233886, stare satisf`c`toare, Procesul verbal de
sechestru nr. 725/10.04.2014 emis de A.J.F.P. Neam], 1,
10.743 lei. 3. SC Cris Carm SRL, cu domiciliul fiscal loc. Pi-
atra Neam], str. D`rm`ne[ti, nr. 62, bl. K7, sc. A, ap. 8,
jud. Neam], cod de identificare fiscal 24648019, dosar
de executare 12168. Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`:, Drepturile reale [i privilegiile care gre-
veaz` bunurile, Buc., Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA* (lei): Combin` frigorific`, Procesul verbal
de sechestru nr. 1222/12.08.2014 emis de A.J.F.P. Neam],
1, 45 lei; Aer condi]ionat, 2, 315 lei; TV Samsung Plasma,
1, 180 lei; Plit` gaz cu 2 ochiuri, 1, 214 lei; Cuptor cu mi-
crounde, 1, 113 lei; Vitrin` frigorific`, 1, 450 lei; Aragaz, 1,
405 lei; Ma[in` ghea]`, 1, 180 lei; Chiuvet` inox, 1, 158
lei; Cuptor pizza, 1, 2.321 lei; Monitor LSD, 1, 50 lei; Mo-
bilier birou, 1, 56 lei; M`su]` +set pal, 1, 360 lei; Mobilier
bar curbat, 1, 2.260 lei; Accesorii bar curbat, 1, 976 lei;
Total: 8.083 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 vânzare sau, în cazul vânz`rii la licita]ie,
pân` în ziua lucr`toare precedent` termenului de vân-
zare (03.12.2014, ora 16,00): -oferte de cump`rare; -în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(plata se va face în contul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], nr.
RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 deschis la
Trezoreria Piatra Neam]); -împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; -pentru persoanele ju-
ridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; -pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
-dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0233207602, interior 4410 sau 4510 între orele 8,30 -
14,00. Data afi[`rii: 17.11.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Dosar de executare nr.
7487796/ 2014. Nr. 8437/ CM. Data 17.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea de bunuri mobile. În temeiul art. 162,
alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua
de 04, luna decembrie, anul 2014, ora 10, în localitatea
Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin
licita]ie public`, etapa a II - a, urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietate a debitorului S.C. Naroxi Prest S.R.L., cu
domiciliul fiscal în localitatea Bac`u, str. Constantin
Mu[at, nr. 3, etaj 1, ap. 6, cod de identificare fiscal`
7487796. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
(se vor indica drepturile reale [i privilegiile care gre-
veaz` bunurile, dac` este cazul): Pre]ul de evaluare sau
de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, (lei): Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): 1. Autoutilitar` N1 Ford Transit,
nr. identificare WFONXXTTFN8K50503, nr. înmatricu-
lare BC 06 XCM, an fabrica]ie 2008, culoare alb – gri,
52.367 lei; 2. Autoturism M1 Toyota Rav4, nr. identificare
JTMBA31V806077309, nr. înmatriculare BC 07 AAK, an
fabrica]ie 2007, culoare maro, 48.676 lei. Total: 101.043
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 vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare, respec-
tiv 03 decembrie 2014: oferta de cump`rare, în cazul
vânz`rii la licita]ie; dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei în
contul RO65TREZ0615067XXX013202 deschis la Trezore-
ria Operativ` a Municipiului Bac`u, beneficiar Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, CUI
4278523; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru 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 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 in-
teresat 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 Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), litera d) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0234/ 510008.
Data afi[`rii: 19.11.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a

Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Dosar de executare nr.
15878574/ 2014. Nr. 8432/ CM/ 17.11.2014. Anun] privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 04, luna de-
cembrie , orele 12, anul 2014, în localitatea Bac`u, str.
Dumbrava Ro[ie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin licita]ie pub-
lic` urm`toarele bunuri imobile, proprietate a deb-
itorului S.C. Artera Blue S.R.L., cu domiciliul fiscal în
localitatea One[ti, str. Redului nr. 101, jude]ul Bac`u, cod
de identificare fiscal` 15878574: a) teren intravilan în
suprafa]` de 7.153 m.p. situat în localitatea Bac`u, str.
Pictor Theodor Aman FN, nr., jude]ul Bac`u – pre] eval-
uare/ de pornire al licita]iei lei (exclusiv TVA **) -
4.151.240 lei. **) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abil` pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în con-
formitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
este .../ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau
lit.g) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Bunurile imo-
bile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Creditori, Sarcini: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u - PV sechestru nr. 59215/ 20.05.2013.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei 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` termenu-
lui de vânzare, respectiv: oferta de cump`rare, în cazul
vânz`rii la licita]ie; dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei în
contul deschis la Trezoreria Operativ` a Municipiului
Bac`u, beneficiar Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u, CUI 4278523, cont -
RO65TREZ0615067XXX013202; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzarea [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate  cu prevederile art. 172 - 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), litera 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 obligatoriu audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0234/
510015 interior 105 sau 149.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Nr. 8433/ CM/ 17.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea de bunuri mobile. În temeiul
art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în ziua de 04 luna decembrie, anul 2014, ora 12,
în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 - 3, se vor
vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Artera Blue SRL, cu domi-
ciliul fiscal în localitatea One[ti, str. Redului, nr. 101, cod
de identificare fiscal` 15878574. 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 a licita]iei, exclusiv
TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Autoutil-
itar` Volkswagen LT 28,2,5 TDI FL nr. înmatriculare BC
48 ART, alb, an fabrica]ie 1197, serie [asiu
W1ZZZ2DZVH011313, serie motor 011042, 7.880 lei; 2.
Iveco 29L9, nr. înmatriculare BC 46 ART, an fabrica]ie
2002, serie [asiu ZCFC2960105385160, serie motor
3888389, 13.900 lei; 3. Iveco ES1 29L12, nr. înmatriculare
BC 44 ART, culoare alb, an fabrica]ie 2003, serie [asiu
ZCFC2980005467677, serie motor 0040839, 8.740 lei; 4.
Iveco 29L10, nr. înmatriculare BC 45 ART, culoare alb, an
fabrica]ie 2003, serie [asiu WDB6555831K139284, serie
motor 10832845, 13.950 lei; 5. Mercedez Benz 2038 SSP,
nr. înmatriculare  BC 41 ART, an fabrica]ie 1995, serie
[asiu WDB6555831K139284, serie motor 10832845,
57.290 lei. Total. *) 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 exe-
cutare, 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` termenu-
lui de vânzare, respectiv 04 decembrie 2014: - oferta de
cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; - dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; în contul deschis la Trezoreria oper-
ativ` a Municipiului Bac`u, beneficiar Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, CUI 4278523, cont
-RO65TREZ0615067XXX013202; - împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice str̀ ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; - pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; 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 con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) litera 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 obligatoriu audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0234/510008. Data afi[`rii: 18.11.2014.

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin Direc]ia sil-
vic` S`laj, cu sediul în Zal`u, str. Tipografilor, nr. 1, jud.
S`laj, telefon 0260-631170, fax 0260-633331, orga-
nizeaz` în data de 22.12.2014, orele 10:00, la sediul
Direc]iei silvice S`laj, licita]ie public` cu strigare, în ved-
erea vânz`rii activului denumit „Locuin]` Cantonal`
Jibou”. Cl`direa, având suprafa]a construit` de 100 mp,
este situat` în str. B`ilor, ora[ Jibou, jud. S`laj, pe un
teren în suprafa]` de 200 mp, aflat în proprietatea Stat-
ului Român, cu drept de administrare operativ` în
favoarea Ocolului Silvic Jibou din cadrul Regiei
Na]ionale a P`durilor – Romsilva. Vizionarea activului
se poate face în prezen]a reprezentan]ilor Direc]iei Sil-
vice S`laj. Activul este înscris în Cartea funciar` 1573 a
Ora[ului Jibou, la num`rul topografic 439/2 fiind liber
de sarcini. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 40700
lei f`r` TVA, garan]ia de participare fiind de 2035 lei, iar
taxa de participare de 100 lei, f`r` TVA. Pentru partici-
parea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori vor depune la
sediul Direc]iei silvice S`laj, pân` la data de 18.12.2014,
orele 11:00, urm`toarele documente: a) Cererea de in-
scriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care
liciteaza; b) Documentele care certifica identitatea si
calitatea ofertantului; c) Imputernicirea acordata

reprezentantului ofertantului (daca este cazul); d)
Dovada achitarii garantiei si taxei de participare. Docu-
mentele care certifica identitatea si calitatea ofertantu-
lui sunt: 1) Pentru persoanele juridice romane: -
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comertului emis cu mai putin de 30 de zile inainte de
data licitatiei, copie a Certificatului de inmatriculare si
a Certificatului Unic de Inregistrare Fiscala; - Dovada
privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea
Certificatelor Fiscale (Certificat de atestare fiscala
privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor
juridice si Certificat de atestare fiscala privind obligati-
ile de plata catre bugetul de stat) eliberate de organul
fiscal competent; - Declaratia pe proprie raspundere ca
nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment; -
Documente care atesta indeplinirea conditiilor pre-
vazute de lege pentru incadrarea in categoria intre-
prinderilor mici si mijlocii; 2) Pentru persoanele juridice
straine: - Copie a actului de inmatriculare a societatii
comerciale; - Declara]ia pe proprie r`spundere ca nu se
afla \n reorganizare judiciar` sau \n faliment. 3) Pentru
comercianti persoane fizice si asociatii familiale: - Copie
dup` actul de identitate [i de pe autorizatia de func-
tionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe
actul legal de constituire (dupa caz), precum si de pe
certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal
competent. 4) Pentru persoane fizice romane: - Copie a
actului de identitate si a certificatului de cazier judiciar
care sa ateste ca nu au fost condamnate penal, cu ex-
ceptia condamnarilor pentru infractiuni rutiere. 5) Pen-
tru persoane fizice straine: - Copie a pasaportului si a
certificatului de cazier sau alt document similar, care
sa ateste ca nu au fost condamnate pentru savarsirea
unor infractiuni similare celor prevazute pentru per-
soane fizice romane. Copiile vor fi certificate cu origi-
nalul. Documenta]ia de licita]ie se poate procura de la
sediul Direc]iei Silvice S`laj, începând cu data de
21.12.2014. Costul acesteia este de 20 lei, cu TVA inclus.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de telefon
0260631170, persoan` de contact ing. Pop Bogdan

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin Direc]ia sil-
vic` S`laj, cu sediul în Zal`u, str. Tipografilor, nr. 1, jud.
S`laj, telefon 0260-631170, fax 0260-633331, orga-
nizeaz` în data de 22.12.2014, orele 12:00, la sediul
Direc]iei silvice S`laj, licita]ie public` cu strigare, în ved-
erea vânz`rii activului denumit ,,Locuin]`” [i ,,Depozit
carburan]i”. Locuin]a [i anexa este amplasat` în {imleu
Silvaniei, str. Plopilor nr. 1, jud. S`laj, fiind o cl`dire de
tip parter cu suprafa]a construit` de 73,2 mp , compus`
din mai multe camere [i dependin]e. Locuin]a [i anexa
este amplasat` pe un teren în suprafa]` de 600 mp,
aflat în proprietatea Statului Român, cu drept de ad-
ministrare operativ` în favoarea Direc]iei Silvice S`laj,
din cadrul Regiei Na]ionale a P`durilor – Romsilva.
Vizionarea activului se poate face în prezen]a reprezen-
tan]ilor Direc]iei Silvice S`laj. Activul este înscris în
Cartea funciar` 50647 a ora[ului [imleu Silvaniei, la
num`rul topografic 45C1. Pre]ul de pornire la licita]ie
este de 26900 lei f`r` TVA, garan]ia de participare fiind
de 1345 lei, iar taxa de participare de 100 lei, f`r` TVA.
Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
vor depune la sediul Direc]iei silvice S`laj, pân` la data
de 18.12.2014, orele 11:00, urm`toarele documente: a)
Cererea de inscriere la licitatie, cu specificarea activelor
pentru care liciteaza; b) Documentele care certifica
identitatea si calitatea ofertantului; c) Imputernicirea
acordata reprezentantului ofertantului (daca este
cazul); d) Dovada achitarii garantiei si taxei de partici-
pare. Documentele care certifica identitatea si calitatea
ofertantului sunt: 1) Pentru persoanele juridice ro-
mane: - Certificat constatator eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comertului emis cu mai putin de 30 de zile
inainte de data licitatiei, copie a Certificatului de inma-
triculare si a Certificatului Unic de Inregistrare Fiscala;
- Dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin
prezentarea Certificatelor Fiscale (Certificat de atestare
fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul per-
soanelor juridice si Certificat de atestare fiscala privind
obligatiile de plata catre bugetul de stat) eliberate de
organul fiscal competent; - Declaratia pe proprie
raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau
in faliment; - Documente care atesta indeplinirea con-
ditiilor prevazute de lege pentru incadrarea in catego-
ria intreprinderilor mici si mijlocii; 2) Pentru persoanele
juridice straine: - Copie a actului de inmatriculare a so-
cietatii comerciale; - Declaratia pe proprie raspundere
ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment.
3) Pentru comercianti persoane fizice si asociatii famil-
iale: - Copie dupa actul de identitate si de pe autoriza-
tia de functionare eliberata de autoritatea competenta
sau de pe actul legal de constituire (dupa caz), precum
si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de or-
ganul fiscal competent. 4) Pentru persoane fizice ro-
mane: - Copie a actului de identitate si a certificatului
de cazier judiciar care sa ateste ca nu au fost con-
damnate penal, cu exceptia condamnarilor pentru in-
fractiuni rutiere. 5) Pentru persoane fizice straine: -
Copie a pasaportului si a certificatului de cazier sau alt
document similar, care sa ateste ca nu au fost con-
damnate pentru savarsirea unor infractiuni similare
celor prevazute pentru persoane fizice romane. Copiile
vor fi certificate cu originalul. Documenta]ia de licita]ie
se poate procura de la sediul Direc]iei Silvice S`laj, în-
cepând cu data de 21.12.2014. Costul acesteia este de 20
lei, cu TVA inclus. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
nr. de telefon 0260631170, persoan` de contact ing. Pop
Bogdan.

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

Pierdut Adeverin]` plat` integral` apartament, pe nu-
mele C`linescu Jane.   Declar nul`.

Pierdut Legitima]ie serviciu pe numele Apostolache
Teodor, [i BCF seria 5010622366-5010622378. Le declar
nule.

Act adi]ional nr.1 la Contract vânzare cump`rare
nr.7956/8609/10391 pe numele Baciu Ioana Rodica [i
Baciu Florin. Îl declar nul.

Pierdut Act vânzare cump`rare nr.11520/09.10.1991
încheiat cu Raial Imobiliara RA prin SC Cotroceni SA, pe
numele Moldoveanu Valeric` [i Moldoveanu R`di]a. Îl
declar nul.

Pierdut Adeverin]` plat` integral` locuin]`, pe numele
P`un Petra [i P`un Gheorghe. O declar nul`.

Pierdut atestat profesional agabaritic Seria CPCA-
294936, atestat profesional transport marfa-
0256498000, ambele pe numele Colacel Nicolae
Marian, declar nul.

Pierdut Adeverin]` absolvire examen licen]` nr.
5458/04.07.2014, eliberat` de U.T.C.B. – Departament
Limbi str̀ ine [i comunicare, pe numele Chiri]` Andreea
M`d`lina. Se declar` nul`.

SC Aligator ATP SRL, 13581746, J40/11312/08.12.2000, cu
sediul în Bucure[ti, Sector 3, str. Ilioara nr.12, declar pier-
dut (nul) “Registrul Unic de Control” de la sediu.

Declar pierdut Certificat de înregistrare seria B nr.
2796237 apar]inând Vasilescu Constantin Andrei P.F.A.,
C.U.I. 27340780, F40/2024/2013, sediu Bucure[ti, Sector
3, Aleea Apostol M`rg`rit nr.1, bl. 106, sc.1, et.3, ap.37,
eliberat de O.R.C. Tribunalul Bucure[ti la data 22.07.2013.
Îl declar nul.

DECESE
Familia anun]`, cu durere în suflet, trecerea în nefiin]`
a col.(r) LUPESCU HORIA. Î]i vom p`stra vie amintirea în
inimile noastre, fiul Bogdan [i nora Liliana. Dumnezeu
s` îl ierte [i s` îl odihneasc` în pace. Înmormântarea
va avea loc sâmb`t`, 22 noiembrie 2014 la Cimitirul
Sfânta Vineri, Calea Grivi]ei, nr.202, sect.1, ora 14.00. Cor-
pul neînsufle]it a fost depus la Capela Cimitirului.


