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OFERTE SERVICIU
Revenim asupra anun]urilor publicate în data
de 19.09.2014 cu urm`toarele men]iuni: 1. La
anun]ul pentru Agen]ia Jude]ean` pentru
Ocuparea For]ei de Munc` Covasna se va citi
corect „Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Cov-
asna”. 2. La anun]ul pentru Agen]ia Jude]ean`
pentru Ocuparea For]ei de Munc` Dolj se va
va citi corect „Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`.”

Angaj`m aupair (d`dac`) Anglia, doi baie]ei
[colari. Oferim cazare, mas` [i 80 lire pe
s`pt`mân`. V` rug`m trimite]i CV [i POZA la
e-mail alina.a@la.mine.nu Relatii Alina:
00447792658027, dup` ora.14.

Locuri de munca în ferme zootehnice (Dane-
marca), 18-32 ani, engleza. 0747.743.556,
0332.408.091. www.rccagrodk.com

VÂNZåRI DIVERSE
Carpet` aniversar` Carol I, 1866-1906, 187/126
cm, în ram` cu geam de sticl`. 0740.33.83.59.

CITA}II
Se citeaz` Costea Andreea Oana cu ultimul
domiciliul cunoscut \n Giurgiu, strada Bu-
cure[ti, la Judec`toria Giurgiu \n dosarul civil
nr. 10745/236/2013 cu termen de judecat` la
06.10.2014, dosar civil av~nd ca obiect divor]
cu copii.

SC Pavimenti Sottofonde SRL cu ultimul sediu
cunoscut în Ia[i, {os. Nicolina, nr.56C, jud. Ia[i,
J22/231/2008, CUI: 23116463,  este chemat în
judecat` în calitate de debitor, pe data de
02.12.2014, ora 09:00, la Tribunalul Ia[i, str.
Nicolae Gane, nr.20A, jud.Iasi, camera Sala 1,
Complet com. S4 fal, în proces cu S.C.P. Casa
De Insolven]` Homoranu SPRL în calitate de
reclamant, în dosarul nr.5039/99/2014, având
ca obiect procedura insolven]ei.

Axinia Mihaela, cu ultimul domiciliu în Ia[i,
str. Aurel Vlaicu, nr. 60, bl. J, sc. A, et. 4, ap. 19,
jud. Ia[i, este chemat` la actualul sediu al
Judec`toriei Ia[i - Sec]ia civil` (fostul sediul
al tribunalului Ia[i), str. A. Panu, nr. 25, com-
pletul de judecat` nr. C28, et. 1, sala 4, în ziua
de 20.10.2014, ora 8:30, în calitate de pârât`,
în proces cu Maftei Alexandra Irina (fost`
Cheptine), în calitate de reclamant`, pentru
stabilire paternitate constatare calitate unic
mo[tenitor, Ds. nr. 21579/245/2013.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i.
Cita]ie. SC A.C. Ideal Trust SRL, cu sediul social
în Municipiul Pa[cani, Str. Prof. Eduard
Caudella nr. 31, jude]ul Ia[i, înmatriculat` la
Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub nr.
J22/274/2011, C.U.I. 28042014 este citat` la
Curtea de Apel Ia[i – Sec]ia Civil` 2, cu sediul
în Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A în dosarul nr.
5864/99/2012/a5, în calitate de intimat - cred-
itor, pentru termenul de judecat` din data de
30.09.2014, ora 0900, în contradictoriu cu
Direc]ia General` a Finan]elor Publice a
Jude]ului Ia[i (în prezent D.G.R.F.P. Ia[i) în cali-
tate de recurent – creditor [i SC Construc]ii
Feroviare Moldova SA în calitate de intimat -
debitor, pentru solu]ionare recurs formulat
împotriva sentin]ei civile 1616/29.10.2013 pro-
nun]at` de Tribunalul Ia[i privind respingerea
contesta]iei promovat` împotriva hot`rârii
adun`rii creditorilor din 03.06.2013.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i.
Aldea Daniela Mirela, cu ultimul domiciliu în
Piatra Neam], str. Mihai Eminescu, nr. 1, bl. D2,
sc. A, ap. 22, este chemat` la Judec`toria Pia-
tra Neam], cu sediul în Piatra Neam], str.
Mihai Eminescu, nr. 30, în ziua de 26.11.2014,
ora 9.00, în dosarul nr. 5571/279/2013, în cali-
tate de pârât` în proces cu Ministerul
Finan]elor Publice prin Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam], în cal-
itate de reclamant pentru fond – preten]ii.

Dl. Matiz Bertalan este chemat în data de
13.Octombrie.2014, ora-09.00, la Tribunalul
Timi[, P-]a ]epe[ Vod`, nr.2, Sec]ia a-VII-a Civil`,
sala 174, în calitate de Intimat în dosarul cu
num`rul 5335/325/2014 în contradictoriu cu
Marfin Bank (România) SA, în calitate de
Apelant-reclamant, în litigul având ca obiect
cerere necontencioas`.

Reclaman]ii Oprea Constantin [i Pan` Mar-
gareta, proprietari ai terenului de 1936 mp, sit-
uat \n C`rbune[ti, Prahova CNF dosar
985/331/2014, Judec`toria V`lenii de Munte,
anun]` pe to]i cei interesa]i c` pot face
opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` public`ri iar \n lipsa opozi]iei
formulate \n termen procedural se va terece
la judecarea cererii.

Numitul Vasile Mircea Alin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Ro[iorii de Vede, str. Carpa]i,
bl. 411, sc. A, et. 4, ap. 18, jude]ul Teleorman,
este chemat la Sec]ia L2 CFR Ro[iori, str. Aleea
G`rii de Nord, nr. 2, pentru plata debitelor
restante pân` la data de 30.09.2014, în caz
contrar se va trece la ac]ionarea în judecat`.
Rela]ii la telefon 0351403222.

Numitul Onica Marin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Dr`g`ne[ti Olt, str. Nicolae Tit-
ulescu, bl. G, sc. A, et. 4, ap. 17, jude]ul Olt, este
chemat la Sec]ia L2 CFR Ro[iori, str. Aleea G`rii
de Nord, nr. 2, pentru plata debitelor restante
pân` la data de 30.09.2014, în caz contrar se va
trece la ac]ionarea în judecat`. Rela]ii la tele-
fon 0351403222.

Numitul Dinu Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Caracal, str. Drago[ Vod`, bl. C11,
sc. 1, et. 2, ap. 9, jude]ul Olt, este chemat la
Sec]ia L2 CFR Ro[iori, str. Aleea G`rii de Nord,
nr. 2, pentru plata debitelor restante pân` la
30.09.2014, în caz contrar se va trece la

ac]ionarea în judecat`. Rela]ii la telefon
0351403222.  

Reclaman]ii: Pi[leag Anca–Laura [i Pi[leag
Costinel-Ciceroni solicit` chemarea în jude-
cat` a pârâ]ilor: Oarg` Simona [i Mazza Crist-
ian, pentru solu]ionarea dosarului nr.
11122/278/2013 la Judec`toria Petro[ani având
ca obiect ie[ire din indiviziune, pentru data de
09.10.2014, ora 10:30.

Ghezuroiu Adrian cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n Valea C`lug`reasc` f`r` num`r, este
chemat la data de 16 octombrie 2014, ora
08:30, la instan]a de judecat` de pe rolul
Judec`toriei Ia[i cu sediul \n str. Gr. Ureche nr.
3, bl. Gh {on]u (\ncep~nd cu 15.09.2014, str.
Anastasie Panu nr. 25), jude]ul Ia[i, Sec]ia
civil`, camera sala 3, complet c10, \n calitate
de intimat \n dosarul nr. 15471/245/2014, \n
contradictoriu cu Prim`ria Comunei Valea
C`lug`reasc` cu sediul \n comuna Valea
C`lug`reasc` nr. 204, jude]ul Prahova, \n cali-
tate de contestatoare.

DIVERSE
În dosarul nr. 39792/245/2013 al Judec`toriei
Ia[i s-a pronun]at sentin]a civil` nr.
8443/13.06.2014, prin care s-a hot`rât: Admite
cererea formulat` de reclamanta Smairan
Genoveva Mariana, cu domiciliul ales în sat
Breazu, com. Rediu, jud. Ia[i, la cabinet Avocat
Georgescu Augustin în contradictoriu cu pârâ-
tul Smairan Mute”B, domiciliat în  Ia[i, bd. N.
Iorga nr.30, bl. Z4, et.3, ap.4. Desface prin
divor] c`s`toria încheiat` la data de
04.07.1985, înregistrat` în Registrul de stare
civil` al Prim`riei Municipiului Ia[i, jud. Ia[i,
sub nr.1145 din data de 04.07.1985 din culpa
reclamantei. Dispune efectuarea men]iunilor
corespunz`toare pe actul de c`s`torie înregis-
trat în Registrul de stare civil` al Prim`riei Mu-
nicipiului Ia[i, jud. Ia[i sub nr. 1145 din data de
04.07.1985. Dispune ca reclamanta s` revin`
la numele purtat anterior c`s`toriei, acela de
”Ghe]avu”. Ia act de faptul c` nu s-a solicitat
acordarea cheltuielilor de judecat`. Cu drept
de apel în termen de 30 de zile de la comuni-
care, cererea urmând a fi depus` la
Judec`toria Ia[i. Pronun]at` în [edin]` pub-
lic`, azi 13.06.2014.

Denumirea titularului: SC Rewe Projekten-
twicklung Romania SRL titular al proiectului
Magazin Alimentar “Penny Market” anun]`
publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei
de încadrare de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Ilfov în cadrul procedurilor de evalu-
are a impactului asupra mediului [i de evalu-
are adecvat`, pentru proiectul Construc]ie
Magazin “Penny Market” propus a fi amplasat
în Bragadiru Ilfov, Str. Cristalului nr.2, Nu se
supune evalu`rii impactului asupra mediului
[i evalu`rii adecvate. 1. Proiectul deciziei de în-
cadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot
fi consultate la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Ilfov din Bucure[ti, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în zilele de luni
pân` joi, între orele 9-13, precum [i la
urm`toarea adres` de internet;
http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observa]ii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data public`rii prezentului anun], pân` la
data de 28.09.2014.

Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul
nr. 1178/105/2014 al Tribunalului Prahova no-
tific` deschiderea procedurii generale a fali-
mentului conform hot`rârii intermediare nr.
989 din 12.09.2014 a SC Panlian Construct SRL
cu sediul în comuna Tinosu, sat Pisculesti, nr.
80, jude]ul Prahova, având stabilite
urm`toarele termene: pentru depunerea
cererilor privind crean]ele n`scute în cursul
procedurii: 31.10.2014, pentru verificarea
crean]elor n`scute în cursul procedurii, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
suplimentar al crean]elor este 05.12.2014,
depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute
în cursul procedurii: 22.12.2014, solu]ionarea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii [i pentru întocmirea tabelului de-
finitiv consolidat al crean]elor este 10.01.2015. 

Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul
nr. 2208/105/2013 al Tribunalului Prahova no-
tific` deschiderea procedurii generale a fali-
mentului conform hot`rârii intermediare din
17.09.2014 a SC Betonmyx Serv SRL cu sediul
în Ploie[ti, str. Democra]iei, nr. 103, et. 1, cam-
era 6, jude]ul Prahova, având stabilite
urm`toarele termene: pentru depunerea
cererilor privind crean]ele n`scute în cursul
procedurii: 31.10.2014, pentru verificarea
crean]elor n`scute în cursul procedurii, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
suplimentar al crean]elor este 28.11.2014,
depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute
în cursul procedurii: 16.12.2014, solu]ionarea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii [i pentru întocmirea tabelului de-
finitiv consolidat al crean]elor este 26.12.2014. 

Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul
nr. 3302/105/2013 al Tribunalului Prahova no-
tific` deschiderea procedurii generale a fali-
mentului conform hot`rârii intermediare nr.
1012 din 17.09.2014 a SC Cordi[ Instal Servicii
SRL cu sediul în Ploie[ti, str. Democra]iei, nr.
103, jude]ul Prahova, având stabilite
urm`toarele termene: pentru depunerea
cererilor privind crean]ele n`scute în cursul
procedurii: 31.10.2014, pentru verificarea
crean]elor n`scute în cursul procedurii, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
suplimentar al crean]elor este 28.11.2014,
depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute
în cursul procedurii: 16.12.2014, solu]ionarea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii [i pentru întocmirea tabelului de-
finitiv consolidat al crean]elor este 26.12.2014. 

Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul
nr. 9462/105/2013 al Tribunalului Prahova no-
tific` deschiderea procedurii generale a fali-
mentului conform hot`rârii intermediare nr.
1020 din 17.09.2014 a SC Fabissimo Group SRL
cu sediul în P`ule[ti, sat Paulestii Noi, nr. 8,
jude]ul Prahova, având stabilite urm`toarele

termene: pentru depunerea cererilor privind
crean]ele n`scute în cursul procedurii:
31.10.2014, pentru verificarea crean]elor
n`scute în cursul procedurii, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimen-
tar al crean]elor este 28.11.2014, depunerea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii: 16.12.2014, solu]ionarea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii [i pentru întocmirea tabelului de-
finitiv consolidat al crean]elor este 26.12.2014. 

Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul
nr. 1178/105/2014 al Tribunalului Prahova no-
tific` deschiderea procedurii generale a fali-
mentului conform hot`rârii intermediare nr.
989 din 12.09.2014 a SC Panlian Construct SRL
cu sediul în comun` Tinosu, sat Pisculesti, nr.
80, jude]ul Prahova, având stabilite
urm`toarele termene: pentru depunerea
cererilor privind crean]ele n`scute în cursul
procedurii: 31.10.2014, pentru verificarea
crean]elor n`scute în cursul procedurii, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
suplimentar al crean]elor este 05.12.2014,
depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute
în cursul procedurii: 22.12.2014, solu]ionarea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii [i pentru întocmirea tabelului de-
finitiv consolidat al crean]elor este 10.01.2015. 

Revalactiv SPRL notific` intrarea în procedura
simplificat` [i începerea procedurii falimen-
tului în dosarul nr. 4021/105/2013 al Tribunalu-
lui Prahova prin hot`rârea intermediar` nr.
970 din 12.09.2014 privind pe SC SIVEM SRL cu
sediul social în comun` Blejoi, sat Pisculesti,
nr. 77, jude]ul Prahova.

LICITA}II
Date identificare achizitor SC Fise Electrica
Serv SA -SISE Electrica Transilvania Sud, cu
sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, CUI
14493251, tel. +40268305598, fax
+40268305594, achizi]ioneaz` Echipamente
electrice de înalt` tensiune -Cablu, accesorii
cablu, stâlp metalic, Cod CPV 31310000-2 –Ca-
bluri de distribu]ie; 31340000-1 -Accesorii de
cablu, izolate; 44212226-9 -Stâlpi de electrici-
tate; în cantit`]ile [i condi]iile prevazute în
documenta]ia de atribuire. Adresa la care se
poate solicita documenta]ia de atribuire: SISE
Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 De-
cembrie nr. 17A, tel: +40268305598, fax:
+40268305594. Documenta]ia de atribuire se
pune la dispozi]ia operatorilor economici gra-
tuit, în urm` solicit`rii scrise a acestora. 2. Pro-
cedura aplicat`: „Licita]ie deschis`”. 3.
Împ`r]ire pe loturi: DA. Se pot depune oferte
pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul
unui lot nu se accept` oferte par]iale. 4. Locul
de livrare a produselor: DDP benficiar în local-
itatea Ghimbav, jud. Bra[ov. 5. Natura [i canti-
tatea produselor ce se vor achizi]iona:
Echipamente electrice de înalt` tensiune -
Cablu, accesorii cablu, stâlp metalic în can-
tit`]ile  prev`zute în documenta]ia de
atribuire. 6. Durata contractului: 3 luni de zile.
Termenul de livrare: max. 30 zile de la data
semn`rii contractului de furnizare. 7.a. Data
limit` de primire a ofertelor: 08.10.2014, ora
09.00. Data deschiderii ofertelor: 08.10.2014,
ora 10.00. b. Adresa la care se depun ofertele:
sediul SISE Electrica Transilvania Sud, Bra[ov,
Str. 13 Decembrie nr. 17A, etaj I, secretariat gen-
eral. c. Limba de redactare a ofertelor: limba
român`. 8. Modalit`]ile de finan]are: surse
proprii. 9. Criterii de calificare conform preved-
erilor din Fi[a de date. 10. Perioada de valabil-
itate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii
ofertelor. 11. Criteriul de atribuire a contractu-
lui: „pre]ul cel mai scazut”. 12. Garan]ie de par-
ticipare: conform Documenta]ie de atribuire.

Date identificare achizitor SC Fise Electrica
Serv SA -SISE  Electrica Transilvania Sud, cu
sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, CUI
14493251, tel. +40268305598, fax
+40268305594, achizi]ioneaz` Blocuri de
beton pentru montare cabluri, Cod CPV
44114220-0– Conducte [i racorduri din beton;
în cantit`]ile [i condi]iile prevazute în docu-
menta]ia de atribuire. Adresa la care se poate
solicita documenta]ia de atribuire: SISE Elec-
trica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 Decem-
brie nr. 17A, tel: +40268305598, fax:
+40268305594. Documenta]ia de atribuire se
pune la dispozi]ia operatorilor economici gra-
tuit, în urma solicit`rii scrise a acestora. 2. Pro-
cedura aplicat`: „Licita]ie deschis`” 3.
Împ`r]ire pe loturi: NU. 4. Locul de livrare a
produselor: DDP benficiar în localitatea Ghim-
bav, jud. Bra[ov. 5. Natura [i cantitatea pro-
duselor ce se vor achizi]iona: Blocuri de beton
pentru montare cabluri în cantit`]ile pre-
vazute în documenta]ia de atribuire. 6. Durata
contractului: 3 luni de zile. Termenul de
livrare: max. 30 zile de la data semn`rii con-
tractului de furnizare. 7.a. Data limit` de prim-
ire a ofertelor: 08.10.2014, ora 11.00. Data
deschiderii ofertelor: 08.10.2014, ora 12.00. b.
Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE
Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 De-
cembrie nr. 17A, etaj I, secretariat general. c.
Limba de redactare a ofertelor: limba român`.
8. Modalit`]ile de finan]are: surse proprii. 9.
Criterii de calificare conform prevederilor din
Fi[a de date. 10. Perioada de valabilitate a ofer-
tei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
11. Criteriul de atribuire a contractului: “pre]ul
cel  mai  scazut”. 12. Garan]ie de participare:
conform Documenta]ie de atribuire.

Anun] public privind \nchirierea unui spa]iu,
proprietate public` a jude]ului Teleorman.
Consiliul Jude]ean Teleorman, cu sediul \n str.
Dun`rii nr. 178, municipiul Alexandria, jude]ul
Teleorman, cod de \nregistrare fiscal`
4652686, telefon 0247-311.201, int 337, fax 0247-
315.505, organizeaz` licita]ie public` pentru
\nchirierea unui spa]iu, situat \n imobilul Cen-
tral de S`n`tate “Regele Carol I” Depara]i, \n
suprafa]` util` de 12,00 mp, proprietate pub-
lic` a jude]ului Teleorman, pentru
desf`[urarea de activitate farmaceutic` de uz
uman. Pre]ul minim de pornire a licita]iei este
de 2 euro/mp/lun` (f`r̀  TVA). Licita]ia va avea
loc \n ziua de 22 octombrie 2014, ora 12:00 la

sediul Consiliului Jude]ean Teleorman, cam-
era 62. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
de la sediul Consiliului Jude]ean Teleorman,
cam 62, tel. 0247-311.201, int 337.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Ad-
ministra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` deschis`: 1) Obiectul licita]iei publice:
închirierea unui teren situat în curtea Liceului
Sanitar Vasile Voiculecsu Oradea, str. Clujului
nr. 66– în vederea amplas`rii unui chio[c. 2)
Organizatorul licita]iei: Consiliul Local prin Ad-
ministra]ia Imobiliar̀  Oradea; 3) Procedura de
închiriere: licita]ie public` deschis`, cu oferta
în plic închis. Se va prezen]a oferta financiar`
pentru fiecare amplasament separat. 4) Pre]ul
de pornire a licita]iei: 25 lei/mp/lun`. Val-
oarea adjudecat` a chiriei se va actualiza
anual cu nivelul indicelui general al pre]urilor
de consum din perioada anterioar`. 5) In-
struc]iunile de organizare [i desf`[urare a pro-
cedurii: se pot desc`rca accesând site-ul
www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii; 6)
Garan]ia de participare: 150 lei, achitat` prin
virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea sau numerar depus la casieria
Administra]iei Imobiliare Oradea, Sala
Ghi[eelor – parter; 7) Termenul limita de
depunere a ofertelor: 29.09.2014 ora 09:00.
8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân val-
abile pe perioada de 90 de zile de la dat` de-
schiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor:
29.09.2014 ora 13:00, Sala 201, et. ÎI, cl`direa
Prim`riei municipiului Oradea, P-ta Unirii nr.
1, în [edin]a public`. 10) Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine: - Vandici Naomi – con-
silier Birou Achizi]ii Publice, tel. 0259/437.000,
int. 230. - Curta Simona /Cisma[ Aurelian- ref-
erent Compartiment Spa]ii, tel.0259/437000,
int. 126.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Ad-
ministra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-ta Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` deschis`. 1) Obiectul licita]iei publice:
închirierea unui teren situat în curtea Liceului
Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea, str. Onisi-
for Ghibu nr. 3 – în vederea amplas`rii unui
chio[c. 2) Organizatorul licita]iei: Consiliul
Local prin Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3)
Procedura de închiriere: licita]ie public` de-
schis`, cu oferta în plic închis. Se va prezen]a
oferta financiar` pentru fiecare amplasament
separat. 4) Pre]ul de pornire a licita]iei: 25
lei/mp/luna. Valoarea adjudecat` a chiriei se
va actualiza anual cu nivelul indicelui general
al pre]urilor de consum din perioada ante-
rioar`. 5) Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca ac-
cesând site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii; 6) Garan]ia de participare: 150 lei,
achitat` prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea sau numerar depus la casieria
Administra]iei Imobiliare Oradea, Sala
Ghi[eelor – parter; 7) Termenul limita de
depunere a ofertelor: 29.09.2014, ora 09:00.
8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân val-
abile pe perioada de 90 de zile de la dat` de-
schiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor:
29.09.2014 ora 13:30, Sala 201, et. ÎI, cl`direa
Prim`riei municipiului Oradea, P-ta Unirii nr.
1, în [edin]a public`. 10) Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine: - Vandici Naomi – con-
silier Birou Achizi]ii Publice, tel. 0259/437.000,
int. 230. - Curta Simona /Cisma[ Aurelian- ref-
erent Compartiment Spa]ii, tel.0259/437000,
int. 126.

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
Neam]. Serviciul Fiscal Or`[enesc Târgu
Neam]. Dosar de executare nr. 10634; 10635/
08.09.2014. Nr. 10883 din 10.09.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014, luna
septembrie, ziua 10. În temeiul art. 162 alin.
(2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 15, luna oc-
tombrie, orele 12, anul 2014, în localitatea Tg.
Neamt, str. {tefan Cel Mare, nr. 48, se vor
vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri
imobile, proprietate a garan]ilor: Ivasuc Iulian
cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Aleea
Rozelor, nr. 42, bl. K4, sc. A, ap. 3, jud. Ia[i [i Iva-
suc Cornelia cu domiciliul fiscal în localitatea
Ia[i, str. P`curari, nr. 114, bl. 581, et. 1, ap. 3, jud.
Ia[i, pentru debitorul Birou Notar Public
Suleap Mihai, cod de identificare fiscal`
RO21033485, cu sediul \n municipiul Ia[i, str.
P`curari nr. 122, bloc 582, sc. B, parter, jud. Ia[i.
Descrierea bunului imobil, descrierea sumar`:
Pre]ul de evaluare (lei) exclusiv TVA: Pre]ul de
pornire a licita]iei a – I - a (lei): Teren categoria
de folosin]` arabil \n suprafa]` de 1800 mp,
situat \n extravilanul com. Agapia, jud. Neam],
punctul Filioara. 39826 lei. 39826 lei; Teren cat-
egoria de folosin]` livezi \n suprafa]` de 1086
mp, situat \n extravilanul com. Agapia, jud.
Neam], punctul Filioara. 25949 lei. 25949 lei.
*) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplica-
bil` pentru pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabil` în conformitate 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 ulte-
rioare. Bunurile imobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele: Creditori: AJFP
Ia[i. Sarcini: Act notarial – contract de ipotec`
imobiliar` 644 [i 646 din 15.02.2013. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la ter-
menul 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 par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei, taxa achitata \n contul

RO42TREZ4935067XXX002934, deschis la Tre-
zoreria Tg. Neam], pentru beneficiar Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam],
CUI 2612782 cu OP sau mandat po[tal; împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]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 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` 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 Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`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 num`rul
de telefon 0233 790040. Data afi[`rii:
10.09.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Serviciul Colectare [i Executare Silit`
Persoane Juridice. Nr. 1378 din 17.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mo-
bile. Anul 2014 luna septembrie ziua 17. În
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
în ziua de 07, luna octombrie, anul 2014, ora
10, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam] cu sediul în locali-
tatea Piatra Neam], B-dul. Traian nr. 19 bis, se
vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri mobile, proprietatea debitorilor: SC
Electrocasnica SRL, cu domiciliul fiscal local-
itatea Piatra Neam], str. Decebal, bl. I3,
parter, jud. Neam], cod de identificare fiscal`
2040478, dosar de executare 148/ 2014. De-
numirea bunului mobil, descriere sumar`:
Autoturism marca BMW 523 I, an fabrica]ie
– 2007, motor – benzin`, capacitate cilin-
dric` - 2497 cmc, nr. kilometri – 91382 km.,
stare general` – foarte bun`. Drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile:
Procesul verbal de sechestru nr. 11064/
10.03.2014 emis de AJFP Neam]. Buc. 1. Pre]ul
de pornire a licita]iei, exclusiv TVA *:45.692
lei. 2. SC Nord – Est Consulting SRL, cu domi-
ciliul fiscal \n loc. Piatra Neam], str. Mihai Em-
inescu, nr. 4, bl. D3, sc. A, ap. 7, jud. Neam],
cod de identificare fiscal` 19241620, dosar de
executare 10690. Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`: Utilaj pentru foraj Comac-
chio MC900P, fabrica]ie 2009, ore
func]ionare 1105, standard – f`r` macara
p`jini, stare func]ionare: bun`, motorizare /
putere (kw) – Deutz / 112. Drepturile reale [i
privilegiile care greveaz` bunurile : Procesul
verbal de sechestru nr. 801/ 06.05.2014 emis
de AJFP Neam]. Buc. 1. Pre]ul de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA *: 553.700 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 (06.10.2014, ora 16.00): - oferte de
cump`rare; - în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(plata se va face în contul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], nr.
RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782
deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; - 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 persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; -
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` 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 complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0233 207602, interior 4410 sau 4510
între orele 8.30 – 14.00. Data afi[`rii:
17.09.2014.

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale
SA Giurgiu organizeaz` în data de 08.10.2014,
ora 11.00, la sediul companiei din Giurgiu, [os
Portului 1, licita]ie public` deschis` cu stri-
gare pentru închirierea suprafe]ei de 800mp
teritoriu portuar, din Portul Giurgiu. Închiri-

erea teritoriului portuar se va face pentru
desf`[urarea de activit`]i comerciale [i de
agrement, prin licita]ie public` deschis` cu
strigare în conformitate cu prevederile: -HG
520/1998 privind înfiin]area CN APDF SA
Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`,
privind administrarea porturilor [i c`ilor nav-
igabile, utilizarea infrastructurilor de trans-
port naval apar]inând domeniului public,
precum [i desf`[urarea activit`]ilor de trans-
port naval în porturi [i pe c`ile navigabile in-
terioare; -Ordinul MTI nr. 1286/2012 pentru
aprobarea Regulamentului privind închiri-
erea infrastructurii de transport naval care
apar]ine domeniului public al statului [i este
concesionat` administra]iilor portuare [i
/sau de c`i navigabile interioare. Docu-
menta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la
care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de
la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portu-
lui nr.1, începând cu data de 23.09.2014, iar
ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA
din Giurgiu, {os. Portului nr.1, pân` la data
de 06.10.2014, ora 16.30. Preciz`m c` nu se
percepe tax` de participare la licita]ie. In-
forma]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel
0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email: mar-
keting@apdf.ro.  

SC Storsistem SRL societate aflat` în reorgani-
zare judiciar` prin administrator judiciar
anun]` vânzarea la licita]ie public` a
bunurilor mobile [i imobile conform Planu-
lui de Reorganizare [i a raportului de evalu-
are ce a fost încuviin]at de Adunarea
Creditorilor din 04.07.2013. Licita]ia public`
are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor
din 17.01.2013, 15.04.2013 [i 04.07.2013 a regu-
lamentelor de participare la licita]ie pentru
bunurile mobile respectiv, Utilaj de sudat la 2
capete -Orion ÎI-S, la pre]ul de 8.035,2 lei (in-
clusiv TVA), utilaj automat de t`iat bagheta,
la pre]ul de 1.450,8 lei (inclusiv TVA), utilaj au-
tomat de debitat la 2 capete GEMINII III-A, la
pre]ul de 10.788 lei (inclusiv TVA) [i imobilul
ce situat în Ploie[ti, str. Mimiului, nr.4, jud.
Prahova [i este compus din teren în suprafa]`
de 2.625 mp [i construc]iile amplasate pe
acesta, iar pre]ul de pornire al licita]iei este
de 217.450 lei (f`r` TVA). Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus cu 50% din pre]ul stabilit
în raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii
vor avea loc pe dat` de: 23.09.2014,
25.09.2014, 30.09.2014, 02.10.2014, 07.10.2014,
09.10.2014, 14.10.2014, 16.10.2014, 21.10.2014 [i
23.10.2014 orele 12.00, la sediul administra-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare
la sediul societ`]ii debitoare Ploie[ti, str. Mim-
iului, nr. 4, jude]ul Prahova administratorului
judiciar la telefon 0344104525 cât [i la tele-
fon 0728912600.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare \n
bloc prin licita]ie public` la pre]ul de evaluare
activele punctului de lucru Boldesti - Scaeni,
judet Prahova cuprinse \n anexa 7.1 (bunuri
imobile -teren+cladiri, baraci metalice, dru-
muri interioare, retea apa, retea electrica, in-
stalatii de canalizare, retea gaze, centrala
termica) apar]in~nd SC Foraj Bucuresti SA si
prin licita]ie public` individuala la pretul de
evaluare activele punctului de lucru Boldesti
- Scaeni, judet Prahova cuprinse in anexa 7.1.1
(teren-19523 mp), 7.2.(instalatie de foraj WIRTH
tip B3A), 7.3.(instalatie de foraj FA32), 7.4.(insta-
latie de foraj T3W INGERSOLL RAND), 7.5.(in-
stalatie de foraj agbo 200 300), 7.6 (instala]ie
de foraj Aquadrill 1000-II). Persoanele intere-
sate vor cump`ra caietul de prezentare de la
administratorul judiciar [i vor depune docu-
mentele de participare la licita]ie cu o zi
înainte de data licita]iei. Licita]ia va avea loc
în data de 26.09.2014, ora 14/00. In cazul nead-
judec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de
30.09.2014, 03.10.2014, 07.10.2014 respectiv
10.10.2014 la aceeasi ora la sediul admin-
istrorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800.

PIERDERI
SC Kwizda Rom~nia SRL, J40/18944/2007, CUI
22543440, declar` distrus \n incendiu certifi-
catul constator emis \n temeiul art. 17(1) alin
(1) lit. c) din legea nr. 359/2004 eliberat \n baza
declara]iei pe proprie r`spundere \nregistrat`
sub nr 98807 din 07.03.2013. Se declar` nul. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare [i proces
verbal predare-primire nr. 18728/27.02.1992,
Cop`ceanu Rada. Le declar nule. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` aparta-
ment, Petrovici Teodora. O declar nul`.

Pierdut contract construire nr.
5816/67/31.12.1968 [i proces verbal din
7.07.1969, pe numele Albu Floren]a. Le declar
nule. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` nr. 7333,
pe numele Ganea Vasile [i Petra. O declar
nul`. 

Pierdut adeverin]` plat` integral` aparta-
ment, pe numele Manole Cornel. O declar
nul`. 

Pierdut adeverin]` plat` integral`, Miller Vera,
Bagheru Vasile. O declar nul`. 

Pierdut proces verbal predare
nr.68562/2/9/1991 eliberat de Romconfort SA
Bucure[ti, Mirica Rodica [i Aurelian. Îl declar
nul. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare
nr.32340/6/1992 [i proces verbal
nr.32340/6/1992, pe numele Letea Eleonora
Lucia. Le declar nule.

Pierdut Certificat de înregistrare pe firma TDC
Sunshine World Consulting SRL, sediul social
Bucure[ti, Sector 2, [oseaua Colentina nr.21,
bloc R24, scara B, etaj 2, ap.53, cod unic de în-
registrare 29520036 din data de 09.01.2012,
J40/163/2012, îl declar nul.

Group Marius Dana Luisa Business SRL, sediu
str. Sol Cîndea Ion 11, C.U.I. 27808920,
J40/12214/2010, declar pierdut Certificatul
Constatator de autorizare.


