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OFERTE SERVICIU
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.

Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor
Copilului [i Adop]ie, cu sediul în B-dul Gheorghe
Magheru nr. 7, sector 1, Bucure[ti, scoate la concurs în
data de 06.11.2014, ora 10:00, la sediul Autorit`]ii,
postul vacant de auditor asistent. Condi]iile specifice
pentru ocuparea func]iei publice vacante de auditor,
gradul profesional asistent: -studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor eco-
nomice; -vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice: minimum 1 an; Dosarul
de concurs va con]ine urm`toarele: a) formularul de
înscriere prev`zut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea [i
dezvoltarea carierei func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; b) copia actu-
lui de identitate; c) copiile diplomelor de studii [i ale
altor acte care atest` efectuarea unor specializ`ri; d)
copia carnetului de munc` sau, dup` caz, o adev-
erin]` care s` ateste vechimea în munc` [i, dup` caz,
în specialitatea studiilor necesare ocup`rii func]iei
publice; e) cazierul judiciar; f) adeverin]a care s` at-
este starea de s`n`tate corespunz`toare, eliberat`
cu cel mult 6 luni anterior derul`rii concursului de
c`tre medicul de familie al candidatului sau de c`tre
unit`]ile sanitare abilitate; g) declara]ia pe propria
r`spundere sau adeverin]a care s` ateste c` nu a
desf`[urat activit`]i de poli]ie politic`. Copiile de pe
actele mai sus men]ionate se prezint` în copii legal-
izate sau înso]ite de documentele originale, care se
certific` pentru conformitatea cu originalul de c`tre
secretarul comisiei de concurs. Bibliografia se ridic`
de la sediul Autorit`]ii în momentul depunerii
dosarului de concurs. Dosarele de concurs se depun
în termen de 20 de zile de la data public`rii
anun]ului. Informa]ii suplimentare se ob]in la tele-
fon: 021/310.07.89. 

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

Carte pentru \nceputul anului [colar. 0733.940.772.
0761.674.276.

CITA}II
Timi[an Ioan cheam` în judecat` pe P`r`u Maria, cu
domiciliu necunoscut, în dosarul nr.3958/278/2011*
fond uzucapiune în data de 10.10.2014, ora 8:30, cam-
era 24 civil.

Ionescu Mihai citez pe pârâta Fugaru Elena Manuela
în dosar nr. 566/288/2013 la Judec`toria Cluj-Napoca -
partaj bunuri comune, pentru data de 23.10.2014.

Se citeaz` numitul Pop Vasile, în calitate de pârât, la
Judec`toria Z`rne[ti, Str.Aleea Uzinei, nr.9, jude]ul
Bra[ov, pentru termenul de judecat` din data de 01.oc-
tombrie.2014, ora - 9.00, Sala 1 -Cavaler I.Alduleanu, c3-
civil, în proces cu Spitalul Or`[enesc Sinaia, în calitate
de reclamant în dosarul nr.20865/197/2012.

C`t`noiu Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Zl`tunoaia, comuna Suli]a, jude]ul Boto[ani, este citat
în calitate de pârât în dosarul nr. 27893/193/2013,
având ca obiect “divor]”, la Judec`toria Boto[ani, pen-
tru termenul de judecat` din data de 08.10.2014, în
contradictoriu cu C`t`noiu Daniela.

|n dosarul nr. 4612/1748/2013, Judec`toria Cornetu, \n
numele legii, hot`r̀ [te, \n sentin]a Civil` nr. 1289/2014,
sedin]a public` de la 10.02.2014. Admite ac]iunea for-
mulat` de reclamantul Vasile Gheorghi]a, domiciliat \n
com. Ciorog~rla, Str. Mare nr 16, \n: dispune punerea
sub contradic]ie a p~r~tului Vasile Nicolae n`scut la
06.12.1962., cu domiciliul \n comuna Ciorog~rla. 

Dl. Petrescu Adrian, este chemat în data de 26. Sep-
tembrie. 2014, ora-08.30, la Judec`toria Sector 1 Bu-
cure[ti, Str. Danielopol, nr.2-4, sector 4, în calitate de
debitor în dosarul cu num`rul 25417/299/2014 în con-
tradictoriu cu Marfin Bank (România) SA, în calitate
de creditor [i SC Office Mex Concept SRL, în calitate de
ter] poprit, în litigiul având ca obiect validare poprire.

NOTIFICåRI
Dosar nr. 3002/121/2014. Tribunalul Gala]i. Salina 2000
SPRL Gala]i, desemnat` lichidator, notific` deschiderea
procedurii simplificate a falimentului SC Simm’s Inter-

national SRl, Gala]i (CUI 2382659, J17/2378/1992). Ter-
menul limit` pentru depunerea declara]iilor de
crean]` este 22.10.2014, termenul pentru \ntocmirea
tabelului preliminar al crean]elor 29.10.2014 [i ter-
menul pentru definitivarea tabelului crean]elor
19.11.2014. Prima adunare a creditorilor convocat` de
judec`torul sindic: 11.12.2014, sala 11, ora 09:00, Tri-
bunalul Gala]i, sala 11. Rela]ii suplimentare la telefon:
0236-167.243.

SOMA}II
Stan Constantin domiciliat în Alexandria, str. Alexan-
dru Ghica, nr. 211 C, jud. Teleorman, solicit` în dosarul
nr. 1685/740/2014 al Judec`toriei Alexandria, jud.
Teleorman, ca instan]a s` constate c` a dobândit în
deplin` proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani,
suprafa]a de 342 mp, conform schi]ei anexate, f`r` a
de]ine titlu de proprietate, iar în baza art. 35 C.pr.civ
s` se constate c` a devenit proprietar [i asupra
urm`toarelor cl`diri: C1 - cas` din paiant`, în
suprafa]` de 28 mp, C2 - anex` din paiant`, având 16
mp [i o alt` anex` C3 - din paiant` având 8 mp, situ-
ate în mun. Alexandria, str. Negru Vod`, nr. 211 C,
jude]ul Teleorman, având urm`torii vecini: N - [erban
Ion, S - Meca Nelu, V - str. Negru Vod`, E - Prim`ria
Alexandria.

Orice persoan` interesat` este somat` ca, în termen
de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii, s` for-
muleze opozi]ii. În caz contrar se va proceda la jude-
carea cererii.

DIVERSE
SC Comat Profesional Colect cu sediul în str. Indepen-
den]ei nr.42, Ilfov, C.U.I 33482143 informeaz` pe cei
interesa]i c` s-a depus solicitarea pentru emiterea
autoriza]iei de mediu pentru activitatea Comer] cu
ridicata al de[eurilor [i resturilor, desf`[urat` în str.
Luica nr.46, sector 4, Bucure[ti. Informa]ii se pot so-
licita la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Bu-
cure[ti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1, 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].

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comu-
nic`m deschiderea procedurii generale de insolven]`
împotriva debitorului SC Oxygaz Plus SRL,
CIF:21108006, înmatriculat` la ORC sub nr.
J11/176/2007, de c`tre Tribunalul Cara[-Severin în
dosar nr. 2940/115/2014. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererilor de admintere a crean]elor
asupra averii debitorului la 27.10.2014; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor la 17.11.2014; Termen pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor la 03.12.2014; [edin]a
adun`rii generale a creditorilor debitorului va avea
loc în data de 24.11.2014, ora 12:00, la adresa: str.
Calea Caransebe[ului, nr. 16A, jud. Cara[-Severin; Ter-
men pentru depunerea contesta]iilor împotriva
tabelului preliminar al crean]elor debitoarei 7 zile de
la data public`rii tabelului preliminar în BPI. Admin-
istrator judiciar Consultant Insolven]` SPRL, prin aso-
ciat coordonator ec. Popescu George.

În temeiul art. 53 din Legea 85/2014, Consultant In-
solven]` SPRL în calitate de administrator judiciar al
debitoarei SC Oxygaz Plus SRL, având cod fiscal
21108006, înmatriculat` la ORC sub nr. J11/176/2007,
numit prin Încheierea civil` nr. 128/JS/CC/11.09.2014,
în dosarul nr. 2940/115/2014, convoac` Adunarea
General` a Asocia]iilor, care va avea loc în data de
01.10.2014, ora 12.00,  la sediul debitoarei din locali-
tatea Re[i]a, str. Mociur, nr. 50, jud. Cara[-Severin. Ad-
ministrator judiciar Consultant Insolventa SPRL, prin
asociat coordonator ec. Popescu George.

În Dosarul nr. 2248/288/2010 al Judec`toriei Râm-
nicu Vâlcea, încheierea din 5 septembrie 2014,  în nu-
mele legii, instan]a dispune: admite cererea de
îndreptare eroare material` formulat` de expert
Vucea Gheorghe, în cauza civil` privind pe reclaman-
tul B`lan Radu, în contradictoriu cu pârâ]ii B`lan
Elena [i B`lan Ioan Cosmin, având ca obiect partaj
judiciar reduc]iunea liberalit`]ilor [i raportul
dona]iei - disjungere din dosarul nr. 5434/288/2009.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în
încheierea de [edin]` din 6 iunie 2014, cu privire la
numele exper]ilor [i sumele stabilite cu titlu de ono-
rarii definitive [i cheltuieli cu efectuarea expertizei,
în sensul urm`tor: în loc de „stabile[te onorariu de-
finitiv pentru expert Vucea Gheorghe, în sum` de
500 lei [i cheltuieli cu efectuarea expertizei în val-
oare de 12,90 lei se va consemna corect „stabile[te
onorariu definitiv pentru expert Serghie Nicolae,... în
sum` de 500 lei [i cheltuieli cu efectuarea expertizei
în valoare de 12,90 lei”; în loc de „stabile[te onorariu
definitiv pentru expert Serghie Nicolae... în sum` de
700 lei” se va consemna corect „stabile[te onorariu
definitiv pentru expert Vucea Gheorghe… în sum`
de 700 lei”. Cu drept de recurs în termen de 15 zile
de la comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` din
5 septembrie 2014.

În dosarul nr. 2248/288/2010 al Judec`toriei Râmnicu
Vâlcea, sentin]a civila Nr. 3215 bis/13 Iunie 2014, în
numele legii instan]a hot`r`[te: admite în parte cer-
erea, astfel cum a fost precizat`, formulat` de recla-
mantul B`lan Radu, cu domiciliul în Germania
Blumenstr.4, 78591 Durchhausen, în contradictoriu
cu pârâ]ii B`lan Elena [i B`lan Ioan Cosmin, ambii cu
domiciliul în Rm. Vâlcea, General Magheru, bl. V l, sc.
A, et. 11, ap. 27, jud. Vâlcea. Anuleaz` ca netimbrate
cererile formulate de pârâ]ii B`lan Elena [i B`lan
Ioan Cosmin, de la f. 54 [i f. 59, privind divizarea pa-
sivului succesoral. Anuleaz` ca netimbrat` cererea
formulat` de reclamant, având ca obiect constatarea
nulit`]ii absolute a contractului de vânzare
cump`rare autentificat sub nr. 3387 din 13. 10.2008.
Respinge cererea formulat` de reclamant, având ca
obiect raportul dona]iilor [i reduc]iunea acestora,
pentru imobilele ce au format obiectul contractelor
de vânzare cump`rare nr. 3387 din 13 octombrie
2008 [i nr. 1576 din 23.05.2008. Admite cererea
având ca obiect reduc]iunea testamentului auten-
tificat sub nr. 2997 din 28.07.2005 [i, în consecin]`
dispune reduc]iunea acestuia pentru rezerva succe-
soral` a reclamantului, de 1/3. Dispune sistarea st`rii
de indiviziune cu privire la masa succesoral` r`mas`
la decesul autorului B`lan Mircea, prin atribuirea
bunurilor c`tre reclamant [i c`tre pârâta B`lan Elena,
potrivit variantei I întocmit` de expert Vucea Gheo-

rghe (f. 126), cu plata sultei corespunz`toare, dup`
cum urmeaz`: Lotul nr.l - se atribuie reclamantului
B`lan Radu [i se compune din urm`toarele bunuri: l
fotoliu tapi]at cu piele = 1500 lei; 2 fotolii tapitate =
1000 lei; l frigider Arctic 2 = 700 lei; l aragaz cu trei
ochiuri [i cuptor = 400 lei; 2 TV color ( Sport [i Sony)
= 300 lei. Total valoare lot - 3900 lei. Pentru compen-
sarea valoric` a loturilor prime[te sult` de la pârâta
B`lan Elena ( c`reia i se atribuie lotul 2), în sum` de
4485,87 lei. Lotul nr. 2 - se atribuie pârâtei B`lan Elena
[i se compune din urm`toarele bunuri: l autoturism
CIELO = 5940 lei; l garn. mobil` sufragerie (dulap 2
u[i, mas`, 6 scaune) = 2380 lei; l col]ar 3 corpuri =
1200 lei; l dulap cu 3 u[i = 1600 lei; l mobil` dormitor
( [ifonier cu 3 u[i, pat dublu) = 2500 lei; l corp mobil`
cu 2 sertare = 400 lei; l mobil` dormitor (canapea
ext.) = 500 lei; l bibliotec` cu 3 corpuri = 500 lei; l
dulap suspendat 3 u[i (buc`t`rie) = 900 lei; l mas`
extensibil` (buc`t`rie) = 300 lei; 50 c`r]i specialitate
= 2500 lei; l ceas perete cu pendul = 500 lei; Depozit
la Raiffeisen:’ RO36RZBR 0000060007296570 =
2037,62 lei. Total valoare lot - 21257,62 lei. Pentru com-
pensarea valoric` a loturilor pl`te[te sult` c`tre
reclamantul B`lan Radu (c`ruia i se atribuie lotul I),
în sum` de 4485,87 lei. Oblig` reclamantul la cheltu-
ieli de judecat` c`tre pârâta B`lan Elena în sum` de
700 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la
comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` din 13
iunie 2014.

LICITA}II
SC Rova RMR SA prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` teren in-
travilan in suprafata de 5.650,18 mp situat in Ro[iorii
de Vede, str. Uzinei, nr. 1, jud. Teleorman la pretul de
evaluare. Licita]ia va avea loc in data de 30.09.2014,
ora 13/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244-
519.800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat`
în ziua de 07.10.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.

Marina DMJ SRL Gala]i, C.U.I. 24255850, prin lichidator
judiciar EXPERT AM SPRL, desemnat în Dosar nr.
6429/121/2013, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 25.09.2014, 02,09.10.2014 ora 14:00, stoc de
marf` constând în bunuri alimentare  la pre]ul redus
cu 40% fa]` de cel stabilit prin raport de evaluare de
2.922,78 lei. La aceast` valoare nu se calculeaz` TVA.
{edin]ele de licita]ie au loc la sediul lichidatorului ju-
diciar, iar ofertan]ii vor achita pân` la ora licita]iei con-
travaloarea Caietului de sarcini [i garan]ia de 10%.
Prezentul anun] constituie [i notificare c`tre creditori,
debitori [i orice alt`  persoan` interesat` în cauz`. Ra-
portul de evaluare poate fi studiat la sediul lichida-
torului judiciar din Gala]i, str. Plantelor nr. 7. Rela]ii
suplimentare la telefon 0236-470.525; 0722.654.481.

SC Sarena S.G. SRL prin lichidator judiciar, anun]` vân-
zarea la licita]ie public` a bunului aflat în patrimo-
niul societ`]ii, respectiv spa]iul comercial (barac`)
situat în Ploie[ti, str. Gageni, nr.100, jud. Prahova, în
incinta Spitalul Jude]ean terenul fiind proprietatea
Cosiliului Jude]ean Prahova. Activul are o structura
metalic`, tâmpl`rie PVC cu geam termopan, etc.;
utilit`]i : instala]ie electric` – corpuri de iluminat , in-
stala]ii sanitare – ap` canal, la pre]ul de 9.700 lei.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50% din
pre]ul stabilit în raportul de evaluare. Licita]iile vor
avea loc pe dat` de: 30.09.2014, 02.10.2014, 07.10.2014,
09.10.2014, 14.10.2014, 16.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014,
28.10.2014 [i 30.10.2014 orele 13.00 la sediul lichida-
torului din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B
Et.7. jud. Prahova. Condi]iile de participare [i rela]ii su-
plimentare la tel. 0344104525.

SC Sound & Decor Party SRL, prin lichidator judiciar
anun]` vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor mo-
bile aflate în patrimoniul debitoarei. Pre]ul de pornire
al licitiei este redus cu 25% din pre]ul stabilit în
rapoartele de evaluare. Licita]iile vor avea loc la data
de: 30.09.2014, 07.10.2014, 14.11.2014 21.10.2014,
04.11.2014, 18.11.2014, 25.11.2014, 03.12.2014, 09.12.2014
[i 17.12.2014 orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344-104.525.

SC Rimini Production SRL societate aflat` în reorgani-
zare judiciar` prin administrator judiciar anun]` vân-
zarea la licita]ie public` a bunurilor mobile astfel cum
sunt identificate [i evaluate în Planul de Reorganizare.
Licita]ia public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii
Creditorilor din 27.04.2011, 22.11.2012 [i 15.04.2013 a
regulamentelor de participare la licita]ie pentru
bunurile mobile, pre]ul de pornire al licita]iei este
redus cu 50% din pre]ul men]ionat în Planul de Reor-
ganizare. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de:
02.10.2014, 07.10.2014, 09.10.2014, 14.10.2014,
16.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014, 28.10.2014, 30.10.2014
[i 31.10.2014, orele 12.30, la sediul administratorului
judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare sediul administra-
torului judiciar cât [i la telefon 0344104525. SC Sound
& Decor Party SRL, prin lichidator judiciar anun]` vân-
zarea prin licita]ie public` a bunurilor mobile aflate în
patrimoniul debitoarei. Pre]ul de pornire al licitiei
este redus cu 25% din pre]ul stabilit în rapoartele de
evaluare. Licita]iile vor avea loc pe dat` de:
30.09.2014, 07.10.2014, 14.11.2014 21.10.2014, 04.11.2014,
18.11.2014, 25.11.2014, 03.12.2014, 09.12.2014 [i 17.12.2014
orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344-
104.525.

SC Gealva & Lyly SRL, prin lichidator, anun]` vânzarea
prin licita]ie public` a terenului situat în Breaza, str.
Plaiului, nr. 98, jud. Prahova, în suprafa]` de 6.731 mp
din m`sur`tori [i din acte 6.600 mp, la pre]ul de
22.212 lei plus TVA, pre]ul de pornire al licita]iei fiind
redus cu 25% din pre]ul stabilit în raportul de evalu-
are [i aprobat de Adunarea Creditorilor din
08.08.2014. Licita]iile vor avea loc pe dat` de:
25.09.2014, 02.10.2014, 07.10.2014, 09.10.2014,
14.10.2014, 16.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014, 28.10.2014
[i 30.10.2014, orele 13.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de participare
la licita]ie în cuantum de 500 lei (f`r` TVA), respectiv
620 lei (inclusiv TVA). Rela]ii suplimentare: 0344-
104.525.

În temeiul art. 162 alin. (1), (2) [i art.136 alin. 5 [i alin.
8 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
15, luna octombrie, orele 12.00, anul 2014 va avea loc
la sediul A.J.O.F.M. Vâlcea situat în Rm.Vâlcea, Str.

Dacia, nr.8, bl. Transcozia, sc.B, et.2, cam.14, jud.Vâl-
cea, vânzarea la licita]ie public` (a treia licita]ie) a
bunurilor imobile, apar]inând  debitorului Co-
manescu Valentin cu domiciliu în localitatea
Vaideeni, sat Izvoru Rece, jud.Vâlcea: Proprietatea
imobiliar`, cas` de Locuit -tip P+E -cl`dire nou`
(Scsol= 70,00 mp; Scd= 140,00 mp) +teren cot` parte
(cp), în valoare de 157.830,00 lei, care se poate vinde
pentru recuperarea crean]ei datorate A.J.O.F.M. Vâl-
cea ca urmare a Sentin]ei penale nr.148/13.03.2013
este situat` în Vaideeni, sat Izvoru Rece, jud.Vâlcea.
Pentru c` este a treia licita]ie pre]ul de pornire a
licita]iei este diminuat cu 50% fa]` de pre]ul de eval-
uare, conform art.162 alin.8 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Men]iune: Pre]ul nu include T.V.A. Pentru bunurile
men]ionate mai sus s-a instituit sechestrul asigura-
tor prin Procesul-verbal de aplicare a sechestrului
penal nr.185/P/2011 emis de Parchetul de pe lâng`
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie -Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie, Sentin]a penal` nr.148/13.03.2013 emis`
de Judec`toria Rm.Vâlcea -Sec]ia Penal` în dosarul
11059/288/2012, sechestru înscris în Cartea Funciar`
în favoarea A.J.O.F.M. Vâlcea. Pentru bunurile imobile
men]ionate mai sus nu au fost comunicate titluri ex-
ecutorii de nici un alt creditor. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
înstiin]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, urm`toarele: oferte de cump`rare; dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pomire a licita]iei în contul AJOFM Vâlcea
nr.RO92TREZ6715005XXX000112 deschis la Trezoreria
Rm.Vâlcea, Cod Fiscal: 11342394; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant (prin procura spe-
cial` autentic`); pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe Certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatric-
ulare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la intan]a judecatoreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.172-173
din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr.9212003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare va
pute]i adresa la sediul nostru din Rm.Vâlcea, str.Dacia,
nr.8, bl. Transcozia, et.2, sc.B, et.2, cam.14, jud.Vâlcea
sau la telefon num`rul: 0250.735.608, persoan` de
contact: Lumini]a Georgescu. Data afi[`rii: 19.09.2014.

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 Ia[i. Dosarele executare nr. Q-3. Nr.
12849/ 22.09.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2014 luna octombrie ziua 13. În
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 13 luna octombrie anul
2014 ora 10:00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu
nr. 26, se vor vinde prin vânzare la licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitoru-
lui SC Quick Auto Service SRL Ia[i, cu domiciliul fiscal
în localitatea Ia[i, str. Stejar, nr. 21, bl. Q2, Et. 3, Ap. 14,
cod de identificare fiscal` 24967905: Nr. crt. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`: Cantitate:
Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA (lei): Cota
TVA (%): 1). 1) Autoturism: Fiat, tip: Doblo Cargo, nr.
\nmatriculare IS-06-UIK, an. fab. 2004, nr. identificare:
ZFA22300005300891. 1. 3900 lei. 24%; 2). 1) Autotu-
rism: Hyundai, tip: Elantra, nr. \nmatriculare IS-10-UIK,
an. fab. 2005, nr. identificare: AEHY130011T3BE4. 1.
10100 lei. 24%. Total: 14000 lei. 24%. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa
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 vanz`rii
prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionali-
tate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatric-
ulare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, declara]ie pe proprie r`spundere autentifi-
cat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost re-
spectate prevederile art. 157, pct. 3, din HG nr. 1050/
2004, pentru aprobarea normelor metodologice a OG
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, în sensul c`: debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 10, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la tele-
fon num`rul 0232. 213332 int. 1701. Data afi[`rii:
24.09.2014.

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 Ia[i. Dosarele executare nr. Q-3. Nr.

12850/ 22.09.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2014 luna octombrie ziua 13. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 13 luna octombrie anul
2014 ora 11.00, în localitatea  Ia[i, str. Anastasie Panu
nr. 26, se vor vinde prin vânzare la licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitoru-
lui SC Quick Auto Service SRL Ia[i, cu domiciliul fiscal
în localitatea Ia[i, str. Stejar, nr. 21, bl. Q2, Et. 3, Ap. 14,
cod de identificare fiscal` 24967905: 1. complex de
active compus din: - teren \n suprafa]` de 2757 m.p.
situat \n mun. Ia[i, jud. Ia[i, str. Ia[i - Tome[ti, km. 1; -
construc]ie C1 - hal` s.c. 1023 m.p.; - construc]ie C2 –
s.c. 210 m.p.; - pre] de pornire licita]ie 942.300 lei (ex-
clusiv TVA). Bunurile imobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele: Creditori: 1) Bank
Leumi S.A. – Sucursala Ia[i; 1) A.N.A.F - D.G.F.P. Jud.
Ia[i, Mun. Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26. Sarcini: Con-
tract de garan]ie 259/ 10.02.2009; P.V.S. 7566/
27.05.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vanzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic
de 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 identi-
tate; 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 HG nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a OG 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, în sensul c`: debitorul nu
va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 10, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0232. 213332 int. 1701. Data afi[`rii:
24.09.2014.

Debitorul SC CVA Trans SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str.B-dul Tudor Vladimirescu, nr.225, bl.3, sc.2, ap.1,
jud.Mehedin]i, CIF: 2324862, J25/115/2008, aflat` în
procedura de faliment, dosar nr.7521/101/2013 prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu
sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului
nr.7A, jud.Mehedin]i, scoate la vânzare: Autoutili-
tar` marca Mercedes Benz tipul Sprinter 3, an fab-
rica]ie 2007, num`r de înmatriculare MH10CVA la
un pre] de pornire a licita]iei de 21120,00 lei f`r`
TVA. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr.Severin,
str.Z`br`u]ului, nr.7A, jud.Mehedin]i în data de
29.09.2014 orele 12:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea la Piraeus Bank Su-
cursala Dr. Tr. Severin, pân` la începerea licita]iei a
unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]
iei si achizitionarea caietului de sarcini. Invit`m pe
toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop
[i pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Rela]ii suplimentare la tel. 0742592183,
fax:0252354399, adresa email:office@consultant-in-
solventa.ro. Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
ven]` SPRL prin ec. Emil Popescu.

SC Mis Prod Com SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 28.10.2014, ora 14:00 la sediul lichidatoru-
lui din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova; - autoutilitar` Fiat Doblo an
fabrica]ie 2006; - autoturism Skoda Octavia an fab-
rica]ie 2003. În caz de neadjudecare în dat` de
28.10.2014, se vor organiza licita]ii timp de dou`
s`pt`mâni, în zilele de mar]i, respectiv 04.11.2014,
11.11.2014 ora 14,00. 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 plata în con-
tul de lichidare al SC Mis Prod Com SRL nr.
RO22BTRL03001202D38907XX deschis la Banca
Transilvania, Sucursala Ploie[ti sau în numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza
prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licita]ie
se va face cu cel pu]in o zi înainte de dat` licita]iei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art.
53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele
scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597.751.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator SC Euro Fly Distribution
SRL, RO32880540, J06/128/2014. Declar nul.

Pierdut legitima]ie serviciu nr. 158 Direc]ia Sanitar`
Veterinar` [i pentru Siguran]a Alimentelor Bucure[ti,
Chertes Mircea Lucian.

Declar pierdute [i nule acte firm` -certificat înregis-
trare, act constitutiv, acte contabile- S.C. Europa Bar &
Foods, J15/380/2009, C.U.I. 21519656, loc. Ungureni,
com. Corbii Mari, str. Parcului nr.131, jud. Dîmbovi]a.

SC Transtef Andre SRL, situat` în com. Belce[ti, sat
Ulmi, jud. Ia[i, C.U.I. 23573910, pierdut pagina nr.14 din
document de control pentru transport rutier cu nr.
0031512, eliberat de A.R.R. Ia[i. Se declar` nul`.

SC Vladimir Top Transporter SRL, cu sediul în Bucure[ti,
str. Izvorul Rece nr.1, bl. M1/1, ap. 388, Sector 4, declar`
pierdut (nul) Registrul Unic de Control pentru sediu.

Dl. Gruita Bogdan Andrei, cu
domiciliul \n Cluj- Napoca, str. Tri-
foiului nr. 53 bl. Corp 2 ap. 3 jud
Cluj este citat la Judec`toria Cluj-
Napoca \n dosar nr.
12531/211/2013 sala nr. 76, pentru
ziua de 15 octombrie 2014, ora
8.00, în calitate de intimat, în
proces cu Statul Roman prin
Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal` reprezentat` de Ad-
ministra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Cluj, în calitate
de contestator pentru fond – con-
testa]ie la executare. 


