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OFERTE SERVICIU

CURS DE FORMARE PROGRAMATOR ROBOT DE
SUDURå Walter Tosto SPA selec]ioneaz` tineri – de
preferin]` cu vârsta cuprins` între 18 [i 25 de ani – pen-
tru a-i ini]ia în profesia de programator robot de
sudur`, prin intermediul unui curs de formare profe-
sional`. Candidatul ideal: – calm, concentrat [i tenace
în rezolvarea pro blemelor, vioi [i flexibil, absolvent de
liceu informatic (note absolvire 9.50/10), având
cuno[tin]e de programare C /C++, JAVA, VB, [i prefer-
abil .NET. Cerin]ele tehnice sunt: – cuno[tin]e de Auto-
CAD [i software pentru modelare 3D (preferabil
CATIA), precum [i capacitatea de a interpreta desenele
mecanice. Completeaz` profilul cunoa[terea limbii en-
gleze cât [i orice experien]` anterioar` în domeniul
automatiz`rii. CV-urile se pot trimite prin fax:+40-
314.201.060 sau e-mail: job@waltertosto.it sau of-
fice@fecne.ro. 

Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs în
data de 16.02.2015, orele 10.00, pentru ocuparea unei
func]ii contractuale de conducere de {ef Serviciu Ad-
ministrativ. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la Com-
partimentul resurse umane din cadrul Prim`riei
Municipiului Dorohoi, la tel. 0231.610.133, interior 114
sau pe site-ul institu]iei www.primariadorohoi.ro. Tem-
atica de concurs [i condi]iile de concurs sunt afi[ate la
sediul institu]iei.

Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iilor pub-
lice de execu]ie vacante de: – poli]ist local, clasa III, grad
profesional superior – Biroul 3 Ordine Public`; – con-
silier, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul Ju-
ridic. Concursul se organizeaz` la sediul institu]iei din
{os. Orhideelor nr.2d, Sector 6 în data de 26 februarie
2015, ora 10.00 – proba scris`. Condi]iile de participare
la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul institu]iei.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
institu]iei [i la num`rul de telefon 021.413.17.38 -Biroul
Resurse Umane.

Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 organizeaz`
concurs de promovare pentru ocuparea func]iei pub-
lice de conducere vacant` de [ef Birou- Biroul 4 Ordine
Pu blic`– Direc]ia Ordine Public`, în data de 26.02.2015,
ora 10.00 -proba scris`, la sediul din {os. Orhideelor
nr.2d, Sector 6.  

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.

Primaria Comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui, organizeaz`
concurs  de recrutare pentru ocuparea func]iei publice

de execu]ie vacante din aparatul de specialitate al  Pri-
marului Comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui, Consilier,
clasa I, grad profesinal – debutant, din cadrul Compar-
timentului Agricol. Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei Comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui, în data de
03 martie 2015, ora 10.00, proba scris`. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile
de la data public`rii în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Prim`riei Comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se
afi[eaz` la sediul Prim`riei Comunei G`ge[ti, jude]ul
Vaslui. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei Comunei G`ge[ti, jude]ul Vaslui [i la nr.de
telefon: 0235.429.788.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilu-
lui Vaslui, organizeaz` concurs de recrutare în data de
09 februarie 2015 – proba scris` în vederea ocup`rii a 3
posturi de execu]ie temporar vacante dup` cum
urmeaz`: 1. Asistent medical PL, la Complexul de Servicii
Comunitare Negre[ti – Locuin]a Protejat`; 2. Muncitor
calificat III sp`l`torie la Complexul de Servicii Comunitare
Hu[i – Casa de Tip Familial; 3. Magaziner la Centrul de
Îngrijire [i Asisten]` Rânze[ti. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune pân` la data de 30.01.2015 la sediul
Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vaslui. Condi]iile de participare la concurs [i
bibliografia se afi[eaz` pe site-ul [i la sediul Direc]iei Gen-
erale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Direc]iei Gen-
erale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui [i
la nr.de telefon: 0235/315138.

Prim`ria comunei Balcani organizeaz` concurs de ocu-
pare a func]iei publice vacanta de poli]ist local, debu-
tant, \n cadrul serviciului Poli]ia locala. Probele stabilite
pentru examenul de ocupare a func]iei publice sunt: 1.
Proba scris` – \n data de 25 februarie 2015 ora 10,00 la
sediul institu]iei – Comuna Balcani, jude]ul Bac`u; 2.
Interviul – \n data de 27 februarie 2015 ora 10,00 la
sediul institu]iei – Comuna Balcani, jude]ul Bac`u;
Condi]ii de participare la concurs: Pentru ocuparea
func]iei publice trebuie \ndeplinite urm`toarele
condi]ii: – conditiile specifice prev`zute la art.54 din
Legea nr. 188/1999, republicat` [i actualizat`; – studii
medii absolvite cu diploma de bacalaureat. Dosarele
de \nscriere la examenul de ocupare a func]iei publice
vacanta de poli]ist local, debutant, \n cadrul serviciu-
lui Poli]ia local` se pot depune de c`tre candida]i \n ter-
men de 20 zile de la data afi[`rii anun]ului privind
organizarea examenului. Orice alte informa]ii privind
condi]iile de \nscriere la concurs [i bibliografie se pot
g`si zilnic la secretarul comunei, telefon 0234-380.680,
interior 114.

CITA}II

Se citeaz` numitul R`dulescu Daniel Aurelian intimat \n
dosar nr. 7165/204/2010 la curtea de Apel Ploie[ti \n
cauza sus amintit` pentru termenul din 28 ian 2015 \n
proces cu Ionescu Claudia [i Cioc`u Eugenia Aritia. 

Numita Petrea Tita domiciliat` legal \n sat Contesti,
com. Davidesti, jud. Arge[ este citat` \n calitate de
p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul
civil nr. 2074/121/2014, av~nd ca obiect deschiderea pro-
cedurii de adop]ie intern`, cu termen de judecat` \n
data de 04.03.2015, sala 3, ora 12 la Tribunalul Gala]i \n
vederea exprim`rii consimtaman]ului la adop]ie.

Spitalul Jude]ean de Urgen]e Tulcea citeaz` în data de
10.02.2015, la Judec`toria Babadag, jud. Tulcea în Dosar
nr. 1107/179/2014  pe numitul  Buc[an  Stelic`, cu ul-
timul domiciliu cunoscut în comuna Topolog, jude]ul
Tulcea pentru preten]ii cheltuieli spitalizare.

Numita B`l`l`u Alina cu ultimul domiciliu în sat De-
leni, comuna Hoceni, judetul Vaslui este citat` la
Judec`toria Vaslui din strada Inginer Badea Romeo, nr.
13 pentru 10.02.2015, dosar nr. 6479/333/2014, exercitare
autoritate p`rinteasc`.

Subscrisa Parohia Lip`ne[ti, cu sediul \n comuna
Lup`ne[ti, sat Lip`ne[ti, jud. Prahova prin preot paroh,
cheam` \n judecat` Comuna Lip`ne[ti, prin primar pen-
tru ca prin hot`r~rea ce va pronunta s` constate c`
reclamanta, este proprietatea terenului, \n suprafa]`
de 5.693 mp, teren reprezent~nd cimitirul parochial ca
efect al uzucapiunii. Ac]iunea este \nregistrata pe rolul
Judec`toriei Ploie[ti sub nr. 7831/281/2014, cu termen
de solu]ionare 30.01.2015.

Numita Antoniac Daniela, cu domiciliul \n str. Vasile
Parvan, nr. 2, loc. Tecuci, jud. Gala]i este citat` la Tri-
bunalul Gala]i la data de 02.02.2015, \n dosarul civil nr.
4758/121/2014, sala 3, ora 08,00 \n proces cu D.G.A.S.P.C.
Gala]i, av~nd ca obiect plasament.

Asociatia de Proprietari Pt 2 Dancu – cu sediul \n str.
Dancu, jud. Ia[i, este citat` \n calitate de p~r~t`,
reprezentat` de dl.Mereuta Marcel- \n calitate de
pre[edinte, cu domiciliul \n Sat Dancu (com. Holboca),
bl. D3, sc. D, et. 1, ap. 7, jud. Ia[i (curator special desem-
nat fiind d-nul av. Grosu Alexandru) \n dosarul nr.
7736/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data de
11.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 1,
complet c16f, reclamanta fiind SC Salubris SA Ia[i, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

DIVERSE

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimen-
tului prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva debi -

toarei SC Special City Guard SRL cu sediul în Bucure[ti,
Intr. Târgu Frumos nr. 9-11, cam. 3, bl. 6, sc. A, ap. 30, sec-
tor 4, J40/15398/2011, CUI 29493608, în dosarul
24351/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil`. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor în vederea în-
tocmirii tabelului suplimentar – 20.02.2015, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i comu-
nicare a tabelului suplimentar de crean]e – 18.03.2015,
termenul de depunere a contesta]iilor – 10.04.2015, ter-
menul de întocmire a tabelului definitiv consolidat –
17.04.2015. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat
pentru data de 03.06.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

OMV Petrom SA, anun]` publicul interesant asupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectele “Reabilitare careu exploatare sonde:
79, 1030, 984+985, 988, 1024, 540, 589, 936, 979 Zemes,
din extravilanul comunei Zemes, jude]ul Bac`u. In-
forma]iile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bac`u, str. Oituz, nr 23, din municipiul
Bac`u, str Oituz, nr 23, \n zilele de luni-joi, \ntre orele
08-16:30 [i vineri \ntre orele 08-14:00. Observa]iile pub-
licului se primesc zilnic la sediul APM Bac`u.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator Liscan Aurel, \n calitate de administrator
judiciar al SC Tinko Lighting SRL desemnat prin sentin]a
civil` din data de 08.01.2015, pronun]at` de Tribunalul
Ilfov, Sec]ia Civil` \n dosar nr. 998/93/2013, notific` de-
schiderea procedurii insolven]ei prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva SC Tinko Lighting SRL, cu sediul \n
Ora[ Pope[ti Leordeni, str. Oituz, nr. 90C, Judet Ilfov, CUI
18213095, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J23/2245/2005. Persoanele fizice [i juridice care \nreg-
istreaz` un drept de crean]` \mpotriva SC Tinko Light-
ing SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi
\nregistrat` la grefa Tribunalului Ilfov – Sec]ia Civil`, cu
referire la dosarul nr. 998/93/2013, \n urm`toarele
condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii
de admitere a crean]elor asupra averii debitorului
23.02.2015; b) termenul de verificare a crean]elor, de
\ntocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar
de crean]e 16.03.2015; c) termenul pentru \ntocmirea
[i afi[area tabelului definitiv la 01.04.2015; d) data
primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor,
23.03.2015 ora 15.00; e) adunarea general` a asocial]ilor
la data de 29.01.2015, ora 14.00 la sediul administratoru-
lui judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` administrator judi-
ciar conform incheierii din data de 21.01.2015 pronun -
]at` de Tribunalul Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de
Contencios Administrativ [i Fiscal – Biroul faliment, în
dosarul 62/105/2015, anun]` deschiderea procedurii
generale a insolven]ei debitoarei SC Prunus Forest Trad-
ing SRL, cu sediul social în loc. Plopeni, str. Republicii,nr.
21, Constructia C1, etaj 1, jud. Prahova, înregistrat` la
ORC sub nr.  J29/204/2006, cod de identificare fiscal`
CUI 18349152. Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor este 20.03.2015. Ter-
menul limit` pentru veri ficarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 15.04.2015. Termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor este 15.05.2015.Prima
adunare a creditorilor la data de 27.04.2015, ora 15:00,
la sediul administratorului judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` administrator judi-
ciar conform incheierii din data de 21.01.2015 pronun -
]at` de Tribunalul Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de
Contencios Administrativ [i Fiscal – Biroul faliment, în
dosarul 68/105/2015, anun]` deschiderea procedurii
generale a insolven]ei debitoarei SC Prunus Forest SRL,
cu sediul social în loc. Plopeni, str. Republicii, nr. 21, jud.
Prahova, înregistrat` la ORC sub nr. J29/2492/1994, cod
de identificare fiscal` CUI 6305322. Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
este  20.03.2015. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui preliminar al crean]elor este 15.04.2015. Termenul
pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
15.05.2015.Prima adunare a creditorilor la data de
27.04.2015, ora 14:00, la sediul administratorului judi-
ciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar
conform \ncheierii din data de 21.01.2015 pronun]at` de
Tribunalul  Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios
Administrativ [i Fiscal – Biroul faliment, în dosarul
327/105/2015, anun]` deschiderea procedurii simplifi-
cate a  insolventei debitoarei SC Vigo Media SRL, cu
sediul social \n str. Rudului,nr. 23, loc. Ploie[ti, jud. Pra-
hova, J29/2357/2005,CUI18124443. Termenul limit` pen-
tru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este

SC Conpet SA Ploiesti achizitioneaza bunuri/ser-
vicii/lucrari confom Normelor procedurale interne
de achizitii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr. 4 din
29.04.2014, publicat` \n Monitorul Oficial al
Rom~niei, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n pe-
rioada 16.01-23.01.2015 au fost postate pe site-ul
CONPET urm`toarele achizi]ii: Servicii de verificare
a documenta]iei tehnicoeconomic` pentru
achizi]ia „\nlocuire conduct` de transport ti]ei Ø
10 ?” Potlogi-Gaiseni, \n zona Carpenis, jud.
Giurgiu, pe o lugime de cca 1000 m; Servicii de ver-
ificare a documenta]iei tehnicoeconomic` pentru
achizi]ia „\nlocuire conduct` de transport gazolin`
Ø 6 5/8”  F1 Ticleni- Ploie[ti, \n zonele: refulator
Bacea cca. 500 m, com. Movileni, jud. Olt; parc
Hurezani cca. 300 m, sat Busuioci, com. Hurezani,
jud. Gorj; traversare DN 67 B Deal Viitor cca. 100
m, com Tetoiu, jud. V~lcea; subtraversare parau
Darjov-Recea cca. 200 m, sat Recea, com. Valea
Mare, jud. Olt, total cca. 1100 m; Furnizare carbu-
rant prin sistem card, \n cantit`]i de 75.000 I/an =
benzin` [i 290.0001/an = motorin` (aprox.
225.000 1/3ani = benzina [i 870.0001/3 ani = mo-
torin`); Modernizare alimentare cu energie elec-
tric` Rampa Incarcare Ti]ei Marghita. Execu]ie de
lucr`ri de aparare mal drept din gabioane la tra-
versare parau Agi Cabul cu conductele de trans-
port ti]ei \n zona localit`]ii Cuza Vod`, jud.
Constan]a. Invita]iile/anun]urile de participare,
\nso]ite de documentele care stau la baza
\ntocmirii ofertelor, se g`sesc pe pagina proprie
de internet (www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii
publice.Director Departament Managementul,
Achizi]iilor [i Investi]iilor, Ing. Radu Albu. {ef servi-
ciu Achizitii, Jr. Agripina Tircavu. Exp Achizi]ii Pub-
lice, Ing Corina Iosif.
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20.03.2015. Termenul limit` pentru verificarea cre -
an]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor este 01.04.2015. Termenul pen-
tru afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
30.04.2015. Prima adunare a creditorilor la data de
09.04.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar
conform incheierii din data de 19.01.2015 pronun]at`
de Tribunalul Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios
Administrativ [i Fiscal – Biroul faliment, în dosarul
232/105,/2015, anun]` deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolven]ei debitoarei SC Vigogeo Cosbuc Prop-
erty SRL, B-dul Independentei,nr. 23 bis, mansarda,
camera 10, loc. Ploie[ti, jud. Prahova, J29/1303/2010,
CUI 27576324.Termenul limit` pentru înregistrarea cere -
rii de admitere a crean]elor este 04.03.2015. Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[a -
rea [i comunicarea tabelului preliminar al crean ]elor
este 13.03.2015. Termenul pentru afi[area tabelului de-
finitiv al crean]elor este 06.04.2015. Prima adunare a
creditorilor la data de 17.03.2015, ora 13:30, la sediul
lichidatorului

Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin |ncheierea civil` nr.
18/16.01. 2015 a dispus deschiderea procedurii simplifi-
cate a falimentului împotriva debitorului SC Bellagio
SRL Bistri]a, dosar nr. 137/112/2015, desemnând ca
lichidator judiciar cabinetul individual de insolven]`
{erban Simion, cu sediul \n Bistri]a str. Vadului nr. 4.
Procedura se va desf`[ura la urm`toarele termene: 1.
termen limit` pentru  inregistrarea cererilor de ad-
mitere a crean]elor: 27.02.2015; 2. pentru \ntocmirea
tabelului preliminar al crean]elor la data de 6.03. 2015;
3. termen pentru depunerea eventualelor contesta]ii
la 7 zile de la publicarea \n BPI a tabelului preliminar
de crean]e; termen pentru afi[area tabelului definitiv
al crean]elor la data de 27.03.2015. Adunarea credito-
rilor se va desf`[ura în ziua de 9.03.2015 ora 12,00 la
sediul secundar al lichidatorului din Bistri]a, str. Simion
B`rnu]iu nr. 40.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` administrator judi-
ciar conform \ncheierii din data de 05.01.2015,
pronun]at` de Tribunalul Prahova, Sec]ia a II-a Civil`,
de Contencios Administrativ [i Fiscal - Biroul faliment,
în dosarul 8929/105/2014, anun]` deschiderea proce-
durii generale a  insolventei debitoarei SC Izoter-
moshell SRL, cu sediul social în Ploiesti, str. Calarasi, nr.
5, jud. Prahova, înregistrat` la ORC sub nr.
J29/1074/2003, cod de identificare fiscal` CUI 15555034.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor este 23.02.2015. Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului preliminar al crean]elor este
16.03.2015. Termenul pentru afi[area tabelului defini-
tiv al crean]elor este 09.04.2015. Prima adunare a cred-
itorilor la data de 23.03.2015, ora 13:30, la sediul
administratorului judiciar.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichida-
tor judiciar al Agro Oyl SRL desemnat prin sentin]a
civil` din data de 19.01.2015, pronun]at` de Tribunalul
Bucure[ti – Sec]ia a VII a Civil`, în dosar nr.
45055/3/2014, notificã deschiderea falimentului prin
procedur` simplificat` prevazut` de Legea nr. 85/2014
împotriva Agro Oyl SRL, cu sediul în Bucure[ti Sectorul
3,  Piata Alba Iulia, nr. 8, bl. I 7, sc. 2, etaj 5, ap. 37, CUI
17787340, nr. de ordine în registrul comer]ului
J40/12477/2005. Persoanele fizice [i juridice care înreg-
istreaz` un drept de crean]` împotriva Agro Oyl SRL vor
formula declara]ie de crean]` care va fi inregistrat` la
grefa Tribunalul Bucure[ti – Sec]ia a VII a Civil`, cu
referire la dosarul nr. 37381/3/2014, în urmatoarele
condi]ii: a) termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor în tabelul crean]elor
06.03.2015; b) termenul limita pentru verificarea crean -
]elor, intocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului pre-
liminar al crean]elor 17.03.2015; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului crean]elor la 13.04.2015;
d) data primei [edin]e a adunarii generale a credito-
rilor 23.03.2015, ora 14.00; e) adunarea general` a aso-
cia]ilor Mobideal SRL la data de 06.02.2014, ora 14.00 la
sediul lichidatorului judiciar.

Administratorul judiciar al SC Alimtex SRL, cu sediul în
Ploie[ti, {os. Vestului, nr. 1, bl. 52, sc. C, et. 2, ap. 99, Ph.,
J29/2274/1994, CUI 6219264, notific` debitoarea, cred-
itorii [i ORC Prahova c` în dos. nr. 152/105/2015, aflat pe
rolul Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea proce-
durii generale a insolven]ei împotriva SC Alimtex SRL,
stabilindu-se: – termenul limit` de depunere de c`tre
creditori a opozi]iilor la sentin]a de deschidere, la 10
zile de la primirea notific`rii [i termen de solu]ionare a
opozi]iilor, care nu va dep`[i 10 zile de la data expir`rii

termenului de depunere a acestora; – termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor la
27.02.2015; – termenul pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea [i publicarea în BPI a tabelului preliminar,
18.03.2015; – termenul de definitivare a tabelului
crean]elor, 10.04.2015; – data primei [edin]e a adun`rii
creditorilor, la sediul administratorului judiciar, la
23.03.2015, ora 14.00. Rel. administrator judiciar Cardu-
elis Consulting IPURL, Ploie[ti, str. Cercelu[, nr. 33, jud.
Prahova. Tel. 0722.634.777.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Invita]ie de participare. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam], cu
sediul în Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, invit`
practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor
în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân` cel târziu
în data de 29.01.2015, ora 13.00, oferte în vederea de-
semn`rii practicienilor în insolven]` în dosarele de in-
solven]` aflate pe rolul Tribunalului Comercial Neam],
privind debitoarele: SC Agri Farm SRL, B`l`ne[ti,
Bârg`uani, CUI 18328940; SC Rofarma SRL, Roman, CUI
16081451; SC Lira Fashion SRL, Piatra Neam], CUI
30667813; SC Edil AMC SRL, Cuiejdiu, Gârcina; SC Conta
Plus Prest SRL, Piatra Neam], CUI 7485639; SC K & C
Company SRL, Piatra Neam], CUI 17786191; SC Dumb-
rava Minunata SRL, Agapia, CUI 5075446. Ofertele vor
fi depuse în plic închis, pe care vor fi men]ionate
urm`toarele: Ofert` pentru selectarea unui practician
în dosarul de insolven]` al SC .............., a nu se deschide
pân` la data de 29.01.2015, ora 14.00, numele/ denu-
mirea, precum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui
Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/
2007 privind procedurile de selec]ie a practicienilor în
insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 29.01.2015, ora 14.00 la sediul Adminis-
tra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], Sala de
sedin]e – parter, data pentru care invit`m practicienii
în insolven]` care depun oferte în dosarele pentru care
va fi organizat` selec]ia, s` participe la deschiderea
ofertelor.

SOMA}II

Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova. Dosar
nr. 1781/331/2014. 16.01.2015. |n temeiul \ncheierii din
data de 16.01.2015, potrivit art. 1051, alin 1, C proc. Civ, ca
urmare a cererii \nregistrare pe rolul instant]ei sub nr.
1781/331/2014, prin care se invoc` de c`tre reclaman]ii
Mare[ Tudor [i Mare[ Floarea, ambii cu domiciliul \n
Bucure[ti, Str. Aleea Barajul Uzului nr. 1, bl. Y14, sc. C,
ap. 48, Sector 3, dob~ndirea dreptului de proprietate
ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren \n
suprafa]` de 395 mp, situat \n comuna M`gurele, Str.
Iazu nr. 780, jud. Prahova, tarlaua 1, parcela A2, av~nd ca
vecini: latura de nord, sud [i est – Mare[ Tudor, latura
de vest- Badea {tefan, se emite prezenta. Soma]ie. Pen-
tru to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie \n termen de 6
luni de la emiteresa celei din urm` publica]ii. |n lipsa
opozi]iei formulate \n termen procedural, se va trece
la judecarea cererii. Men]ion`m ca imobilul este
de]inut de c`tre Mare[ Tudor [i Mare[ Floarea, ambii
cu domiciliul \n Bucure[ti, Str. Aleea Barajul Uzului Nr.
1, bl. Y14, sc. C, ap. 48, Sector 3.

LICITA}II

|nchirierea a 3(trei) amplasamente a cate 2 mp, fiecare
\n ora[ul Breaza, pentru amplasare panou publicitar.
Pre] pornire 25lei/mp/luna, pentru dou` amplasa-
mente si 24 lei/mp/luna pentru un amplasament. Du-
rata 2 ani. Termen depunere documente calificate:
17.02.2015, ora 10:00. Desf`[urarea licita]iei: 17.02.2015,
ora 10:30. Ca ietul de sarcini = 25 lei. Taxa de participare
= 50lei. Garan]ia de participare = 500lei. Condi]iile de
participare se reg`sesc \n caietul de Sarcini care se
poate procura de la sediul Prim`riei Breaza.

I.S.U. Dolj organizeaz` licita]ie public` cu strigare pen-
tru închirieri spa]ii automate cafea. În perioada
26.01.2015-05.02.2015 documenta]ia poate fi achizi]io -
nat` de la sediul din Craiova, Str.Henry Ford, Nr.14.

Anun] public privind \nchirierea unui spa]iu, propri-
etate public` a jude]ului Teleorman. Consiliul Jude]ean
Teleorman, cu sediul \n str. Dun`rii nr. 178, municipiul
Alexandria, jude]ul Teleorman, cod de \nregistrare fis-
cal` 4652686, telefon 0247-311.201, int 337, fax 0247-
315.505, organizeaz` licita]ie public` pentru \nchirierea
unui spa]iu, situat \n imobilul Centrul de S`n`tate
„Regele Carol I” Depara]i, \n suprafa]` util` de 12,00

mp, proprietate public` a jude]ului Teleorman, pentru
desf`[urarea de activitate farmaceutic` de uz uman.
Pre]ul minum de pornire a licita]iei este de 2
euro/mp/lun` (f`r` TVA). Licita]ia va avea loc \n ziua
de 24 februarie 2015, ora 12:00 la sediul Consiliului
Jude]ean Teleorman, camera 62. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la sediul Consiliului Jude]ean
Teleorman, cam 62, tel. 0247-311.201, int 337.

SC Rovit SA societate aflat` \n reorganizare judiciar`,
prin administrator judiciar, anun]` v~nzarea la licita]ie
public` a unui activ imobil [i a unor efective ovine, ast-
fel cum sunt identificate \n rapoartele de evaluare \ncu-
viin]ate de Adunarea Creditorilor din 22.01.2015,
respectiv Ferma 9 – compus` din construc[ii [i teren
intravilan aferent din Urla]i, loc. Valea Mielor, jud. Pra-
hova [i a unui num`r de 140 de ovine. Licita]ia public`
are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din
22.01.2015 [i a regulamentului de participare la licita]ie.
Pre]ul de pornire al licita]iei este cel men]ionat \n
rapoartele de evaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea
loc pe data de: 27.01.2015, 28.01.2015, 29.01.2015,
30.01.2015, 02.02.2015, 04.02.2015, 06.02.2015,
09.02.2015, 11.02.2015, 13.02.2015 orele 12.00, la sediul
administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii supli-
mentare sediul administratorului judiciar c~t [i la tele-
fon 0344-104.525.

SC Lili’s Green Hotels Ploie[ti SRL, prin administrator
judiciar, anun]` v~nzarea a bunurilor imobile aflate \n
patrimoniul debitoarei, respectiv: Proprietate imobi -
liar` „Pensiune – Hanul Gazarilor” situat` \n Ploie[ti,
str. M.Bravu,  nr. 45, jud. Prahova, \nscris` \n CF nr.
123740 a Mun. Ploie[ti, compus` din teren \n suprafa]`
de 720 mp \n acte, respectiv 719 mp m`surat` [i con-
struc]ii: C1 – Hotel + restaurant (Subsol – Crama, Parter
– restaurant, teras`, bar, recep]ie, etaj 2 – 8 camere cu
grup sanitar propriu, casa sc`rii, hol, oficiu, etaj 3 –
Mansard`: 4 camere cu grup sanitar propriu, casa
sc`rii, sp`l`torie, 2 camere de serviciu, hol, oficiu), C2 –
Anexa + beci, la pre]ul de 1.728.075 lei. Licita]ia public`
are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din
20.11.2013 [i a regulamentului de participare la licita]ie.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus la 75% din pre]ul
stabilit \n rapoartele de evaluare. {edin]ele de licita]ii
vor avea loc pe data de: 29.01.2015, 12.02.2015,
26.02.2015, 12.03.2015, 26.03.2015, 09.04.2015,
23.04.2015, 07.05.2015, 21.05.2015 si 04.06.2015, orele
13.00 la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii su-
plimentare la sediul administratorului judiciar sau la
telefon 0344104525.

SC Lili’s Green Hotels Ploie[ti SRL, prin administrator
judiciar, anun]` v~nzarea a bunurilor imobile aflate \n
patrimoniul debitoarei, respectiv: Construc]ia „Hotel
Restaurant – Casa Rotaru”, situat` \n Ploie[ti, str.
Oborului, nr. 27, jud. Prahova, \nscris` \n CF nr. 125774 a
mun. Ploie[ti, construc]ie compus` din
D+P+E+3Mansarde, \n suprafa]` desf`[urat` de 2.209
mp [i suprafa]` balcoane 90 mp, la pre]ul de 2.682.750
lei (f`r` TVA). Construc]ia este edificat` pe un teren pro-
prietatea asociatului Rotaru Valentin \n suprafa]` de
697 mp. Licita]ia public` are loc \n baza hot`r~rii
Adun`rii Creditorilor din 20.11.2013 [i a regulamentului
de participare la licita]ie. Pre]ul de pornire al licita]iei
este redus la 75% din pre]ul stabilit \n rapoartele de
evaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
29.01.2015, 12.02.2015, 26.02.2015, 12.03.2015, 26.03.2015,
09.04.2015, 23.04.2015, 07.05.2015, 21.05.2015 si
04.06.2015 orele 13.00 la sediul administratorului judi-
ciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7,
cab 7B. Rela]ii suplimentare la sediul administratoru-
lui judiciar sau la telefon 0344-104.525.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 10657/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Bodola Trans SRL,
J05/1781/2005, CUI: RO17882113 scoate la vânzare prin
licitatie public` urm`toarele bunuri mobile: Semire-
morca Erhardt, an fab. 1999, 1 buc. 4.000 RON; Semire-
morca Schmitz, an. fab. 2006, 1 buc. 12.240 RON;
Autotractor Iveco, an fab. 2001, 1 buc. 22.400 RON; Au-
totractor Iveco, an fab. 2000, 1 buc. 3.840 RON; Auto-
tractor Iveco, an fab. 2005, 1 buc. 23.840 RON. Licita]ia
va avea loc în 04.02.2015 ora 10:00 la sediul lichidatoru-
lui din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul
de vânzare se poate obtine de la lichidator. Participan]ii
vor depune 10% garan]ie din valoarea bunurilor lici-
tate. Ofertele se pot depune prin fax: 0359463662. În
cazul în care bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia
s`pt`mânal, timp de înc` 4 s`pt`mâni la aceea[i or`.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a, tel
0241- 251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n data de
12.02.2015, la sediul din strada Mare nr.170, licita]ie pub-
lic` deschis` cu strigare, \n vederea concesion`rii

urm`toarelor suprafe]e de teren, ce fac parte din dome-
niul privat al comunei Lumina: 1. Teren \n suprafa]` de
1788mp situat \n Com. Lumina, str. Iuliu Maniu - cu des-
tina]ia activitate comercial`. Licita]ia se va desf`[ura
\n data de 12.02.2015 ora 10 la sediul Prim`riei Comunei
Lumina  din Strada Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietu-
lui de sarcini se face de la sediul Prim`riei Comunei Lu-
mina la pre]ul de 400 lei, \ncep~nd cu data de
27.01.2015. Garan]ia de participare la licita]ie este \n
cuantum de 100 lei. Taxa de participare la licita]ie este
de 250 de lei. 2.Teren \n suprafa]` de 3000 mp  situat \n
Com. Lumina, str. Iuliu Maniu – cu destina]ia activit`]i
comerciale. Licita]ia se va desf`[ura \n data de
12.02.2015 ora 11 la sediul Prim`riei Comunei Lumina
din Strada Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietului de
sarcini [i documenta]ie se face de la sediul Prim`riei
Comunei Lumina la pre]ul de 400 lei, \ncep~nd cu data
de 20.01.2015. Garan]ia de participare la licita]ie este \n
cuantum de 100 lei. Taxa de participare la licita]ie este
de 250 de lei. Data limit` de depunere a documentelor
solicitate este 12.02.2015 ora 9, la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina, Jud. Constan]a, str. Mare nr. 170. Docu-
mente necesare pentru participarea la licita]ie: –
documentele de eligibilitate – \n plic \nchis conform
specifica]iilor din caietul de sarcini – dovada achit`rii
caietului de sarcini. – dovada constituirii garan]iei de
participare. – dovada achit`rii taxei de participare. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de telefon
0241-251.828.

Prim`ria Comunei Valea C`lug`reasc`, jude]ul Prahova,
tel/fax. 0244/235.444, email:
dana_andrei73@yahoo.com, cod.fiscal: 2845400, orga-
nizeaz` procedura de licita]ie, conform OUG 54/2006,
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate public`, aprobat` cu modific`ri prin Legea
22/2007, pentru concesionarea unui teren intravilan, în
suprafa]` de 246mp, situat în centrul Comunei, satul
Valea C`lug`reasc`, DN 1B, com.Valea C`lug`reasc`,
având ca func]iuni institu]ii [i servicii complexe sau ac-
tivit`]i productive nepoluante. Documenta]ia de
atribuire se achizi]ioneaz` de la Prim`ria Valea C`lu-
gareasc`, Compartimentul Achizi]ii-investi]ii, contra
sumei de 200 lei. Solicit`rile de clarific`ri vor fi depuse
în scris, la Prim`ria Valea C`lugareasc`, pân` la data de
11.02.2015. Garan]ia de participare la licita]ie este de
1.000 lei [i se va constitui prin scrisoare de garan]ie
bancar`, ordin de plat` sau numerar casieria Prim`riei
Valea C`lug`reasc`, [i este valabil` 90 de zile de la data
depunerii ofertelor. Ofertele se vor redacta în limba
român` [i sunt valabile 90 zile de la data depunerii
acestora. Pre]ul minim pentru întocmirea ofertei finan-
ciare este de 12 Euro/mp, iar pasul de ofertare nu va fi
mai mic de 1 Euro/mp. Ofertele se vor depune la
Prim`ria Valea C`lug`reasc`, jud.Prahova, pân` la data
de 18.02.2015, ora 10.00, într-un exemplar original.
Sedin]a de deschidere a ofertelor, va avea loc în data
de 18.02.2015, ora 11.00, la Prim`ria Valea C`lug`reasc`.
Rela]ii suplimentare la Prim`ria Valea C`lug`reasc`,
tel.0244/235.444 sau la Compartimentul Achizi]ii-in-
vesti]ii.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg. ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
nr. 19130940/ 2014/2015. Nr. 150688 din 20.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015 luna Februarie ziua 10. În temeiul art. 162 alin. (2)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de
10, luna februarie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a deb-
itorului SC Maxy Mar Design SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea R`d`u]i, str. Putnei nr. 215 C, sc. B, ap. 3,
jude]ul Suceava, cod de identificare fiscal` 19130940.
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor in-
dica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evaluare sau de
pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit*); Autoturism M1, Audi nr. înmatriculare
SV - 77 - MKM, nr. de identificare WAUZZZ4F65N053891
serie motor 030123, an fabrica]ie 2005 – proces verbal
de sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/
21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 43.725 lei, 24%; Circu-
lar de formatizat cu incizor BOOM 3200 CE SICAR
030123 – proces verbal de sechestru pentru bunuri mo-
bile nr. 157844/ 21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 14.925
lei, 24%; Ma[in` de aplicat cant 030123 – proces verbal
de sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/
21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 21.750 lei, 24%;
Ma[in` de g`urit multiplus DBM21030123 – proces ver-
bal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/
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anun}uri

21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 8.100 lei, 24%; Aspira-
tor 2 tip ABS 3880 - Holzmann 030123 – proces verbal
de sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844/
21.08.2013 emis de AJFP Suceava, 1.725 lei, 24%. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplica-
bile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la
termenul de vânzare  sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: 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; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatricu-
lare 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. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0230/521.358, int. 717.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 6727076/ 2015. Nr. 150680 din 20.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015 luna februarie ziua 11. În temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 11, luna februarie, orele
10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str. Vasile Bum-
bac nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Trust Orizont SA,
cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Calea Unirii nr.
37, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 6727076:
Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumar`,
Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv
TVA – lei –, Cot` TVA, Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile: 1, Autoutilitar` furgon marca Iveco
model 35S9 Daily, an fabrica]ie 2004, culoare alb, serie
[asiu ZCFC3562105483767, nr. înmatriculare SV09RRI,
20.600 lei, 24%, liber de sarcini; 2, Autoutilitar` BB fur-
gon marca Iveco 35S9V, an fabrica]ie 2006, culoare
alb, serie [asiu R01S46L3310001, nr. înmatriculare
SV09RRJ, 18.800 lei, 24%, liber de sarcini; 3, Autoturism
marca Berlin`, an fabrica]ie 2004, culoare negru, serie
[asiu WBANC71070B656962, nr. înmatriculare SV11CIA,
34.200 lei, 24%, liber de sarcini; 4, Autoturism cu uti-
lizare multipl`, marca Fiat 169/ AXA1A Panda, an fab-
rica]ie 2004, culoare ro[ie, serie [asiu
ZFA16900000109985, nr. înmatriculare SV08WSN,
5.400 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 5, Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare ro[ie,
serie [asiu ZFA16900000122756, nr. înmatriculare
SV08WSM, 1.000 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 6, Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, cu-
loare albastru, serie [asiu ZFA16900000096946, nr. în-
matriculare SV08WTB, 9.900 lei, 24%, gajat în favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 7, Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie
2004, culoare albastru, serie [asiu ZFA16900000113455,
nr. înmatriculare SV08WTA, 12.600 lei, 24%, gajat în
favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 8, Remorc` DB
transport containere marca Krone AZW18, an
fabrica]ie 1996, culoare negru, serie [asiu
WKEAZW18000T71172, nr. înmatriculare SV80KYA,
26.100 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 9, Automobil mixt marca Dacia D 1307 PU SFSB
– 4 1.9D – 4WD, an fabrica]ie 2003, culoare gri, serie
[asiu UU1D4F76X33359341, nr. înmatriculare SV08ACV,
4.200 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-

cure[ti; 10, Autoutilitar` furgon marca Mercedes Benz
904.6KA/ Sprinter 416CDI, an fabrica]ie 2004, culoare
alb, serie [asiu WDB9046631R699864, nr. înmatricu-
lare SV07ESW, 24.800 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 11, Autoturism AB berlin` cu hayon
marca Honda GD11, an fabrica]ie 2008, culoare ro[ie,
serie [asiu JHMGD18508S219305, nr. înmatriculare
SV93HUP, 31.100 lei, 24%, liber de sarcini; 12, Autoutili-
tar` BA suprastructura deschis`, marca Iveco
ML120E18 RMSCY0, an fabrica]ie 2007, culoare alb,
serie [asiu ZCFA1ED0202506991, nr. înmatriculare
SV10ZKB, 125.100 lei, 24%, gajat în favoarea Banca Com-
ercial` Român` SA; 13, Autoutilitar` BA suprastructura
deschis` marca Iveco MLC120E18 RMSCW0, an fab-
rica]ie 2007, culoare alb (albastru), serie [asiu
ZCFA1ED0202510061, nr. înmatriculare SV10ZJD, 116.200
lei, 24%, gajat în favoarea Banca Comercial` Român`
SA; 14, Autoutilitar` BA suprastructura deschis` marca
Iveco ML180E24 RMSCF6, an fabrica]ie 2007, culoare
alb (gri), serie [asiu ZCFA1TJ0202512943, nr. înmatricu-
lare SV10XWU, 134.100 lei, 24%, liber de sarcini; 15,
Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca Iveco
ML180E24 RMSCF5, an fabrica]ie 2007, culoare alb,
serie [asiu ZCFA1TJ02025100593, nr. înmatriculare
SV10XWR, 85.000 lei, 24%, liber de sarcini; 16, Autoutil-
itar` BA suprastructur` deschis` marca DAF LF55.250
KONAF2, an fabrica]ie 2006, culoare galben, serie [asiu
XLRAE55CF0L327370, nr. înmatriculare SV10RAK,
136.300 lei, 24%, liber de sarcini; 17, Autoturism AF ve-
hicul cu utilizare multipl` marca Hyundai CM F7D14, an
fabrica]ie 2007, culoare albastru, serie [asiu
KMHSH81WP7U109985, nr. înmatriculare SV10MKE,
41.100 lei, 24%, liber de sarcini; 18, Autoturism cu uti-
lizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fab-
rica]ie 2006, culoare albastru, serie [asiu
ZFA16900000693257, nr. înmatriculare SV10MKF,
12.600 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 19, Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie,
serie [asiu ZFA16900000693169, nr. înmatriculare
SV10HVE, 12.600 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 20, Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, cu-
loare ro[ie, serie [asiu ZFA16900000694083, nr. înma-
triculare SV10HVD, 9.900 lei, 24%, gajat în favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 21, Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie
2006, culoare albastru, serie [asiu
ZFA16900000693263, nr. înmatriculare SV10HUZ,
13.000 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bu-
cure[ti; 22, Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare albastru,
serie [asiu ZFA16900000689885, nr. înmatriculare
SV10GZO, 13.000 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 23, Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, cu-
loare albastru, serie [asiu ZFA16900000694155, nr. în-
matriculare SV10GBN, 11.700 lei, 24%, gajat în favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 24, Autoutilitar` furgon
marca Ford Fady/ Transit, an fabrica]ie 2006, culoare
alb, serie [asiu WF0LXXTTFL6S29526, nr. înmatriculare
SV10FNX, 23.900 lei, 24%, liber de sarcini. Total:
923.200 lei. Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditor: DGRFP Ia[i - AJFP
Suceava, Sarcini: Proces - verbal de sechestru pentru
bunuri mobile nr. 158105/ 28.08.2013, Creditor: Piraeus
Bank SA Bucure[ti, Sarcini: gaj, Creditor: Banca Comer-
cial` Român` SA, Sarcini: gaj. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la
termenul de vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` în ul-
tima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare
orele 10.00 la sediul AJFP Suceava – str. Vasile Bumbac
nr. 1, etaj. 1, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G.
nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat`, cu toate modific`rile [i complet`rile ulterioare,
respectiv: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul registrul comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cred-
itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de
ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general con-
solidat al statului [i fa]` de bugetele locale), urmând
s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la

comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 – 173 din O.G. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/521.358, int. 417.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili Mi-
jlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 17791716/ 2015. Nr. 150678 din 20.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015 luna februarie ziua 10. În temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 10, luna februarie, orele
10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str. Vasile Bum-
bac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Transport Public
Local SA, cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Traian
Vuia, nr. 5A, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO
17791716: Nr. crt, Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`, Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA – lei –, Cot` TVA, Drepturile reale [i privi-
legiile care greveaz` bunurile: 1, Autovehicul special
marca Nissan SDFTL Oil & Steel Scorpion, an fabrica]ie
2005, culoare alb, serie [asiu VWASDFTL053816674, nr.
înmatriculare SV07YMC, 41.103 lei, 24%, liber de sarcini;
2, Autoturism Dacia SD LSDJK  model AA berlin`, an fab-
rica]ie 2007, culoare albastru, serie [asiu UU1LSD-
JKF37459678, nr. înmatriculare SV10BDY, 7.453 lei, 24%,
liber de sarcini; 3, Autoturism Dacia SD LSDJJ model AA
berlin`, an fabrica]ie 2006, culoare gri, serie [asiu
UU1LSDJJH35796023, nr. înmatriculare SV09POX, 7.251
lei, 24%, liber de sarcini; Total, 55.807 lei. Bunurile mo-
bile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Creditor: DGRFP Ia[i - AJFP Suceava, Sarcini: Proces-ver-
bal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 163582 din
14.11.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare prin
licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi lucr`toare prece-
dent` termenului de vânzare orele 10.00 la sediul AJFP
Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia
prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu toate modific`rile
[i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
regis trul 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 fa]` de ace[tia (respectiv
obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al statului
[i fa]` de bugetele locale), urmând s` se prezinte la

data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 –
173 din O.G. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0230/521.358, int. 417.

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. B-dul Carol I, nr. 73, jud. Mehedin]i, J25/173/1996,
CIF: 347596, aflat`  în procedur` de faliment in bank-
ruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013 – Tribunalul
Mehe dinti, prin lichidator judiciar Consultant Insol-
ven]` SPRL reprezentata de ec Popescu Emil, cu sediul
ales în locali tatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A,
jud. Mehedin]i, scoate la vânzare: – spa]iu comercial
cu regim de în`l]ime P+1 în suprafa]` construit` de
125,5 mp, aria desf`[urat` de 228,4 mp, aria util` 198,70
mp, situat în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul
Revolu]iei 16 – 22 Decembrie, nr.1, bl.B1, parter, jud.
Mehedin]i, compus din la parter sala de vânzare, cabi-
net medical, laborator optic, grup sanitar si hol +etaj,
CF nr. 50580 – C1 – U24, Nr. cadastral 121/1/0/1. Pre]ul de
pornire a licita]iei este 566.200,00 lei exclusiv TVA
(echivalentul a 128.800,00 euro exclusiv TVA); – propri-
etate imobili ar` de tip reziden]ial cas` cu regim de
în`l]ime S+P în suprafa]` construit` de 467,88 mp si
suprafata utila in suprafata de 339.47 mp format` din
subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa sc`rii in
suprafata util` de 65,05 mp, parter:4 camere, vestibul,
salon, 2 deba rale, hol, c`mar`, buc`t`rie, logie, birou,
degajament [i 2 grupuri sanitare, [i teren aferent con-
struc]iei de 758,00 mp situat` în localitatea Dr. Tr. Sev-
erin, str. B-dul Carol I, nr.73, jude]ul Mehedin]i, CF nr.
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52433. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 1.147.500 lei
fara TVA (echivalentul a 225.000 euro fara TVA). Titlul
executoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar pro-
cedeaz` la vânzarea bunurilor imobile descrise ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 707/2014 din data de
10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pro-
nun]at` de c`tre judec`torul sindic \n dosarul de insol-
ven]` nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedin]i. Licita]ia va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului
nr.7A, jud. Mehedin]i la data de 30.01.2015 orele 14:00.
Inform`m to]i ofertan]ii faptul c` sunt obliga]i s`
depuna o garan]ie reprezentând 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei [i s` achizi]ioneze caietul de sarcin`
în suma de 1000,00 lei. Contul unic de insolven]` al
debitoarei SC Ortoptimed SRL Dr. Tr. Severin este:
RO30WBAN251100002650 1024 deschis la Intesa San-
paolo SA Sucursala Dr. Tr. Severin. Invit`m pe toti cei
care vor s` participe la [edin]a de licita]ie din data de
30.01.2015 s` depun` oferte de cump`rare [i docu-
mentele în copie xerox din care rezult` faptul c` a fost
achitat` garan]ia de licita]ie [i contravaloarea caietu-
lui de sarcin` pân` la data de 29.01.2015 orele 16,00 la
adresa men]ionat` anterior respectiv localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului nr.7A, jud. Mehedin]i. Som`m
pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut`
de lege. Rela]ii la sediul lichidatorului judiciar din loc.
Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7, jud. Mehedin]i, tele-
fon 0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.con-
sultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant In-
solven]` SPRL prin ec. Emil Popescu.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str.I.C.Br`tianu, nr.11A, jud. Mehedin]i,
J25/460/2005, CUI:17044001, aflat` în procedura de fal-
iment dosar nr. 9465/101/2012 – Tribunalul Mehedin]i,
prin lichidator judiciar societ`]ile profesionale de insol-
ven]` Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]`
SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i, scoate la vânzare
bunuri mobile – autorurisme- diminutate cu 20% fa]`
de preturile stabilite prin raportul de evaluare:1. Peu-
geot Boxer B69XOB, an fabricatie 2007 — pre] 3440,00
euro echivalentul a 15120,00 lei; 2. Peugeot Boxer
B70JYN, an fabrica]ie 2007 – pret 3440,00 euro echiva-
lentul a 15120,00 lei; 3. Peugeot Boxer B66FWE, an fab-
rica]ie 2007 – pre] 3440,00 euro echivalentul a
15120,00 lei; 4. Peugeot Boxer B66ETX, an fabricatie
2007 – pret 3440,00 euro echivalentul a 15120,00 lei;
5. Peugeot Boxer B66FWV, an fabricatie 2007 – pret
3440,00 euro echivalentul a 15120,00 lei; 6. Peugeot
Boxer B66FYR, an fabricatie 2007 – pret 1760,00 euro
echivalentul a 7760,00 lei; 7. Peugeot Boxer B61TVI, an
fabricatie 2006 – pre] 4320,00 euro echivalentul a
18960,00 lei; 8. Peugeot Partner B66CYZ, an fabrica]ie
2007 - pret 2160,00 euro echivalentul a 9520,00 lei; 9.
Dacia  Logan MH19CNF, an fabrica]ie 2006 – pre]
800,00 euro echivalentul a 3520,00 lei; 10. Dacia Drop
Side MH14CNF, an fabrica]ie 2003 – pret 880,00 euro
echivalentul a 3840,00 lei; 11. Cat 428 D2 Buldoexcava-
tor, an fabrica]ie 2005 – pre] 8400,00 euro echivalen-
tul a 36880,00 lei. 12. Bunurile mobile mijloace fixe
conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatoru-
lui judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr.7A,
jud. Mehedin]i, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-
dul Iuliu Maniu nr. 20 bl.KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedin]i
sau la sediul SC C&C MH Confort SRL din Dr. Tr. Severin
str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i. (Pre]ul este
100% din pretul de evaluare). 13. bunurile mobile
obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedin]i, sau la biroul din Dr.
Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1,
ap.2, jud. Mehedin]i sau la sediul SC C&C MH Confort
SRL din Dr. Tr. Severin str.I.C.Br`tianu, nr.11A, jud.
Mehedin]i. (Pre]ul este 100% din pre]ul de evaluare).
14. bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor
ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din local-
itatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr.7A, jud.
Mehedin]i, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul
Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedin]i sau
la sediul SC C&C MH Confort SRL din Dr. Tr. Severin str.
I.C. Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i. (Pre]ul este 100%
din pre]ul de evaluare – EXA/4/11.01.2014). Pre]urile nu
includ TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul
judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor mobile de-
scrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din
data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de fali-
ment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul
de insolven]` nr.9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. Br`tianu, nr.11A, jud.
Mehedin]i la data de  28.01.2015 orele 13:oo. Partici-

parea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, a
unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei si
achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD
SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr.
RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti cei care
vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la acel ter-
men s` depun` oferte de cump`rare. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea prevazut`
de lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com. Lichidator
judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec.
Emil Popescu Yna Consulting SPRL, prin ec. Motoi
Gogu.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Seve -
rin, str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i,
J25/460/2005, CIF: 17044001, aflat` în procedura de fal-
iment in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 9465/101/2012
pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar
Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu
sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare: 1. Bunul imo-
bil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, cred-
itorul ANAF cu rangul II – Cl`dire compus` din SAD1
situate la parter [i etaje, compus din 3 înc`peri [i etaj sit-
uate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole,
cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.651,00 lei echivalentul a 162.870,00 euro. 2. Bunul
imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu ranul I,
creditorul ANAF cu rangul II – Teren intravilan situat în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp; teren
+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei,
nr. 5, jude]ul Mehedin]i, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1,
suprafa]a: 643 mp; teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr
.Severin, str.Banovi]ei, nr. 5, jud. Mehedin]i, CF 52298, nr.
cadastru 814/17/8/2, suprafa]`: 6817 mp; teren intravi-
lan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovi]ei, nr.5,
jud.Mehedin]i, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafa]a:
3202 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52301, nr. cadastru
814/17/4/2, suprafa]a: 722 mp; teren+construc]ii situate
în loc. Dr. Tr. Severin, str.Banovi]ei, nr.5, jude]ul Mehedin]i,
CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafa]a: 6680 mp la
pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei echiva-
lentul a 1.606.200,00 euro. 3. Bunurile imobile aflate in
garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul Banca
de Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I,
creditorul ANAF cu rangul II – Teren +construc]ii situate
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 11 jud. Mehedin]i,
CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafa]a: 369 mp [i
teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.11, jud. Mehedin]i, CF52300, nr. cadastru
1476/2, suprafa]a: 23800 mp la pretul de pornire a lici-
tatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00 euro.
4. Bunul imobil aflat \n garantia creditorului BCR SA cu
rangul I, creditorului ANAF cu rangul II – Hala P+1E,
bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 401670(CF vechi
4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafa]`: 2663 mp la pre-
tul de pornire a licitatiei de 1.422.777,00 lei echivalentul
a 323.800,00 euro. 5. Bunul imobil aflat in garantia cred-
itorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul
II – SAD2 la parter [i etaj situate în com.Dumbr`vi]a, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara
– Lipova) jud.Timi[, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc
215/5/II, suprafa]`: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a
licitatiei de 715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro.
6. Bunul imobil aflat \n garan]ia creditorului BCR SA cu
rangul I, creditorului ANAF cu rangul II – Spa]ii depoz-
itare furaje, rigol` si platform` beton situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 401672(CF vechi
20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafa]a:2345 mp, la pre-
tul de pornire a licita]iei de 1.066.860,00 lei echivalen-
tul a 242.800,00 euro. 7. Bunul imobil aflat \n garan]ia
creditorului BCR SA cu rangul I – Teren extravilan situat
în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului jud. Timi[, CF
400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2,
suprafa]a: 10.000 mp; teren intravilan situat în comuna
Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude]ul Timi[, CF
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1,
suprafa]`: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro. 8.
Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu ran-
gul I, creditorului ANAF cu rangul II – Teren intravilan sit-
uat în com.Izvorul Bârzii, jud. Mehedin]i, CF 50155, nr.
cadastru 500, suprafa]a: 20000 mp [i teren intravilan

situat în com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedin]i, CF 50156, nr.
cadastru 551, suprafa]a: 20000 mp. la pretul de pornire
a licitatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00
euro. 9. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR
SA cu rangul I – Teren +construc]ii situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401671 (CF vechi
6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafa]`: 2595 mp, la pretul
de pornire a licitatiei de 529.916,00 lei echivalentul a
120.600,00 euro. 10. Bunul imobil aflat in garantia cred-
itorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul
II – Teren +construc]ii situate în com. Dumbr`vi]a, (în in-
cinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara
– Lipova) jud. Timi[, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9,
suprafa]`: 2354 mp, la pretul de pornire a licita]iei de
1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro. 11. Bunul
imobil aflat in garan]ia creditorului BCR SA cu rangul I –
Teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. I.C.
Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i, CF 52336, nr. cadastru
575/2, suprafa]a: 900 mp. la pretul de pornire a licitatiei
de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro. 12.
Bunul imobil aflat in garan]ia creditorului Volksbank Ro-
mania SA cu rangul I, creditorul Banca de Export Import
a României Eximbank SA cu rangul II * Teren extravilan
+constructii situat în loc.Dr.Tr.Severin, str. Calea
Cerne]ului, nr.23A, jud.Mehedin]i, CF 52063, nr. cadastru
932, suprafa]a: 21660 mp* la pretul de pornire a licitatiei
de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro.
13.Bunurile imobile aflate în garan]ia creditorului BRD
SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II, si creditoru-
lui Banca de Export Import a României Eximbank SA cu
rangul III * Teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banovi]ei, nr. 44, jude]ul Mehedin]i, CF 54800, nr.
cadastru 991/1, suprafa]a: 9192 mp; teren +construc]ii
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.44, jude]ul
Mehedin]i, CF 54798, nr. cadastru 991/2, suprafa]`: 4884
mp; teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54797, nr. cadastru
991/3, suprafa]a: 1913 mp * la pretul de pornire a licitatiei
de 11.414.400,00 lei echivalentul a 320.160,00 euro. 14.
Bunul imobil aflat în garantia credi torului ANAF cu ran-
gul I * Teren extravilan+constructii situat în comuna Ghi-
roda, str. Aeroport nr. 7, jud. Timi[, CF 401381, nr. cadastru
A74/1/15/3/1/1, suprafa]a: 5750/11500 mp *, la pre]ul de
pornire a licita]iei de 404.605,00 lei. 15. Bunul imobil
aflat \n garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I,
creditorul ANAF cu rangul II * hala P+1E, bunc`r, maga-
zie [i zon` de protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în in-
cinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara
– Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686 (CF vechi 4095), nr.
cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609 mp *, la pretul de
pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalentul in lei

la cursul BNR din ziua pl`]ii). 16.Bunul imobil aflat \n
garan]ia creditorului BCR SA cu rangul I * Proprietate imo-
biliar` apartament cu o camer` [i dependin]e situat in
loc. Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, judetul
Timi[; CF 400684-C1-U13 * la pre]ul de pornire a licita]iei
de 23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00 lei exclu-
siv TVA. 17. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR
SA cu rangul I * Proprietate imobiliar` apartament cu o
camer` [i dependin]e situat in loc. Timisoara, str. Lev. Tol-
stoi, nr. 13, parter, ap. 7, judetul Timis; CF 400684-C1-U17*
la pretul de pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro echiva-
lentul a 100.800,00 lei exclusiv TVA. Titlul executoriu în
baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea
bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta
nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a pro-
cedurii de faliment pronun]at` de c`tre judec`torul
sindic in dosarul de insolven]` nr. 9465/101/2012. Licita]ia
va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jud. Mehedin]i la data de 28.01.2015 orele 13:oo.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea, pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de
10% din pre]ul de pornire al licita]iei si achizitionarea cai-
etului de sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr.
Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de
licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop
[i pâna la acel termen s` depun` oferte de cump`rare.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imo-
bilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data sta-
bilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email: of-
fice@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com.
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL si
Yna Consulting SPRL.

PIERDERI

Pierdut [tampil` rotund` pentru SC Clean Rotcc SRL,
J16/1166/2011, CUI: 28668590. O declar nul`.

Declar pierdut chitan]ier ING asigur`ri via]` de la chi-
tan]a seria 6612608901 pân` la 6612608950 [tampi-
lat, declar nul.

Pierdut carnet masterand [i legitima]ie transport elib-
erate de Universitatea Cre[tin` ”Dimitrie Cantemir” pe
numele de Nicolae Dumitru Daniel.

Pierdut carnet [i legitima]ie student emis` de Univer-
sitatea Bucure[ti, carte de identitate emis` de SPCLEP
Mangalia, permis de conducere categ.B, emis de Pol.
Constan]a, pe numele de Georgescu Ileana-Romina. Le
declar nule.
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