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OFERTE SERVICIU
C`ut`m motostivuitori[ti cu atestat [i lucr`tori
depozit, experien]` anterioar` [i engleza
mediu,1.200-1.500 E/lun`. Plec`ri urgente! CV: of-
fice@blu-global.com. 

SC Taverna TS SRL, cu sediul în Timi[oara, jud.
Timi[, C.U.I.31902623, scoate la concurs un post
de Preparator de semifabricate [i produse
culinare, COD COR 751204, cerin]ele postului
fiind: studii, liceu de specialitate. Rela]ii la tele-
fon: 0725.204.302.

Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` con-
curs în data de 25.11.2014, orele 10.00 pentru ocu-
parea a 1 (una) func]ie public` de execu]ie de
Referent Superior. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la Compartimentul resurse umane din
cadrul Prim`riei Municipiului Dorohoi, la tel.
0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul institu]iei
www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs [i
condi]iile de concurs sunt afi[ate la sediul in-
stitu]iei.

Sedco Forex International Inc Costa del Este
Panama -Sucursala Bucure[ti angajeaz` pe pe-
rioad` determinat` de 18 luni (în perioada 1 de-
cembrie 2014- 1 iunie 2016) [i pentru o norm`
întreaga, în Bucure[ti: 1 Manager achizi]ii (Cod
COR 132448) -cerin]ele pentru ocuparea postului
fiind de minim 6 ani experien]` în proiecte in-
terna]ionale pe san]iere navale (de preferat in-
stala]ii offshore), studii superioare juridice sau
[tiin]e sociale [i experien]` în leg`tur` cu
[antiere navale [i cu industria extractiv`, [i 1 [ef
department logistic (Cod COR 132442) -cerin]ele
pentru ocuparea postului fiind de minim 12 ani
vechime în domeniu, experien]` în export [i
transport [i studii tehnice sau superioare în
domeniul electronic mecanic. Interviurile în ved-
erea ocup`rii acestor posturi vor avea loc pe data
de 5 noiembrie 2014 între orele 10.00-13.00 la
sediul sucursalei din Bucure[ti, sector 1, Pia]a
Charles de Gaulle, nr.15, Cl`direa Charles de
Gaulle Plazza, etaj 3, birourile 326-333. Pentru
orice informa]ii suplimentare, v` rug`m s` v`
adresa]i la urm`toarele date de contact: e-mail:
paula.cercel@deepwater.com sau telefon:
0725.533.785 /031.860.47.90.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Gala]i organizeaz` concurs pentru ocu-
parea func]iilor publice de execu]ie temporar va-
cante: - 1 post – consilier, cl.I, grad superior,
temporar vacant,  în cadrul Serviciului asisten]`
maternal`; - studii superioare de lung` durat`,
sociale, asisten]` social`, umaniste, medicale sau
alte studii superioare + un curs postuniversitar
în domeniul asisten]ei sociale ; 9 ani vechime în
specialitatea studiilor; Concursul va consta în:
prob` scris` care va avea loc în data de 05.11.2014
ora 10,00 [i interviu în data de 06.11.2014 ora
10,00 la sediul DGASPC.Gala]i. Data limit` de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este
de maxim 8  zile de la data public`rii în Monitorul
Oficial al României, partea a III-a, la sediul
DGASPC.Gala]i. Dosarul de înscriere trebuie s`
con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute la art. 143 din H.G.nr. 611/2008, modi-
ficat` [i completat` de H.G.nr.1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia
se afi[eaz` la sediul DGASPC Gala]i.

Prim`ria municipiului Râmnicu S`rat orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie, vacant` de consilier, clasa I, grad
profesional superior în cadrul Compartimentu-
lui Programe cu Finan]are Extern` – Direc]ia Ad-
ministra]ie Public` Local` – Aparatul de
specialitate al primarului municipiului Râmnicu
S`rat. Concursul va avea loc la sediul Prim`riei
municipiului Râmnicu S`rat în dat` de 25.11.2014,
ora 10,00 – proba scris`. Condi]iile de participare,
la concursul men]ionat mai sus, sunt cele
prev`zute în art.54 [i 57 alin.(1),(2),(3),(4),(5) lit.c)
din Legea nr.188/1999, privind Statutul
func]ionarilor publici republicat`, actualizat`.
Aceste condi]ii de participare la concurs se vor
afi[a la sediul Prim`riei municipiului Râmnicu
S`rat, precum [i pe site-ul Prim`riei municipiu-
lui Râmnicu S`rat www.primariermsarat.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la dat` public`rii
anun]ului, la sediul Prim`riei municipiului Râm-
nicu S`rat. Dosarele de înscriere trebuie s`
con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute în art.49 din H.G. nr.611/2008, actual-
izat`. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei municipiului Râmnicu S`rat [i la
num`rul de telefon 0238561946.

Ora[ul Saliste, în calitate de autoritate tutelar` a
Regia Public` Local` Ocolul Silvic Valea Frumoa-
sei Saliste prin Comisia de selec]ie a candida]ilor
în consiliile de administra]ie ale regiilor au-
tonome [i societ`]ilor comerciale aflate în coor-
donarea, subordonarea sau sub autoritatea
Ora[ului Saliste, anun]` organizarea selec]iei/
evalu`rii membrilor Consiliului de Administra]ie
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
Candidaturile [i documentele solicitate prin
prezentul anun] se depun pân` la data 11.11.2014,
ora 10, la registratura Ora[ului Saliste. În perioada
11.11.2014, orele 11–13, se va realiza selec]ia
dosarelor de candidatur`, iar candida]ii selectati
vor sus]ine interviul în data de 11.11.2014, ora 14.
Persoan` de contact: Secretar al Comisiei de
selec]ie– Maria Prie– 0269/553512.

Curtea de Apel Bucure[ti organizeaz` concurs, în
condi]iile legii, în zilele de 9 [i 11 decembrie 2014,
la sediul din Splaiul Independen]ei nr. 5, sector 4,
pentru ocuparea urm`toarelor posturi de grefier
vacante pe durat` determinat`: Curtea de Apel
Bucure[ti– 1 post studii superioare, Tribunalul
Ilfov– 2 posturi studii superioare [i 3 cu studii
medii, Judec`toria Buftea– 1 post studii supe-
rioare, Tribunalul Teleorman– 2 posturi studii su-
perioare. Condi]iile de participare, tematica,
bibliografia [i actele necesare înscrierii la concurs
vor fi afi[ate la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti [i
pe pagina de Internet la adresa:
http://www.cab1864.eu, la rubrica Personal–
Concursuri/ Examene. Cuantumul taxei de con-
curs, stabilit prin Hot`rârea Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 204/2014, este de 150 lei [i se
achit` la casieria Cur]ii de Apel Bucure[ti. Cererile
de înscriere [i dosarele cu documentele necesare
vor fi depuse la sediul Cur]ii de Apel Bucure[ti–
Splaiul Independen]ei nr. 5, sector 4, mezanin,
cam. M01, pân` la data de 18 noiembrie 2014 (in-
clusiv), în zilele lucr`toare, astfel: între orele
9,00–16,00 în zilele de luni, mar]i, joi [i vineri [i
între orele 9,00–18,00 în ziua de miercuri.

Direc]ia General` Impozite [i Taxe Locale Sector
3 anun]` organizarea examenului de promovare
pentru ocuparea func]iei publice de conducere
vacante de {ef serviciu- Serviciul Insolven]a, Fali-

mente Persoane Juridice. Examenul de pro-
movare se organizeaz` la sediul din Str. Lucre]iu
P`tr`[canu, nr. 3-5 în data de 24.11.2014, ora
10.00 proba scris` iar interviul se va sus]ine într-
un termen de maximum 5 zile lucr`toare de la
data sus]inerii probei scrise. Termenul limit` de
depunere a dosarului: în termen de 20 de zile de
la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a la Direc]ia General` Im-
pozite [i Taxe Locale Sector 3, Serviciul Resurse
Umane [i Salarizare, cam.113, Str. Lucre]iu
P`tr`[canu, nr. 3-5. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie s` con]in`, în mod obligatoriu, docu-
mentele prev`zute la art.143 din H.G. nr.611/2008,
modificat` [i completat` de H.G. nr.1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia
se afi[eaz` la sediul din Str. Lucre]iu P`tr`[canu
nr. 3-5 [i pe site-ul www.dilts3.ro. Informa]ii se
pot ob]ine la tel. 021/3.40.03.40 [i la Serviciul
Resurse Umane [i Salarizare, cam.113, Str. Lucre]iu
P`tr`[canu, nr. 3-5.

Direc]ia General` Impozite [i Taxe Locale Sector
3 anun]` organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea urm`toarelor func]ii publice de
execu]ie vacante: 1. Serviciul Inspec]ie Fiscal`: -
Inspector, clasa I, grad profesional superior; -In-
spector, clasa I, grad profesional debutant. 2.
Serviciul Biroul Unic I Persoane Fizice: Inspector,
clasa I, grad profesional superior. 3. Serviciul Con-
tracte [i Achizi]ii– Compartimentul Fonduri Eu-
ropene: -Inspector, clasa I, grad profesional
superior; -Inspector, clasa I, grad profesional
debutant. 4. Serviciul Juridic: Consilier Juridic,
clasa I, grad profesional superior. 5. Serviciul
Biroul Unic II Persoane Fizice: Inspector, clasa I,
grad profesional principal. 6. Serviciul Constatare
Impunere Persoane Juridice: Inspector, clasa I,
grad profesional debutant. 7. Serviciul Constatare
Impunere Persoane Fizice: Referent, clasa III, grad
profesional debutant. Concursul de recrutare se
organizeaz` la sediul din Str. Lucre]iu P`tr`[canu,
nr. 3-5 în data de 25.11.2014, ora 10.00 proba
scris` iar interviul se va sus]ine într-un termen
de maximum 5 zile lucr`toare de la data
sus]inerii probei scrise. Termenul limit` de
depunere a dosarului: în termen de 20 de zile de
la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, candida]ii depun
dosarul de concurs la Direc]ia General` Impozite
[i Taxe Locale Sector 3, Serviciul Resurse Umane
[i Salarizare, cam.113, Str. Lucre]iu P`tr`[canu, nr.
3-5. Dosarul de înscriere la concurs trebuie s`
con]in`, în mod obligatoriu, documentele
prev`zute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cat` [i completat` de H.G. nr.1173/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia
se afi[eaz` la sediul din Str. Lucre]iu P`tr`[canu
nr. 3-5 [i pe site-ul www.dilts3.ro. Informa]ii se
pot ob]ine la  tel. 021/3.40.03.40 [i la Serviciul
Resurse Umane [i Salarizare, cam.113, Str. Lucre]iu
P`tr`[canu, nr. 3-5.

Direc]ia Asisten]a Social` Voluntari organizeaz`
concurs pentru ocuparea unui post  vacant de
conducere dup` cum urmeaz`: Serviciul Asis-
ten]a Social`- Biroul Protec]ia Persoanelor
Adulte: 1 post, [ef Birou, clasa I. Condi]ii de partic-
ipare la concurs: -preg`tire de specialitate: studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; -s`
fie numi]i într-o func]ie public` de clasa I; -
vechime în specialitatea studiilor necesare ex-
ercit`rii func]iei publice: minimum 2 ani; -s` nu
aib` în cazierul administrativ o sanc]iune disci-
plinar` neradiat` în condi]iile prezentei legi.
Condi]iile desf`[ur`rii concursului sunt
urm`toarele: -Locul desf`[ur`rii examenului:
sediul Direc]iei Asisten]a Social` Voluntari- B-dul
Dun`rii, nr.71, ora[ Voluntari, jude]ul Ilfov; -Ora [i
locul desf`[ur`rii fiec`rei probe a concursului: -
proba scris`: 25.11.2014 ora 10.00; -interviul:
27.11.2014  începând cu ora 12.00. Dosarele can-
dida]ilor se depun  pân` la data de 15.11.2014. Pos-
turile  vacante scose la concurs, condi]iile de
participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la
sediul Direc]iei Asisten]a Social`, bd-ul Dun`riii
nr.71. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Direc]iei Asisten]a Social` Voluntari, telefon
031/800.99.60.

PRESTåRI SERVICII
}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl` zincat`,
dulgherie, cur`]`m jgheaburi. 0722.722.743.

}igl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane,
reducere 40% 0724.716.882.

Acoperi[uri, ]igl` metalic`, repara]ii urgente lu-
cram [i în provincie. 0753.709.391.

Construc]ii civile, mansard`ri, dulgherie, repara]ii
acoperi[uri, orice tip ]igl` metalic`, tabl` zincat`,
jgheaburi, burlane, termoizola]ii. Tel.
0745.812.723. 0721.124.281.

CITA}II
Timi[an Ioan cheam` în judecat` pe P`r̀ u Maria,
cu domiciliu necunoscut, în dosarul
nr.3958/278/2011* fond uzucapiune în data de
14.11.2014, ora 8:30, camera 24 civil.

Subsemna]ii Luca Adrian Andrei [i Luca Ileana
Rodica, reclaman]i în dosarul civil nr.
8903/182/2011 al Judec`toriei Baia Mare cit`m
prin publicitate pe pârâ]ii Luka Gabor, Luka Las-
zlo [i Luca Miklos, cu ultimul domicilu cunoscut
în comuna {i[e[ti sat D`ne[ti nr. 56 jud. Mara-
mure[ pentru termenul din 10.11.2014, sala 33, ora
08:30. 

Se citeaz` Toma Vasilica cu domiciliul în Ia[i, str.
Gr`dinari, nr. 26, bl. F5, sc. B, ap. 2, jude] Ia[i, pen-
tru a se prezenta la Tribunalul Ia[i, str. Elena
Doamna, nr. 1A, Ia[i, Sec]ia I Civil`, camera S.V.-
etaj IV, în data de 19 noiembrie 2014, ora 09.00,
în calitate de pârât în dosarul nr.7447/99/2014,
având ca obiect preten]ii, formulate de SC CET
Ia[i SA.

B`lan Iulia cu domiciliul în Dorohoi,. Jud.
Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar nr.
4083/222/2012, având ca obiect “partaj judiciar”
citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 13
noiembrie 2014 pe Amarinei Valeriu, Amarinei
Ion, Gafi]anu Mariana, Amarinei Dumitru,
Amarinei Iulian, Pogoreanu Felicia, Bajanaru Eu-
genia, Tanas` Camelia, Mihai Doina, în calitate
de pârâ]i.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita
Dumitru Florina, cu adresa în localitatea B`lce[ti,
str. Ulicioiu. nr. 1, jude]ul Vâlcea, în calitate de in-
timat`, în dosarul civil nr.3178/90/2014, cu ter-
men de judecat` la data de 24.10.2014, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` 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`, Complet recurs R1, cu sediul în Ia[i,
str. Elena Doamna nr. 1A, în dosarul nr.
5864/99/2012/a5, în calitate de intimat - creditor,
pentru termenul de judecat` din data de
04.11.2014, ora 11.00, în contradictoriu cu Direc]ia
General` a Finan]elor Publice a Jude]ului Ia[i (în
prezent DGRFP Ia[i) în calitate de recurent – cred-
itor [i SC Construc]ii Feroviare Moldova SA în cal-
itate de intimat - debitor, pentru solu]ionare
recurs formulat împotriva sentin]ei civile
1616/29.10.2013 pronun]at` de Tribunalul Ia[i
privind respingerea contesta]iei promovat` îm-
potriva hot`rârii adun`rii creditorilor din
03.06.2013.

DIVERSE
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Pra-
hova, notific` deschiderea procedurii simplificate
de insolven]` a SC Mil – Dov Grup Construct SRL,
dosar nr. 7032/105/2014, Tribunalul Prahova. Ter-
men depunere crean]e: 02.12.2014, Termen tabel
preliminar: 11.12.2014, Termen tabel definitiv:
05.01.2015, Adunarea creditorii: 15.12.2014.

Dinu Urse [i Asocia]ii SPRL, lichidator judiciar de-
semnat prin Sentin]a nr.270 din data de
01.02.2012 de Tribunalul Prahova Sec]ia a-II-a
Civila de Conencios Administrativ [i Fiscal -BF, în
dosarul nr.4486/105/2011 pentru debitoarea SC
Panital Construct SRL, invit` exper]ii evaluatori
atesta]i ANEVAR s` depun` oferte la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti
Nr.71, Et.2, Camera 203, Sector 1, Tel./Fax:
(+40)21.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com,
pân` cel târziu în data de 24.11.2014 în vederea
selec]iei de oferte pentru întocmire Raport de
evaluare a imobilului, "cl`dire" în suprafa]` de
314,32 mp, situat` în Mun. Ploie[ti, Str. Strandului
Nr.3, Jude] Prahova, ce este edificat` pe teren
apar]inând Mihalache Ion -Lucian. Oferte pot fi
transmise [i pe fax-ul sau email-ul men]ionat în
anun]. Raportul de evaluare întocmit, va fi achi-
tat c`tre evaluatorul selec]ionat dup` valorifi-
carea imobilului. 

SOMA}II
România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
3099/265/2013. Soma]ie de uzucapiune. Recla-
mantul Homei Valeriu – cu domiciliul în Telciu,
str. Nou`, nr. 498, jud. Bistri]a-N`s`ud, în cadrul
dosarului înregistrat sub nr. 3099/265/2013 la
Judec`toria N`s`ud, a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate, prin uzucapi-
une asupra unei suprafe]e de teren înscris` în CF
789 Telciu, nr. top. 3886, în suprafa]` de 3630 mp
de c`tre pârâtul Homei Valeriu – cu domiciliul în
Telciu, str. Principal`, nr. 498, jud. Bistri]a-N`s`ud.
Prin prezenta se aduce la cuno[tin]a tuturor per-
soanelor interesate dreptul de a face opozi]ie [i
de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, in-
stan]a urmând a trece la judecarea cauzei. Emis`
în baza încheierii din data 13 august 2014. Pre[ed-
inte Constantin Mih`i]`. Grefier Galea Carmen
Lucia

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
348/265/2014. Soma]ie de uzucapiune. Recla-
man]ii Niculai Ilie [i Niculai Maria, au solicitat s`
se constate c` defunc]ii Niculai Ilie [i Niculai
Ioana, ambii cu ultimul domiciliu în ora[ Sînge-
orz-B`i, jud. Bistri]a-N`s`ud, au dobândit dreptul
de proprietate prin uzucapiune asupra unei
suprafe]e de aproximativ 21 de arii din terenurile
înscrise în CF nr. 27737 Sîngeorz-B`i nr. top. 6066
[i CF nr. 27738 Sîngeorz-B`i nr. top. 6077. Prin
prezenta se aduce la cuno[tin]a tuturor per-
soanelor interesate dreptul de a face opozi]ie [i
de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, in-
stan]a urmând a trece la judecarea cauzei. Emis`
în baza încheierii din data 9 octombrie 2014.
Pre[edinte Constantin Mih`i]` (s.s. indescifrabil).
Grefier Grad Ludovica (s.s. indescifrabil).

ADUNåRI GENERALE
Convocator din 23.10.2014 al Adun`rii Generale
Extraordinare a ac]ionarilor SC Agromec Pope[ti
Leordeni SA pentru data de 25.11.2014: Turcoi Lu-
mini]a, în calitate de administrator unic al SC
Agromec Pope[ti Leordeni SA, cu sediul în
Pope[ti Leordeni, str. Pârâul Rece, nr.3, jude]ul
Ilfov, J23/2453/2002, C.U.I. RO 482023, în confor-
mitate cu Legea nr.31/1990, republicat` [i modi-
ficat`, convoac` Adunarea General`
Extraordinar` a ac]ionarilor pentru data de
25.11.2014, ora 12.00, la sediul societ`]ii, pentru
to]i ac]ionarii înscri[i la data de referin]` în Reg-
istrul Ac]ionarilor asigurat de Depozitarul Cen-
tral, la sfâr[itul zilei de 10.11.2014, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Înfiin]area unui punct de lucru la
adresa: localitatea Pope[ti Leordeni, jude]ul Ilfov,
str. Lt. maj. Aviator Tanase Banciu (fosta Olteni]ei
nr. 204). 2. Extinderea obiectului de activitate în
func]ie de propunerile de investi]ii [i autorizarea
acestora, precum [i a altor activit`]i deja exis-
tente în Actul constitutiv. 3. Modificarea Actului
constitutiv cu privire la obiectul de activitate [i
actualizare act constitutiv cu excluderea acelor
articole devenite caduce sau desuete. 4. Diverse.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni
la data men]ionat`, Adunarea General` Extraor-
dinar`, se va ]ine la data de 26.11.2014, ora 12.00,
în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Docu-
mentele [i materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv doc-
umentele cadastrale ale imobilelor se pot con-
sulta la sediul societ`]ii, ora 14.00 în zilele
lucr`toare începând cu data convoc`rii [i pân` la
]inerea Adun`rii Generale Extraordinare. Formu-
larele de procuri speciale se pot ob]ine de la
sediul societ`]ii. Persoana de contact Secretar
A.G.E.A, d-ra Cimpoca Simona. Informa]ii supli-
mentare la tel. 0744.377.054.

LICITA}II
Licita]ie: Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al
SC Carmengen Exclusiv SRL Pite[ti, dosar nr.
818/1259/2013, Tribunalul Specializat Arge[, orga-
nizeaz` în data de 10.11.2014, ora 12,30 la sediul
lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr.
35, et 2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru vân-
zarea urm`toarelor bunuri: autoutilitar` Dacia

Logan - 8145 lei; b) utilaje patiserie: malaxor - 495
lei; mixer planetar - 225 lei; cuptor Leventi 2 buc.
a  4545 lei buc.  Pre]urile sunt f`r` TVA. Rela]ii la
telefon 0744.780648.

Licita]ie: Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al
SC Fashion Club By Anelisse For You SRL Pite[ti,
dosar nr.59/1259/2014, Tribunalul Specializat
Arge[, organizeaz` în data de 10.11.2014, ora 12,00
la punctul de lucru al lichidatorului din Câmpu-
lung, str. Republicii nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie
public` pentru vânzarea stocului de marfuri tex-
tile pentru b`rba]i, femei [i copii, în valoare
total` de 9.559 lei, f`r` TVA. Lista m`rfurilor
poate fi consultat` la sediul lichidatorului. Rela]ii
la telefon 0744.780648.

Dinu Urse [i Asocia]ii SPRL desemnat adminis-
trator judiciar al SC Universal Comprod Gheo-
rghita SRL cu sediul în Blejoi, DN1 Km5, jud.
Prahova, J29/3225/1994, CUI 6697960 prin
încheierea de [edin]` din data de 06.04.2012,
pronun]at` de Tribunalul Prahova Sec]ia a-II-a
Civil` de Contencios Administrativ [i Fiscal în
cadrul dosarului nr.2261/105/2012, anun]` vân-
zare prin selec]ie deschis` de oferte a
propriet`]ilor imobiliare aflate în proprietatea SC
Universal Comprod Gheorghita SRL, respectiv:
1.Proprietate imobiliar` situat` în Comuna
Paulesti, extravilan T18, Jude] Prahova. -Restau-
rant cu o suprafa]` construit` total` de
4.928,10mp; -Restaurant cu o suprafa]` con-
struit` total` de 980,27mp, cu parter [i etaj
par]ial; -Locuin]` cu parter [i etaj mansardat.
2.Proprietate imobiliar` situat` în Sat Blejoi DN1
KM5 -Comuna Blejoi, Jude] Prahova. –Minihotel
cl`dire cu regim în`l]ime S+P+2E+M capacitate
cazare 22 camere; Subsol -casa sc`rii, cram`,
grupuri sanitare clien]i, buc`t`rie, vestiare, bar,
intrare de serviciu, bar de zi; Parter -hol intrare,
casa sc`rii, restaurant, grupuri sanitare clien]i,
teras`; Etajul 1 -hol, casa sc`rii, recep]ie, oficiu,
camere cazare a câte dou` locuri echipate cu b`i
individuale, sal` conferin]`; Etajul 2 -hol, casa
sc`rii, oficiu, camere cazare a câte dou` locuri
echipate cu b`i individuale; Mansard` -hol, casa
sc`rii, oficiu, camere cazare a câte dou` locuri
echipate cu b`i individuale. Selec]ia deschis` de
oferte va va avea loc în data de 14.11.2014, ora
14.00, la sediul administratorului judiciar din Bu-
cure[ti, Sector 1, Str. Buze[ti nr.71, Et.2, Camera
203. Pre]ul se va achita în lei, la cursul BNR din
data efectu`rii pl`]ii. Imobilele vor putea fi ad-
judecate numai în situa]ia în care vânz`torul va
fi de acord cu pre]ul oferit. Caietul de sarcini
poate fi procurat de al sediul administratorului
judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL din Municip-
iul Bucure[ti, Sector 1, Str. Buze[ti nr.71, Et.2, Cam-
era 203, sau de la sediul ales din Municipiul
Ploie[ti, Str. Elena Doamna Nr.44A, Jude] Prahova.
Pre]ul caietului de sarcini este de 5.000,00Lei ex-
clusiv TVA [i se achit` pe seama administratoru-
lui judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL în numerar
sau prin ordin de plat` în contul
nr.RO43INGB5514999900513726  deschis la Ing
Bank Sucursala Doroban]i. Garan]ia de partici-
pare la licita]ie, este în cuantum de 10% din
pre]ul de începere a selec]iei deschise de oferte
a imobilului ofertat [i se va achita cu OP pe
seama debitoarei în contul de lichidare nr.
RO14BITRPH1RON0331940001 deschis la Veneto
Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. Bucure[ti
Ag. Ploie[ti (fost` Banca Italo Romena SpA). Pen-
tru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul poate
fi vizualizat [i pe site  HYPERLINK
"http://www.dinu-urse.ro" www.dinu-urse.ro. 

Bu[teni-Lichidator judiciar, organizeaz` licita]ie
public` cu strigare pentru valorificarea imobilu-
lui –apartament cu 3 camere \n suprafa]` de
85,99 mp, situat \n Bu[teni, str .Nestor Ureche,
nr.42-44, la parter, jud.Prahova [i spa]iu comer-
cial \n suprafa]a de 45,12 mp situat la demisolul
imobilului, pre] de pornire 43.650 euro. Per-
soanele interesate vor depune taxa de garan]ie
de 10%. Licita]ia va avea loc la data de 27.10.2014,
ora 12.00, \n Ploie[ti, P-]a Victoriei, nr.7, bl.A Est,
ap.51, jud Prahova. |n cazul \n care bunul nu se
vinde, licita]ia va fi reluat` \n data de 28.10.2014
orele 12.Informa]ii suplimentare la tel:
0744920534 si www.tempoinsolv.ro.

Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Teleorman, cu
sediul în mun. Alexandria, str. Ion Creang`, nr. 71-
73, jud. Teleorman, organizeaz` licita]ie public`
deschis` cu strigare pentru vânzarea a doi câini
de serviciu. Caietul de sarcini se poate ob]ine de
la Serviciul Locgistic al unit`]ii, începând cu data
de 28.10.2014. Licita]ia I va avea loc la sediul IPJ
Teleorman, în data de 10.11.2014, orele 14.00.
Licita]ia a II-a va avea loc la sediul IPJ Teleorman,
în data de 26.11.2014, ora 14.00. Licita]ia a III-a va
avea loc la sediul IPJ Teleorman, în data de
02.12.2014, orele 14.00. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean
Teleorman – Serviciul Logistic, municipiul Alexan-
dria, str. Ion Creang` nr. 71-73, telefon 0247407237,
fax 0247310027, e-mail: logistica@tr.politiaro-
mana.ro. 

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Gala]i organizeaz` licita]ie public` cu
strigare pentru bunuri scoase din folosin]` la
sediul situat în Gala]i, str. Br̀ ilei nr. 138 B în datele
de 11, 17 [i 24 noiembrie 2014 orele 10,00. Bunurile
pot fi vizionate la adresa de mai sus. Data de
06.11.2014 este data limit` pân` la care pot fi
trimise adresele institu]iilor publice în vederea
transmiterii f`r` plat`. Bunurile scoase la licita]ie
sunt cuprinse în tabelul urm`tor: Nr. crt. / Denu-
mirea bunului / U.M. / Cant. / Anul fabrica]iei/
Data achizi]iei / Pre] pornire licita]ie (lei). 1. Aro
243 ANT / buc / 1 / 2000 / 2.500 / 2. Microbuz
Mercedes Benz Sprinter 312D 4025 / buc / 1 /
1998 / 8.800. 3. Caroserie izoterm` pt Dacia
papuc / buc / 1 / 01.09.1998 / 800. Condi]ii de
participare: a) Chitan]a de achitare a cotei de par-
ticipare la licita]ie în valoare de 15,00 lei, eliberat`
de casieria institu]iei. b) B.I./C.I. pentru per-
soanele fizice sau copie dup` certificatul de în-
matriculare la Registrul Comer]ului [i codul unic
de înregistrare fiscal` pentru persoanele juridice.
c) Chitan]a de achitare a unei garan]ii de 10% din
bunul ce urmeaz` a fi licitat, eliberat` de casieria
institu]iei. d) Documentele de participare la
licita]ie se primesc cu cel mult 5 zile înaintea
datei stabilite pentru licita]ie. Rela]ii despre
bunurile ce vor fi scoase la licita]ie se pot ob]ine
le sediul institu]iei din Gala]i, str. Br`ilei nr. 138B,
tel. 0236/311086, int.117.

SC Almylia Group SRL, prin lichidator Andrei Ioan
IPURL, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public`
teren în suprafa]` de 54 mp indiviz din 189 mp
situat în Bu[teni, Str. Libert`]ii, nr. 109, Jude]ul
Prahova, împreun` cu spa]iu comercial amplasat
pe acest teren în suprafa]` de 137,60 mp util, for-

mat din subsol în suprafa]` util` de 61,20 mp
(compus din 4 camere [i cas` sc`rii) + parter în
suprafa]` util` de 76,40 mp (compus din cas`
sc`rii, 3 camere, hol [i wc) la pre]ul de 262.750 lei.
Pre]ul nu con]ine TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul
lichidatorului în data de 28.10.2014, ora 10.30; reg-
ulamentul de vânzare se poate ob]ine de la
lichidator. În cazul în care nu se va vinde, licita]ia
se va ]ine în data de 31.10.2014, 04.11.2014,
07.11.2014, 11.11.2014, 14.11.2014, 18.11.2014, 21.11.2014
la aceea[i ora, aceea[i adresa. Termenul limita
pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte
de data începerii licita]iei. Rela]ii la telefon:
0723357858; fax: 0244/597808; www.andrei-
ioan.ro. 

SC Almylia Group SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde vitrine frigorifice, l`zi frigorifice, congela-
toare, cuptor pizza la pre]ul total de 1.003,20 lei;
calculator, imprimant`, cas` de marcat, sistem
informa]ional, sistem antiefrac]ie, TV Samsung
la pre]ul total de 136,80 lei; mobilier bar, mobilier
interior, mobilier birou, centrale termice la pre]ul
total de 330,60 lei. Pre]urile nu con]in TVA.
Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în data
de Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în
dat` de 28.10.2014, ora 10.00; regulamentul de
vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul
în care nu se va vinde, licita]ia se va ]ine în data
de 31.10.2014, 04.11.2014, 07.11.2014, 11.11.2014,
14.11.2014, 18.11.2014, 21.11.2014, 25.11.2014,
28.11.2014, 02.12.2014, 05.12.2014, 09.12.2014,
12.12.2014, 16.12.2014 la aceea[i or`, aceea[i
adres`. Termenul limit` pentru înscrierea la
licita]ie fiind 48 ore înainte de data începerii
licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Octavy Forest SRL, societate în faliment, prin
lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Prahova, scoate la vân-
zare prin licita]ie teren în suprafa]` de 1.295 m.p.
[i Construc]iile C1 [i C2 (locuin]` parter + etaj [i
garaj), situate în B`icoi, Str. Independen]ei, nr.
354, Jude]ul Prahova, la pre]ul de 600.000 lei
(f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine în data de
28.10.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, iar în cazul în care, bunurile nu vor fi ad-
judecate, licita]ia se va ]ine în dat` de 04.11.2014,
11.11.2014, 18.11.2014, 02.12.2014, 09.12.2014,
16.12.2014, 13.01.2015, 20.01.2015, 27.01.2015, la
aceea[i ora [i aceea[i adres`. Dosarul de
prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858,
www.andreiioan.ro. 

SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde prin licita]ie public` teren cur]i construc]ii,
în suprafa]` de 8.312 mp, situat în B`icoi, Str. 23
August, nr. 84, Jude]ul Prahova la pre]ul total
287.665 lei. Pre]ul nu con]ine TVA. Licita]ia se va
]ine la sediul lichidatorului în data de 28.10.2014,
ora 16.30; regulamentul de vânzare se poate
ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în data de 26.09.2014,
03.11.2014, 07.11.2014, 10.11.2014, 14.11.2014,
17.11.2014, la aceea[i ora, aceea[i adresa.Termenul
limita pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore
înainte de data începerii licita]iei. Rela]ii la tele-
fon: 0723357858; fax: 0244/597808; www.andrei-
ioan.ro. 

SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde prin licita]ie public` stoc marf` (camera
stingere, transformatoare, motoare electrice, am-
permetre, kilovoltmetru, contactori, izolatori,
doze, releu termic, reductoare, perii colectoare,
rulmen]i, semeringuri, prese, aparat sudur`,
compresoare, micrometru, voltmetru, aparat
m`surat prize, cuptor electric, tuburi PVC, trus`
reglat tensiune, inductor tensiune, trus` Pram,
megaohmetru digital, unitate central` calcula-
tor, cronometru electric, osciloscop, balan]`
semiautomat`, detector tensiune, etc.) la pre]ul
total de 21.432,83 lei [i ma[ini [i utilaje (strung,
polizor fix cu 2 pietre, ma[in` de g`urit,
transpalet), defecte, deteriorate [i descomple-
tate, la pre] de materiale recuperabile. Pre]urile
nu con]in TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul lichida-
torului în data de 28.10.2014, ora 14.00; regula-
mentul de vânzare se poate ob]ine de la
lichidator. În cazul în care nu se va vinde, licita]ia
se va ]ine în data de 26.09.2014, 03.11.2014,
07.11.2014, 10.11.2014, 14.11.2014, 17.11.2014,
21.11.2014, 24.11.2014, 28.11.2014, la aceea[i or`,
aceea[i adres`. Termenul limit` pentru înscrierea
la licita]ie fiind 48 ore înainte de data începerii
licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Lions Protection SRL, societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie,
în bloc, urm`toarele bunuri: autoturism Skoda
Fabia Avantaj, an fabrica]ie 2006, nr. înmatricu-
lare PH-10-JVZ; autoturism Skoda Fabia Avantaj,
an fabrica]ie 2006, nr. înmatriculare PH-10-JWB;
autoutilitar` Ford Tranzit, nr. înmatriculare PH-
20-PSV, an fabrica]ie 2007; obiecte de inventor

(tomfa – 11 buc., telefon Euroset – 5 buc., geac`
var` – 5 buc., bocanci – 38 buc., bocanci iarn` –
16 buc., geac` inscrip]ionat` – 10 buc., pantaloni
var` – 10 buc., imprimeu personalizate – 10 buc.),
la pre]ul total de 29.816,50 lei. Pre]ul nu con]ine
TVA. Licita]ia se va ]ine în data de 28.10.2014, ora
11.00, la sediul lichidatorului, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi adjudecate, licita]ia se va ]ine
în data de, 26.09.2014, 03.11.2014, 07.11.2014,
10.11.2014, 14.11.2014, 17.11.2014, 21.11.2014,
24.11.2014, 28.11.2014, la aceea[i ora [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de par-
ticipare se pot ob]ine numai de la sediul lichida-
torului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro. 

SC Olimpia SRL, societate în faliment, prin lichida-
tor, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie, elevator
– post lift, marca Lincos, model: STD 6232, Seria:
TP 11070309, an fabrica]ie: 2011, capacitate de
ridicare: 3.200 kg, putere: 2,2 kw, voltaj: 220 V,
greutate: 650 kg la pre]ul de 2.715 lei (pre] f`r`
TVA). Licita]ia se va ]ine în data de 28.10.2014 ora
11:30, la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia
se va ]ine în data de 26.09.2014, 03.11.2014,
07.11.2014, 10.11.2014, 14.11.2014, 17.11.2014,
21.11.2014, 24.11.2014, 28.11.2014, la aceea[i or` [i
aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i
condi]iile de participare se pot ob]ine numai de
la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0761132931/0723357858; www.andrei-
ioan.ro. 

SC Livius SRL, societate în faliment, prin lichida-
tor, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie, în bloc,
stoc piese auto la pre]ul de 26.780,13 lei (pre] f`r`
TVA). Licita]ia se va ]ine în data de 28.10.2014 ora
13:00, la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia
se va ]ine în data de 26.09.2014, 03.11.2014,
07.11.2014, 10.11.2014, 14.11.2014, 17.11.2014,
21.11.2014, 24.11.2014, 28.11.2014, la aceea[i or` [i
aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i
condi]iile de participare se pot ob]ine numai de
la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0761132931/0723357858; www.andrei-
ioan.ro. 

SC Matizol SA, societate în faliment, prin lichida-
tor Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploie[ti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare:
ma[in` ambalat suluri BOATO [i elemente de au-
tomatizare/calcul proces, electropalan cu lan],
bascula român` pentru cânt`rirea auto, bascul`
pentru cânt`rirea vagoanelor, la pre]ul total de
233.660 lei (f`r` TVA) [i sisteme de supraveghere,
la pre]ul de 19.000 lei (f`r` TVA). Vânzarea se va
efectua prin negociere direct`, respectiv licita]ie,
ofertele urmând a fi depuse la sediul lichidatoru-
lui pân` la dat` 28.10.2014, în cazul în care nu se
vor valorifica, ofertele se pot depune pân` la dat`
de 31.10.2014, 04.11.2014, 07.11.2014, 11.11.2014,
14.11.2014, 18.11.2014, 21.11.2014, 25.11.2014,
28.11.2014, 02.12.2014, 05.12.2014, 09.12.2014,
12.12.2014, 16.12.2014, 19.12.2014, 13.01.2015,
16.01.2015, 20.01.2015, 23.01.2015. Dosarul de
prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro. 

Organizatorul licita]iei: Direc]ia Silvic` Teleor-
man, cu sediul în Alexandria, Str. Mih`i]` Fil-
ipescu, nr.3, Jud. Teleorman, tel.0247.312.333, fax:
0247.315.790, e-mail: office@alexandria.rosilva.ro.
Data [i ora desf`[ur`rii licita]iei: 04.11.2014, ora
10.00. Locul desf`[ur`rii licita]iei: sediul Direc]iei
Silvice Teleorman, Alexandria, Str. Mih`i]` Fil-
ipescu, nr.3, Jud.Teleorman. Tipul licita]iei: pub-
lic` deschis` cu strigare pentru vânzare mas`
lemnoas` fasonat` provenit` din p`durile stat-
ului. Licita]ia este organizat` [i se desf`[oar`
conform prevederilor "Regulamentului de vân-
zare a masei lemnoase care se recolteaz` anual
din fondul forestier proprietate public` a statu-
lui administrat de RNP -Romsilva" aprobat prin
Ordinul Ministrului Mediului [i P`durilor
nr.1898/2010, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Data [i ora organiz`rii preselec]iei:
31.10.2014, ora 11.00. Data [i ora limit` pân` la
care se poate depune documenta]ia pentru pre-
selec]ie [i înscriere la licita]ie: 31.10.2014, ora
10.00. Lista loturilor de mas` lemnoas` fasonat`
cu pre]urile de pornire [i pasul de licita]ie este
afi[at` la sediul unit`]ii [i poate fi accesat` pe
internet la adresa: www.rosilva.ro. Volumul total
de mas` lemnoas` fasonat` oferit la licita]ie:
233mc, din care pe sortimente: lemn pentru
cherestea- 233mc, din care pe specii [i grupe de
specii: -plop alb: 61mc; -stejar: 116mc; -frasin:
56mc. Masa lemnoas` oferit` la vânzare nu
provine din fondul forestier proprietate public`
a statului certificat în sistemul Forest Stew-
artship Council (FSC). Caietul de sarcini se
procur` de la sediul direc]iei silvice începând cu
data de 24.10.2014. Pentru informa]ii supli-
mentare se poate adresa organizatorului
licita]iei, persoan` de contact: ing. Ionescu Dimi-
trie, tel. 0247.312.333, 0726.175.233.
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Anun]uri

LIGA 1, ETAPA A 12-A
AZI
18:30 LookPlus, Dolcesport
O]elul – Gaz Metan

21:00 Look TV
FC Bra[ov – CS U Craiova

MÅINE
16:00 LookPlus
Ceahl`ul – CSMS Ia[i

18:30 Look TV
“U” Cluj – Viitorul

21:00 Look TV
FC Boto[ani – Rapid

DUMINICå
15:30 Look TV, Dolcesport
Chiajna – CFR Cluj

17:30 LookPlus, Dolcesport
Dinamo – Pandurii

20:00 Look TV
ASA Tg. Mure[ – Steaua

LUNI
21:00 Look TV
Astra – Petrolul

Clasament
1. Steaua 11 27-7 28
2. CFR Cluj 11 20-7 25
3. Petrolul 11 22-9 23
4. Astra 11 20-9 20
5. Dinamo 11 19-11 19
6. Tg.Mure[ 11 16-9 19
7. Boto[ani 11 14-16 18
8. Bra[ov 11 14-14 16
9. Gaz Metan 11 13-15 13

10. Craiova 11 10-16 13
11. Viitorul 11 12-14 12
12. Ceahl`ul 11 10-18 12
13. “U” Cluj 11 11-14 11
14. Pandurii 11 11-15 11
15. Chiajna 11 9-18 10
16. Rapid 11 6-15 9
17. CSMS Ia[i 11 7-18 5
18. O]elul 11 4-20 5

Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Dup` victoriile de senza]ie contra
canadiencei Eugenie Bouchard [i,
mai ales, asupra liderului mondial,
Serena Williams, Simona Halep o va
\nt~lni \n aceast` diminea]`, cu

\ncepere din jurul orei 07:00, pe
s~rboaica Ana Ivanovici. Din punc-
tul de vedere al Simonei, meciul nu va
mai conta dec~t pentru clasamentul
final al Grupei Ro[ii, pentru c`
juc`toarea noastr` este deja califi-
cat`, matematic, \n semifinale. Parti-
da conteaz` mai mult pentru Ivanovi-
ci, care are o victorie [i o \nfr~ngere.
Altfel, calculele \n privin]a pozi]iei
Simonei Halep \n clasamentul mon-

dial dup` \ncheierea turneului din
Singapore continu`. Rom~nca ar
putea s` redevin` num`rul 2 WTA
\n cazul \n care va c~[tiga Turneul
Campioanelor, iar Maria {arapova
nu se va califica \n semifinale. Dac`
victoria Simonei pare \nc` un obiec-
tiv dificil de atins, eliminarea Mariei
{arapova direct din faza grupelor
este mai aproape ca niciodat`.
Rusoaica a pierdut ieri [i meciul cu

cehoaica Petra Kvitova, r`m~n~nd
f`r` victorie \naintea ultimei etape
din Grupa Alb`. |n ceea ce o prive[te
strict pe Halep, juc`toarea noastr`
are posibilitatea s` urce pe locul 3
dac` va ajunge \n semifinale, iar Petra
Kvitova s` nu ating` faza respectiv`.
|n fine, daca va triumfa la Singapore,
Halep va ajunge num`rul 2 mondial,
indiferent de ceea ce va realiza Kvi-
tova. Victoria lui Halep \n fa]a

Serenei Williams pare s` r`m~n` un
subiect cald \n presa interna]ional`,
iar declara]iile Simonei sunt la mare
pre]. “Am muncit din greu în fiecare
zi, cam 20 de minute numai la servi-
ciu. Pot s` spun c` joc aici a[a cum am
f`cut-o la Roland Garros, f`r` pre-
siune, f`r` a[tept`ri. Pentru c` dac`
m` a[tept la ceva, corpul meu se
încordeaz` foarte mult [i nu pot
juca”.

Simona Halep, a treia 
reprezenta]ie la Singapore
Rom~nca este deja calificat`, matematic, \n semifinale

Halep este a doua
juc`toare din Ro-
m~nia care ajunge
\n careul de a[i 
la Turneul Cam-
pioanelor, dup`
Irina Sp~rlea,
semifinalist` 
\n 1997 [i 1998

AGERPRES

LICITA}II
SC Mavics Impex SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde prin licita]ie public` cu strigare, autovehicul
special N3, SG Pomp`, marca DAC, nr. înmatricu-
lare PH-25-BBA, an fabrica]ie 2004, la pre]ul de
22.518 lei. Valoarea nu con]ine TVA. Licita]ia se va
]ine la sediul lichidatorului în dat` de 28.10.2014,
ora 16.00; regulamentul de vânzare se poate
ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în dat` de 26.09.2014,
03.11.2014, 07.11.2014, 10.11.2014, 14.11.2014,
17.11.2014, 21.11.2014, 24.11.2014, 28.11.2014, la aceea[i
ora, aceea[i adresa. Termenul limita pentru în-
scrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte de data în-
ceperii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Pra-
hova, scoate la vânzare prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri ce apar]in debitoarei SC Uni-
versalmontaj Darzeu SRL, dup` cum urmeaz`:
Sediu Administrativ N`vodari Corp A - 45.000 lei;
Sediu Administrativ N`vodari Corp B -110.000 lei;
Gard împrejmuire sediu N`vodari G 02 - 10.250 lei;
Combin` frigorific` Whirpool – 189 lei; Combin`
frigorific` Arctic buc - 161,50 lei; Combin` frig-
orific` Zanussi - 210,50 lei; L`zi frigorifice - 170 lei;
Aer condi]ionat Nordstar - 145 lei; Mas` - 36 lei;
Rafturi - 26 lei; Sp`l`tor cu dou` cuve - 304,50 lei;
Mas` inox - 173,50 lei; Scaune cu sp`tar - 9 lei;
Ansamblu cuptor+ hot` - 3.026,50 lei; Chiuvet`
inox - 47 lei; Taburete - 13 lei; Aragaz Zanussi - 108
lei; Central` termic` Wiessman + Cazan Vitocell
100 L - 912,50 lei; Canistr` 20 L - 25,50 lei; Dulap
metalic - 36 lei; Ma[in` de sp`lat Bosch
(nefunc]ional`, dezmembrat`) - 12,50 lei; Copia-
tor xerox C128 - 934,50 lei; Receiver cablu - 7 lei;
Dvd (nefuctional) - 2 lei; Adaptor WIFI vodafone -
7 lei; Copiator Canon K860 - 23,50 lei; Scaune birou
- 41,50 lei; Etajer` documente (3 corpuri) - 67,50 lei;
Birouri - 22 lei; Extensie birou - 14 lei; Interfon- 14
lei; Paturi- 18 lei; Saltele- 19 lei; Noptiere - 21 lei;
Mas` TV - 14,50 lei; Tv Hyundai - 22,50 lei; Tv Ken-
star - 22,50 lei; Tv Samsung - 22,50 lei; Central` ter-
mic` Wiessman+ cazan Vitocell 100 L - 912,50 lei;
Combin` frigorific` Arctic - 161,50 lei; Mobilier
buc`t`rie - 204 lei; Chiuvet` - 47 lei; Aragaz - 108
lei; Hot` - 32 lei; Mas` buc`t`rie - 266 lei; Scaune
tapi]ate - 28 lei; Paturi - 18 lei; Dulap dou` u[i - 54
lei; Noptier` - 21 lei; Mas` Tv - 14,50 lei; TV Kenstar
- 22,50 lei; TV Sharp - 22,50 lei; TV Philips - 22,50
lei; TV Panasonic - 22,50 lei; TV Panasonic plasm`
- 163,50 lei; Receiver cablu - 7 lei; DVD - 5,50 lei;
Video - 3,50 lei; Taburete - 13 lei; Birou directorial -
79,50 lei; Extensie birou - 38 lei; Fotoliu - 99,50 lei;
Scaune birou - 206,50 lei; Scaune tapi]ate - 29,50
lei; Mas` - 266 lei; Biblioteca (3 corpuri) - 337 lei;
Telefon fix Panasonic - 4,50 lei; Telefon fix Philips
- 3 lei; Interfon - 5,50 lei; Sta]ie Motorola - 67,50 lei;
Aer condi]ionat - 145 lei; Pian concert cu coad`
scurt` Wendl & Lunger - 15.664 lei; Set canapele
Royal 3-1-1 buc- 1.662,50 lei; Set canapele Royal 3-1-
1 - 1.662,50 lei; Set canapele Royal 3-2-1- 1.687,50 lei;
Mas` sticl` - 50,50 lei; Covoare persane - 181,50 lei;
Covoare persane ovale - 50,50 lei; Pat dublu - 52,50
lei; Saltea California- 160,50 lei; Dulap 3 u[i - 147
lei; Wolkswagen Touareg 3.0, V6 2006 - 28.541,50
lei; Renault Master DCI 90 2.5 2003 - 14.824 lei; Re-
nault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 2003 -
12.611,50 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1
locuri 2003-12.611,50 lei; Renault Master DCI 90
2,5 Diesel, 14+1 locuri 2003 -12.611,50 lei; Telemac

T160 (16To) defect 1987 -15.709 lei; Telemac T160
(16To) defect - 15.709 lei; Vola Kaelble - 25.886,50
lei; Pian Wendl & Lung cu coad` scurt` - 15.664
lei; Telemac 12,5 to - 15.930 lei; Grup sudur` Lin-
coln SAE 400 diesel, serie U1950406244 1997 -
3.117,50 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400 diesel,
serie U1950406267 1997 - 3.117,50 lei; Container
metalic 6x2, placat` la interior cu osb - 1.822,50
lei; Barac` metalic` 6x3, placat` la interior cu osb
- 2.025 lei; Container metalic 4x2 - 1.575 lei; Rezer-
vor multitanc 750 l cu pomp` din tabl` dublu de-
capat` 2010 - 749 lei; Polizor cu band` Grit A[ Gi 75,
serie 9020100403 2007 - 1.183,50 lei; P`lan 1,5 to –
2010 - 38,50 lei; Ma[in` de g`urit cu stand mag-
netic RUKO RS40E, serie 400925 2008 - 954 lei;
Ma[in` în[urubat Rodcraft 2469 6,3 bari 2007 -
319,50 lei; Ma[in` în[urubat Rodcraft 2585 6,3 bari
2007 - 778,50 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to A
3125 - 180 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to A 3125
- 180 lei; Butelie gaz - 25 lei; Scar` aluminiu 3 ele-
mente 9 m - 81 lei; Surs` sudur` Invertec V 275S
1995 - 166 lei; Opritor foc - 5 lei; Masca de gaz cu
furtun 10 m - 60 lei; Canistr` 10 l - 5,5 lei; P`lan tip
Yale - 103,50 lei; Sediu managerial situat în
Comun` Drajna, Sat Drajna de Sus, Jude]ul Pra-
hova - 118.024,20 lei; Vestiar, sp`l`torie 2007 -
47.000 lei; Atelier Tâmpl`rie, birou 2007 - 36.550
lei; Atelier mecanic 2 - 2007 - 134.350 lei; Licita]iile
se vor organiza în data de 30.10.2014 ora 15:00, iar
în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate,
aceast` este reprogramat` pentru dat` de
05.11.2014, 12.11.2014, 19.11.2014, 26.11.2014,
03.12.2014, 10.12.2014, 17.12.2014, 13.01.2014,
20.01.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare
se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro. 

SC Diesel Impex SRL, în faliment, prin lichidator,
cu sediul în Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr.30, et.
10, ap. 31, vinde în bloc urm`toarele bunuri: bunul
imobil reprezentat de Motel (cl`dire C1 [i C2), sit-
uat în Comun` Bucov, Jude]ul Prahova, Tarlaua 92,
fiind amplasat` pe un teren concesionat de la
Prim`ria Comunei Bucov; bunurile mobile
reprezentate de dou` autoturisme marca Dacia,
mobilier, birotic`, aparate electrocasnice, animale
(câini); Amenaj`rii [i construc]ii reprezentate de:
Amenajare parcare auto pietruit` având
urm`toarele dimensiuni aproximative
8mx20mx0,75m, situat` în fa]` Motelului; Alee
betonat` acces fa]` Motel, în suprafa]` aproxima-
tiv` de 2m x 15m x 0,75m; Pu] forat fa]` adâncime
4-5 m; Amenajare gard protector lac fa]`, din
]eav` [i plas` de sârm` 20m lungime x 0,6m
în`l]ime; Amenajare dig lac fa]` din pl`ci beton
5m x 1,5m; Amenajare scurgere ap` pu] beton 2 –
3 m.p; Sistem de comunica]ie între lacuri pentru
men]inerea nivelului acestuia (lag`re – câte unul
pentru fiecare din cele [apte lacuri); Re]ea elec-
tricitate pentru iluminarea lacurilor [i incintei
compus` din cabluri electrice 220 V [i ]eav` 5 m
lungime [i 12 stâlpi; Foi[or pescar – 3 buc`]i, unul
acoperit cu table, dou` acoperite cu carton; Con-
struc]ie beton po[t` paz` – 2 buc`]i – 1,2m x 1,5m
x 1m; Pod metalic traversare lacuri 8m x 2,5m; }ar-
curi câini paz` betonate, împrejmuite cu gard din
plas` de sârm`, stâlpi ]eav` 2m în`l]ime x 40 m
lungime x 2,2 m; Alee pietonal` betonat` intrare
Motel spate 7 m x 1,2 m; Amenajare drum acces
parcare auto spate 40 m x 18 m x 0,75 m., (toate
fiind amplasate pe terenul concesionat de la soci-
etatea debitoare de la Consiliul Local al Comunei
Bucov). Bunurile se vând în bloc la pre]ul total de

80.000 Euro (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine în
data de 31.10.2014, ora 13.00, la sediul lichidatoru-
lui mai sus amintit, iar în cazul în care, bunurile
nu vor fi adjudecate, urmeaz` c` licita]ia s` se ]in`
în datele de 07.11.2014, 14.11.2014, 21.11.2014,
28.11.2014, 05.12.2014, 12.12.2014, 19.12.2014,
15.01.2015, 22.01.2015, la aceea[i or` [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de par-
ticipare se pot ob]ine numai de la sediul lichida-
torului, telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin
Direc]ia Silvic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh. Asachi
nr. 2, telefon 0232-244680, fax 0232-244631, orga-
nizeaz` la sediul s`u în data de 28.11.2014, orele
10:00, licita]ie public` cu strigare numai pentru
întreprinderi mici [i mijlocii, în vederea vânz`rii
Atelierului de împletituri Pa[cani, compus din: Nr.
crt. / Denumire activ / Num`r carte funciar` /
Suprafa]a, conform CF –m2  . 1. Cl`dire produc]ie
atelier / 63051-C1,C7,C14 / 907,17. / 2. [opron fiert
r`chit` / 63051-C18 /  62,22. / 3 / [opron pentru
r`chit` cojit` / 63051-C6,C11 / 191,95. / 4 / Cabina
poart` atelier / 63051-C9 / 11,62. / 5 / Depozit pen-
tru lacuri [i vopsele / 63051-C12,C13 / 39,32. / 6 /
Cl`dire sulfatare / 63051-C3 /  118,60. / 7 / Barac`
metalic` / 63051-C15,C17 / 160,07. / 8 / Central`
termic` / 63051-C5 / 114,41. / 9 / Depozit produse
finite / 63051-C4 / 314,20. / 10 / Baraca metalic` /
63051-C16 / 130,11. / 11 / Remiza substan]e chim-
ice / 63051-C2,C8 / 55,28. / 12 / Infrastructur̀  drum
acces atelier . / 13 / Platforma tehnologic`. / 14 /
Conducte de termoficare. / 15 / Rezervor PSI, sta]ie
pompare / 63051-C10 / 62,30. / 16 / Zid de sprijin.
/ 17 / Conducte de alimentare cu ap`. / 18 / Con-
ducte pentru canalizare. / 19 / Transformator elec-
tric. / 20 / Instala]ie gaz metan atelier. Obiectivul
este situat pe str. Morilor, nr. 4 din mun. Pa[cani,
jud. Ia[i, pe un teren forestier în suprafa]` de
12694 m2, aflat în proprietate public` a statului.
Terenul nu face obiectul vânz`rii, urmând a fi con-
cesionat conform Ordinului nr. 367/2010 al min-
istrului mediului [i p`durilor. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 594000 lei f`r` TVA, garan]ia de
participare este în cuantum de 29700 lei, iar taxa
de participare de 100 lei, cu TVA inclus.  În cazul
neadjudec`rii, licita]ia se va relua în aceea[i zi, la
ora 11:00, cu participarea oric`rei persoane fizice
sau juridice interesate. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r̀ tori vor depune la sec-
retariatul direc]iei silvice, pân` la data de
25.11.2014, orele 10:00, urm`toarele documente:
a) dovada privind depunerea garan]iei de partic-
ipare; b) împuternicirea acordat` persoanei care
reprezint` investitorul la negociere, dac` este
cazul; c) rapoarte de activitate sau situa]ii finan-
ciare pentru ultimul exerci]iu financiar; d) docu-
mentele care certifica identitatea [i calitatea
investitorului: - pentru persoanele juridice ro-
mane: (i) copii de pe certificatul de înmatriculare
eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, actele adi]ionale relevante [i de
pe certificatul de înregistrare fiscal`;  (ii) dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale c`tre bugetul
de stat, prin prezentarea unui certificat de at-
estare fiscal` eliberat de organul fiscal compe-
tent; (iii) declara]ie pe propria r̀ spundere ca nu se
afla în reorganizare judiciar` sau în faliment; (iv)
documente care s` ateste îndeplinirea condi]iilor
prev`zute de lege pentru încadrarea în categoria
întreprinderilor mici [i mijlocii, în vederea par-
ticip`rii la licita]ia organizat` expres pentru aces-
tea; - pentru persoanele juridice str`ine: (i) actul
de înmatriculare a societ`]ii comerciale str`ine;

(ii) declara]ie pe propria r`spundere ca nu se afla
în reorganizare judiciar` sau în faliment; - pentru
comercian]i, persoane fizice sau asocia]ii famil-
iale: copie de pe actul de identitate [i de pe autor-
iza]ia de func]ionare eliberata de autoritatea
competenta sau de pe actul legal de constituire,
dup` caz, precum [i de pe certificatul de atestare
fiscal` eliberat de organul fiscal competent; - pen-
tru persoanele fizice romane: copie de pe actul de
identitate [i certificatul de cazier judiciar care sa
ateste ca nu au fost condamnate penal, cu
excep]ia condamn`rilor pentru infrac]iuni rutiere;
- pentru persoanele fizice str`ine: copie de pe
pa[aport [i certificatul de cazier sau un document
similar, care sa ateste ca nu au fost condamnate
pentru s`vâr[irea unor infrac]iuni similare celor
prev`zute pentru persoanele fizice romane; Copi-
ile vor fi certificate cu originalul. Documenta]ia
de licita]ie se poate procura de la sediul Direc]iei
Silvice Ia[i. Costul acesteia este de 200 de lei pe
obiectiv, cu TVA inclus.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Serviciul
Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr.
1512 din 13.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pen-
tru bunuri mobile. Anul 2014 luna octombrie ziua
13. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 04, luna
noiembrie, anul 2014, ora 10, la sediul
Administra]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 debito-
rilor: 1. SC Electrocasnica SRL, cu domiciliul fiscal
localitatea Piatra Neam], str. Decebal, bl. I3, parter,
jud. Neam], cod de identificare fiscal` 2040478,
dosar de executare 148/2014: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar̀ : Autoturism marca BMW
523 I, an fabrica]ie – 2007, motor – benzin`, capac-
itate cilindric` - 2497 cmc, nr. kilometri – 91382,
stare general` – foarte bun`. Drepturile reale [i
privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul ver-
bal de sechestru nr. 11064/ 10.03.2014 emis de
AJFP Neam]. Buc.: 1. Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA *: 34.269 lei. 2. SC Nord – Est Consult-
ing 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`: Utilaj pentru foraj Comacchio
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 *: 415.275 lei. 3. SC
D & N Inter Express SRL, cu domiciliul fiscal loc.
Borle[ti, jud. Neam], cod de identificare fiscal`
25557059, dosar de executare 25557059. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`: Semire-
morc` marca Schmitz, varianta SPR24/L-13,62, an
fabrica]ie 2000, nr. identificare
WSMS6080000482809, culoare gri, nr. CIV
233886, stare satisf`c`toare. Drepturile reale [i
privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul ver-
bal de sechestru nr. 725/ 10.04.2014 emis de AJFP
Neam]. Buc.: 1. Pre]ul de pornire a licita]iei, exclu-
siv TVA *: 14.321 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 in-
teresa]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 vânzare (03.11.2014, ora
16.00): - 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
(plata se va face în contul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Neam], nr.
RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 de-
schis la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare elib-
erat 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 prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur̀  Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 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 contribuabilului. Pentru
informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0233-207.602, inte-
rior 4410 sau 4510 între orele 8.30 – 14.00. Data
afi[`rii 13.10.2014.

Administra]ia Na]ional` “Apele Române”- Admin-
istra]ia Bazinal` de Ap` Siret cu sediul în Bac`u,
str.Cuza Vod` nr.1, jude]ul Bac`u, cod 600274,
tel.0234 541646, fax 0234 510050, în calitate de
unitate locatoare, anun]`: organizarea licita]iei
publice cu oferta în plic închis privind închirierea
bunurilor imobile terenuri situate în albiile mi-
nore ale râurilor, pe raza jude]elor Suceava,
Neam], Vrancea, Ia[i [i Bac`u. Închirierea are ca
scop înl`turarea materialului aluvionar (ex-
ploatare agregate minerale) pentru asigurarea
scurgerii optime în albie. Durata închirierii este de
2 ani. Garan]ia de participare este de 10% din val-
oarea minim` a chiriei anuale, respectiv 0,56
lei/mp/an, pentru fiecare dintre bunurile imobile.
Licita]iile se vor derula pe parcursul a dou` zile,
astfel: |n data de 12.11.2014 pentru perimetrele din:
Jude]ul Suceava: Râu Suha - Stulpicani aval/
Stulpicani - 30.000 mp. / Doroteia/ Frasin / 15.000
mp. Râu Suceava / Laura amonte MHC/ Vicovu de
Sus / 9.500 mp / Satu Mare amonte/ Satu Mare
/ 9.500 mp. Judetul Vrancea: Râu Siret / {i[cani /
Adjud / 14.321 mp. Râu Putna / R`chitosu I /
Garoafa [i Vân`tori / 25.098 mp. Râu Rm. S`rat /
Râmnicelu 1 / Râmnicu S`rat [i Valea Râmnicului
/ 8.528 mp. Râu [u[i]a / Satu Nou Panciu / Panciu
/ 13.448 mp. Jude]ul Ia[i. - Râu Siret / Buda /
Lespezi [i Dolhasca / 15.000 mp. Râu Moldova /
Criste[ti Sud / Criste[ti / 12.000 mp. / Criste[ti 2
amonte / Criste[ti / 15.000 mp. / Criste[ti 2 aval /

Criste[ti / 20.000 mp. / Boureni 1 / P`str`veni /
44.000 mp. In data de 13.11.2014 pentru perime-
trele din: Jude]ul Neam] / Râu Siret / Cotu Vame[
1/Horia / 24.445 mp. - Jude]ul Bac`u - Râu Tazl`u/
Bo[oteni / Bo[oteni / 15.000 mp. - Râu Siret /
Radomire[ti 3 / Letea Veche [i Buhoci / 17.200 mp.
De asemenea, tot la data de 13.11.2014 vor fi scoase
la licita]ie urm`toarele suprafe]e de teren situate
în albiile minore ale râurilor pe raza jude]ului
Bac`u: - 1.228,34 mp albie minor` râu Tazl`u S`rat
în localitatea Zeme[, la pre]ul minim de 0,243
lei/mp/lun` (respectiv 298,00 lei/lun`) f`r` TVA
în scopul amenaj`rii spa]iului de lucru necesar
mont`rii conductelor de transport ]i]ei, gaze nat-
urale [i amestec, pentru o perioad` de 1 an; -
830,45 mp albie minor` râu Trotu[ în localitatea
Cucuie]i - Dofteana, la pre]ul minim de 0,243
lei/mp/lun` f`r` (respectiv 298,00 lei/lun`) f`r`
TVA în scopul amenaj`rii spa]iului de lucru nece-
sar mont`rii conductelor de transport ]i]ei, gaze
naturale [i amestec, pentru o perioad` de 1 an; -
588,72 mp albie minor` râu Tazl`u S`rat în locali-
tatea Zeme[, la pre]ul minim de 0,481
lei/mp/lun` (respectiv 283,00 lei/lun`) f`r` TVA
pentru instalare pile de sus]inere  pasarele de
supratraversare a cursului de ap` [i a ap`r`rii de
mal din gabioane pe o lungime de 80 m pe malul
drept al râului, pentru o perioad` de 10 ani; - 15,72
albie minor` râu Trotu[ în localitatea Cucuie]i, co-
muna Dofteana, la pre]ul minim de 9,589
lei/mp/lun` (respectiv 151,00 lei/lun`) f`r` TVA
pentru instalare pile de sus]inere  pasarele de
supratraversare a cursului de ap`, pentru o pe-
rioad` de 10 ani; - 94.780 mp albie minor` a râu-
lui Siret – balta Cotu Morii, situat` în extravilanul
localit`]ii Traian, comuna Traian pre]ul minim de
0,83 lei/ mp/lun` f`r` TVA, în scopul desf`[ur`rii
activit`]ii de acvacultur` [i agrement pe o pe-
rioad` de 10 ani. La licita]ie poate participa orice
persoan` fizic` sau juridic` de drept privat,
român` sau str`in`, care depune o singur` ofert`,
cump`ra caietul de sarcini [i constituie garan]ia
de participare. Garan]ia de participare este de
10% din valoarea minim` a chiriei anuale [i poate
fi constituit` sub forma unei scrisori de garan]ie
bancar` eliberat` de o banc` din România în
favoarea unit`]ii locatoare, a unui ordin de plat`
în contul RO45TREZ0615005XXX003761 - Trezore-
ria Bac`u confirmat prin extras de cont sau cu chi-
tan]` la sediul locatorului. Ofertele vor fi depuse
astfel: Pentru bunurile imobile licitate în data de
12.11.2014, oferta va fi depus` în data de 12.11.2014
pân` la ora 9, plicurile urmând a fi deschise în
aceea[i zi la ora 10; Pentru bunurile imobile lici-
tate în data de 13.11.2014, oferta va fi depus` în
data de 13.11.2014 pân` la ora 9, plicurile urmând
a fi deschise în aceea[i zi la ora 10. Condi]iile de
participare sunt precizate în caietul de sarcini. Cai-
etul de sarcini, în valoare de 1.050,00 lei, poate fi
achizi]ionat de la sediul Administra]iei Bazinale
de Ap` Siret - birou Patrimoniu, începând cu data
de 27.10.2014 [i pân` în ziua anterioar`
desf`[ur`rii licita]iilor. Valabilitatea obligatorie a
ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii
acesteia. Prezentul anun] este postat pe site-ul
www.rowater.ro/dasiret la rubrica anun]uri -
licita]ii active.

PIERDERI
Pierdut contract construire nr.1403/3/1977 [i pro-
ces-verbal predare-primire din 23.11.1977 între ICVL
[i Marinescu Niculae Marian [i Georgeta. Le de-
clar nule.


