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OFERTE SERVICIU
SC EuroMar Stayl SRL Ro[iori de Vede angajeaz`
comisioner. C.V. la chinacityrosiori@gmail.com.

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

Prim`ria Comunei Ib`ne[ti, cu sediul în Ib`ne[ti,
Str. Principal`, nr. 708, jud. Mure[, organizeaz` con-
curs pentru ocuparea unor func]ii publice vacante
de: Inspector clasa I, gradul profesional debutant,
în cadrul Compartimentului financiar contabil im-
pozite [i taxe, Inspector clasa I, gradul professional
debutant, în cadrul Compartimentului achizi]ii
publice [i urbanism. Concursurile se vor desf`[ura
la sediul Prim`riei comunei Ib`ne[ti, din Ib`ne[ti,
Str. Principal` nr. 708, astfel: -proba scris` -
26.11.2014 ora-10.00; interviu (proba oral`) -
28.11.2014 ora-12.00. Termenul limit` pentru
depunerea dosarelor: 16.11.2014, ora-12.00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei co-
munei Ib`ne[ti, pe site-ul primariei
www.ibanesti.ro sau la telefon: 0265-538.300.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2008
[i ale HG nr. 611/2008, Ministerul Agriculturii [i Dez-
volt`rii Rurale anun]` scoaterea la concurs a
urm`toarelor func]ii publice de execu]ie din cadrul
aparatului propriu: -o func]ie temporar vacant` de
consilier asistent la Direc]ia General` Dezvoltare
Rural`- Autoritatea de Management pentru PNDR,
în data de 11.11.2014, ora 10,00, proba scris`.-o
func]ie temporar vacant` de consilier superior la
Direc]ia General` Buget Finan]e [i Fonduri Eu-
ropene, în data de 12.11.2014, ora 10,00, proba
scris`.-o func]ie temporar vacant` de consilier asis-
tent la Direc]ia General` Industrie Alimentar`, în
data de 12.11.2014, ora 10,00, proba scris`.-o func]ie
temporar vacant` de consilier principal [i o func]ie
vacant` de consilier superior la Direc]ia General`
Pescuit- AM POP, în data de 12.11.2014, ora 10,00,
proba scris`. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la secretariatul comisiei de concurs în ter-
men de 8 zile, de la data public`rii (28 octombrie
2014). Bibliografia, condi]iile specifice de partici-
pare precum [i actele solicitate candida]ilor pen-
tru dosarul de înscriere vor fi afi[ate la sediul
institu]iei din B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3 Bucure[ti
[i vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro.
Concursurile vor avea loc la sediul Ministerului
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale.

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

VÂNZåRI DIVERSE

Carte eficient` pentru predarea istoriei. Tel.
0733.940.772, 0761.674.276.

CITA}II
Pascal Elena este citat` la Judec`toria Boto[ani,
pârât` în proces cu obiect uzucapiune- termen 11
noiembrie 2014, dosar nr. 12658/193/2013. 

Coman C`t`lin Marius, domiciliat în comuna
Brânceni, jud. Teleorman este chemat la Tribunalul
Teleorman, sec]ia civil` 1, în dosarul nr.
7473/740/2012, la data de 14.11.2014, ora 8,30, în
calitate de intimat-pârât în recurs declarat de Al-
lianz }iriac Asigur`ri SA.

SC Deada Build SRL, cu ultimul domiciliu \n Bu-
cure[ti, este citat` la Judec`toria Sector 1
Bucure[ti, \n ziua 17.11.2014, Complet C2 Civil, ora
8:30, \n calitate de debitor, \n proces cu SC Presto
Construct SRL, \n calitate de creditor, ordonan]`
de plat`.

Ailoae Ilie [i Siminiuc Florica, domicilia]i în Thechir-
giol, str. Pesc`ru[ului nr.2, bl.40, sc.A, et.4, ap.17,
jud. Constan]a, sunt cita]i în calitate de pârâ]i în
dosarul 464/297/2013 la Judec`toria Mangalia.
Termen 5.11.2014, ora 9.00; obiect- hot`râre care
s` ]in` loc de act autentic. Reclamant: Hu]anu
Mitic`.

Se citeaz` numitul Turturic` Andrei Ciprian cunos-
cut cu domiciliul \n comuna B`ne[ti, sat Urleta la
Judec`toria C~mpina pentru data de 14 noiembrie
2014, ora 08:30 av~nd calitatea de p~r~t \n dosarul
793/204/2014 reclamant fiind Istudor Gheorghe.

Stanca Vasile, în calitate de reclamant, citeaz` pe
Enescu Vasile [i Enescu Simona în calitate de ad-
ministratori ai SC Azochimica SRL, pârâ]i, în
dosarul nr. 14539/288/2012, cu termen la
10.11.2014, la Tribunalul Vâlcea – preten]ii.

Se citeaz` Popescu D. Andreea Nicoleta [i Popescu
D. Andreea Nicoleta Întreprindere Individual`, cu
sediul în municipiul Curtea de Arge[, str. Cuza Vod ,̀
nr. 69, jude]ul Arge[, în data de 14.11.2014, la
Judec`toria Pite[ti, în Dosarul nr. 6346/280/2014, în

calitate de debitor, în contradictoriu cu SC Total Dis-
tribution Group Arge[ SRL, având calitatea de cred-
itor.

|ntreprindere Individual` Vinchelbaum Andreea
Oana- cu sediul în Ia[i, {os. P`curari, nr.45, jud. Ia[i
[i punct de lucru în Ia[i, [o[. P`curari nr. 45,
reprezentat` prin d-na Vinchelbaum Andreea
Oana în calitate de administrator, cu domiciliu în
str. Zugravi nr.4, bl.F7, sc. B, et. 4, ap. 18, este citat`
în calitate de pârât`, (ap`r`tor desemnat în cali-
tate de curator special este d-na av.Ila[cu Adina
Loredana) în dosarul nr. 18305/245/2014, având c`
obiect preten]ii, în dat` de 24.11.2014, ora 08:30,
la Judec`toria Ia[i, cu sediul în str. Anastasie Panu
nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 3, Complet
c03, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul în
Ia[i, [os. Na]ional` nr. 43, jud.Ia[i. 

SC Nevitex Com SRL- cu sediul în Ia[i, str.Releu- Sat
Chicerea, com. Tome[ti, nr.19,jud.Ia[i [i punct de
lucru în str. Calea Chi[in`ului nr. 43, reprezentat`
prin dl. Nechita Viorel în calitate de administrator, cu
domiciliul în str.Al. St. Procopiu nr.12, bl.B2, sc.B. et.2,
ap.1, jud. Ia[i, este citat` în calitate de pârât`, în
dosarul nr. 25226/245/2014, având ca obiect cerere
de valoare redus ,̀ în data de 26.11.2014, ora 13:00, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul în str. Anastasie Panu
nr.25, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 1- Camera de
consiliu, complet c16f, reclamanta fiind SC Salubris
SA, cu sediul în Ia[i, {os. Na]ional` nr.43, jud.Ia[i.

Subsemnata Udrea Ioana, domiciliat` \n mun.
Motru, sat Plostina, jud. Gorj, \ncuno[tiin]ez c` s-a
Declan[at procedura declar`rii judec`tore[ti a
mor]ii so]ului meu Udrea Ghe. Mihail disp`rut \n
februarie 1992, procedura ce face obiectul dos nr.
7631/95/2013 aflat pe rolul Tribunalul Gorj, cu ter-
men de judecat` la 18.11.2014. Orice persoan` care
cunoa[te [i de]ine informa]ii \n legatur̀  cu numitul
Udrea Mihail av~nd cu ultimul domiciliu cunoscut
\n mun. Motru, sat Plostina, jud. Gorj, CNP
1560312180016, c`s`torit, 4 copiii, este rugat` s` co-
munice instan]ei de judecat` \n dos nr.
7631/95/2013.

DIVERSE
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 co-
munic`m deschiderea procedurii simplificate de
insolven]` împotriva debitorului SC Ferrodur SRL,
CIF: 8198540, înmatriculat` la ORC Timi[ sub nr.
J35/185/1996, conform Încheierii Civile nr.
2401/10.10.2014 pronun]at` de c`tre Tribunalul
Timi[ în dosar nr. 6017/30/2014. Termenul limit`
pentru înregistrarea cererilor de admintere a
crean]elor asupra averii debitorului la 24.11.2014;
Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului pre-
liminar al crean]elor la 04.12.2014; Termen pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor la
29.12.2014; Termen pentru prima [edin]` a
adun`rii creditorilor debitorului la 09.12.2014, ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar; Termen pen-
tru depunerea contesta]iilor împotriva tabelului
preliminar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data
public`rii tabelului preliminar în BPI. Lichidator ju-
diciar Consultant Insolven]` SPRL, prin ec.
Popescu George

SC Alcris Alex SRL, comuna Corbu, jude]ul
Harghita, CF. 15410483, tel. 0727864503,
inten]ioneaz` s` solicite de la Administra]ia Bazi-
nal` de Ap` Siret, S.G.A. Neam] aviz de
gospod`rire a apelor pentru „Construire bazine
pentru cre[terea pe[telui, anexe gospod`re[ti” în
sat Corbu, comuna Corbu, jude]ul Harghita. Per-
soanele care doresc s` ob]in` informa]ii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de
gospod`rire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa men]ionat`. Persoanele care doresc
s` transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se
pot adresa solicitantului [i la Sistemul de Gos-
pod`rire a Apelor Neam], Bulevardul Dacia nr.5 A,
Biroul Exploatare Lucr`ri/ Gestiunea Resurselor de
Ap`, telefon 0233217177.

ADUNåRI GENERALE
Convocare a Adun`rii Generale Ordinare a
ac]ionarilor SC Sarmismob SA, persoan` juridic`
român`, cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Suiaga, nr.
2, jude]ul Hunedoara, înmatriculat` la ORC Hune-
doara sub nr. J20/356/1991, CIF RO 2117288. Admin-
istratorul unic al SC Sarmismob SA, d-na. Bur
Adriana Dorina, în temeiul art. 111, art. 117 [i art.
117? din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile com-
erciale, republicat` [i conform prevederilor art. 12
din actul constitutiv al societ`]ii, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii pentru data de 10.11.2014, ora 11.00 a.m., la
sediul societ`]ii SC Sarmismob SA indicat mai sus,
pentru to]i actionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 30 octombrie 2014
c` dat` de referin]`, cu urm`toarea ordine de zi
propus`: 1. Aprobarea achizi]ion`rii unei instala]ii
automatizate industrial`, în vederea asigur`rii
cre[terii calit`]ii [i reducerii consumurilor de cher-
estea, manoper` [i energie pentru prelucrarea
cherestelei pe patru fete, stabilirea pre]ului
maxim de achizi]ie [i împuternicirea administra-
torului unic al societ`]ii pentru efectuarea
achizi]iei. 2. Achizi]ionarea instala]iei industiala
descris` la pct. 1, parte cu surse proprii ale
societ`]ii [i parte cu credit de investi]ii în valoare
de 240.000 (douasutepatruzecimii) Euro contrac-
tat cu Banca Intesa Sanpaolo România SA pe o pe-
rioada de maxim 42 luni, în urm`toarele condi]ii:
- dobânda: Euribor 3M+3,25%; - comisioane: -
comision de acordare: 0,15%, pl`tibil la acordare; -
comision de gestiune: 0,25%/an, pl`tibil anual; -
comision neutilizare: 0%; - comision rambursare
anticipat`: 0% surse proprii, 3% refinan]are; -
comision elaborare contract de garan]ie: 20
Euro/contract. - garan]ii: -ipotec` mobiliar` asupra
utilajelor industriale achizi]ionate cu ajutorul cred-
itului; -ipotec` mobiliar` pe conturile societ`]ii de-
schise la Banca Intesa Sanpaolo România SA. 3.
Stabilirea persoanei care urmeaz` a semna con-
tractul de credit cu Banca Intesa Sanpaolo Româ-
nia SA [i cele conexe, inclusiv împuternicirea
acesteia de c`tre AGOA în vederea semn`rii aces-
tor acte. 4. Aprobarea acord`rii unei prime pentru
activitatea desf`[urat` în anul 2013 de c`tre Direc-
torul General al societ`]ii, conform prevederilor
Contractului de mandat încheiat cu acesta. 5. Sta-
bilirea cuantumului diurnei interne [i externe pen-
tru Directorul Generale al societ`]ii. 6. Diverse.
Ac]ion`rii înregistra]i la data de referin]`
men]ionat` pot participa la adunarea general`
personal sau prin reprezentant, conform legii, pe
baza procurii speciale de reprezentare. Procurile
speciale se vor depune sau expedia la sediul so-
ciet`]ii pân` cel târziu 09.11.2014, ora 11 a.m., sub
sanc]iunea pierderii exercit`rii dreptului de vot,
conform prevederilor legale. În cazul în care nu se
va întruni majoritatea cerut` de lege pentru de-
liber`ri sau pentru adoptarea unei hot`râri,
urm`toarea convocare este pentru data de
11.11.2014, în acelea[i condi]ii privind ora [i loca]ia,

cu men]inerea punctelor de pe ordinea de zi. SC
Sarmismob SA Prin administrator unic Bur Adri-
ana Dorina.

LICITA}II
SC Legolas Tub SRL prin administrator judiciar Via
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
Mazda CX-7, benzin`, an fabrica]ie 2008, la pre]ul
de 24.000 lei. Licita]ia va avea loc în 30.10.2014,
ora 13/30 la sediul administratorului judiciar, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi
reluat` în ziua de 03.11.2014, 05.11.2014, 07.11.2014 si
10.11.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare \n bloc
prin licita]ie public` la pretul de evaluare redus cu
10% activele punctului de lucru Bolde[ti – Sc`eni,
jude[ Prahova cuprinse \n anexa 7.1 (bunuri imo-
bile - teren+cl`diri, bar`ci metalice, drumuri inte-
rioare, re]ea ap`, re]ea electric`, instala]ii de
canalizare, re]ea gaze, central` termic`), prin
licita]ie public` individuala la pre]ul de evaluare
redus cu 10% activele punctului de lucru Bolde[ti
– Sc`eni, jude] Prahova cuprinse \n anexa 7.1.1
(teren-19523 mp), [i prin licita]ie public` individ-
ual` la pre]ul de evaluare redus cu 20% activele
cuprinse \n anexa 7.2.(instala]ie de foraj WIRTH tip
B3A), 7.3.(instala]ie de foraj FA32), 7.4.(instala]ie de
foraj T3W INGERSOLL RAND), 7.5.(instala]ie de foraj
agbo 200 300), 7.6 (instala]ie de foraj Aquadrill
1000-II) apartinand SC Foraj Bucure[ti SA. Per-
soanele interesate vor cump`ra caietul de
prezentare de la administratorul judiciar [i vor
depune documentele de participare la licita]ie cu
o zi înainte de data licita]iei. Licita]ia va avea loc în
data de 31.10.2014, ora 14/00. |n cazul
neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de
06.11.2014, 12.11.2014, 18.11.2014 respectiv 24.11.2014
la aceea[i or` la sediul administrorului judiciar din
Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.

SC Drumuri [i Poduri Prahova SA societate aflat`
în reorganizare judiciar` prin administrator judi-
ciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a bunului
imobil, astfel cum este identificat [i evaluat în
Planul de Reorganizare [i în raportul de evaluare a
imobilului situat în V`lenii de Munte, str. Progre-
sul, nr.1, jud. Prahova, (Sta]ie V`lenii de Munte)
compus din teren în suprafa]` de 1.800 mp [i con-
struc]iile situate pe acest teren compuse din: 5
magazii, 5 holuri [i 5 birouri, garaj [i magazie, 3
magazii, 4 magazii, 1 birou [i hol, depozit de carbu-
ran]i [i 2 înc`peri WC, la pre]ul de 144.871,5 lei (f`r`
TVA), respectiv 179.640 lei (inclusiv TVA). Licita]ia
public` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Credito-
rilor din 28.02.2013 [i 28.03.2013 a regulamentului
de participare la `licita]ie pentru bunurile libere
de sarcini. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus
cu 50% din pre]ul men]ionat în raportul de evalu-
are. [edin]ele de licita]ii vor avea loc pe dat` de:
30.10.2014, 31.10.2014, 04.11.2014, 06.11.2014,
11.11.2014, 13.11.2014, 18.11.2014, 20.11.2014, 25.11.2014
[i 27.11.2014, orele 12.00, la sediul administratoru-
lui judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul ad-
ministratorului judiciar cât [i la telefon
0344104525. 

SC Storsistem SRL societate aflat` în reorganizare
judiciar` prin administrator judiciar anun]` vân-
zarea la licita]ie public` a bunurilor mobile [i imo-
bile conform Planului de Reorganizare [i a
raportului de evaluare ce a fost încuviin]at de
Adunarea Creditorilor din 04.07.2013. Licita]ia pub-
lic` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor
din 17.01.2013, 15.04.2013 [i 04.07.2013 a regula-
mentelor de participare la licita]ie pentru bunurile
mobile respectiv, Utilaj de sudat la 2 capete -Orion
II-S, la pre]ul de 8.035,2 lei (inclusiv TVA), utilaj au-
tomat de t`iat bagheta, la pre]ul de 1.450,8 lei ( in-
clusiv TVA ), utilaj automat de debitat la 2 capete
GEMINII III-A, la pre]ul de 10.788 lei (inclusiv TVA)
[i imobilul ce situat în Ploie[ti, str. Mimiului, nr.4,
jud. Prahova [i este compus din teren în suprafa]`
de 2.625 mp [i construc]iile amplasate pe acesta,
iar pre]ul de pornire al licita]iei este de 217.450 lei
( f`r` TVA ). 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 dat` de:
03.11.2014, 04.11.2014, 06.11.2014, 13.11.2014,
14.11.2014, 18.11.2014, 20.11.2014, 25.11.2014, 27.11.2014
[i 28.11.2014 orele 12.00, la sediul administratoru-
lui judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare la sediul
societ`]ii debitoare Ploie[ti, str. Mimiului, nr. 4,
jude]ul Prahova administratorului judiciar la tele-
fon 0344104525 cât [i la telefon 0728912600. 

SC Ligirom Construct SRL, societate aflat` în fali-
ment prin lichidator judiciar anun]` vânzarea la
licita]ie public` a bunului mobil, aflat în patrimo-
niul societ`]ii debitoare, pre]ul de pornire al
licita]iei fiind redus cu 50% din pre]ul stabilit în
raportul de evaluare. [edin]ele de licita]ii vor avea
loc pe dat` de: 03.11.2014, 04.11.2014, 06.11.2014,
13.11.2014, 14.11.2014, 18.11.2014, 20.11.2014,
25.11.2014, 27.11.2014 [i 28.11.2014 orele 13.30, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii supli-
mentare la sediul lichidatorului judiciar, [i la tele-
fon 0344104525.

Prim`ria municipiului Piatra Neam] anun]`. Vân-
zarea, prin licita]ie public` deschis`, cu strigare, a
centralelor termice tip container având cazane în
condensa]ie, pentru producerea de ap` cald`
menajer` [i agent termic, cu puteri nominale
cuprinse între Pn = 270 Kw - 1250 Kw. Licita]ia va
avea loc în data de 02.12.2014, ora 16.30, la sala de
[edinte a Prim`riei Municipiului Piatra Neam], cu
sediul în str. {tefan cel Mare, nr.6-8. Înscrierea [i
depunerea ofertelor se fac pân` la data de
28.11.2014, zilnic intre orele 8.00-16.30, la Prim`ria
Municipiului Piatra Neam], str. [tefan cel Mare , nr.
6-8. Biroul Relat]i cu Publicul (cam.20) - Serviciul
Patrimoniu, Autoriz`ri [i Transporturi, de unde se
poate achizi]iona documenta]ia licita]iei.
Informa]ii la sediul Prim`riei Municipiului Piatra
Neam] sau la telefon 0233/218991(int.207), fax
0233/215374.

Regia Autonom` “Administra]ia Patrimoniului
Protocolului De Stat” anun]` licita]ie deschis` cu
strigare conform oug 101/2011, modificat` [i com-
pletat` de OUG 15/2013, în vederea vânz`rii unui
imobil, dup` cum urmeaz`: Licita]ie deschis` cu
strigare la data de 14.11.2014 – ora 10, la Hotel Tri-
umf - [oseaua Kiseleff nr.12, sector 1, Bucure[ti,
pentru vânzarea urm`torului  imobil: Sere de flori
[i r`saduri cu terenul aferent (teren+construc]ii)
cu Au 228,97 mp [i teren aferent 4.200 mp, Aleea
Modrogan nr.1A, sector 1, Bucure[ti (a patra
licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 3.663.800 Euro (la
care se adaug` TVA). Informa]ii privind dosarul de
prezentare, garan]ia [i taxa de participare a
licita]iei se ob]in de la Veronica Cristea, telefon:
021/230.14.31; 021/230.12.42. Data [i ora limit` de
înscriere la licita]ie:12.11.2014 ora 10.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`

de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]an` a Finan]elor Publice Bac`u. Dosar de ex-
ecutare nr. 7487796/ 2014. Nr. 7619/ CM Data:
20.10.2014. Anun]ul privind vânzarea de bunuri mo-
bile. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 12 luna
noiembrie, anul 2014, ora 12, în localitatea Bac`u,
str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri mobile, pro-
prietate a debitorului SC Naroxi Prest SRL, cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Bac`u, str. Constantin
Mu[at, nr. 3, etaj 1, ap. 6, cod de identificare fiscal`
7487796. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegi-
ile care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Pre]ul
de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA,
(lei): Cota TVA / neimpozabil/ scutit *). 1. Autoutil-
itar` N1 Ford Transit, nr. identificare WFONXXT-
TFN8K50503, nr. înmatriculare BC 06 XCM, an
fabrica]ie 2008, culoare alb - gri - 69.822 lei; 2. Au-
toturism M1 Toyota Rav 4, nr. identificare
JTMBA31V806077309, nr. înmatriculare BC 07 AAK,
an fabrica]ie 2007, culoare maro - 64.902 lei. Total:
134.724 lei. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoare
ad`ugat  ̀aplicabile pentru vânzarea bunurilor mo-
bile 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` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare, respectiv 11
noiembrie 2014: - oferta 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 juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; -
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; - dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte 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 confor-
mitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin.
(2), litera d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatoriu audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0234/ 510008.

1. SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilva-
nia Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str. Taberei, nr.
20, tel.: +40372.640.302, Fax: +40264.205.504,
achizi]ioneaz` „Posturi de Transformare în An-
velop` de Beton” în cantit`]ile [i condi]iile
prev`zute în Documenta]ia de atribuire. 2. Adresa
la care se poate solicita Documenta]ia de atribuire:
SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str. Taberei, nr.
20, Tel.: +4037.2640.302, Fax: +40264.205.504. Doc-
umenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia oper-
atorilor economici contra cost (150 lei, f`r` TVA), în
urma solicit`rii, în scris a acesteia. 3. Procedura apli-
cat`: Licita]ie deschis`. 4. Locul de livrare a pro-
duselor: conform specifica]iilor din Documenta]ia
de atribuire. 5. Natura [i cantitatea produselor ce se
vor achizi]iona: „Posturi de Transformare în An-
velop` de Beton” în cantit`]ile prev`zute în Docu-
menta]ia de atribuire. 6. Durata contractului:
Termenul de livrare al produselor: maxim 30 zile
de la semnarea contractului de furnizare. 7. Data
limit` de primire a ofertelor: 11.11.2014, ora 12.00.
Data deschiderii ofertelor: 11.11.2014, ora 12.30.
8.Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE Tran-
silvania Nord, Cluj  Napoca, str.Taberei, nr.20, secre-
tariat general. 9.Limba de redactare a ofertelor:
limba român`. 10.Perioada de valabilitate a ofer-
tei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 11. Cri-
teriul de atribuire a contractului: “pre]ul cel mai
sc`zut”.

Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin
Direc]ia Silvic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh. Asachi
nr. 2, telefon 0232-244680, fax 0232-244631, orga-
nizeaz` la sediul s`u în data de 28.11.2014, orele
10:00, licita]ie public` cu strigare numai pentru
întreprinderi mici [i mijlocii, în vederea vânz`rii
Atelierului de împletituri Pa[cani, compus din: Nr.
crt. / Denumire activ / Num`r carte funciar` /
Suprafa]a, conform CF –m2  . 1. Cl`dire produc]ie
atelier / 63051-C1,C7,C14 / 907,17. / 2. [opron fiert
r`chit` / 63051-C18 /  62,22. / 3 / [opron pentru
r`chit` cojit` / 63051-C6,C11 / 191,95. / 4 / Cabina
poart` atelier / 63051-C9 / 11,62. / 5 / Depozit pen-
tru lacuri [i vopsele / 63051-C12,C13 / 39,32. / 6 /
Cl`dire sulfatare / 63051-C3 /  118,60. / 7 / Barac`
metalic` / 63051-C15,C17 / 160,07. / 8 / Central` ter-
mic` / 63051-C5 / 114,41. / 9 / Depozit produse fi-
nite / 63051-C4 / 314,20. / 10 / Baraca metalic` /
63051-C16 / 130,11. / 11 / Remiza substan]e chimice
/ 63051-C2,C8 / 55,28. / 12 / Infrastructur` drum
acces atelier . / 13 / Platforma tehnologic`. / 14 /
Conducte de termoficare. / 15 / Rezervor PSI, sta]ie
pompare / 63051-C10 / 62,30. / 16 / Zid de sprijin.
/ 17 / Conducte de alimentare cu ap`. / 18 / Con-
ducte pentru canalizare. / 19 / Transformator elec-
tric. / 20 / Instala]ie gaz metan atelier. Obiectivul
este situat pe str. Morilor, nr. 4 din mun. Pa[cani,
jud. Ia[i, pe un teren forestier în suprafa]` de
12694 m2, aflat în proprietate public` a statului.
Terenul nu face obiectul vânz`rii, urmând a fi con-
cesionat conform Ordinului nr. 367/2010 al min-
istrului mediului [i p`durilor. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 594000 lei f`r` TVA, garan]ia de
participare este în cuantum de 29700 lei, iar taxa
de participare de 100 lei, cu TVA inclus.  În cazul
neadjudec`rii, licita]ia se va relua în aceea[i zi, la
ora 11:00, cu participarea oric`rei persoane fizice
sau juridice interesate. Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori vor depune la sec-
retariatul direc]iei silvice, pân` la data de
25.11.2014, orele 10:00, urm`toarele documente:
a) dovada privind depunerea garan]iei de partici-
pare; b) împuternicirea acordat` persoanei care
reprezint` investitorul la negociere, dac` este
cazul; c) rapoarte de activitate sau situa]ii finan-
ciare pentru ultimul exerci]iu financiar; d) docu-
mentele care certifica identitatea [i calitatea
investitorului: - pentru persoanele juridice ro-
mane: (i) copii de pe certificatul de înmatriculare
eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, actele adi]ionale relevante [i de
pe certificatul de înregistrare fiscal`;  (ii) dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale c`tre bugetul
de stat, prin prezentarea unui certificat de 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) docu-
mente care s` ateste îndeplinirea condi]iilor
prev`zute de lege pentru încadrarea în categoria
întreprinderilor mici [i mijlocii, în vederea par-
ticip`rii la licita]ia organizat` expres pentru aces-
tea; - pentru persoanele juridice str`ine: (i) actul
de înmatriculare a societ`]ii comerciale str`ine;
(ii) declara]ie pe propria r`spundere ca nu se afla
în reorganizare judiciar` sau în faliment; - pentru
comercian]i, persoane fizice sau asocia]ii famil-
iale: copie de pe actul de identitate [i de pe autor-
iza]ia de func]ionare eliberata de autoritatea
competenta sau de pe actul legal de constituire,
dup` caz, precum [i de pe certificatul de atestare
fiscal` eliberat de organul fiscal competent; - pen-
tru persoanele fizice romane: copie de pe actul de
identitate [i certificatul de cazier judiciar care sa
ateste ca nu au fost condamnate penal, cu
excep]ia condamn`rilor pentru infrac]iuni rutiere;
- pentru persoanele fizice str`ine: copie de pe
pa[aport [i certificatul de cazier sau un document
similar, care sa ateste ca nu au fost condamnate
pentru s`vâr[irea unor infrac]iuni similare celor
prev`zute pentru persoanele fizice romane; Copi-
ile vor fi certificate cu originalul. Documenta]ia de
licita]ie se poate procura de la sediul Direc]iei Sil-
vice Ia[i. Costul acesteia este de 200 de lei pe
obiectiv, cu TVA inclus.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf` pe nu-
mele Gogonea Nicolae Daniel. |l declar nul.

Declar nul` fi[a calcul la contractul de închiriere
al terenului din Str. Pictor Iscovescu 18, sector 1, Bu-
cure[ti.

Pierdut proces-verbal din 30.11.1976, pe numele
Ioni]` Maria [i Gheorghe. Declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe
numele P`tra[cu Teudosia. Declar nul`.

Declar pierdut [i nul un card de c`l`torie R.A.T.B.
pentru revolu]ionari pe numele Brandu[escu Grig-
ore.

Legitima]ie de student pentru reducere transport
[tefan Alsa Ana Maria Facultatea de Medicin`
General` [i Stomatologie “Titu Maiorescu”.

Pierdut contract vânzare- cump`rare nr. 1230 data
25.06.2002, nume Moceanu Constantin [i Mo-
ceanu Maria, declar nul.

DECESE
FAM. LIXANDRU anun]` cu durere încetarea din
via]` a domnului avocat LIXANDRU IOAN. Înmor-
mântarea va avea loc miercuri, ora-14.00, la cimi-
tirul Str`ule[ti 2. Dumnezeu s` îl odihneasc` în
pace!

Publicitate


