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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Prim`ria comunei Berevoe[ti, jud. Arge[, organizeaz` în perioada 29.09.2014 – 03.10.2014, concurs pentru ocuparea a trei func]ii publice de
execu]ie vacante: o func]ie public` de inspector,
grad profesional debutant, clasa I, în cadrul compartimentului financiar-contabil; o func]ie de referent de specialitate, grad profesional debutant,
clasa a II-a, în cadrul compartimentului financiarcontabil; o func]ie public` de inspector, grad profesional debutant, clasa I, în cadrul
compartimentului agricol [i de fond funciar. Concursul se va organiza la sediul Prim`riei Berevoe[ti,
str. Principala nr. 773, în data de 29.09.2014, ora
10,00-proba scris` [i în data de 03.10.2014, ora
10,00-interviul. Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 de zile de la data public`rii
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Prim`riei Berevoe[ti-biroul Registratur` [i trebuie
s` con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Concursul va consta în 3 etape, respectiv: selectarea
dosarelor de concurs, proba scris` [i interviu. Selectarea dosarelor [i afi[area rezultatelor în urma
select`rii dosarelor se va face p~n` în data de
25.09.2014, ora 15,00. Condi]ii generale de participare: candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile
prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul func]ionarilor publici (r2). Condi]ii specific de participare: studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durata, absolvite cu diplom` de licen]`,
în domeniile [i specializ`rile necesare ocup`rii
func]iilor publice de mai sus. Bibliografia [i documentele pentru întocmirea dosarului de concurs
sunt afi[ate la sediul Prim`riei Berevoe[ti [i pe
pagina de internet la adresa: www.comunaberevoesti.ro. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul Prim`riei comunei Berevoe[ti
[i la nr. de tel. 0248-572030.
Institutul de Stat pentru Testarea [i Înregistrarea
Soiurilor anun]` scoaterea la concurs a
urm`toarelor posturi vacante: Serviciul juridic, administrativ [i patrimoniu- 1 post de consilier superior; Serviciul teste DUS, VAU, colec]ie de referin]e
[i protec]ia soiurilor- 1 post de consilier superior.
Condi]iile specifice prev`zute în fi[a postului:
Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durata absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitatea studiilor necesar` exercit`rii func]iei publice: minimum 9 ani. Serviciul
juridic, administrativ [i patrimoniu- 1 post de consilier juridic principal. Condi]iile specifice
prev`zute în fi[a postului: Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durata absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor juridice; Vechime în specialitatea studiilor necesar`
exercit`rii func]iei publice: minimum 5 ani. Concursul va avea loc la sediul ISTIS în data de 01 octombrie 2014, ora 10.00 proba scris`. Dosarele de
înscriere se depun în termen de 20 de zile de la
publicare. Bibliografia, condi]iile specifice de participare precum [i actele solicitate candida]ilor la
înscriere vor fi publicate pe site-ul ISTIS [i afi[ate la
sediul institu]iei din Bd. M`r`[ti, nr. 61, sector 1,
Bucure[ti.
Prim`ria municipiului R~mnicu S`rat organizeaz`
concurs pentru ocuparea urm`toarelor func]ii
publice de execu]ie vacante din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului
R~mnicu S`rat: - consilier, clasa I, grad profesional
superior în cadrul Compartimentului Urbanism
Amenajarea Teritoriului [i Autorizarea Lucr`rilor
de Construc]ii - Serviciului Urbanism; consilier,
clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Investi]ii [i Achizi]ii Publice. Concursul va avea loc la sediul Prim`riei municipiului
R~mnicu S`rat în data de 07.10.2014, ora 10,00proba scris`.
Condi]iile de participare, la concursul men]ionat
mai sus, sunt cele prev`zute în art.54 [i 57
alin.(1),(2),(3),(4),(5) lit.c) din Legea nr.188/1999,
privind Statutul func]ionarilor publici republicat`,
actualizat`. Aceste condi]ii de participare la concurs se vor afi[a la sediul Prim`riei
municipiului R~mnicu S`rat, precum [i pe site-ul
Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat
www.primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
la data public`rii anun]ului, la sediul Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat. Dosarele de înscriere tre-

buie s` con]in` în mod obligatoriu documentele
prev`zute în art.49 din H.G. nr.611/2008, actualizat`.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat [i la
num`rul de telefon 0238561946.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` zincat`, cur`]at jgheaburi, vopsit
tabl`, mici repara]ii. 0722.722.743.
Acoperi[uri. Repara]ii, dulgherie jgheaburi,
burlane, tabl` orice tip. Mansardari. Reducere 40%
30.08.2014. 0724.716.882.

VÂNZåRI TERENURI
Proprietate Parc Carol-teren 1195 mp, deschidere
54 ml, cl`dire P+1, amprenta sol 196 mp, 900.000
euro negociabil. 0731.697.009.

CITA}II
Se citeaz` Trandafir Mariana cu ultimul domiciliu
\n T`t`r`ni-Prahova la data de 12.09.2014 la
Judec`toria Ploie[ti \n dosar divor].
Constantin Maria cu ultimul domiciliu cunoscut
\n Ploie[ti, Str Br~ndu[elor 37, Prahova, este citat`
la Judec`toria Ploie[ti cu sediul \n Ploie[ti, str
V`leni 44 pentru data de 8 septembrie 2014, orele
8:30. \n dosar nr 40977/281/2012 \n proces cu
Nimu Nicolae [i Nimu Daniela.
Numita Maravela Aurelia-Florica, cu domiciliul
legal în comuna Brani[tea, sat Brani[tea, str. Gala]i,
nr. 29, jud. Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la
data de 16.09.2014, în dosarul civil nr.
4629/121/2014, av~nd ca obiect deschidere procedura adop]ie intern`, la sala 3, ora 12,30 în proces
cu DGASPC Gala]i.
Reclamantul Timi[an Ioan solicit` chemarea în
judecat` a p~r~tei P~r~u Maria, pentru
solu]ionarea dosarului nr.3958/278/2011 la
Judec`toria Petro[ani, av~nd ca obiect uzucapiune, pentru data de 12.09.2014, ora 8:30, Camera
24.
Mornea Ilie Adrian este chemat în judecat` în data
de 08\09\2014 la Judec`toria Horezu, în proces cu
Mahalean Elena Ramona dosar nr. 530\241\2014,
pentru majorarea pensiei de între]inere.
Judec`toria Ia[i, Complet 3, dosar 34650/245/2012,
numi]ii Spiridon Mariea, loc. Constan]a, bvd.
Alexandru L`pu[neanu nr. 193, Giosan Elena, loc.
C~mpulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6,
Dragomirescu Aglaia, loc. Pite[ti, bvd
Petrochimi[tilor, bl. B21, Dobo[ Eugenia, loc.
Timi[oara, str. Silistra nr. 7, Dobo[ Felicia, Dobo[
Viorel, Ruja Iuliana, com. Andrie[eni, jud. Ia[i, se
citeaz` pentru termenul din 15 septembrie 2014,
ora 9.00.
S.C. Quadri Foglio Comp. SRL, cu sediul în comuna
Oarja, jud. Arge[, este chemat` la data de
15.09.2014, ora 10,00, la Judec`toria Pite[ti, jud.
Arge[, în calitate de p~r~t`, pentru rezolvarea
problemelor din dosarul 19404/200/2011, dosar
deschis de Ene Ion-Danalache [i Ene Dorel.
SC A[ Construct Drumuri [i Poduri SA, cu sediul în
Ora[ T~rgu Frumos, Str.Lunca Bahluet, Jude]ul Ia[i,
este citat` la Tribunalul Ia[i, în data de 01.10.2014,
ora 9.00, în calitate de debitor, în proces cu Raiffeisen Bank SA în calitate de creditor, pentru cerere
de deschidere a procedurii insolven]ei în form`
simplificat`, ce constituie obiectul dosarului
nr.503/99/2014.
Se citeaz` Burnel Violeta, cu ultimul domiciliu în
sat Tepsenari, jude]ul V~lcea [i domiciliul necunoscut în Italia, la Judec`toria Rm. V~lcea, pentru
12.09.2014, ora 09.00, în calitate de p~r~t în proces de partaj succesoral, dosar nr. 1880/288/2014.
Se citeaz` p~r~ta Cabuta Daniela în proces cu
reclamantul Cozariuc Drago[ prin mandatar Andriuc Vasile, pentru ziua de 17 septembrie 2014,
orele 8.30, cauza ,,fond funciar” la Judec`toria
Dorohoi, dosar 7/222/2013.

DIVERSE
Prim`ria [i Consiliul Local al Comunei Cernica v`
invite` s` lua]i parte la Festivalul cu specific local
al comunei ce va avea loc \n zilele de 18 octombrie
2014. Festivit`]ile ce vor avea loc \n Comuna CerPublicitate

nica vor aduce, ca [i anii preceden]i, activit`]i
sportive, recreative [i de distrac]ie dar [i un spectacol de muzic` popular` [i nu numai. S~mb`t`
\ntre orele 8:30 [i 10:30 va fi organizat Crosul
Toamnei la care sunt invita]i s` participle to]i
tinerii dar [i persoanele dornice de mi[care. Pentru taxa de participare comercian]i [i alte detalii v`
rug`m s` contacta]i persoana desemnat`,
Stoinea Andra Ioana-telefon 0734.229.525.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice-Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Invita]ie
de participare. Administra]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 Administrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, p~n` cel
t~rziu în data de 03.09.2014, ora 13.00, oferte în
vederea desemn`rii practicienilor în insolven]` în
dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului
Neam], privind debitoarele: SC Crisrod Prodcom
SRL, Rom~n, CUI 4998338; SC Francize SRL, T~rgu
Neam], CUI 21218025; SC Energopelet SRL, T~rgu
Neam], CUI 23768408; SC Nisanli SRL, Gadinti, CUI
17403512; SC Focus Petroil SRL, Piatr` Neam], CUI
30702554; SC Tocagro SRL, Balusesti, Icusesti, CUI
23483907; SC Betarom Easy Grup SRL, Topolita,
Grumazesti, CUI 22676799; SC Virtech Co SRL, Piatra Neam], CUI 18454093. Ofertele vor fi depuse
în plic închis, pe care vor fi men]ionate
urm`toarele: Oferta pentru selectarea unui practician în dosarul de insolven]` al S.C. .............., a nu
se deschide p~n` la data de 03.09.2014, ora 14.0,
numele/ denumirea, 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 Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc
în data de 03.09.2014, ora 14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], Sala
de [edin]e – parter, dat` pentru care invit`m practicienii în insolven]` care depun oferte în dosarele
pentru care va fi organizat` selec]ia, s` participe la
deschiderea ofertelor.
Rostami Saeid av~nd domiciliul în Clinceni, Str. Fortului nr.105A, jud. Ilfov, titular al planului PUD- Hostel P+1E, Hala depozitare amplasat în Clinceni, Sos.
de Centur`, nr. cadastral 693, anun]` publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în
cadrul [edin]ei Comitetului Special Constituit din
data de 27.08.2014, urm~nd ca planul propus s`
fie supus procedurii de adoptare f`r` aviz de
mediu. Observa]ii/ comentarii [i sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel.
021/4301523, în termen de 10 zile calendaristice de
la publicarea anun]ului.

CONVOCåRI AGA
Administratorul Unic al SC Chimforex S.A. din
com.Bucov, sat Pleasa, jud.Prahova, J29/97/1991,
CUI RO1300600, convoac` la sediul societ`]ii în
data de 02.10.2014, pentru to]i actionarii înscri[i
în Registrul Ac]ionarilor la data de referin]`
23.09.2014, Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor la ora 9.30,cu ordinea de zi: Aprobarea
fuziunii S.C. CHIMFOREX S.A. cu S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A., prin absorbitia primei societ`]i de c`tre cea de-a dou`; Aprobarea radierii
societ`]ii absorbite S.C. CHIMFOREX S.A. de la Oficiul Registrului Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul
Prahova. Dac` în data de 02.10.2014 Adunarea
General` va fi nestatutara, urm`toarea adunare
se va întruni în data de 03.10.2014, în acela[i loc [i
la aceea[i ora. Documentele informative precum
[i procurile speciale se pun la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii încep~nd cu data de
03.09.2014. Data limita pentru depunerea
procurilor speciale este de 29.09.2014 .

LICITA}II
Ministerul Finan]elor PubIice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u.
Str. Dumbrav` Ro[ie, nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr.
281793/ 20.08.2014. Anun]ul privind v~nzarea pentru bunuri imobile. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u ?n temeiul art. 159, alin.
(1) din Ordonan]` Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedura Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 17.09.2014 ora 13, în localitatea
Bac`u, str. Dumbrav` Ro[ie - nr.1-3, vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile [i mobile: a) Parterul casei – construit din bol]ari, ?n
suprafa]` util` de 105,42 mp format din 1 (una)
camera, 1 (una) baie, cu destina]ia de magazin,
intabulat ?n Cartea funciar` nr. 1110 a comunei Sascut, situat pe raza comunei Sascut, sat Bere[ti, jud.
Bac`u, pre] – 31000 lei, proprietate a debitorului
S.C. NYK & Cany Company SRL cu domiciliul fiscal
?n com. Sascut, sat Pancesti, jud. Bac`u, CUI
21690728 – termanul 3 (diminuat 50%). b)
Autoutilitar` marca Iveco ML 120EL, an fabrica]ie
2003, nr. ?nmatriculare BC-55-AMF, serie motor
00055676, serie sasiu ZCFA1EF1102404773, culoare
verde, pre] – 20952 lei, proprietate a S.C. Amfiona
Impex SRL, cu sediul ?n Bac`u, str. Gh. Asachi, nr.
4, jud. Bac`u, CUI 8549552 termenul 2 (diminuat
25%). c) Autoutilitar` marca Man
14.285LLCL772549, an fabrica]ie 2002, nr. ?nmatriculare BC-06-AMF, serie motor 155991252152B1,
serie [asiu WMAL77ZZZ2Y094353, culoare albastru, pre] – 27610 lei, proprietate a S.C. Amfiona
Impex SRL, cu sediul ?n Bac`u, str. Gh. Asachi, nr.
4, jud. Bac`u, CUI 8549552 – termenul 2 (diminuat
25%). d) Autoutilitar` marca Man 12.185LC, an fabrica]ie 2004, nr. \nmatriculare BC-67-AMF, serie
motor
0550509559P2B1,
serie
[asiu
WMAL70ZZZ4Y123722, culoare alb, pre] – 19942 lei
proprietate a S.C. Amfiona Impex SRL, cu sediul ?n
Bac`u, str. Gh. Asachi, nr. 4, jud. Bac`u, CUI
8549552 termenul 2 (diminuat 25%). Raportele de
evaluare pot fi consultate la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u precum [i al
societ`]ilor comerciale. Not`: Pre]urile de evaluare nu con]in TVA. To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, sunt invita]i s` instiin]eze despre aceast` organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru v~nzare. Cei interesa]i ?n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
p~n` ?n ziua precedent` termenului de v~nzare,
respectiv 16.09.2014, ora 16.30: oferte de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare
reprezent~nd 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
?mputernicirea persoanei care ?l reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate rom~n`, copie dup` certificatul unic de ?nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de ?nmatriculare tradus ?n limba rom~n`; pentru persoanele fizice rom~ne, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu

au obliga]ii fiscale restante, urm~nd s` se prezinte
la data stabilit` pentru v~nzare la locul fixat ?n
acest scop. Pentru informa]ii suplimentare, v`
pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon nr.
0234/ 510015, interior 257.
SC Scorpion Design Construct SRL-D organizeaz`
în data de 05.09.2014 selec]ia de oferte în vederea
achizi]ion`rii directe a unui CNC Centru de prelucrare cu comand` numeric` pentru prelucrarea
lemnului. Criteriul de atribuire va fi determinat de
raportul calitate/pre] precum [i de gradul de
dotare a utilajului. Pre]ul aproximativ este de
110.000 Euro+TVA. Ofertele se vor depune p~n`
la data de 04.09.2014, ora-18.00, în plic închis la
adresa Deva, Str.D.Zamfirescu, bl.11, ap.19,
jud.Hunedoara, informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la num`rul de telefon 0726.182.045 sau email jula_radu85@yahoo.com, persoan` de contact Jula Radu.
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, CIF:17044001, aflat` în procedura
de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar societ`]ile profesionale de insolven]` asociate prin
contract Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedin]i, scoate
la v~nzare prin licita]ie public`: Peugeot Boxer
B69XOB, an fabrica]ie 2007-4300,00 euro echivalentul a 18900,00 lei; Peugeot Boxer B70JYN, an
fabrica]ie 2007-4300,00 euro echivalentul a
18900,00 lei; Peugeot Boxer B66FWE, an
fabrica]ie 2007-4300,00 euro echivalentul a
18900,00 lei; Peugeot Boxer B66ETX, an fabrica]ie
2007-4300,00 euro echivalentul a 18900,00 lei;
Peugeot Boxer B66FWV, an fabrica]ie 20074300,00 euro echivalentul a 18900,00 lei; Peugeot Boxer B66FYR, an fabrica]ie 2007-2200,00
euro echivalentul a 9700,00 lei; Peugeot Boxer
B61TVI, an fabrica]ie 2006-5400,00 euro echivalentul a 23700,00 lei; Peugeot Partner B66CYZ, an
fabrica]ie 2007-2700,00 euro echivalentul a
11900,00 lei; Dacia Logan MH19CNF, an fabrica]ie
2006-1000,00 euro echivalentul a 4400,00 lei;
Dacia Drop Side MH14CNF, an fabrica]ie 20031100,00 euro echivalentul a 4800,00 lei; C~t 428
D2 Buldoexcavator, an fabrica]ie 2005-10500,00
euro echivalentul a 46100,00 lei; Bunurile mobile
mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la
biroul lichidatorului judiciar din localitatea
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
debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea
Dr.Tr.Severin str. I.C.Br`tianu, nr.11A, jud.Mehedin]i;
bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea 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 debitoarei SC C&C MH
Confort SRL din localitatea Dr.Tr.Severin str.
I.C.Br`tianu, nr.11A, jud.Mehedin]i:Balast (1,6-1,7
tone/mc): 2,5 lei/ton` sau 4 lei/mc; Refuz ciur (22,1 tone/mc): 4,70 lei/ton` sau 9,40 lei/mc;Nisip
([or] 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 13,50 lei/ton` sau
18,20 lei/mc; Sor] 4-8 (1,5 tone/mc): 17,60 lei/ton`
sau 26,40 lei/mc; [or] 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60
lei/ton` sau 28,20 lei/mc; [or] 16-31,5 (1,65
tone/mc): 14,80 lei/ton` sau 24,40 lei/mc; [or]
concasat-criblur` 0-4: 22,80 lei/ton`; [or] consacat-criblur` 4-8: 24,40 lei/ton`; [or] concasatcriblur` 8-16:24,40 lei/ton`; [or] concasat-criblur`
16 -31:23,20 lei/ton` (în cazul v~nz`rii în bloc); Balast (1,6-1,7 tone/mc): 4 lei/ton`; Refuz ciur (2-2,1
tone/mc): 24 lei/ton`; Nisip ([or] 0-4 cu 1,3-1,4
tone/mc): 24 lei/ton`; [or] 4-8 (1,5 tone/mc): 24
lei/ton`; [or] 8-16 (1,6 tone/mc): 24 lei/ton`; [or]
16-31,5 (1,65 tone/mc): 24 lei/ton`; [or] concasatcriblur` 0-4: 24 lei/ton`; [or] consacat-criblur` 48: 24 lei/ton`; [or] concasat-criblur` 8-16:24
lei/ton`; [or] concasat-criblur` 16 -31:24 lei/ton`
(în cazul v~nz`rii cu am`nuntul). Pre]urile nu includ TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la v~nzarea bunurilor
mobile descrise anterior, o reprezint` sentin]a nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a
procedurii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic în 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 04.09.2014 orele 14:oo. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, p~n`
la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei [i achizi]ionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD S` Sucursala
Dr.Tr.Severin,
sub
nr.
RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe to]i cei
care vor s` se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de v~nzare, la locul fixat în acest scop [i
p~n` la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobilE s` anun]e lichidatorul judiciar înainte de data stabilit` pentru
v~nzare în termen, sub sanc]iunea prev`zut` de
lege.Rela]ii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolven]`.ro; expertyna@yahoo.com,
site: www.consultant-insolven]`.ro sau la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedin]i.Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL, Yna
Consulting SPRL.
Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str. I.C.Br`tianu, nr. 11A, jude]ul
Mehedin]i, J25/460/2005, CIF:17044001, aflat` în
procedura de faliment în 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.Zabrautului, nr.7A,
jude]ul Mehedin]i, scoate la v~nzare: Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului BCR S` cu rangul
I, creditorul ANAF cu rangul ÎI - Cl`dire compus`
din SAD1 situate la parter [i etaje, compus din 3
înc`peri [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-U1, nr.
cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`: 1646/3290 mp, la
pre]ul de pornire a licita]iei de 715.651,00 lei
echivalentul a 162.870,00 euro; Bunul imobil aflat
în garan]ia creditorului BCR S` cu ranul I, creditorul
ANAF cu rangul ÎI - Teren intravilan situat în loc.
Dr.Tr.Severin, str.Banovitei, nr.5, jud.Mehedin]i, CF
52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafa]`: 1452 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.
Banovitei, nr. 5, jude]ul Mehedin]i, CF 52297, nr.
cadastru 814/18/1, suprafa]`: 643 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovitei,
nr. 5, jud.Mehedin]i, CF 52298, nr. cadastru
814/17/8/2, suprafa]`: 6817 mp; teren intravilan
situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovitei, nr.5,
jud.Mehedin]i, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2,
suprafa]`: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc.
Dr.Tr.Severin, str.Banovitei, nr.5, jud.Mehedin]i, CF
52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa]`: 722 mp;

teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin,
str.Banovitei, nr.5, jude]ul Mehedin]i, CF 52303, nr.
cadastru 814/17/7/2, suprafa]`: 6680 mp la pre]ul
de pornire a licita]iei de 7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 euro; Bunurile imobile aflate
în garan]ia creditorului BCR S` cu rangul I, creditorul Banca de Export Import a Rom~niei Eximbank S` cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul ÎI Teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin,
str.Banovitei, nr.11 jud.Mehedin]i, CF52299, nr.
cadastru 1476/1, suprafa]`: 369 mp [i teren+construc]ii situate în loc.Dr.Tr.Severin, str.Banovitei,
nr.11, jud.Mehedin]i, CF52300, nr. cadastru 1476/2,
suprafa]`: 23800 mp la pre]ul de pornire a
licita]iei de 3.287.000,00 lei echivalentul a
752.200,00 euro; Bunul imobil aflat în garan]ia
creditorului BCR S` cu rangul I, creditorului ANAF
cu rangul ÎI - Hala P+1E, bunc`r, magazie [i zona 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]ul
de pornire a licita]iei de 1.422.777,00 lei echivalentul a 323.800,00 euro; Bunul imobil aflat în
garan]ia creditorului BCR S` cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul ÎI - 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/ÎI,
suprafa]`: 1644/3290 mp, la pre]ul de pornire a
licita]iei de 715.036,00 lei echivalentul a
162.730,00 euro; Bunul imobil aflat în garan]ia
creditorului BCR S` cu rangul I, creditorului ANAF
cu rangul ÎI - Spa]ii depozitare furaje, rigol` [i platforma 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]`:2345 mp, la
pre]ul de pornire a licita]iei de 1.066.860,00 lei
echivalentul a 242.800,00 euro; Bunul imobil aflat
în garan]ia creditorului BCR S` cu rangul I - Teren
extravilan situat în comun` Ghiroda, str.Calea Lugojului jud.Timi[, CF 400834(CF vechi – 4606), nr.
cadastru A428/9/2, suprafa]`: 10.000 mp; teren
intravilan situat în comun` Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude]ul Timi[, CF 400009(CF vechi –
20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafa]`: 15.000
mp, la pre]ul de pornire a licita]iei de
4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro;
Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului BCR S`
cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul ÎI - Teren intravilan situat în com.Izvorul B`rzii, jud.Mehedin]i,
CF 50155, nr. cadastru 500, suprafa]`: 20000 mp [i
teren intravilan situat în com.Izvorul B`rzii,
jud.Mehedin]i, CF 50156, nr. cadastru 551,
suprafa]`: 20000 mp. la pre]ul de pornire a
licita]iei de 3.060.900,00 lei echivalentul a
702.900,00 euro; Bunul imobil aflat în garan]ia
creditorului BCR S` 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 pre]ul de pornire a
licita]iei de 529.916,00 lei echivalentul a
120.600,00 euro; Bunul imobil aflat în garan]ia
creditorului BCR S` cu rangul I, creditorului ANAF
cu rangul ÎI - 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 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafa]`: 2354
mp, la pre]ul de pornire a licita]iei de 1.256.245,00
lei echivalentul a 285.900,00 euro; Bunul imobil
aflat în garan]ia creditorului BCR S` 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]`: 900 mp. la pre]ul de
pornire a licita]iei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro; Bunul imobil aflat în
garan]ia creditorului Volksbank Rom~nia S` cu
rangul I, creditorul Banca de Export Import a
Rom~niei Eximbank S` cu rangul ÎI * Teren extravilan+construc]ii situat în loc.Dr.Tr.Severin, str.Calea
Cernetului, nr.23A, jud.Mehedin]i, CF 52063, nr.
cadastru 932, suprafa]`: 21660 mp* la pre]ul de
pornire a licita]iei de 3.272.800,00 lei echivalentul
a 749.000,00 euro; Bunurile imobile aflate în
garan]ia creditorului BRD S` cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul ÎI, [i creditorului Banca de Export Import a Rom~niei Eximbank S` cu rangul III
* Teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.
Banovitei, nr. 44, jude]ul Mehedin]i, CF 54800, nr.
cadastru 991/1, suprafa]`: 9192 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banovitei,
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.Banovitei, nr.44, jude]ul
Mehedin]i, CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafa]`:
1913 mp * la pre]ul de pornire a licita]iei de
11.414.400,00 lei echivalentul a 320.160,00 euro;
Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului BRD S`
cu rangul I * magazin comercial situat în loc. Vanju
Mare, str. Republicii, nr. 4, jude]ul Mehedin]i, CF
50382-C1, nr. cadastru 328/A/C1 *, la pre]ul de
pornire a licita]iei de 220.715,20 lei echivalentul a
50.654,40 euro; Bunul imobil aflat în garan]ia
creditorului ANAF cu rangul I * Teren
extravilan+construc]ii situat în comun` Ghiroda,
str. Aeroport nr. 7, jude]ul Timi[, CF 401381, nr.
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafa]`: 5750/11500 mp
*, la pre]ul de pornire a licita]iei de 404.605,00 lei;
Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului Piraeus
Bank S` cu rangul I, creditorul ANAF cu rangul ÎI *
hala P+1E, bunc`r, magazie [i zona de protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta 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 pre]ul de
pornire a licita]iei de 460.459,00 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua pl`]ii); Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului BCR S` cu rangul I
* Proprietate imobiliar` apartament cu o camera
[i dependin]e situat în loc. Timi[oara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 6, jude]ul Timi[; CF 400684C1-U13 * la pre]ul de pornire a licita]iei de
23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A; Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului BCR S` cu rangul I * Proprietate imobiliar`
apartament cu o camera [i dependin]e situat în
loc. Timi[oara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7,
jude]ul Timi[; CF 400684-C1-U17* la pre]ul de
pornire a licita]iei de 23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv T.V.A. Titlul executoriu
în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
v~nzarea bunurilor imobile descrise anterior, o
reprezint` sentin]a nr. 487/2013 din data de
09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment
pronun]at` de c`tre judec`torul sindic în dosarul
de insolven]` nr.9465/101/2012. Licita]ia va avea
loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului,
nr.7A, jud.Mehedin]i la data de 04.09.2014 orele
13:00.Participarea la licita]ie este condi]ionat` de
consemnarea, p~n` la începerea licita]iei a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei [i
achizi]ionarea caietului de sarcini în valoare de
300.00 lei. Cont deschis la BRD S` Sucursala
Dr.Tr.Severin,
sub
nr.
RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe to]i cei
care vor s` se prezinte la [edin]a de licita]ie la ter-

menul de v~nzare, la locul fixat în acest scop [i
p~n` la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun
drept asupra imobilului s` anun]e lichidatorul judiciar înainte de data stabilit` pentru v~nzare în
termen, sub sanc]iunea prev`zut` de lege. Rela]ii
la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolven]`.ro; expertyna@yahoo.com,
site: www.consultant-insolven]`.ro sau la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i. Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL,
prin Emil Popescu, Yna Consulting SPRL, prin
Motoi Gogu.
Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. societate în faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE [I ASOCIA]II SPRL, scoate la v~nzare: Imobil situat în
Bu[teni, str. Pesc`riei nr.2E, jude]ul Prahova, compus din teren av~nd suprafa]` de 4.112mp [i construc]ie edificat` pe acesta "C1-Cl`dire Tehnico
–administrativ`" cu o suprafa]` construit` la sol
de 69mp [i desf`[urat` 138mp. Pre]ul de pornire
al licita]iei este de 84.750 Euro exclusiv TVA. Pre]ul
caietului de sarcini pentru imobilul aflat în proprietatea SC BEMATI CONS SRL este de 1500 lei exclusiv TVA. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
imobilul ar`tat reprezint` 50% din valoarea exprimat` în Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de:
-consemnarea
în
contul
nr.
RO33BREL0002000634070100 deschis la Libra Internet Bank, Sucursala Ploie[ti p~n` cel t~rziu cu 2
zile înainte de [edin]a de licita]ie ora 16.00, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
-achizi]ionarea p~n` la aceea[i dat` a Caietului de
Sarcini pentru proprietatea imobiliar`, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliar`, prima [edin]a de licita]ie a fost fixat` în data
de 05.09.2014 ora 11:00, iar dac` aceast` nu se adjudeca la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de
licita]ii vor fi în data 19.09.2014, 03.10.2014, ora
11:00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Elena Doamna nr. 44A, jud. Prahova. Pentru
rela]ii suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare
[i vizionare apela]i telefon: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site-ul
www.dinu-urse.ro.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru v~nzarea spa]iului cu alt` destina]ie dec~t
aceea de locuin]a situat în Oradea, Str. Iuliu
Maniu, nr.2, ap. 6-parter. Calendarul licita]iei: în
perioada 26.08.2014 – 11.09.2014 ora 900 se vor
depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj
ÎI, camera 207 – Compartiment Spa]ii, documentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i,
conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de
c`tre organizatorul procedurii; deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la
data de 11.09.2014 ora 1300, în prezen]a comisiei
de v~nzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor;
[edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la data de 11.09.2014, ora 1400.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale:
copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat
de oficiul registrului comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`;
scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o
banca comercial` rom~n`; dovad` privind
achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui
certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul
fiscal competent; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice
privind plata obliga]iilor c`tre bugetul general
consolidat al statului, valabil; Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raz` c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obliga]iilor bugetare; declara]ie pe propria
r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii
comerciale, din care s` rezulte c` aceast` nu se
afl` în reorganizare judiciar` sau faliment; împuternicire pentru persoan` participant` la strigare
din partea ofertantului; documentele justificative
privind plata contravalorii taxei de participare [i a
garan]iei de participare-original [i xerocopie; fi[a
ofertantului (Anex` nr. 2); declara]ie de participare
(Anex` nr. 1); B.Pentru comercian]i sau prestatori
de servicii, persoane fizice sau asocia]ii familiale:
copie de pe actul de identitate; copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliberat` de autoritatea competen]` sau de pe actul legal de constituire, dup`
caz; dovad` privind achitarea obliga]iilor fiscale,
prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`,
eliberat de organul fiscal competent; Certificat de
atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; documentele justificative privind plata contravalorii
taxei de participare [i a garan]iei de participareoriginal [i xerocopie; fi[a ofertantului (Anex` nr.
2); declara]ie de participare (Anex` nr. 1); Suprafa]`
util` total` a construc]iei : 32,72 mp+ boxa s.u =
1,70 mp; Suprafa]` construit` total`: 42,0 mp cota
parte de teren aferent = 38/813 mp. Pre]ul minim
de v~nzare este de 13.000 Euro. Pre]ul de pornire
: va fi stabilit de c`tre comisie, în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin organizarea licita]iei dup`
regul` licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu pasul de
licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire.
Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal,
pentru prezentul spa]iu comercial nu se
colecteaz` TVA la v~nzare. Pasul de licitare: 5% din
pre]ul de pornire. Garan]ia de participare la
licita]ie este de 4.000 lei [i se constituie p~n` la
data de 18.08.2014, ora 900, prin virament bancar
în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la
Trezoreria Oradea, titular de cont Administra]ia
Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927 sau
scrisoare bancare pentru participarea la licita]ie.
Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la
casieria Administra]iei Imobiliar` Oradea – Sala
Ghi[eelor – parter p~n` la data de 18.08.2014, ora
900, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i
num`rul de telefon ale persoanelor desemnate s`
dea rela]ii suplimentare: Aurelian Cisma[, Simona
Curta – consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int.
126. Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a
procedurii: se pot descarc` acces~nd site-ul
www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii.

Vineri, 29 august 2014 JURNALUL NA}IONAL

15

Sport

{TIRI
Simona e \n turul 3
A doua juc`toare a lumii s-a calificat miercuri sear` \n turul 3 al
ultimului turneu de Mare {lem al
anului, desf`[urat pe cimentul de
la US Open. Simona Halep a \nvins-o categoric pe slovaca Jana
Cepelova, scor 6-2, 6-1, [i va
evolua \n a treia rund` \mpotriva
croatei Miriana Lucici – Baroni
din Croa]ia (num`rul 119 WTA).
„Primul meci este întotdeauna
greu, dar în al doilea deja joc mai
bine. În al treilea joc înc` [i mai
bine, dac` îl câ[tig pe al doilea.
Nu e u[or s` câ[tigi pentru c`
fiecare adversar î[i joac` [ansa,
dar eu cred în [ansa mea. Acum
sunt mai încrez`toare decât la
Roland Garros, acolo mi-am
câ[tigat încrederea c` pot juca
bine la un turneu de Mare {lem“,
a declarat Halep. (M.I.)

Oncescu, premii
f`r` num`r
În seara de vineri, 22 august
2014, un bucure[tean în vârst`
de 37 ani din sectorul 6 a câ[tigat 242.773 lei la aparatul Mega
Jackpot dintr-o agen]ie Stanleybet. Acest nou câ[tig vine la mai
pu]in de dou` s`pt`mâni de la
acordarea premiului din Alba
Iulia, în valoare de 68.000 euro.
|n cei patru ani de la lansare, cel
mai puternic sistem de jackpot
progresiv din România a îmbog`]it pân` în prezent 40 de români, totalul premiilor acordate
dep`[ind 13 milioane de lei.
Multiplul campion mondial la
Skandenberg, Ion „Iron“ Oncescu a înmânat miercuri valiza cu
bani fericitului. (M.I.)

Dincolo de „m`m`ligarii“
no[tri [i de cei adopta]i
Steaua a ratat dramatic, la Sofia,
calificarea \n grupele Ligii Campionilor
Vassil Donev/EPA

Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Lucrurile sunt simple [i sunt dincolo de paralele, na]ionalisme sau alte
leg`turi scoase \n fa]` pentru ratinguri
sau tiraje. Istoria confrunt`rii de miercuri sear`, de pe \mb`tr~nitul Vasil
Levski din capitala Bulgariei, Ludogore] – Steaua (1-0, 6-5 dup` lovituri de departajare) s-a scris \n minutul 90. Erau ultimele secven]e ale
meciului, totul se \ndrepta spre un
0-0 calificant, numai c` rezerva Wanderson a prins o torpil` senza]ional`
de la marginea careului [i bulgarii
trimiteau meciul \n prelungiri. Pe
finalul acestora, portarul gazdelor a
fost eliminat, iar \n lips` de schimb`ri
\n poarta „verzilor“ din Razgrad a
intrat rom~nul Cosmin Mo]i. Acesta
a transformat primul penalty, le-a
ap`rat pe cele executate de P~rvulescu [i R~p`, poate fi considerat eroul
bulgarilor, \ns` f`r` execu]ia senza]ional` a lui Wanderson, din finalul
timpului regulamentar, nimic nu ar
mai fi existat pentru Ludogore].
Inclusiv recitalul lui Mo]i.
Pentru Steaua urmeaz` ast`zi
tragerea la sor]i pentru aflarea adversarilor din grupele Europa League,
dar, dincolo [i de acest aspect, va
urma o perioad` incredibil de
fr`m~ntat`. „A fost o sear` foarte
nepl`cut` pentru noi [i pentru mine
personal, credeam în victorie, c` vom
rezolva meciul din prima repriz`. Dar
acest lucru nu s-a putut finaliza cu

LIGA 1 –
ETAPA 6
AZI
ora 18:30, LookTV
Gaz Metan – Pandurii
ora 21:00, LookTV
Ceahl`ul – Chiajna
MÂINE
ora 18:30, LookPlus, DolceSport
Dinamo – FC Bra[ov
ora 21:00, LookTV
Viitorul – Steaua
DUMINICå
ora 17:00, LookPlus, DolceSport
ASA Tg.Mure[ – FC Boto[ani
ora 19:00, LookTV
Astra – Craiova
ora 21:00, LookTV
Petrolul – CFR Cluj
LUNI
ora 18:30, LookTV
O]elul – Rapid
ora 21:00, LookTV
„U“ Cluj – CSMS Ia[i

Clasament

ocaziile pe care le-am avut. Au intervenit ni[te schimb`ri pe care nu ni le
propusesem. Avem de înv`]at din
acest lucru, e o lovitur` foarte mare
pentru noi to]i, dar trebuie s` ne
refacem, s` ne gândim la campionat
[i la Liga Europa“, a declarat, dup`
meci, antrenorul Stelei, Costel G~lc`.
R`m~ne doar satisfac]ia miilor de
bulgari din tribune, care s-au bucurat
pentru victoria asupra „m`m`ligarilor“, de[i tot unul de-al nostru a
contribuit la ea.

„Pentru mine,
juc`torii sunt ni[te
eroi. Când sunt
penalty-uri se poate
întâmpla orice“

1. Petrolul
2. Steaua
3. Astra
4. CFR Cluj
5. Dinamo
6. Boto[ani
7. Tg.Mure[
8. Gaz Metan
9. Ceahl`ul
10. „U“ Cluj
11. Rapid
12. Bra[ov
13. Chiajna
14. Viitorul
15. CSMS Ia[i
16. Pandurii
17. Craiova
18. O]elul

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12-2
13-3
11-2
10-2
9-4
4-7
8-4
6-5
4-9
5-5
4-7
4-9
2-7
4-7
2-7
2-9
4-9
2-8

13
12
12
10
9
9
8
8
7
5
5
5
4
3
3
3
2
2

Costel G~lc`
Anun]uri

LICITA}II
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru v~nzarea spa]iului cu alt` destina]ie dec~t
aceea de locuin]a situat în Oradea, P-ta Unirii, nr.24, etaj.III, ap. 10. Calendarul licita]iei: în perioada
26.08.2014 – 10.09.2014 ora 900 se vor depune la
Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj ÎI, camera
207 – Compartiment Spa]ii, documentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre
organizatorul procedurii; deschiderea plicurilor cu
documentele de calificare se va face la data de
10.09.2014 ora 1200, în prezen]a comisiei de
v~nzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; [edin]a
de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va
avea loc la data de 10.09.2014, ora 1300. Documentele de calificare necesare pentru participarea
la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale: copie de
pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul
registrului comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi]ionale relevante [i de
pe certificatul de înregistrare fiscal`; scrisoare de
bonitate financiar`, eliberat` de o banca comercial` rom~n`; dovad` privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului
legal al societ`]ii comerciale, din care s` rezulte c`
aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar` sau faliment; împuternicire pentru persoan` participant` la strigare din partea ofertantului;
documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; fi[a ofertantului (Anex`
nr. 2); declara]ie de participare (Anex` nr. 1); B.Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane
fizice sau asocia]ii familiale: copie de pe actul de
identitate; copie dup` autoriza]ia de func]ionare
eliberat` de autoritatea competen]` sau de pe
actul legal de constituire, dup` caz; dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; documentele justificative privind plata contravalorii
taxei de participare [i a garan]iei de participare-

original [i xerocopie; fi[a ofertantului (Anex` nr.
2); declara]ie de participare (Anex` nr. 1); Suprafa]`
util` total` a construc]iei : 57,48 mp+ boxa s.u =
6,0 mp; Suprafa]` construit` total`:75,0 mp; cota
parte de teren aferent = 19/3232 mp. Pre]ul minim
de v~nzare este de 31.000 Euro. Pre]ul de pornire
: va fi stabilit de c`tre comisie, în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin organizarea licita]iei dup`
regul` licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu pasul de
licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire.
Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal,
pentru prezentul spa]iu comercial nu se
colecteaz` TVA la v~nzare. Pasul de licitare: 5% din
pre]ul de pornire. Garan]ia de participare la
licita]ie este de 10.000 lei [i se constituie p~n` la
data de 10.09.2014, ora 900, prin virament bancar
în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la
Trezoreria Oradea, titular de cont Administra]ia
Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927 sau
scrisoare bancar` pentru participarea la
licita]ie.Taxa de participare este de 100 lei, se va
achita la casieria Administra]iei Imobiliar` Oradea
– Sala Ghi[eelor – parter p~n` la data de
10.09.2014, ora 900, [i nu se restituie. Numele,
prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: Simona
Curta, Aurelian Cisma[ – consilieri Compartiment
Spa]ii, Adminsitratia Imobiliar` Oradea, tel.
0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare
[i desf`[urare a procedurii: se pot descarc`
acces~nd site-ul www.oradea.ro , sec]iunea
Licita]ii.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta
Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare
pentru v~nzarea spa]iului cu alt` destina]ie dec~t
aceea de locuin]a situat în Oradea, P-ta Unirii, nr.24, etaj.IV, ap. 23. Calendarul licita]iei: în perioada
26.08.2014 – 10.09.2014 ora 900 se vor depune la
Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj ÎI, camera
207 – Compartiment Spa]ii, documentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre
organizatorul procedurii; deschiderea plicurilor cu
documentele de calificare se va face la data de
10.09.2014 ora 1400, în prezen]a comisiei de
v~nzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; [edin]a
de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va
avea loc la data de 10.09.2014, ora 1430. Documentele de calificare necesare pentru participarea
la licita]ie: A. Pentru societ`]i comerciale: copie de
pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul
registrului comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi]ionale relevante [i de
pe certificatul de înregistrare fiscal`; scrisoare de
bonitate financiar`, eliberat` de o banca comercial` rom~n`; dovad` privind achitarea obliga]iilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia

Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului
legal al societ`]ii comerciale, din care s` rezulte c`
aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar` sau faliment; împuternicire pentru persoan` participant` la strigare din partea ofertantului;
documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; fi[a ofertantului (Anex`
nr. 2); declara]ie de participare (Anex` nr. 1); B.Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane
fizice sau asocia]ii familiale: copie de pe actul de
identitate; copie dup` autoriza]ia de func]ionare
eliberat` de autoritatea competen]` sau de pe
actul legal de constituire, dup` caz; dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; documentele justificative privind plata contravalorii
taxei de participare [i a garan]iei de participareoriginal [i xerocopie; fi[a ofertantului (Anex` nr.
2); declara]ie de participare (Anex` nr. 1); Suprafa]`
util` total` a construc]iei : 51,64 mp+ boxa s.u =
4,0 mp; Suprafa]` construit` total`: 84,0 mp cota
parte de teren aferent = 21/3232 mp. Pre]ul minim
de v~nzare este de 30.000 Euro. Pre]ul de pornire
: va fi stabilit de c`tre comisie, în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin organizarea licita]iei dup`
regul` licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu pasul de
licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire.
Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal,
pentru prezentul spa]iu comercial nu se
colecteaz` TVA la v~nzare. Pasul de licitare: 5% din
pre]ul de pornire. Garan]ia de participare la
licita]ie este de 10.000 lei [i se constituie p~n` la
data de 10.09.2014, ora 900, prin virament bancar
în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la
Trezoreria Oradea, titular de cont Administra]ia
Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927 sau
scrisoare bancare pentru participarea la licita]ie.
Taxa de participare este de 100 lei, se va achita la
casieria Administra]iei Imobiliar` Oradea – Sala
Ghi[eelor – parter p~n` la data de 10.09.2014, ora
900, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i
num`rul de telefon ale persoanelor desemnate s`
dea rela]ii suplimentare: Aurelian Cisma[, Simona
Curta – consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitratia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int.
126. Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a
procedurii: se pot descarc` acces~nd site-ul
www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii.

S.C.Hidroconstruc]ia SA Bucure[ti prin Sucursala
„Muntenia Rm V~lcea, Strad` Decebal nr.9, jude]ul
V~lcea, în vederea înnoirii parcului cu echipamente tehnice, scoate la licita]ie, în data de
03.09.2014, ora 11, la sediul mai sus men]ionat,
urm`toarele mijloace fixe: 1.Excavator cu cupa pe
senile E 2503 + echipament excavator, Num`r inventar: 2000005 + 2203888, Pre] minim de
v~nzare Lei (f`r` TVA):106.000 lei, Loca]ie: [antier
Arge[-Pite[ti.2. Excavator cu cupa pe senile E 2503,
2000003; 100.000 lei, [antier Olt
Superior;3.Rulou compressor vibrant VV 170,
2000272, 15.000 lei, [antier Arge[-Pite[ti. Condi]ii
de participare la licita]ie: Se prezint` cerere de
cump`rare, certificate înregistrare [i împuternicire din partea firmei (în cazul în care solicitantul
este persoan` juridic`), se achita la caseria sucursalei taxa de înscriere la licita]ie în valoare de 200
lei pentru fiecare mijloc fix licitat (taxa de înscriere
nu se va mai restitui celor înscri[i la licita]ie), plus
garan]ia de participare în valoare de 10% din
pre]ul de începere a licita]iei pentru mijlocul fix
solicitat (garan]ia se restituie celor ce nu au
c~[tigat licita]ia). Dup` adjudecarea licita]iei,
c~[tig`torul va achita valoarea integral` a obiectului licitat în maxim 15 zile lucr`toare de la
c~[tigarea licita]iei, în caz contrar nu i se va mai
restitui garan]ia de 10%. Pentru desf`[urarea
licita]iei trebuie s` fie înscri[i [i prezen]i cel pu]in
trei participan]i pentru fiecare mijloc fix solicitat,
departajarea acestora f`c~ndu-se prin cre[teri succesive de pre] în cuantum de 5 % din pre] p~n` la
stabilirea c~[tig`torului. Termenul de depunere a
cererilor de cump`rare, a taxei de înscriere plus
garan]ia de participare este: 02.09.2014. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la urm`toarele numere de telefon: 0250.74.71.80 – int. 106
, 134 (pt. informa]ii generale), iar pt. detalii referitoare la mijloacele fixe la:
0745.660.578 - Baciu Paul - [antier Arge[Pite[ti; 0743.692.599 – Stoica Marin –
[antier Olt Superior Rm. V~lcea.
Comuna Carasova, Loc.Carasova, Nr.274,
CIF:3227661; Tel/fax: 0255.232.000,
0255.232.406, Jud.Cara[-Severin. Persoane de contact: Radan Mihai -Primar,
sau Birta Zorit` -responsabil de contract.
Hot`r~rea privind stabilirea modalit`]ii
de gestiune; nr.19./27.03.2013. Serviciul
care urmeaz` s` fie prestat: Serviciului
public de Alimentare cu Ap` a Comunei
Carasova; Cod. CPV: 3600-captare,
tratare [i distribu]ia apei. Durata contractului de delegare a gestiunii; 5 ani, cu
posibilitatea de prelungire 2 ani. Documenta]ia de delegare, se poate procura,
contra cost (100 lei), de la sediul
Prim`riei Carasova; nr.274, pe suport de
h~rtie sau electronic, în urm` unei solicit`ri scrise, în cel mult dou` zile de la
înregistrarea acestei solicit`ri [i plata
sumei solicitate, care se achita direct la
casieria Prim`riei Carasova. Termenullimita de depunere a ofertelor:
02.10.2014, ora 10.00, la sediul Prim`riei
Carasova, nr.274. Data negocirii directe:
03.10.2014, ora 11.00, la sediul Prim`riei

Carasova, nr.274. Garan]ia solicitat` de participare
este de 4.000 lei [i se va depune sub form` de
scrisoare de garan]ie emis` de o banca, sau OP, cu
viza b`ncii. Durata de valabilitate a ofertei [i
garan]iei de participare este de 90 zile. Delegarea
gestiunii serviciilor de Alimentare cu Ap` numai
c`tre operatorii licen]ia]i de autoritatea de reglementare competen]`, în condi]iile legii, care îndeplinesc condi]iile de claificare impuse prin
documenta]ia de atribuire.

PIERDERI
SC Allianz }iriac, CUI 6120740, pierdut poli]e agricole nr. 5421909, 5421912, 5421913. Le declar nule.
SC Springtrest SRL, J40/24991/17.12.1994, CUI
6615099, cu sediul în Bucure[ti, sector 3, declara
pierdut`
Autoriza]ia
de
construire
nr.1415/10.11.2005 emis` de Prim`ria Sector 3.
Pierdut contract v~nzare-cump`rare cu plata în
rate nr.17143/2/1991, pe numele Og`[anu Virgil [i
Og`[anu Valeria Doina. Îl declar nul.
Pierdut contract construire nr.218/26.02.1976, pe
numele Atanasiu Paulina [i Atanasiu Rudolf. Îl declar nul.
Declar nul contract de v~nzare- cump`rare
încheiat cu ICRAL Sector 6 pentru cas` din Bucure[ti, str. Economu Atanase Stoicescu nr.35, Sector 6, pe numele Lupu Andrei.
3 PROCESE verbale de constatare a contraven]iilor
seria B nr. 001452- 001454, emise de D.S.P.M.B., se
declara nule.

DECESE

AMINTIM CU NEOSTOITå
DURERE Cå PE
29 AUGUST SE |MPLINE{TE
UN AN DE CÅND SO}UL,
TATåL {I BUNICUL NOSTRU
PROFESOR UNIVERSITAR
PETRU PÅNZARU, DOCTOR
|N PSIHOSOCIOLOGIE,
EMINENTå
PERSONALITATE A {TIIN}EI
{I CULTURII ROMÅNE{TI,
NE-A PåRåSIT DUPå O
MUNCå TENACE, PENTRU
A SE ODIHNI |N
ETERNITATE. NOI
PRIETENII, STUDEN}ÎI {I CEI
CARE L-AM APRECIAT {I
STIMAT PE ACEST MARE
OM |I VOM SIM}I LIPSA {I
LåCRIMAND, SUNTEM
ALåTURI DE IUBITORII SåI.

Cu durere
\n suflet
anun]`m
comemorarea a 1
an de la
decesul
celei care a fost Mih`il` Maria-so]ie,
mam`, bunic`. Dumnezeu
s-o odihneasc` \n Imp`r`]ia sa.
Familia îndurerat`.

