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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
SC Premium It Technologies SRL angajeaz` operator suport tehnic pentru servicii de comunica]ii electronice 2 posturi. Cerin]e: studii medii [i cuno[tin]e limba
englez` -nivel avansat. A[tept`m CV la adresa de email:
office@premiumitt.ro.
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.
Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 organizeaz`
în perioada 27.10- 29.10.2014 la sediul din [os. Orhideelor
nr.2d, Sector 6 concurs de promovare pentru ocuparea
func]iilor publice de conducere vacante: -Director executiv- Direc]ia Ordine Public`- 1 post; -[ef Serviciu- Serviciul Interven]ii, Direc]ia Ordine Public`- 1 post; -[ef
Serviciu- Serviciul Protec]ia Mediului, Direc]ia Protec]ia
Mediului- 1 post; -[ef Birou- Biroul Logistic, Direc]ia Economic`- 1 post. Rela]ii suplimentare privind condi]iile
de participare la concurs [i bibliografia se pot ob]ine la
sediul institu]iei [i la nr. de telefon: 021.413.17.38 –Biroul
Resurse Umane.
Prim`ria comunei Ciulni]a, organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea urm`toarelor func]ii publice
vacante: 1. func]ia publica de execu]ie-poli]ist local,
clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poli]ie Local`. Probele stabilite pentru concurs sunt : proba scrisa in data de 29 octombrie 2014
ora 10.00 si interviul in data de 31 octombrie 2014, ora
12, la sediul Prim`riei comunei Ciulni]a, jude]ul Ialomi]a;
Condi]ii specifice pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie: studii medii finalizate cu diplom` de bacalaureat, - aviz medical cu men]iunea apt pentru func]ia
public` de execu]ie de poli]ist local, - aviz psihologic
ob]inut în vederea angaj`rii în care sunt precizate
urm`toarele concluzii: apt psihologic pentru poli]ist
local/conduc`tor auto/port arm`, - permis categoria B;
2. func]ia public` de execu]ie temporar vacant` - inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Asisten]` Social` [i S`n`tate.Probele
stabilite pentru concurs sunt :proba scrisa in data de 13
octombrie 2014 ora 10.00 si interviul in data de 15 octombrie 2014 ora 12, la sediul Prim`riei comunei
Ciulni]a, jude]ul Ialomi]a; Condi]iile specifice pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie: - studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
în una dintre urm`toarele specilit`]i: asisten]` social`/
sociologie /psihologie/ [tiin]e juridice [i administrative;
Condi]iile de participare [i de desf`[urare a concursurilor se afi[eaz` la sediul Consiliului local al comunei
Ciulni]a. Rela]ii la tel/fax: 0243-218.082.
Prim`ria Comunei I.L. Caragiale, jude]ul Dâmbovi]a, organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea
urm`toarelor func]ii publice de execu]ie vacante: 1.Consilier clasa I, gradul profesional principal (2 posturi) în
cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate, 2.Referent, clasa III, grad profesional-superior (1 post) -Compartiment Urbanism [i Amenajarea Teritoriului Concursul
se organizeaz` la sediul Prim`riei comunei I.L. Caragiale,
jude]ul Dâmbovi]a, în data de 27.10.2014, ora-10.00proba scris` [i 29.10.2014, ora-13.00 -interviul. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data public`rii în Monitorul Oficial, partea aIII-a, la sediul Prim`riei Comunei I.L.Caragiale, jude]ul
Dâmbovi]a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie s`
con]in` obligatoriu documentele prev`zute la art.49
din HG nr.611/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Condi]iile de participare [i bibliografia se afi[eaz`
la sediul Prim`riei. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul Prim`riei Comunei I.L.Caragiale, jude]ul Dâmbovi]a [i la nr.de telefon: 024.566.03.32.

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

CITA}II
Numitul Chirita Ion cu domiciliul în Bucure[ti,
Str.Povernei, nr.11-13, et.1, ap.3, Sector 1, este chemat în
fa]a Tribunalului Bucure[ti, Sectia a V-a în data de
10.10.2014, ora 08.30, în calitate de pârât în dosarul
nr.35008/3/2013 în contradictoriu cu reclamantul Radu
Drago[ Costin având ca obiect rezolu]iune contract.
Se citeaz` pârâtul Dobrin Ion, din comuna Hârse[ti, jud.
Arge[, la Judec`toria Curtea de Arge[, în 21.10.2014, în
Dosarul 1112/216/2014, în divor] cu Dobrin Melania-Lumini]a.
Numi]ii Dumitru Marius Aurelian, cu domiciliul cunoscut în Pite[ti, str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 14, Dumitru Radu Adelin, domiciliat în Pite[ti, Calea Bascovului
nr. 33 [i Ionescu Sidonius Constantinus, domiciliat în
Pite[ti, str. Traian nr. 16, bl. D, sc. A, et. I, ap. 5, sunt cita]i
la Judec`toria Pite[ti, în data de 3.10.2014, ora 8,30, în
Dosarul nr. 14408/280/2011, în proces civil cu G`lbenu[`
Vasile Gabriel.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Dinu
Maria Simona domiciliat` în comuna Mih`e[ti, sat
Buleta, jude]ul Vâlcea, în calitate de intimat` în dosarul
civil nr. 2593/90/2014, cu termen de judecat` în data de
17.10.2014, având ca obiect înlocuire m`sur` de plasament aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Succesibilii defunctului Stancu Ion, cu domiciliile necunoscute, sunt cita]i la data de 6.10.2014, ora 08:00 la
sediul Baroului Notarului Public Ivan Constantin din
Ploie[ti, Str. {tefan cel Mare nr. 1, Jude[ul Prahova \n
cauza succesoral` privind pe defunctul Dinu Joi]a, fost
cu domiciliul \n Brazi, decedat la data de 26.08.1983.
Neprezentarea aduce \nl`turarea la succesiune.
Se citeaz` Mure[an Vasile, cu ultimul domiciliu \n Cluj
Napoca, la Judec`toria Cluj Napoca, sala 168, pentru
data de 16 octombrie 2014, ora 08:30, Completul C8
NCPC, \n calitate de p~r~t, \n proces cu Pasc Petru [i sotia
Pasc Veronica, \n calitate de reclaman]i, \n dosar nr.
24502/211/2013, av~nd ca obiect uzucapiune.
Soma]ie. Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i ca petentul Cheriu Sterian, domiciliat în comuna Bran, sat Sohodol, nr. 11, jud. Bra[ov, a introdus la Judec`toria
Z`rne[ti ac]iune prin care solicit` sa se constate c` a
dobândit ca efect al prescrip]iei achizitive dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris
in CF nr. 105023 (CF vechi 887 Sohodol) [i nr. top. cadastral 1410/1 în suprafa]` total` de 3.978 mp cu îndeplinirea condi]iilor prev`zute de dispozi]iile art.1051
cod de procedur` civil`. Persoanele interesate pot sa
fac` opozi]ie la Judec`toria Z`rne[ti, cu precizarea c`,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii.
Soma]ia face parte integrant` din Încheierea
pronun]at` de Judec`toria Z`rne[ti la data de
18.06.2014.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar
conform sentintei din data de 17.09.2014 pronun]at` de
Tribunalul Prahova în dosarul 490/105/2014, anun]` deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei
Unias Education & Consulting Center SRL Ploie[ti, str.
Rafinorilor, nr. 4, jude] Prahova, CUI 30618950,
J29/1337/2012. Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor este 31.10.2014. Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor este 28.11.2014. Termenul pentru solutionare
eventuale contestatii si afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor este 28.12.2014.
Admite ac]iunea formulat` de reclamanta Bolondu]
M`d`lina, CNP 2851011180761, dom. în Mun. Motru,
Al.Gorunului, nr.1, bl.J5, sc.3, et. 1, ap. 8, jud.Gorj, în contradictoriu cu pârâtul Nedelcu Bogdan Gheorghe,
CNP1790331170444, dom. în Mun.Gala]i, Str.Nuf`rului,
nr. 1, bl. S14, sc.2, ap. 18, jud. Gala]i. Dispune exercitarea

autorit`]ii p`rinte[ti in privin]a minorei Nedelcu Georgiana Cosmina, n`scut` la data de 30.12.2010 s` se realizeze de ambii p`rin]i ai acesteia. Stabile[te domiciliul
minorei la domiciliul mamei acesteia din Motru. Oblig`
pârâtul s` pl`teasc` reclamantei, cu titlu de obliga]ie
de intre]inere în favoarea minorei Nedelcu Georgiana
Cosmina, n`scut` la data de 30.12.2010, suma de 200lei,
începând cu data introducerii ac]iunii -19.12.2013 [i pân`
la intervenirea unei cauze legale de încetare sau modificare a obliga]iei. Oblig` pârâtul s` pl`teasc` reclamantei cu titlu de cheltuieli de judecat` suma de 320lei
reprezentând taxa timbru [i onorariu curator. Cu drept
de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul
se depune la Judec`toria Motru. Pronun]at` în [edin]a
public` de la 07.Mai.2014, la Judec`toria Motru.
Anun] public privind decizia etapei de incadrare. SC Bauflas Invest SRL, pentru proiectul “Bloc de locuin]e Colective D+P+4E+E retras”, propus a se realize in municipiul
Baia Mare, Str. M`r`[e[ti, fn, jud. Maramure[, anunta
publicul intesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre Agentia pentru Protectia Mediului: “nu se
supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se
supune evaluarii adecvate”, \n cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare
adecvata, pentru proiectul mai sus mentionat. Proiectul
deciziei de incadrare si motiveke care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Maramures, cu sediul in Localitatea Baia
Mare, Str. Iza nr. 1A, \n zilele de luni- joi \ntre orele 8-16:30
[i vineri \ntre orele 8-14 precum [i la urmatoarea adresa
de internet http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat
poate \nainta comentarii/ observa]ii la proiectul decziei
de \ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii
prezentului anun] de pres`.
Judec`toria Ia[i, Sec]ia civil`, dosar nr. 3298/245/2013,
sentin]a civil` nr. 7288 din 21 mai 2014, pentru aceste
motive, în numele legii, Hot`r`[te: Admite excep]ia lipsei calit`]ii procesual pasive a pârâtului SC Corporate
Recovery Management SRL, cu sediul în Bucure[ti, sector 2, b-dul Pierre de Coubertin, nr. 7, prin mandatar SC
Asset Portfolio Servicing Romania SRL, cu sediul în Bucure[ti, sector 1, str. Matei Millo, nr.9, parter. Respinge
ac]iunea formulat` de reclamantul Sc Inita 1996 SRL în
contradictoriu cu pârâtul SC Corporate Recovery Management SRL. Admite în parte cererea formulat` de
reclamantul SC Inita 1996 SRL în contradictoriu cu pârâtul SC Total Car Leasing IFN SA, societate în insolven]`,
prin lichidator judiciar SC Consultan]` Reorganizare
Lichidare SPRL. Constat` c` a operat transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului Mazda 6 ce a
f`cut obiectul contractului de leasing financiar nr.
147/08.09.2008 din patrimoniul SC Total Car Leasing Ifn
SA în patrimoniul SC Inita 1996 SRL. Obliga pârâtul SC
Total Car Leasing IFN SA, societate în insolven]`, prin
lichidator judiciar SC Consultan]` Reorganizare Lichidare SPRL s` predea reclamantului SC Inita 1996 SRL
cartea de identitate, în original, a autoturismului Mazda
6 ce a f`cut obiectul contractului de leasing financiar
nr. 147/08.09.2008, fi[a de înmatriculare a vehiculului,
având viza organului fiscal competent, a doua cheie a
autoturismului. Respinge cererea de obligare a pârâtului la predarea oric`ror alte acte necesare înmatricul`rii
autoturismului Mazda 6 ce a f`cut obiectul contractului de leasing financiar nr. 147/08.09.2008. Constat` c`,
prin încheierea din 05.06.2013, instan]a a anulat ca netimbrat cap`tul de cerere prin care solicit` constatarea
faptului c` reclamanta nu datoreaz` pârâtelor suma de
6955,52 euro. Constat` c`, prin încheierea din 18.09.2013,
instan]a a respins excep]ia necompeten]ei teritoriale a
Judec`toriei Ia[i, excep]ia netimbr`rii [i excep]ia prematurit`]ii. Ia act c` pârâtul SC Corporate Recovery Management SRL nu a solicitat cheltuieli de judecat`.
Admite cererea formulat` de reclamantul SC Inita 1996
SRL de obligare a pârâtului SC Total Car Leasing IFN SA,
societate în insolven]`, prin lichidator judiciar SC Consultan]` Reorganizare Lichidare SPRL, la plata cheltuielilor
de judecat`. Oblig` pârâtul SC Total Car Leasing IFN SA,
societate în insolven]`, prin lichidator judiciar SC Consultan]` Reorganizare Lichidare SPRL, s` achite reclamantei SC Inita 1996 SRL urm`toarele cheltuieli de judecat`:
- 2500 lei, onorariu avocat ales; - 3491, 30 lei taxe de timbru [i timbru judiciar; - 1740 lei, onorariu expert contabil. Cu drept de apel in termen de 15 zile de la
comunicare. Pronun]at` în [edin]a public`, azi,
21.05.2014.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Romvac Company SA,
cu sediul în ora[ul Voluntari, [os. Centurii nr.7, Jude]ul
Ilfov, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor, la data de 27.10.2014, la sediul societ`]ii, ora
13.30. Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, a Statutului Societ`]ii [i este valabil` pentru to]i ac]ionarii SC Romvac
Company SA Voluntari, înregistra]i la Registrul Ac]ionarilor, la sfâr[itul zilei de 23.10.2014. Dac` nu sunt îndeplinite condi]iile legale [i statutare pentru desf`[urarea
Adun`rii Generale, a doua convocare este în acela[i loc,
aceea[i or`, aceea[i ordine de zi, în data de 10.11.2014.
Ordinea de zi, este urm`toarea: 1. Aprobarea înfiin]`rii
societ`]ii comerciale Romvac Scandia Animal Food SRL
cu sediul social în ora[ul Sibiu [i obiect de activitate: 1091 -fabricarea produselor pentru hrana animalelor; 1092 -fabricarea produselor pentra hrana animalelor de
companie; -1089 -fabricarea altor produse alimentare
n.c.a; -4611-intermedieri în comer]ul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile [i semiproduse; -4619 -intermedieri în comer]ul cu produse diverse; -4621 -comer] cu ridicata al cerealelor, semin]elor,
furajelor [i tutunului neprelucrat; -4638 -comer] cu ridicata al altor alimente, inclusiv pe[te, crustacee [i
molu[te; -4776 -comert cu am`nuntul al florilor,
plantelor [i semin]elor, comer] cu am`nuntul al animalelor, al animalelor de companie [i al hranei pentru
acestea în magazine specializate; 2. Aprobarea ca Administratori ai acestei societ`]i [i persoane împuternicite s` semneze Actul Constitutiv: -din partea SC
Romvac SA s` fie domnul ing. Constantin Chiurciu
Cet`]ean român, domiciliat în corn. Afuma]i,str. Mihai
Bravu nr.17, n`scut la data de 28-iulie-1950, posesor a CI
Seria IF nr.183025 eliberat` de SPCLEP Voluntari,
CNP1500728400369. -din partea Scandia Sibiu s` fie
Popescu Rares- Emil, cet`]ean român, domiciliat în Bucure[ti, Str. Dionisie Lupu, nr.51, ap.2, sector 1, n`scut la
data de 05.06.1974, posesor a CI seria RD, nr.580575, eliberat` de SPCEP S1, biroul nr.1, CNP1740605410019. În sala
de [edin]e au acces numai ac]ionarii sau mandatarii
acestora, împuternici]i cu procuri speciale, legitimânduse cu Buletinul/Cartea de identitate. Procurile completate [i semnate vor fi depuse la sediul societ`]ii, colectiv
ac]ionariat, pân` la data de 24.10.2014.
Convocare: Administratorul Unic al SC Carmesin SA,
J40/2351/1991, C.U.I.: RO787, convoac` Adunarea General` Extrardinar` a Ac]ionarilor la data de 27.10.2014,
ora 9.00, la sediul societ`]ii din [os. Pantelimon nr.1, sector 2, Bucure[ti, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i la data
de 20.10.2014, stabilit` ca dat` de referin]`. Ordinea de
zi a adun`rii este urm`toarea: 1. Se propune modifiarea
Art. 11 [i abogarea Art. 12 din Statutul SC Carmesin SA:
a) Propunem ca Art. 11 s` fie modificat dup` cum
urmeaz`: "Cesiunea Ac]iunilor. Ac]iunile sunt indivizibile, societatea nu recunoa[te decât un proprietar pentru fiecare ac]iune. Cesiunea între ac]ionarii societ`]ii
se face liber, f`r` acordarea dreptului de preem]iune
celorlal]i ac]ionari. Cesiunea ac]iunilor c`tre un ter]neac]ionar se va face cu acordarea unui drept de
preem]iune celorlal]i ac]ionari, drept de preem]iune
care se va exercita dup` cum urmeaz`: cu 30 (treizeci)
de zile înainte de data cesion`rii efective, ac]ionarul cedent va prezenta oferta de vânzare, în scris, administratorului unic al societ`]ii, oferta care va cuprinde detaliat
pre]ul ac]iunilor, termenul de plat` [i identitatea
cump`r`torului. Publicitatea ofertei de vânzare a ac]iunilor mai sus men]ionate va fi f`cut` prin afi[are la
sediul societ`]ii precum [i pe site-ul societ`]ii. Orice
inten]ie de cump`rare a ac]ionarilor ce beneficiaz` de
dreptul de preem]iune va fi comunicat` în scris, administratorului unic al societ`]ii, în interiorul perioadei de
30 (treizeci) de zile. În situa]ia în care ac]ionarii care beneficiaz` de dreptul de preem]iune vor s` achizi]ioneze
integral ac]iunile ofertate de ac]ionarul cedent, ac]iu-

nile vor fi alocate conform solicit`rilor acestora, iar în
caz de suprasolicitare, ac]iunile se vor aloca pro-rata cu
de]inerile acestora din capitalul social al Carmesin S.A.
la data înregistr`rii ofertei de vânzare, iar ac]iunea indiviza va fi alocat` ac]ionarului cu cel mai mic procent. În
cazul în care solicit`rile ac]ionarilor existen]i sunt inferioare ca num`r de ac]iuni fa]` de cele oferite de
ac]ionarul cedent, alocarea se va face c`tre ace[tia în
num`rul solicitat [i diferen]a va fi alocat` ter]ului
cump`r`tor. Orice vânzare de ac]iuni care nu respect`
prevederile de mai sus este lovit` de nulitate de drept."
b) Având în vedere c` prevederile ca Art. 12 intr` în
contradic]ie cu propunerea de modificare a Art. 11, propunem ca acest articol s` fie abrogat. Celelalte articole
din statut se vor renumerota în mod corespunz`tor. 2.
Se propune mandatarea administratorului unic pentru
semnarea oric`rui document necesar public`rii [i publicit`]ii hot`rârilor adun`rii generale. Dac` în data de
27.10.2014 nu sunt îndeplinite condi]iile de întrunire,
adunarea general` se reprogrameaz` pentru data de
28.10.2014 la aceea[i or` [i în acela[i loc. Ac]ionarii pot
participa la [edin]a adun`rii generale personal sau prin
reprezentan]i, în baza unei procuri speciale pus` la dispozi]ie de societate, care se depune la sediul societ`]ii
cel mai târziu cu 48 ore înainte de adunare. Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]` (20.10.2014) au dreptul de
a participa la adunarea general` sau de a desemna orice
alt` persoan` fizic` sau juridic` în calitate de reprezentant pentru a participa [i a vota în numele s`u în cadrul
adun`rii generale. Reprezentantul se bucur` de acelea[i
drepturi de a lua cuvântul [i de a pune întreb`ri în
adunarea general` de care s-ar bucura ac]ionarul pe
care îl reprezint`. Pentru a putea fi desemnat ca
reprezentant, respectiva persoan` trebuie s` aib` capacitate de exerci]iu. Procurile speciale se pot depune
sau expedia la societate pân` la data de 24.10.2014. Unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau
împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii
generale, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o
justificare sau de un proiect de hot`râre propus spre
adoptare de adunarea general`; de a prezenta proiecte
de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale. Aceste
drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Ac]ionarii î[i pot exercita aceste drepturi în termen de
cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii. Un
ac]ionar are obliga]ia s` dea în cadrul formularului de
procur` special` instruc]iuni specifice de vot persoanei
care îl reprezint`, pentru fiecare punct înscris pe ordinea
de zi a adun`rii generale a ac]ionarilor. Convocatorul
adunarii generale [i formularul de procura special` sunt
puse la dispozi]ia ac]ionarilor [i pe website-ul nostru:
www.carmesin.ro. Informa]ii suplimentare la tf.
0212520355. Administrator Unic, Dr. ing. Ion Popovici.

LICITA}II
SC Edilsav SRL prin lichidator judiciar Expert Am SPRL cu
sediul în Gala]i, str. Plantelor nr. 7, scoate la vânzare prin
licita]ie public` în data de 26.09.2014, 03.10.2014 ora
12.00, 3 ma[ini de tencuit zid`rie (pre] ultima licita]ie
2.500 lei/bucata). Bunurile vor fi adjudecate la cel mai
mare pre] oferit. Rela]ii suplimentare la telefon
0236/470525; 0722/654481.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 8935/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Gina’s Design SRL,
J05/152/2002, CUI: RO14450641 scoate la vânzare prin
licita]ie public` ma[in` de cusut liniar` garudan,
ma[in` surfilat pfaff, ma[in` de cusut pfaff [i confec]ii
îmbr`c`minte din care 5 rochii de cocktail, 31 rochii de
sear`, 3 pantaloni, 1 taior, 9 compleuri de sear`, pre] de
pornire de 30.130 RON f`r` TVA. Licita]ia va avea loc în
data de 01.10.2014 ora 11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea, str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it`
licita]ia se va relua în data de 08.10.2014 la aceea[i or`
[i adres`. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
lichidator: Tel: 0359-463.661 Fax:0359.463.662.
Subscrisa SC }es`toriile Reunite SA, cu sediul în
Bucure[ti, Str. Sp`taru Preda nr.5, Sector 5, înmatriculat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti sub nr.
J40/352/1991, având C.U.I. 425818 [i contul nr. RO
68RNCB0076029410790001, deschis la BCR Sucursala
Izvor, reprezentat` prin d-l Miron Daniel Florian –Director general-, anun]` vânzarea prin licita]ie public` cu
strigare a urm`toarelor mijloace fixe: ma[ini de ]esut
plusuri [i stofe de mobil`, ma[ini de finisat, ma[ini de
bobinat, ma[ini de cusut, ma[ini de urzit, ma[ini de tricotat plu[uri, ma[ini de t`iat [i tuns, precum [i a unor
cantit`]i de fire de bumbac, bumbac cu polyester, pna,
lân` [i vâscoz`. Licita]iile se organizeaz` la sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Sp`taru Preda nr.5, sector 5, în
fiecare miercuri, la orele 13:30, începând cu data de 10
septembrie 2014. Detalii pe site-ul societ`]ii
www.tesatoriilereunite.ro [i la telefon 021-3246060.
Date identificare achizitor. SC Fise Electrica Serv SA - SISE
Electrica Transilvania Sud, cu sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel. 0268/305598, fax
0268/305594, achizi]ioneaz` Platbanda zincat`, Cod
CPV 44000000-0 Structuri [i materiale de construc]ii;
produse auxiliare pentru construc]ii; în cantit`]ile [i
condi]iile prev`zute în documenta]ia de atribuire.
Adresa la care se poate solicita documenta]ia de
atribuire: SISE Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13
Decembrie nr. 17 A, tel: 0268/305598, fax: 0268/305594.
Documenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor economici gratuit, în urma solicit`rii scrise a acestora; 2. Procedura aplicat`: „Licita]ie deschis`”; 3.
Împ`r]ire pe loturi: NU; 4. Locul de livrare a produselor:
DDP beneficiar la depozitele SISE Electrica Transilvania
Sud din ora[ele: Alba Iulia, Bra[ov, Sf. Gheorghe, M.
Ciuc, Tg. Mure[ [i Sibiu; 5. Natura [i cantitatea produselor ce se vor achizi]iona: Platbanda zincat` în cantit`]ile prev`zute în documenta]ia de atribuire; 6.
Durata contractului: 12 luni de zile. Termenul de livrare:
max. 5 zile de la data semn`rii contractului de furnizare;
7. a. Data limit` de primire a ofertelor: 10.10.2014, ora
11.00. Data deschiderii ofertelor: 10.10.2014, ora 12.00;
b. Adresa la care se depun ofertele : sediul SISE Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A,
etaj I, secretariat general; c. Limba de redactare a ofertelor: limba român`; 8. Modalit`]ile de finan]are: surse
proprii; 9. Criterii de calificare conform prevederilor din
Fi[a de date; 10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de
zile de la data deschiderii ofertelor; 11. Criteriul de
atribuire a contractului: “pre]ul cel mai scazut”; 12.
Garan]ie de participare: conform Documenta]ie de
atribuire.
SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1: spa]iu comercial
situat în Mun.Ia[i, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud.
Ia[i , cu aria construit` de 187,28 mp. [i aria util` de
173,23 mp., înscris în Cartea Funciar` sub nr. 55170 a
Mun.Ia[i, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciar` nr.23405 cu
nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de pornire a licita]iei este
de 470.242,50 lei (f`r` TVA) ( 50% din valoarea de evaluare). Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au obliga]ia,
sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovad` acestui fapt
pân` la data de 25.09.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i, în data de 26 septembrie 2014, ora 15:00, [i se va desf`[ura în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din dat` de 18.07.2014. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut
la plata pre]ului de adjudecare în termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, pân` la termenul de
vânzare, o garan]ie de participare la licita]ie în procent
de 10% din pre]ul de începere a licita]iei. Garan]ia se va
depune în numerar, prin plata în contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii

cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i,
pân` la dat` de 25.09.2014, ora 15.00. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232-240.890; 0742.109.890, Fax 0232-240.890.
SC Aniko Trans SRL, prin administrator judiciar anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunului imobil situat în
loc Bucov, [oseaua D.N. 1B, Parcela 2249/7; 8; 9; 10; 11;
Tarla: 56, jud. Prahova, compus din teren intravilan , în
suprafa]` m`surat` de 27.864 mp, suprafa]` în acte de
27.863 mp [i urm`toarele construc]ii C1 – Hala (spa]ii
depozitare; birouri; anexe) S+P+1E, SC desf`[urat` de
987 mp, la pre]ul de 1.993.140 lei, valoarea fiind stabilit`
de evaluatorul C.E.C. Bank. Pre]ul de pornire al licita]iei
este redus cu 10% din pre]ul stabilit în raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe data de: 29.09.2014,
30.09.2014, 02.10.2014, 07.09.2014, 09.10.2014, 14.10.2014,
16.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014 [i 30.10.2014 orele 13.00
în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.
SC Aniko Trans SRL, prin administrator judiciar anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a bunurilor imobile [i
anume: teren extravilan livad` în suprafa]` de total` de
5.000 mp situat în com. Cocor`[tii Mislii, tarla 21, Parcel` 261/10, la pre]ul de 4.465,5 lei; teren extravilan livada în suprafa]` de 5.699 mp situat în com. Cocor`[tii
Mislii, tarla 21, Parcel` 261/7, la pre]ul de 5.090,5 lei;
teren extravilan livada arabil în suprafa]` de 1.000 mp
situat în com. Cocor`[tii Mislii, tarla 21, Parcel` 261/9, la
pre]ul de 893 lei. Pre]ul de pornire al licita]ie este redus
cu 50 % din pre]ul stabilit în raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc pe data de: 29.09.2014, 30.09.2014,
02.10.2014, 07.09.2014, 09.10.2014, 14.10.2014, 16.10.2014,
21.10.2014, 23.10.2014 [i 30.10.2014 orele 12.00 în Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova.
Rela]ii suplimentare 0344104525.
SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anun]` vânzarea
la licita]ie public` a bunurilor aflate în patrimoniul societ`]ii debitoare conform rapoartelor de evaluare [i a
regulamentului de vânzare a bunurilor ce au fost încuviin]ate de Adun`rile Creditorilor din 29.09.2011 [i
20.03.2014, pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus cu
50 % din pre]ul stabilit în rapoartele de evaluare.
Licita]iile vor avea loc pe data 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 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1
Cab.7B Et.7. Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la tel. 0344104525.
SC Balkotex SRL, prin lichidator judiciar, anun]` vânzarea
prin licita]ie public` a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societ`]ii debitoare, conform rapoartelor de
evaluare [i a regulamentului de vânzare a bunurilor ce
au fost incuviinate de Adunarea Creditorilor din
10.10.2013, care sunt în principal utilaje de croitorie
(ma[ini de cusut) [i anume: ma[in` de cusut (cap +
motor) siruba, la pre]ul de 248 lei/buc (inclusiv TVA),
ma[in` de confec]ionat butoniere typical la pre]ul de
806 lei (inclusiv TVA), ma[in` de aplicat nasturi la pre]ul
de 248 lei (inclusiv TVA), ma[in` de cusut Kansai 6 ace
la pre]ul de 248 lei/buc (inclusiv TVA), ma[in` de cusut
Kansai 2 ace la pre]ul de 186 lei/buc (inclusiv TVA),
ma[in` de cusut Juki 2 ace la pre]ul de 310 lei (inclusiv
TVA),ma[in` de t`iat escort la pre]ul de 124 lei (inclusiv
TVA), ma[in` de cusut Siruba la pre]ul de 372 lei/buc
(inclusiv TVA),mas` de croit la pre]ul de 682 lei/buc (inclusiv TVA), aparat aer condi]ionat Hyunday la pre]ul de
124 (inclusiv TVA), aparat aer condi]ionat Has 283 HG
Eco VI/VE la pre]ul de 155 lei/buc (inclusiv TVA),scar`
mobil` la pre]ul de 155 lei (inclusiv TVA), pres` c`lcat
Hasmina 310 lei (inclusiv TVA), instala]ie perdea aer
Thermocreens la pre]ul de 310 lei (inclusiv TVA), ma[in`
cusut overlock Siruka la pre]ul de 310 lei/buc (inclusiv
TVA), ma[in` cusut Lockstich Siruba la pre]ul de 204,6
lei/buc (inclusiv TVA), ma[in` cusut Coverstich Siruba
la pre]ul de 403 lei/buc (inclusiv TVA), suport
îmbr`c`minte la pre]ul de 5.270 lei (inclusiv TVA),
ma[in` Uber Bie Siruba la pre]ul de 403 lei (inclusiv
TVA), ma[in` pentru debitat ]es`tur` la pre]ul de 1.320,6
lei (inclusiv TVA), ma[in` cusut Coverstich Bie Siruba la
pre]ul de 403 lei (inclusiv TVA), ma[in` de cusut Lockstich Siruba la pre]ul 102,3 lei/buc (inclusiv TVA), ma[in`
de cusut Overlock Siruba la pre]ul de 310 lei/buc (inclusiv TVA), ma[in` de cusut Siruba Coverstich la pre]ul de
403 lei/buc (inclusiv TVA), ma[in` de t`iat bie la pre]ul
de 806 lei (inclusiv TVA), ma[in` Uber Bie Siruba la
pre]ul de 403 lei (inclusiv TVA), aparat de aer cfonditionat Henson la pre]ul de 235,6 lei/buc (inclusiv TVA),
generator abur inclusiv instala]ia de ardere gaz Alba la
pre]ul de 3.884 lei (inclusiv TVA), generator aer cald Big
Fox la pre]ul de 396,8 lei/buc (inclusiv TVA), central` termic` la pre]ul de 1.736 lei (inclusiv TVA), compresor VEK,
15 la pre]ul de 651 lei (inclusiv TVA), ma[in` de cusut
elastic Siruba la pterul de 496 lei (inclusiv TVA), ma[in`
de cusut Siruba Coverstich la pre]ul de 496 lei (inclusiv
TVA), mas` de c`lcat la pre]ul de 248 lei/buc (inclusiv
TVA), ma[in` de t`iat Kuris la pterul de 241,8 lei ( inclusiv TVA ), ma[in` de cusut Siruba L818-M1C-13, la pre]ul
de 496 lei/buc (inclusiv TVA), ma[in` de t`iat bie la
pre]ul de 744 lei ( inclusiv TVA), ma[in` de cusut Siruba
la pre]ul de 496 lei /buc (inclusiv TVA), ma[in` de cusut
Uberdck plat Siruba la pre]ul de 694,4 lei/buc (inclusiv
TVA), ma[in` de cusut Rom Brother la pre]ul de 558 lei
(inclusiv TVA ), ansamblu de instala]ie condes abur la
pre]ul de 1.147 lei (inclusiv TVA), ma[in` de cusut Triplock
la pre]ul de 365,8 lei /buc (inclusiv TVA), ma[in` de t`iat
bie, la pre]ul de 744 lei/buc (inclusiv TVA), ma[in` de
cusut Uberdck Siruba, la pre]ul de 837 lei/buc inlusiv
TVA), ma[in` de cusut Triplock la pre]ul de 434 lei /buc
(inclusiv TVA), ma[in` de cusut liniar` electric` la pre]ul
de 589 lei /buc (inclusiv TVA), ma[in` de cusut Uberdck
Siruba la pre]ul de 837 lei /buc (inclusiv TVA), aparat de
aer condi]ionat la pre]ul de 1.209 lei /buc (inclusiv TVA),
ma[in` butonier` siruba la pre]ul de 2.356 lei / buc (inclusiv TVA), ma[in` de cusut automat` 4 fire la pre]ul de
155 lei /buc (inclusiv TVA), mas` de c`lcat cu mânecar la
pre]ul de 148,8 lei /buc (inclusiv TVA), ma[in` de cusut
la pre]ul de 105,4 lei (inclusiv TVA), mas` de c`lcat alb`
B10 la pre]ul de 148,8 lei /buc (inclusiv TVA), ma[in` de
cusut Brother la pre]ul de 80,6 lei / buc (inclusiv TVA),
aparat Kuris la pre]ul de 142,6 lei ( inclusiv TVA ), panou
electric la pterul de 620 lei (inclusiv TVA), calculator Pentium IV la pre]ul de 43,4 lei/buc ( inclusiv TVA), contor
ap` cald` la pre]ul de 62 lei (inclusiv TVA), copiator xerox
la pre]ul de 130 lei ( inclusiv TVA), sistem antiefaractie la
pre]ul de 868 lei (inclusiv TVA ), platforma transportator la pre]ul de 744 lei ( inclusiv TVA ), autoturism Audi
A8, la pre]ul de 6.572 lei (inclusiv TVA), autoturism Dacia
Break, la pre]ul de 1.116 lei (inclusiv TVA). Pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 50% fa]` de cele stabilite în rapoartele de evaluare. Licita]iile 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, 29.10.2014
[i 30.10.2014 orele 12.30 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344-104.525.
Debitorul SC Yacval Auto SRL –în lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]Ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Stoc de marf` reprezentând componente auto
în valoare de 69.300,00 Lei exclusiv TVA. Pre]ul de
pornire al licita]ilor pentru stocul de marf`, proprietatea
SC Yacval Auto SRL reprezint` 75% din valoarea aratat`
Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în contul
nr. RO38UGBI0000802003092RON deschis la Garanti
Bank SA Ag. Ploie[ti Mihai Viteazu pân` cel târziu cu 24
ore înainte de [edin]a de licita]ie a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; -achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a Regulamentului de participare la licita]ie
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de
marf` prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
02.10.2014, ora 13.00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în
data de 09.10.2014; 16.10.2014; 23.10.2014; 30.10.2014 ora
13.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar din Municipiul Ploie[ti, Str.
Elena Doamna, Nr. 44 A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii
suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare cu
un telefon în prealabil dl Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.

Debitorul SC Stami Cons SRL –în lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare urm`toarele bunuri: 1. Stoc de marf` în valoare de
466.282,15 Lei exclusiv TVA; 2. Mijloace fixe în valoare de
23.258,11 Lei exclusiv TVA; 3. Automacara UMT 12.5 TF,
pret pornire licitatie –15.834,32 Lei exclusiv TVA; 4.Microbuz Iveco Daily, pre] pornire licita]ie –13.791,00 Lei
exclusiv TVA; 5.Microbuz Iveco Daily, pre] pornire
licita]ie –13.791,00 Lei exclusiv TVA; 6.Microbuz Ford
Transit Jumbo, pre] pornire licita]ie – 5.323,53 Lei exclusiv TVA; 7.Microbuz Ford Transit Jumbo, pre] pornire
licita]ie –14.885,72 Lei exclusiv TVA; 8.Microbuz Ford
Transit Jumbo, pre] pornire licita]ie –13.134,46 Lei exclusiv TVA; 9.Microbuz Ford Transit Jumbo, pre] pornire
licita]ie –15.323,53 Lei exclusiv TVA; 10.Microbuz Ford
Transit Jumbo, pre] pornire licita]ie –14.010,08 Lei exclusiv TVA; 11. Microbuz Ford Tranzit, pre] pornire licita]ie
–24.323,06 Lei exclusiv TVA; 12. Microbuz Ford Tranzit,
pre] pornire licita]ie –24.323,06 Lei exclusiv TVA; 13.Microbuz Ford Tranzit, pre] pornire licita]ie –24.323,06 Lei
exclusiv TVA; Pre]ul Regulamentului de licita]ie pentru
bunurile aflate în proprietatea SC Stami Cons SRL este
de 500,00 lei exclusiv TVA. -Pre]ul de pornire al licita]ilor
pentru stocul de marf`, mijloacele fixe [i autovehicule,
apar]inând SC Stami Cons SRL reprezint` 75% din valoarea de pia]` exclusiv TVA, ar`tat` în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la 021.318.74.25. - Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în contul
nr. RO04BITR003010062466RO01 deschis la Veneto
Banca S.P.C.A. –Ag. Ploie[ti, pân` la orele 14.00 am din
preziua stabilit` licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei; -Licita]ia se va organiza conform
Regulamentului de licita]ie ce poate fi achizi]ionat de
la reprezentantul lichidatorului judiciar cu un telefon în
prealabil la nr. de tel. 0753.999.028. Pentru stocul de
marf` [i autovehiculele proprietatea SC Stami Cons SRL
prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
02.10.2014, ora 11.00, în cazul în care nu vor fi adjudecate la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor
fi în data de 09.10.2014; 16.10.2014; 23.10.2014; 30.10.2014
ora 11.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Elena
Doamna, nr. 44 A, jud. Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare cu
un telefon în prealabil dl Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.
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. Dosar executare nr. J – 6. Nr.
înreg. CCM/12897/23.09.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162, alin. (1) din
O.G. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 09 luna octombrie anul 2014, ora
10.00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde
prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: SC Jenson Confec]ii SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Calea Chi[in`ului nr. 43; CUI
16352348: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Anul fabrica]iei: Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA (lei). Cota TVA (%). 1. Cro[et` S70. 2004. 570
lei. 24%; 2. Ghidaj superior. 2004. 600 lei. 24%; 3.
Ma[in` DMS 5 fire. 2004. 660 lei. 24%; 4. Ma[in` DMS
5 fire. 2004. 660 lei. 24%; 5. Ma[in` DBM 736-3TR. 2004.
375 lei. 24%; 6. Ma[in` de cusut chei]e JUKI LK 1853.
2004. 532 lei. 24%; 7. Ma[in` de cusut nasturi Juki LK
1903. 2004. 667 lei. 24%; 8. Ma[in` de surfilat 5 fire MO
3616 CLA. 2004. 435 lei. 24%; 9. Ma[in` de surfilat 5 fire
MO 3616 CLA. 2004. 435 lei. 24%; 10. Ma[in` de surfilat
5 fire MO 3616 CLA. 2004. 435 lei. 24%; 11. Ma[in` SY 102
15. 2004. 652 lei. 24%; 12. Ma[in` SY 102 15. 2004. 652 lei.
24%; 13. Ma[in` SY 102 15. 2004. 652 lei. 24%; 14. Ma[in`
SY 102 15. 2004. 652 lei. 24%; 15. Ma[in` liniar` DBM 7363TR. 2005. 382 lei. 24%; 16. Ma[in` liniar` DBM 736-3TR.
2005. 382 lei. 24%; 17. Ma[in` liniar` DBM 736-3TR. 2005.
382 lei. 24%; 18. Ma[in` liniar` DBM 736-3TR. 2005. 382
lei. 24%; 19. Plac` control. 2005. 630 lei. 24%; 20. Central` termic` Immergas. 2006. 502 lei. 24%; 21. Central`
termic` Immergas. 2006. 502 lei. 24%; 22. Ma[in` de
cusut Esman Sy104. 2006. 607 lei. 24%; 23. Compresor
B3800B/200 400 V. 2008. 1.297 lei. 24%; 24. Ma[in` de
cusut chei]e AMF 218B Juki. 2010. 1.612 lei. 24%; 25. Cap
ma[in` cheie automat`. 2010. 1.057 lei. 24%; 26. Ma[in`
Sewmaq 1900SJ. 2010. 5.377 lei. 24%; 27. Ma[in` Sewmaq 1900SJ. 2010. 5.377 lei. 24%; 28. Ma[in` de cusut
JK6658. 2011. 1.267 lei. 24%; 29. Ma[in` de cusut simpl`.
2011. 990 lei. 24%; 30. Mas` de croit. 2012. 17.925 lei. 24%;
31. Ma[in` de cusut JK Shirley II-4. 2013. 1.470 lei. 24%.
Total: -. 48.128 lei. -. Pentru informatii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i – Colectare Contribuabili Mijlocii,
etaj 7, camera 1701, sau la telefon 0232. 213332, int. 1701,
inspector Adonicioae E. *) Cota de tax` pe valoarea
adaugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile
este de 24% în conformitate cu prevederile Ordonan]ei
de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte
m`suri financiar - fiscale care a fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06. 2010. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de
vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; \n cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire
a
licita]iei
(\n
contul
RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909);
\mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de \nregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n limba
român`; pentru persoanele fizice 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 autentificat` prin notariat, din care s`
rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3
din H.G. nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` \n sensul c`: debitorul nu va
licita nici personal, nici prin persoana interpus`, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i
la locul fixat în acest scop. |mpotriva prezentului \nscris,
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 - 174 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Data afi[`rii: 25.09.2014.
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 Boto[ani. Num`r de \nregistrare ca
operator de date cu caracter personal: 21105. Nr.
76172/03/03 din 19.09.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile [i imobile. Anul 2014, luna septembrie ziua 19. |n temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut prin prezenta c`,
\n ziua de 7, luna octombrie, orele 12.00, anul 2014, \n
municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` a treia licita]ie pentru vânzarea bunului
mobil, proprietatea debitorului SC Astoria Group SRL,
cu sediul \n Loc. Bucecea, jud. Boto[ani, cod unic de
\nregistrare fiscal` 16195197, dosar de executare nr.
16195197/ 2014, astfel: Bunuri mobile: - Lemn de lucru
frasin [i crose de diferite dimensiuni, |n cantitate total`
de 887,76 kg, cu destina]ia lemn de foc, cu pre] de
pornire a licita]iei de 266 lei; - Cherestea frasin, \n can-

titate de 38 mc, cu pre] de pornire a licita]iei de 20900
lei; - Fer`str`u Tornado, cu pre] de pornire a licita]iei de
2.000 lei; - Exhaustor mobil Tornado, cu pre] de pornire
a licita]iei de 1210 lei; - Subansamblu strung pantograf,
cu pre] de pornire a licita]iei de 1320 lei; - Calculator
(monitor, tastatur`, mouse), cu pre] de pornire a
licita]iei de 50 lei. Pre]ul total de pornire a licita]iei este
de 25746 lei, exclusiv TVA. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, \nainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele documente: - oferta de
cumparare; - dovada pl`]ii taxei de participare, care
reprezint` 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; - \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; dovada emis` de creditorii fiscali, \n copie, c` nu au
obliga]ii la bugetul consolidat al statului; - pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de \nregistrare fiscala, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
- pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi \nainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv
06.10.2014 la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Boto[ani. Plata se va face \n contul nostru de
disponibil al AJFP Boto[ani, CF 3372874, nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria Municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri \n legatur` cu
acest anun] publicitar o pute]i contacta pe d-na.
Lupa[cu Camelia la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul 0231/
607119 \ntre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
România Consiliul Jude]ean Gorj anun] vânzare 569 mc
volum net mas` lemnoas` pe picior, din care 374 mc
constituie lemn de lucru. Denumirea [i adresa institu]iei
publice organizatoare: Consiliul Jude]ean Gorj, strada
Victoriei, nr. 2 - 4, municipiul Târgu – Jiu, tel.
0253/214006, fax 0253/212023, organizeaz` la sediul institu]iei, în data de 06.10.2014, orele 12:00, licita]ie pentru vânzarea a 569 mc volum net mas` lemnoas` pe
picior, existent` pe amplasamentul imobilului aflat în
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor
Vladimirescu” Runcu. Procedura de vânzare: „licita]ie
public` deschis` cu strigare”, cu prezentarea documentelor solicitate prin caietul de sarcini, în plic închis
[i sigilat. Locul unde se poate vedea masa lemnoas` pe
picior: Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor
Vladimirescu”, Comuna Runcu, Jude]ul Gorj. Participan]ii la licita]ie î[i pot manifesta inten]ia de a viziona
masa lemnoas` pe picior, care face obiectul valorific`rii
prin licita]ie public` deschis` cu strigare, prin depunea
unei solicit`ri scrise, în acest sens, pân` la data de
29.09.2014, orele 16:00, la sediul Consiliului Jude]ean
Gorj. Vizita la fa]a locului - Spitalul de Pneumoftiziologie
“Tudor Vladimirescu”, Comuna Runcu, Jude]ul Gorj, va
avea loc în data de 30.09.2014, orele 11:00.
Documenta]ia întocmit` în vederea vânz`rii (caietul de
sarcini, Anexa 1 care este întocmit` dup` actul de
punere în valoare, modelul de contract de vânzare cump`rare) va fi pus` la dispozi]ia solicitan]ilor, la sediul
Consiliului Jude]ean Gorj din strada Victoriei nr. 2-4, etajul 2, camera 226. Garan]ia de participare la licita]ie este
de 2.984,41 lei (reprezentând 5% din pre]ul de pornire).
Garan]ia de participare se va constitui prin una dintre
modalit`]ile prev`zute în caietul de sarcini. Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii trebuie s` depun`, în plic
sigilat, la registratura Consiliului Jude]ean Gorj, pân`
cel târziu, la data de 03.10.2014, orele 13:00, urm`toarele
documente: - cerere de înscriere la licita]ia de mas` lemnoas` pe picior (originalul); - certificate constatatoare
privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plat` a impozitelor [i taxelor c`tre stat (certificat de atestare fiscal`), inclusiv cele locale (certificat de taxe [i impozite
locale), formulare tip eliberate de autorit`]ile competente (copii conforme cu originalul) valabile la data
licita]iei; - certificatul de înregistrare al persoanei juridice, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului sau,
dup` caz, documentul echivalent de înregistrare, în
cazul persoanelor juridice str`ine (copie conform` cu
originalul); - declara]ie pe propria r`spundere a
reprezentantului legal al persoanei fizice/ juridice c` nu
are datorii restante fa]` de Consiliul Jude]ean Gorj (originalul), dac` este cazul; - atestatul de exploatare
forestier` valabil la data licita]iei (copie conform` cu
originalul); - cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase completat la zi (copie conform` cu originalul); împuternicirea (procura) acordat` reprezentantului desemnat s` participe la licita]ie (originalul), precum [i
copia actului de identitate; - dovada achit`rii, pentru înscrierea la licita]ie, a garan]iei de participare în sum`
de 2.984,41 lei. Pre]ul de pornire al licita]iei: 59.688,10 lei
(f`r` TVA) pentru cei 569 mc volum net mas` lemnoas`
pe picior, din care 374 mc constituie lemn de lucru.
Modul de desf`[urare a [edin]ei de licita]ie public` deschis` cu strigare este precizat în caietul de sarcini. În
cazul în care, nici de aceast` dat`, nu se prezint` cel
pu]in doi participan]i la licita]ie [i nu se ofer` cel pu]in
pre]ul de pornire, licita]ia se va relua în data de
15.10.2014, la orele 12:00, iar termenul de depunere al
ofertelor este 14.10.2014, orele 16:00. Pentru aceast`
etap`, termenul de depunere al solicit`rilor scrise de
vizitare a amplasamentului este în data de 09.10.2014,
iar în data de 10.10.2014, orele 11:00, va avea loc vizita.
Rela]ii privind reluarea procedurii de licita]ie, precum [i
alte informa]ii suplimentare, se pot ob]ine la sediul Consiliul Jude]ean Gorj, etajul 2, camerele 209 [i 226.

PIERDERI
Constantinescu Ion fost Gheorghe Ion. Pierdut carte de
munc` ITB. O declar nul`.
SC Transilvania Broker SRL declar` nule fiind pierdute
poli]ele în alb pentru SC Omniasig – Sucursala Gorj, cu
seriile: C1071768, C1071769, G851773.
SC Sabina Tranzit Serele cu sediul în Aleea Cet`]uia nr.1,
sc.7, etaj 9, ap.446, Sector 6, Bucure[ti, am pierdut facturierul SAB cu nr. 1551 pân` la 1600 [i rog anularea facturilor de la 1572 pân` la 1600.
SC Iristrans SRL cu sediul în Piatra Neam], str. Mierlei
nr.3, jud. Neam], J27/766/2007, RO 21872126, pierdut Certificat constatator nr. 23526 referitor la activit`]i
desf`[urate la sediul social eliberat la 05.06.2007 de
Registrul Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Neam]. Se
declar` nul.
Firma Lee White Management SRL cu sediul în
Bucure[ti, Sector 1, str. Popa Tatu nr.21, et.1, ap.2, cu
J40/2176/2012, C.U.I. 29844407 pierdut certificat de înregistrare. Îl declar nul.
Antika Ltd. Ex. SRL cu sediul în Bucure[ti, Sector 5, str.
Uranus nr. 100, bl.53, sc.1, ap.1, J40/4521/1997, C.U.I. RO
9518899, declar nul Certificat constatator pentru sediul
social.

DECESE
Cu profund` triste]e am aflat
despre trecerea la Domnul a lui
Gheorghe T`nase,
fot Prim-secretar al Jude]ului Ialomi]a, pe
care, de[i nu l-am cunoscut niciodat` personal, am fost martorul [i beneficiarul indirect al atitudinii sale s`n`toase [i
omenoase fa]` de semenii s`i: c~nd a ]inut
cont de opinia judec`torilor [i nu a dat curs
solicit`rii jalnicului Ion “Teleag`” pentru
judecarea [i condamnarea \n regim de
urgen]` a unor mecanizatori pentru o vin`
\nchipiuit` (celebrul Decret 306/1981?);
doi din Manasia si 8 de la I.A.S Andr`[e[ti,
sau c~nd m-a ap`rat,
f`r` sa fiu de fa]`, de acuzele
furibunde ale unui fost procurer [ef de
jude] ca d`dusem prea multe achit`ri… .
pentru faptele sale bune \l rog pe
Dumnezeu s`-l aseze \n
corturile drep]ilor… Dan Lauren]iu.

