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

Recrut`m, f`r` taxe sau comisioane, [oferi
profesioni[ti, Cat.CE [i D, se cer cuno[tin]e bune de ger-
man` [i experien]a în domeniu, sunt oferite contracte
de munc` în Germania [i salarii atractive. CV-uri în ger-
man`, cu poz`, la: arad.personal@gmail.com.

U.A.T. Comuna Breaza, jude]ul Buz`u organizeaz` la
sediul institu]iei din comuna Breaza, sat Breaza, jude]ul
Buz`u, concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie „Referent clasa III, grad profesional
debutant, clasa de salarizare 8” din cadrul Comparti-
mentului „Registratur`, Patrimoniu [i Arhiv`”. Concur-
sul se desf`[oar` în trei etape:- selectarea  dosarelor:
18.11.2014, ora 14.00;- proba scris`: 26.11.2014, ora 9.00;-
interviu: 27.11.2014, ora 9.00. Condi]ii generale: can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute la
art. 54 din Legea  nr. 188/1999, R2, modificat` [i comple-
tat`. Condi]ii speciale:- studii liceale absolvite cu
diplom` de bacalaureat;- cuno[tin]e operare PC- nivel
mediu.  Dosarele de înscriere la concursul de  recrutare
se depun la sediul U.A.T Comuna  Breaza, la secretarul
comunei, în perioada 27.10.2014 –15.11.2014. acestea tre-
buie s` con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificat` [i
completat`. Rela]ii suplimentare la tel. 0238/511.501.

Prim`ria comunei Scânteia, jude]ul Ia[i, organizeaz`
conform Avizului nr. 40929/24.10.2014 al Agen]iei
Na]ionale a Func]ionarilor Publici, concurs pentru re-
crutarea/ocuparea urm`toarelor func]ii publice de
execu]ie vacante din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Scânteia, jude]ul Ia[i: 1. consilier,
clasa a I-a, gradul profesional principal, în cadrul com-
partimentului de asisten]` social`, 2. consilier, clasa a I-
a, gradul profesional debutant, în cadrul
compartimentului financiar-contabilitate, 3. referent,
clasa a III-a, gradul profesional asistent, în cadrul
S.P.C.L.E.P. Scânteia, jude]ul Ia[i, 4. referent, clasa a III-a,
gradul profesional debutant, în cadrul S.V.S.U. Scânteia,
jude]ul Ia[i. Condi]iile de desf`[urare a concursului sunt
urm`toarele: Proba scris` se va desf`[ura în data de 26
noiembrie 2014, ora 10,00, la sediul Prim`riei Scânteia,
jude]ul Ia[i, cu sediul în satul Scânteia, comuna Scân-
teia, jude]ul Ia[i. Interviul se va desf`[ura în data de 28
noiembrie 2014, ora 10,00, la sediul Prim`riei Scânteia,
jude]ul Ia[i, cu sediul în satul Scânteia, comuna Scân-
teia, jude]ul Ia[i. Dosarele de înscriere se vor depune în
termen de 20 de zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a ora 14,00 la
Prim`ria Scânteia, jude]ul Ia[i, biroul Secretar. Condi]iile
de desf`[urare a concursului, condi]iile de participare
la concurs, bibliografia [i actele necesare candida]ilor
pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul
prim`riei Scânteia, jude]ul Ia[i [i sunt puse la dispozi]ia
solicitan]ilor de c`tre secretariatul comisiei de concurs.
Rela]ii suplimentare la telefon  0232-229.260.

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

CITA}II
Se citeaz` localitatea Ceptura Prahova prin primar Pan`
Gheorghe \n proces privind ac]iune \n constatare – uzu-
capiune cu Prahova Ceptura de Jos protoieria Urla]i \n
dosar civil nr. 823/259/2014 \n data de 4 11.2014, ora
13:00 la Judec`toria Mizil.

Andrie[ Angela, cu ultimul domiciliu în sat Oituz, co-
muna Oituz nr. 1185, jud. Bac`u este chemat` la actu-
alul sediu al Judec`toriei Ia[i - Sec]ia civil` (fostul
sediul al tribunalului Ia[i), completul de judecat` nr.
C26 F, în ziua de20.11.2014, ora 8:30, în calitate de
pârât`, în proces cu G`nescu Ionel, în calitate de recla-
mant, pentru partaj judiciar, ie[ire din idiviziune. Ds.
nr. 7146/245/2014

Reclamantul Zaharia Gheorghe, cheam` \n judecat` pe
p~r~ta Grecu Aliona, cu ultimul dom. \n sat Toceni,
raionul Cantemir, Republica Moldova, resedin]a \n
Vaslui, str. Vidin, bl. 64, sc. D, ap. 7, permis de sedere
seria ROU nr. 0110505, pentru rezolu]iune contract de
\ntre]inere, \n dosarul 3998/333/2014 aflat pe rolul
Judec`toriei Vaslui, cu termen la 12.11.2014, ora 8.30

Curca Claudia- cu domiciliul în Ia[i, str.Ion Creang`, nr.21,
bl.H2, sc.A, et.3, ap.14, jud. Ia[i, este citat` în calitate de
pârât`, (ap`r`tor desemnat în calitate de curator spe-
cial este d-na av.Casapu C`t`lina-Ioana) în dosarul nr.
20626/245/2014, având ca obiect preten]ii, în data de
15.12.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în
str.Anastasie Panu nr.25, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala
6,Complet c05, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu
sediul în Ia[i, Sos.Na]ional` nr.43, jud.Ia[i. 

SC Gardens Exe SRL- cu sediul în Sat Barnova,
com.Barnova, jud. Ia[i, reprezentat` prin dl. Androne
Adrian Bebi în calitate de administrator , cu domiciliul
în sat Barnova, com. Barnova, jud. Ia[i, este citat` în cal-
itate de pârât`, (ap`r`tor desemnat în calitate de cura-
tor special este dl. Av.Rudnic Drago[) în dosarul nr.
22924/245/2014, având ca obiect cerere de valoare
redus`, în data de 10.11.2014, ora 08:30, la Judec`toria
Ia[i, cu sediul în str.Anastasie Panu nr.25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, Camera Sala 6- Camera de consiliu, complet c23f,
reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i, {os.
Na]ional` nr.43, jud.Ia[i. 

SC Vmp – Sol SRL- cu sediul în Ia[i, Aleea Musatini nr.7,
bl.H20, sc.A, et.2, ap.2, jud. Ia[i [i punct de lucru în
str.Popauti nr.27, reprezentat` prin dl.Solca Mihai în cal-
itate de administrator, cu domiciliul în Aleea Musatini
nr.7, bl.H20, sc.A, et.2, ap.2, jud.Ia[i, este citat` în cali-
tate de pârât` în dosarul nr.30685/245/2013, având ca
obiect cerere de valoare redus`, în dat` de 04.12.2014,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în str.Anastasie
Panu nr.25, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 6, complet
c02m, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i,
{os. Na]ional` nr.43, jud. Ia[i.

Judec`toria V`lenii de Munte, Jude]ul Prahova. Dosar
Nr.1856/331/2014, Data 15.09.2014. În temeiul încheierii
din data de 11.09.2014, potrivit art.1051 C.proc.civ., ca ur-
mare a cererii înregistrate pe rolul instan]ei sub nr.
1856/331/2014, prin care se invoc` de c`tre David Ghe-
orghe [i David Salomeia domicilia]i în com Surani
nr.500, jud. Prahova, dobandirea dreptului de propri-
etate ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren
în suprafa]` de 211mp, situat în comuna Surani, sat
Surani, tarla 54 parcela Cc 4180 [i A4181, jud. Prahova,
având urm`toarele vecin`t`]i: la nord drumul, la sud
most. Manaila Constantin [i most. Stefanescu Dumitru,
la vest drum, la est most. Oprea Gh. Ion, se emite
prezenta: Soma]ie: Pentru toti cei interesa]i s` fac`
opozi]ie în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urma publica]ii. În lipsa opozi]iei formulat` în termen
procedural, se va trece la judecarea cererii. Men]ion`m
c` imobilul este de]inut de c`tre David Gheorghe [i
David Salomeia domicilia]i în comuna Surani nr.500,
jud. Prahova. Prezenta soma]ie a fost emisî în 7 exem-
plare, din care: 1. unul pentru afi[are la imobilul în
litigiu; 2. unul pentru afi[are la u[a instan]ei; 3. unul
pentru afi[are la biroul teritorial de carte funciar`; 4.
unul pentru afi[are la sediul prim`riei în raza c`reia
este situat imobilul; 5. dou` exemplare pentru a fi pub-
licate în ziare de larg`  r`spandire, dintre care cel pu]in
unul de circula]ie na]ional`. Pre[edinte: B`lan D`nu]-
Cristian. Grefier: Soare Nicoleta.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Imopost
Developments SA, cu sediul în Bucure[ti, Calea Grivi]ei
nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrat` la
Registrul Comer]ului sub nr. J40/13379/2005, CUI
17832131, Având în vedere obiectul de activitate al so-

ciet`]ii, respectiv Dezvoltare (promovare) imobiliar` [i
interesul dezvolt`rii activit`]ii în domeniul imobiliar al
societ`]ii, convoac`, prin realizarea de noi proiecte:
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii pentru data de 28.11.2014, ora 12.00. [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor va avea
loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr.
136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1. La Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` sunt invita]i s` participe to]i
ac]ionarii afla]i în eviden]a Registrului Ac]ionarilor la
data de 27.11.2014. De asemenea, sunt invita]i s` par-
ticipe la Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor societ`]ii [i cenzorii societ`]ii. Pe ordinea de zi, sunt
înscrise urm`toarele probleme: 1. Aprobarea
achizi]ion`rii urm`toarelor imobile [i materiale: A.
Teren intravilan în suprafa]` de 546 mp, situat în Mu-
nicipiul Bucure[ti, str. Georges Clemenceau nr. 11, sec-
tor 1, având categoria de folosin]` ”cur]i- construc]ii”,
identificat cu num`r cadastral 262265, înscris în Cartea
Funciar` nr. 262265 a Municipiului Bucure[ti Sector 1,
prin Încheierea nr. 49299/07.08.2013, emis` Oficiul de
Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Bucure[ti– Biroul de
Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Sector 1, precum si
structura edificat` pe acesta, în baza proiectului nr.
26496/1/02.04.2012 elaborat de Proiect Bucure[ti S.A. [i
Autoriza]iei de Construire nr. 535/1089330 din
02.08.2012 emis` de Prim`ria Municipiului Bucure[ti.
B. Teren intravilan în suprafa]` de 20 mp, situat în Mu-
nicipiul Bucure[ti, str. Georges Clemenceau nr. 11, sec-
tor 1, având categoria de folosin]` ”cur]i- construc]ii”,
identificat cu num`r cadastral 262266, înscris în Cartea
Funciar` nr. 262266 a Municipiului Bucure[ti Sector 1,
prin Încheierea nr. 49299/07.08.2013, emis` de Oficiul
de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Bucure[ti– Biroul
de Cadastru [i Publicitate Imobiliar̀  Sector 1. C. Profilele
metalice a[a cum sunt men]ionate în procesul- verbal
custodie încheiat la data de 07.01.2014 între SC Al-Promt
SRL [i SC Hachiko Design SRL Pre]ul total al vânz`rii este
în cuantum de 1.736.000 EUR (unmilion [aptesute-
treizeci[i[asemiieuro) TVA inclus. 2. Împuternicirea
Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie al societ`]ii
s` semneze Contractul de vânzare în fa]a notarului
public [i s` negocieze clauzele acestuia, precum [i orice
fel de acte, cereri sau declara]ii se vor dovedi necesare
în vederea achizi]ion`rii celor mai sus precizate. În
situa]ia în care Adunare General` Extraordinar` nu va
putea delibera [i vota în mod valabil, o a doua Adunare
General` Extraordinar` este convocat` pentru ziua de
29.11.2014, la ora 12.00, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi. Se precizeaz` c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de
anumite împrejur`ri s` participe la Adunarea General`
Extraordinar` vor putea mandata, în conformitate cu
art. 125 din Legea 31/1990 republicat`, printr-o procur`
special` o ter]` persoan` care s` participe [i s` voteze
în numele lor [i pentru ei, în Adunarea General` Extra-
ordinar`, în condi]iile legii. Procurile speciale pot fi ridi-
cate de la sediul societ`]ii începând cu data convoc`rii
[i vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul
adun`rii pana cel târziu la data de 28.11.2014, orele
12.00. Documentele aferente [edin]ei [i procurile spe-
ciale pot fi ob]inute de la D-na. Stefan Alina– Adminis-
trator: tel. 021.206.68.00. Pre[edinte al Consiliului de
Administra]ie Tapai Mihaela.

DIVERSE
Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a
acordului de mediu. SC Plus Investment&Management
SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: Ansamblu locuin]e cu regim de în`l]ime
P+1E=2E par]ial, împrejmuire teren, bran[ament
utilit`]i, amenajare exterioare, piscin`, propus a fi am-
plasat în Jud.Ilfov, Ora[ Voluntari, tarlaua 24/2, parcela
445/11. Informa]iile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agen]iei pentru protec]ia Mediului
Ilfov-Bucure[ti, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6 [i la
sediul SC Plus Investment&Management SRL din
Strada Drumul Potcoavei, nr.59N, camera 2, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-13.00. Observa]iile pub-
licului se primesc zilnic la sediul Agen]iei pentru Pro-
tec]ia Mediului Ilfov.

Dosar nr. 813/229/2014. Judec`toria Fete[ti. Soma]ie.
Peten]ii Ochiule] Ionel, dom. în }`nd`rei, str. Spitalului
nr. 8, jud. Ialomi]a, CNP 1301003216200, Ochiule] Ghe-
orghe Gigel, dom. în }`nd`rei, str. Digului nr. 68, jud.
Ialomi]a CNP 1590320216197, Ochiule] Nicolae, dom. în
}`nd`rei, {os. Bucure[ti, bl. E, sc. D, ap. 11, jud. Ialomi]a,
CNP 1680125216191 [i Burlacu Eugen Daniel, dom. în
}`nd`rei, [os. Bucure[ti, bl. 125, sc. A2, ap. 16, jud.
Ialomi]a posesori ai imobilului compus din teren intrav-
ilan, situat în }`nd`rei, str. Spitalului nr. 8, jud. Ialomi]a,
în suprafa]` de 825 mp, din care 399 mp teren cur]i con-
struc]ii [i 426 mp teren arabil cu urm`toarele
vecin`t`]i: - la Nord - str. Spitalului; - la Est - NC20385; -
la Sud - NC 559; - la Vest - NC 559. [i o cas` de locuit în
suprafa]` de 64 mp, construit` din c`r`mid`, învelit`
cu pl`ci azbo, compus` din 3 camere, hol, buc`t`rie, o
anex` magazie în suprafa]` de 17 mp [i un cote] de 8
mp solicit` în temeiul uzucapiunii de lung` durat` prev.
de art. 1846, 1860 C.civ.

dobândirea dreptului de proprietatea asupra acestor
imobile. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie sunt soma]i
ca în termen de [ase luni de la emiterea prezentei
soma]ii s` formuleze cereri de opozi]ie, caz contrar ur-
mând a se trece la judecarea cererii.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichida-
tor judiciar al SC Andreea & Gaby Instal Construct SRL
desemnat prin Sentin]a civil` din data de 21.10.2014,
pronun]at` de Tribunalul Ilfov, Sec]ia Civil` în Dosar nr.
2597/93/2014, notific` deschiderea falimentului prin
procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr. 85/2014
împotriva SC Andreea & Gaby Instal Construct SRL, cu
sediul în Sat Olteni, Comuna Clinceni, Str. Ciorogarlei,
Nr. 44 A, Jude] Ilfov, CUI 26093356, nr. de ordine în reg-
istrul comer]ului J23/2130/2009. Persoanele fizice [i ju-
ridice care înregistreaz` un drept de crean]` împotriva
SC Andreea & Gaby Instal Construct SRL vor formul`
declara]ie de crean]` care va fi înregistrat` la grefa Tri-
bunalului Ilfov - sec]ia civil`, cu referire la dosarul nr.
2597/93/2014, în urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor în tabelul crean]elor 06.12.2014; b) termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor 17.12.2014; c) termenul limit` pentru defini-
tivarea tabelului crean]elor la 10.01.2015; d) data primei
[edin]e a adun`rii generale a creditorilor 23.12.2014, ora
14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor SC Andreea
& Gaby Instal Construct SRL la data de 07.11.2014, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

LICITA}II
Jude]ul Ialomi]a, Prim`ria Municipiului Urziceni,
nr.15943/23.10.2014. Anun]. Prim`ria Municipiului Urz-
iceni, cu sediul în Urziceni, Calea Bucure[ti, nr.104,
având CUI:4364942 scoate la licita]ie public`, pentru
concesionare, terenul în suprafa]` de 880,00mp situat
în Urziceni, Str.Mihai Viteazu, nr.2, în vederea
desf`[ur`rii de activit`]i industriale. Pre]ul de pornire
al licita]iei este de 1,56Euro/mp/an, iar durata conce-
siunii de 49 ani. Caietul de sarcini poate fi procurat gra-
tuit de la sediul Prim`riei Municipiului Urziceni.
Licita]ia va avea loc în data de 19.11.2014, ora 10.00 la
sediul Prim`riei Municipiului Urziceni, în sala de
[edin]e. Dosarele de participare pot fi depuse pân` la
data de 18.11.2014, ora 16.00. Alte rela]ii la telefon:
0243.254.975. Primar, Sava Constantin. 

SC Dacora Serv SRL, societate aflat` în faliment prin
lichidator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public`
a bunului mobil, aflat în patrimoniul societ`]ii deb-
itoare, pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus cu 50 %
din pre]ul stabilit în raportul de reevaluare. [edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 28.10.2014, 29.10.2014,
30.10.2014, 04.11.2014, 06.11.2014, 10.11.2014, 13.11.2014,
17.11.2014 , 20.11.2014 [i 21.11.2014 orele 12.30, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la sediul

lichidatorului judiciar [i la telefon 0344104525. 

SC Petroutilaj SA societate aflat` în reorganizare judi-
ciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la
licita]ie public` a urm`toarelor bunuri mobile aflate în
patrimoniul debitoarei [i anume: ma[in` de g`urit cu
cap revolver la pre]ul de 16.336,23 lei (f`r` TVA), ma[in`
de alezat [i frezat la pre]ul de 14.414,24 lei (f`r` TVA),
ma[in` de alezat [i frezat la pre]ul de 66.657,95 lei (f`r`
TVA), strung normal la pre]ul de 58.801,01 lei (f`r` TVA),
ma[in` de rectificat RU 350, la pre]ul de 34.794,1 lei (f`r̀
TVA), dinamometru trac]iune cauciuc la pre]ul de
5.208,93 lei (f`r` TVA). Licita]ia public` are loc în baza
hot`rârilor Adun`rii Creditorilor din 07.03.2012 [i
26.06.2012, a regulamentului de participare la licita]ie
a Planului de Reorganizare al societ`]ii debitoare [i a
adresei evaluatorului înregistrat` la sediul administra-
torului judiciar sub nr. 609/18.10.2013. Pre]ul de pornire
al licita]iei fiind redus cu 50%, din pre]ul stabilit în
adresa evaluatorului. [edin]ele de licita]ii vor avea loc
pe data de: 28.10.2014, 29.10.2014, 30.10.2014, 04.11.2014,
06.11.2014, 10.11.2014, 13.11.2014, 17.11.2014, 20.11.2014 [i
21.11.2014 orele 12.00, la sediul administratorului judi-
ciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5,
cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul administratorului
judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC Rovit SA, societate aflat` în reorganizare judiciar`,
prin administrator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie
a unor bunuri aflate în patrimoniul debitoarei, în sen-
sul c` urm`toarele bunuri, respectiv Ferm` 1 - con-
struc]ii [i teren aferent situat` în Bolde[ti-Sc`ieni, str.
Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Ferm` 1 – C7 (demisol) con-
struc]ie [i teren aferent, situat` în Bolde[ti-Sc`ieni, str.
Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Ferm` 8 - construc]ii [i teren
aferent situat` în loc. Valea C`lug`resc`, sat Valea
Larg`, jud. Prahova; Cl`dire barac` [i teren aferent sit-
uat` în Bolde[ti-Sc`ieni, jud. Prahova; Ferm` 5- con-
struc]ii [i teren aferent situat` în Bucov, sat Chi]orani,
zona Valea Orlei, jud. Prahova; Ferm` 11- situat` în com.
Bucov, sat Chi]orani, jud. Prahova - compus` din con-
struc]ii [i teren aferent, terenul intravilan în suprafa]`
de 483 mp situat în com. Bucov, sat Valea Orlei [i o serie
de bunuri mobile, respectiv: subsolier 2 buc. la pre]ul
de 105 lei/buc (f`r` TVA), 130,2 lei (inclusiv TVA), ma[in`
de stropit – Tifone, 2 buc. la pre]ul de 930 lei/buc (f`r`
TVA), 1.153,2 lei (f`r` TVA), remorc` cistern`, 3,6 to, la
pre]ul de 1050 lei (f`r` TVA), 1.302 lei (inclusiv TVA), re-
morc` cistern`, 3,6 to 855 lei (f`r` TVA), 1060,2 lei (inclu-
siv TVA), remorc` auto, la pre]ul 1515 lei (f`r` TVA),
1.878,6 lei (inclusiv TVA), reomorca RBA 5, la pre]ul de
1515 lei (f`r` TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), pres`
balotat, la pre]ul de 1.140 lei (f`r` TVA), 1.413,6 lei (inclu-
siv TVA), bena remorc`, 4 buc la pre]ul de 985 lei/ buc
(f`r` TVA), 1.221, 4 lei (inclusiv TVA). Licita]ia public` are
loc în baza hot`rârilor Adun`rii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013, 12.08.2013, 29.07.2014, 29.07.2014
[i a regulamentului de participare la licita]ie.Pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 50 % din pre]ul stabilit
în raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea
loc pe data de: 30.10.2014, 04.11.2014, 06.11.2014,
11.11.2014, 13.11.2014, 18.11.2014, 20.11.2014, 25.11.2014,
27.11.2014 [i 29.11.2014 orele 13.00, la sediul administra-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul ad-
ministratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC Corjul SRL, prin lichidator judiciar anun]` vânzarea
prin licita]ie public` a bunurilor mobile aflate în patri-
moniul debitoarei, pre]ul de pornire al licita]iei este
redus cu 50% din pre]ul stabilit în rapoartele de evalu-
are. Licita]iile vor avea loc pe dat` de: 29.10.2014,
05.11.2014, 11.11.2014, 18.11.2014, 25.11.2014, 04.12.2014,
09.12.2014, 10.12.2014, 16.12.2014 [i 17.12.2014, orele 12.00
în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud
Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525. 

SC Muntenia SA, societate aflat` în faliment, dosar nr.
2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator, anun]`
vânzarea la licita]ie public`, a bunurilor aflate în patri-
moniul debitoarei, conform raportului de evaluare în-
cuviin]at în Adunarea Creditorilor din 29.05.2014, [i
anume: instala]ie de decolmatat la pre]ul de 2.400 lei
(f`r` TVA), dispozitiv sertizare la pre]ul de 2.205 lei (f`r`
TVA), mas` trasat 1600-2500, la pre]ul de 110 lei (f`r`
TVA), ma[in` debitat cu gaz la pre]ul de 3970 lei (f`r`
TVA), echipament sudur` la pre]ul de 155 lei (f`r` TVA),
compresor Kaeser la pre]ul de 5.185 lei (f`r` TVA), mas`
de trasat la pre]ul de 55 lei (f`r` TVA), aparat Rockwel la
pre]ul de 985 lei (f`r` TVA). Pre]ul de pornire al licita]iei
este redus cu 50% din cel stabilit în raportul de evalu-
are. Zile de licita]ie sunt: 28.10.2014, 29.10.2014,
30.10.2014, 31.10.2014, 04.11.2014, 06.11.2014, 13.11.2014,
18.11.2014, 25.11.2014 [i 27.11.2014 orele 12.00. Rela]ii supli-
mentare la tel. 0344104525, 0244386618 [i 0740226446.

Debitorul SC Davino SRL -în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: Mi-
jloace fixe (electrocasnice [i echipamente) aflate în
proprietatea societ`]ii debitoare. Pre]ul de pornire pen-
tru mijloacele fixe este de 50% din  valoarea de vânzare
stabilit` în Raportul de evaluare, exclusiv TVA, pentru
fiecare bun în parte. Listele cu aceste bunuri pot fi
ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în preal-
abil, sau pot fi vizualizate pe site-ul www.dinu-urse.ro.
Pre]ul Caietului de sarcini pentru mijloacele fixe este de
500 lei, exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr.
RO03PIRB4204727996001000, deschis la Piraeus Bank
România, pân` la data [i ora stabilit` pentru [edin]a de
licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei; -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietului
de sarcini pentru mijloacele fixe. Prima [edin]  ̀de licita]ie
a fost fixat` la data de 31.10.2014, ora 14.00 iar dac`
bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii au fost fixate în datele: 07.11.2014,
14.11.2014, 21.11.2014, 28.11.2014, 05.12.2014, 12.12.2014,
19.12.2014, 09.01.2015 si 16.01.2015, ora 14.00. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam. 203,
sector 1. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

Extras publica]ie de v~nzare dosar executare nr.
309/2009. Mihai Goslan, executor judec`toresc \n Cir-
cumscrip]ia Cur]ii de Apel Ploie[ti, cu sediul \n Ploie[ti,
Str. Romana nr. 13, bl. A, ap. 2, jude] Prahova, anun]`
licita]ia public` pentru data de 06.11.2014, orele 12:00,
ce va avea loc la sediul BEJ, \n vederea v~nz`rii imobilu-
lui situat \n intervalului ora[ului Bolde[ti Sc`ieni,
Cartier Seciu \n suprafa]` de 1.836,00 mp. Pre]ul de
\ncepere al licita]iei este 39.456,52 lei, stabilit \n confor-
mitate cu dispozi]iile art. 500 alin 2C proc civ Raportat
la art 411 alin. (3) C. proc. Civ. Participan]ii trebuie s` con-
semneze la dispozi]ia executorului judec`toresc, o
garan]ie de participare de cel pu]in 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei imobilului, \n contul
RO45BTRL0002000623590101, deschis la Libra Bank –
Sucursala Ploie[ti, originalul recipisei depun~ndu-se la
sediul executorului judec`toresc (CIF RO 22329668)
excep]ie f`c~nd creditorii urm`ritori, intervenien]ii, co-
proprietarii pe cote p`r]i [i titularii unui drept de pre-
emtiune. Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urm`rit s`-l anun]e pe executorul
judec`toresc \naintea datei stabilite pentru v~nzare.
Invit`m pe to]i cei care doresc s` cumpere bunurile
scoase la licita]ie public` s` se prezinte la data. Locul [i
ora stabilite, iar p~n` la aceast` dat` s` prezinte oferta
de cump`rare. Raportul de expertiz` poate fi consultat
la sediul executorului judec`toresc.

Cabinet Individual de Insolven]` Misu Anca Margareta,
cu sediul \n Ploie[ti, Str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova,
desemnat lichidator al SC Ral Team SRL, societate \n fal-
iment, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Rodna nr. 2, ap. 2, Sec-
tor 6, \n dosarul de faliment nr. 37237/3/2013 al
Tribunalului Bucure[ti, anun]` scoaterea la v~nzare prin
licita]ie public` cu strigare a urm`toarelor bunuri: 1.
cafetier`, data achizi]iei 2008, pret plecare 15,00 lei in-
clus TVA, diminuat cu 40%.  2. Etajer`, mobilier usual,
data achizi]iei 2007, pret plecare 75.00 lei inclus TVA,
diminuat cu 40%. 3. M`su]` S1 S2, rabatabil`, data
achizi]iei 2007, pret plecare 5,00 lei inclus TVA, 8 buc.,
diminuat cu 40%. 4. Multifunc]ional` Hp Photos, data
acizi]iei 2009, pre] plecare 50,00 inclus TVA, diminuat
cu 40%. 5. Plat pliant cu saltele pentru copii, data
achizi]iei 2007, pret plecare 30,00 lei inclus TVA, 5 buc.,

diminuat cu 40%. 6. Scaunele rabatabile pentru copii,
data achizi]iei 2007, pret plecare 6,00 lei inclus TVA, 14
buc., diminuat cu 40%. Licita]iile se vor desf`sura \n
zilele de 20, 21, 22, 23 octombrie 2014, \ncep~nd cu ora
09:00, la adresa: Bucure[ti, Str. Stanilesti nr. 4, sector 1.
Termenul limit` de depunere a garan]iei de participare
la licita]ie, reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire, este
ziua lucr`toare anterioar` ]inerii licita]iei publice. De-
scrierea bunurilor ce fac obiectul licita]iei [i conditiile
de participare la licita]ie se reg`sesc la “caietul de
sarcini” ce se poate procura de la sediul lichidatorului
judiciar Cabinet Individual de Insolven]` Misu Anca
Margareta constra sumei de 100 lei, exclusiv TVA.
Rela]ii suplimentare pot fi solicitate la telefon:
0736.419.826; 0244-570.635.

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin Direc]ia Sil-
vic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2, telefon
0232-244680, fax 0232-244631, organizeaz` la sediul s`u
în data de 28.11.2014, orele 10:00, licita]ie public` cu
strigare numai pentru întreprinderi mici [i mijlocii, în
vederea vânz`rii Atelierului de împletituri Pa[cani, com-
pus din: Nr. crt. / Denumire activ / Num`r carte fun-
ciar` / Suprafa]a, conform CF –m2  . 1. Cl`dire produc]ie
atelier / 63051-C1,C7,C14 / 907,17. / 2. [opron fiert r`chit`
/ 63051-C18 /  62,22. / 3 / [opron pentru r`chit` cojit` /
63051-C6,C11 / 191,95. / 4 / Cabina poart` atelier / 63051-
C9 / 11,62. / 5 / Depozit pentru lacuri [i vopsele / 63051-
C12,C13 / 39,32. / 6 / Cl`dire sulfatare / 63051-C3 /
118,60. / 7 / Barac` metalic` / 63051-C15,C17 / 160,07. /
8 / Central` termic` / 63051-C5 / 114,41. / 9 / Depozit
produse finite / 63051-C4 / 314,20. / 10 / Baraca met-
alic` / 63051-C16 / 130,11. / 11 / Remiza substan]e chim-
ice / 63051-C2,C8 / 55,28. / 12 / Infrastructur` drum
acces atelier . / 13 / Platforma tehnologic`. / 14 / Con-
ducte de termoficare. / 15 / Rezervor PSI, sta]ie pom-
pare / 63051-C10 / 62,30. / 16 / Zid de sprijin. / 17 /
Conducte de alimentare cu ap`. / 18 / Conducte pen-
tru canalizare. / 19 / Transformator electric. / 20 / In-
stala]ie gaz metan atelier. Obiectivul este situat pe str.
Morilor, nr. 4 din mun. Pa[cani, jud. Ia[i, pe un teren
forestier în suprafa]` de 12694 m2, aflat în proprietate
public` a statului. Terenul nu face obiectul vânz`rii, ur-
mând a fi concesionat conform Ordinului nr. 367/2010
al ministrului mediului [i p`durilor. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 594000 lei f`r` TVA, garan]ia de partic-
ipare este în cuantum de 29700 lei, iar taxa de partici-
pare de 100 lei, cu TVA inclus.  În cazul neadjudec`rii,
licita]ia se va relua în aceea[i zi, la ora 11:00, cu partici-
parea oric`rei persoane fizice sau juridice interesate.
Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
vor depune la secretariatul direc]iei silvice, pân` la data
de 25.11.2014, orele 10:00, urm`toarele documente: a)
dovada privind depunerea garan]iei de participare; b)
împuternicirea acordat` persoanei care reprezint` in-
vestitorul la negociere, dac` este cazul; c) rapoarte de
activitate sau situa]ii financiare pentru ultimul
exerci]iu financiar; d) documentele care certifica iden-
titatea [i calitatea investitorului: - pentru persoanele
juridice romane: (i) copii de pe certificatul de înmatric-
ulare eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, actele adi]ionale relevante [i de pe
certificatul de înregistrare fiscal`;  (ii) dovada privind
achitarea obliga]iilor fiscale c`tre bugetul de stat, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal` eliberat
de organul fiscal competent; (iii) declara]ie pe propria
r`spundere ca nu se afla în reorganizare judiciar` sau
în faliment; (iv) documente care s` ateste îndeplinirea
condi]iilor prev`zute de lege pentru încadrarea în cat-
egoria întreprinderilor mici [i mijlocii, în vederea par-
ticip`rii la licita]ia organizat` expres pentru acestea; -
pentru persoanele juridice str`ine: (i) actul de înmatric-
ulare a societ`]ii comerciale str`ine; (ii) declara]ie pe
propria r`spundere ca nu se afla în reorganizare judi-
ciar` sau în faliment; - pentru comercian]i, persoane
fizice sau asocia]ii familiale: copie de pe actul de iden-
titate [i de pe autoriza]ia de func]ionare eliberata de
autoritatea competenta sau de pe actul legal de consti-
tuire, dup` caz, precum [i de pe certificatul de atestare
fiscal` eliberat de organul fiscal competent; - pentru
persoanele fizice romane: copie de pe actul de identi-
tate [i certificatul de cazier judiciar care sa ateste ca nu
au fost condamnate penal, cu excep]ia condamn`rilor
pentru infrac]iuni rutiere; - pentru persoanele fizice
str`ine: copie de pe pa[aport [i certificatul de cazier
sau un document similar, care sa ateste ca nu au fost
condamnate pentru s`vâr[irea unor infrac]iuni simi-
lare celor prev`zute pentru persoanele fizice romane;
Copiile vor fi certificate cu originalul. Documenta]ia de
licita]ie se poate procura de la sediul Direc]iei Silvice
Ia[i. Costul acesteia este de 200 de lei pe obiectiv, cu
TVA inclus.

Prim`ria Ora[ului Petrila, prin Compartimentul Corp
Control Comercial si Autorizare Transport Public Local,
va  procedura la atribuirea si eliberare  unui  num`r de
39 Autoriza]ii Taxi, autoriza]ii  stabilite prin Regulamen-
tul de organizare [i desf`[urare a activit`]ii de transport
public în regim de taxi pe raza teritorial` a ora[ului
Petrila. Autoriza]iile taxi vor avea urmatoarele numere
de atribuire : 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/10, 1/11, 1/13, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13/6, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 16, 17, 18, 20, 21,
23, 25, 46, 54, 57, 58, 61, 69, 71, 79, 80. În acest scop per-
soanele fizice autorizate sau operatorii de transport in-
teresa]i, vor depune o cerere [i documentele necesare la
Registratura Prim`riei ora[ului Petrila, pân` la data de
22. 12. 2014, orele 15,00. Documentele necesare pentru
participarea la procedura de atribuire sunt urm`toarele:
Dovada îndeplinirii condi]iei de capacitate profesional`,
respectiv: copie de pe certificatul de competen]` profe-
sional` a persoanei desemnate, pentru transportatorul
persoan` juridic` sau întreprindere familial`; Dovada
îndeplinirii condi]iei de onorabilitate, respectiv: cazierul
judiciar al persoanei desemnate, din care s` c` acesta:
nu a fost condamnat` pentru infrac]iuni de natur̀  com-
ercial`; nu a fost condamnat` pentru infrac]iuni privind
condi]iile de plat` [i de angajare, perioadele de conduc-
ere [i de odihn` ale conduc`torilor auto, siguran]` ru-
tier`, siguran]a vehiculului rutier sau a persoanelor
transportate, protec]ia mediului; Avizul medico – psi-
hologic care atest` c` persoana desemnat` este apt`
pentru a ocupa o func]ie care concur` la siguran]a cir-
cula]iei; Cazierul fiscal al transportatorului, dac` acesta
este operator economic; Declara]ie pe propria r`spun-
dere privind perioadele în care transportatorul a execu-
tat servicii de transport în regim de taxi , cu
men]ionarea intervalelor când a avut interdic]ii [i mo-
tivul acestora; Dovada îndeplinirii capacit`]ii financiare,
respectiv:declara]ie pe propria r̀ spundere a transporta-
torului c` poate asigura spa]iile necesare pentru par-

carea tuturor autovehiculelor cu care va desf`[ura ac-
tivitatea de taxi, spa]ii de]inute în proprietate sau prin
contracte de închiriere;declara]ie pe propria r̀ spundere
a transportatorului c` de]ine sau are capacitatea finan-
ciar̀  de a de]ine un num`r de autovehicule, pe tipuri, în
proprietate sau în temeiul contractelor de leasing; cer-
erea transportatorului pentru eliberarea tipului de au-
toriza]ie de transport, stabilit prin prezenta lege; copie
de pe Certificatul de înregistrare la registrul comer]ului
ca transportator, respectiv persoan` fizic` autorizat`,
asocia]ie familial` autorizat` sau persoan` juridic`,
dup` caz.; copie de pe certificatul de agreeare pentru
utilizarea autovehiculului în regim de taxi eliberat de
R.A.R.; copie de pe certificatul de înmatriculare, carnet
de identitate ale autovehiculului din care s` rezulte c`
acesta este de]inut de c`tre transportatorul autorizat
respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de
leasing [i talonul anex` la certificatul de înmatriculare,
cu inspec]ia tehnic` periodic` valabil`; copie de pe
poli]a de asigurare a pasagerilor [i a bagajelor pentru
riscurile acestora; autorizatia de transport. Docu-
mentele cu privire la criteriile de departajare [i puncta-
jul acordat, data la care va fi demarat` procedura de
eliberare a autoriza]iilor taxi, data anun]`rii rezultatu-
lui atribuirii cât [i lista solicitan]ilor înscri[i în lista de
a[teptare, vor fi afi[ate la a[i[ierul institu]iei noastre.
Alte informa]ii referitoare la documentele necesare par-
ticip`rii la ob]inerea autoriza]iilor taxi se ob]in la sediul
Prim`riei Ora[ului Petrila, respectiv la  Compartimentul
Corp Control Comercial si Autorizare Transport Public.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal` DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Str. Dumb-
rava Ro[ie nr. 1 - 3, localitatea Bac`u. Num`r de
înregistrare ca operator de date cu caracter personal –
759. Nr. 157023 din 21.10.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile/ ansamblu de bunuri mobile. În
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de: 11, luna: noiembrie, orele: 13,
anul: 2014, în localitatea: Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie,
nr. 1 – 3, se vor vinde prin licita]ie public`, urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului Rojnita Toni –
Sebastian, cu domiciliul fiscal în localitatea Bac`u, str.
Miron Costin: 85/E/82, cod de identificare fiscal` CNP:
1730916040064: a) Autoturism Dacia 1310, an
fabrica]ie: 2000, combustibil: benzin`, culoare: alb, nr.
km. la bord: 179.929, nu este în stare de func]ionare,
este în stare avansat` de degradare, nr. Circula]ie: BC –
16 – RST, seria: UU1R11711Z2946317. Pre] de evaluare/ de
pornire al licita]iei: 830 lei (exclusiv TVA **). **) cota de
tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este …… / scutit
de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele : Creditori: nu
sunt. Sarcini: nu sunt. 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 prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, 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 ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali
c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0234/ 510015, interior: 187.

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 Ia[i. Dosarele executare nr. Q-3. Nr.
14195/ 23.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. Anul 2014 luna noiembrie ziua 12. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 12 luna noiembrie anul 2014 ora
11.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26, se vor
vinde prin vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri imo-
bile, proprietate a debitorului SC Quick Auto Service
SRL Ia[i, cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Ste-
jar, nr. 21, bl. Q2, Et. 3, Ap. 14, cod de identificare fiscal`
24967905: 1. complex de active compus din: - teren \n
suprafa]` de 2757 m.p. situat \n mun. Ia[i, jud. Ia[i, str.
Ia[i - Tome[ti, km 1; - construc]ie C1 – hal`, s.c. 1023 m.p.;
- construc]ie C2 – s.c. 210 mp; - pre] de pornire licita]ie
706725 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori: 1)
Bank Leumi SA – Sucursala Ia[i; 1) A.N.A.F - D.G.F.P. Jud.
Ia[i, Mun. Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26. Sarcini: Con-
tract de garan]ie 259/ 10.02.2009; P.V.S. 7566/
27.05.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta 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 sau, în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în
contul RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la Trezore-
ria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionali-

tate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de 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,
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin no-
tariat, din care s` rezulte c` au fost respectate preved-
erile art. 157, pct. 3 din HG nr. 1050/ 2004, pentru
aprobarea normelor metodologice a OG 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, în sen-
sul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici prin per-
soan` interpus`, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 10, alin. (2), lit. d) din Ordonanta Gu-
vernului 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 con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0232/
213332 int. 1701. Data afi[`rii: 27.10.2014.

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 Ia[i. Nr. \nreg. 53936 / 23.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur̀  Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua 06 de
luna noiembrie 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: 1.
SC Arhitect Invest SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, [os.
Nicolina nr. 194, bl. D, sc. C, ap. 27, CUI 18013852: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar̀ : Autoturism M1,
marca BMW 320i, an fabrica]ie 1991, benzin`, cilindree
1990 cmc, culoare negru, nr. \nmatriculare IS – 09 - BNR.
Pre]ul pornire a licita]iei a II a (f`r` TVA): 4.405 lei. Cota
TVA *: 24%. Dosar executare nr. 4157. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 108,
sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons.
Damian C. 2. SC 23 RVA SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i,
[os. Birnova, CUI 31544185: Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`: Pre]ul pornire a licita]iei – I- a (f`r`
TVA): Cota TVA *: 24%. Frigider profesional inox 2 u[i -
3.822 lei. Autoturism marca Renault Twingo 1.2i - AB
berlin` cu hayon, an fabrica]ie 2001, benzin`, culoare al-
bastru, nr. \nmatriculare IS – 06 – TLT (stare
satisf`c`toare) - 4.191 lei. Dosar executare nr. 130. Pentru
informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin,
camera 108, sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113
– cons. Palaloi E. 3. SC Euro Invest Prod SRL cu domiciliul
fiscal în Ia[i, [os. Na]ional` – Complex Comercial Podu
de Piatr`, CUI 5069878: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: Autoutilitar` marca Man, suprastruc-
tur` deschis`, tipul/ varianta 12.225 LLC/ LE220C, an
fabrica]ie 2003, motorin`, cilindree 6.871 cmc, culoare
verde + gri, nr. \nmatriculare IS – 54 – MTX (stare ne-
func]ional`: parbriz fa]` cr̀ pat, lips` baterie, lips` roat`
de rezerv`, lips` cric). Pre]ul pornire a licita]iei a III a (f`r̀
TVA): 25.150 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 991/
2010. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Ia[i, mezanin, camera 107 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2110 sau 2236 – cons. Birliba Gh. *) Regimul [i cotele
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vân-
zarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr.
571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i com-
plet`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`rea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzarii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(în contul RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P.
Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de 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; de-
clara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin no-
tariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/ 2004, pen-
tru aprobarea normelor metodologice a O.G. Nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` în
sensul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici prin
persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art.
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 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. Data afi[`rii: 24.10.2014.

PIERDERI
Pierdut Carte de identitate seria XH nr. 432244 eliberat`
de SPCLEP [TEI la data de 18.05.2006 [i permis de con-
ducere seria B00187498H eliberat la data de 27.12.2006
pe numele de Grama- Gîrba Dorin- Constantin, domi-
ciliat în sat Cusuiu[, comuna Lazuri de Beiu[, jude]ul
Bihor. Le declar nule.

Pierdut aviz secundar (Materiale lemnoase altele decat
cherestele) seria AA NR. 0366954 – 3 exemplare, tip`rit
de C.N. Imprimeria Na]ional` SA [i eliberat pentru SC
Becadia SRL. |l declar`m nul.

Publicitate


