
anun}uri

OFERTE SERVICIU
Agen]ia Na]ional` pentru Resurse Minerale, cu sediul în
Bucure[ti, b-dul Dacia nr.59, sectorul.1, organizeaz` con-
curs pentru ocuparea a 4 func]ii publice de execu]ie va-
cante dup` cum urmeaz`:-Consilier clasa I grad
profesional superior -Direc]ia General` Gestionare, Eval-
uare [i Concesionare Resurse/Rezerve de Petrol; -Expert
clasa I grad profesional principal -Direc]ia General` Ges-
tionare, Evaluare [i Concesionare Resurse/Rezerve de
Petrol; Expert clasa I grad profesional superior -Direc]ia
Generala Inspec]ie [i Supraveghere Teritorial` a
Actvit`]ilor Miniere [i a Opera]iunilor Petroliere -Com-
partimentul de Inspec]ie Teritorial` Pite[ti; -Consilier
clasa I grad profesional superior - Serviciul stocare geo-
logic` a dioxidului de carbon; Proba scris` a concursului
va avea loc în data de 02 aprilie 2015, ora 10:00, iar inter-
viul în data de 06.aprilie.2015, ora 12:00, la sediul
Agen]iei Na]ionale pentru Resurse Minerale. Dosarele de
înscriere se vor depune la secretariatul Agen]iei
Na]ionale pentru Resurse Minerale din b-dul Dacia, nr.59,
sectorul.1, Bucure[ti pân` la data de 23 martie 2015, ora
16:00 [i vor con]ine în mod obligatoriu documentele pre-
vazute la art.49 din H.G. nr.611/2008. Anun]ul, condi]iile
de participare la concurs [i bibliografiile sunt afi[ate la
sediul Agen]iei [i pe pagina de internet a Agen]iei
www.namr.ro. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tele-
fon 021.317.00.96/ int.109

Prim`ria comunei Traian, jude]ul Teleorman, cu sediul în
comuna Traian, prin prezenta aduce la cuno[tin]a per-
soanelor interesate c` în data de 24.03.2015, se orga-
nizeaz` la sediul s`u, examen pentru ocuparea unui post
- personal contractual de execu]ie, paznic comunal din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Traian pe perioad` nedeterminat`. Dosarele de înscriere
se pot depune la registratura Prim`riei comunei Traian,
jude]ul Teleorman pîn` la data de 23.03.2015, ora 16:00.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei Tra-
ian sau la telefon 0247/420613 sau direct la secretarul co-
munei dl B`canu Petre Lauren]iu.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea posturilor contractuale vacante de execu]ie
din cadrul Direc]iei de Statistici Agricole [i de Mediu: -2
posturi expert IA cu 1/2 norm`. Condi]ii specifice: Studii
superioare de lung` durat`; Vechime în munc` de minim
6 ani; Cunoa[terea reglement`rilor na]ionale [i
interna]ionale în domeniul statisticii agriculturii. -1 post
referent IA. Condi]ii specifice: Studii medii; Vechime în
munc` de minim 6 ani; Cunoa[terea reglement`rilor
na]ionale [i interna]ionale în domeniul statisticii agricul-
turii; Cuno[tin]e de programare– Visual Fox. Concursul se

organizeaz` la sediul Institutului Na]ional de Statistic`
din Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, Bucure[ti, în data
de 24.03.2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile
lucr`toare de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial al României Partea a III-a, la sediul Institutului
Na]ional de Statistic` din bd. Libert`]ii nr.16, sector 5, Bu-
cure[ti. Dosarul de înscriere la concurs trebuie s` con]in`
în mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 6  din
H.G. nr.286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Condi]iile de participare la concurs aprobate [i
bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul Institutului
Na]ional de Statistic` [i pe site-ul Institutului Na]ional
de Statistic` (www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Institutului Na]ional de Statistic` [i la
num`rul de telefon: (021)317.77.82.

VÅNZåRI DIVERSE

Inamicul trebuie ]inut afar`. Greu îl dai afar`. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772.

|NCHIRIERI OFERTE
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar, anun]` \nchiri-
erea unei hale \n suprafa]` de 735,22 mp, reprezent~nd
spa]ii de depozitare situat` \n com Bucov, sat Bucov,
{o[eaua D.N. 1B, Parcela 2249/7; 8; 9; 10; 11; Tarla: 56, jud.
Prahova, la pre]ul de 2206 euro/lun` + TVA, respectiv 3
euro/mp + TVA. Chiria[ul urmeaz` s` suporte paza [i
utilit`]ile pentru conservarea imobilului. Rela]ii supli-
mentare la tel: 0344-104.525.

CITA}II
Se citeaz` numitul Costache  Ion Crinu, cu domiciliul în
sat. Bro[teni, com. Aninoasa, jud. Arge[, la Judec`toria
Câmpulung Muscel în data de 05 martie 2015, ora 8:30,
Complet C6 civil, în Dosarul nr. 1587/205/2014, având ca
obiect divor] cu copii.

Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani, în data de 25.03.2015,
ora 8:30, în dosar nr. 7547/278/2008 - partaj judiciar,
urm`torii: Colcer Elena c. Nari]a, Costru] Petru, Costru]
Maria sau mo[tenitorii acestora.

Numitul Bardan Cosmin Radu, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Câmpia Turzii, str. C`r`bu[ilor, nr.3, este
chemat în calitate de pârât în Dosarul nr.6432/328/2014,
aflat pe rolul Judec`toriei Turda, cu sediul în Turda, P-]a
Roman`, nr.12, jud.Cluj, în data de 20.03.2015, ora 08.30,
Sala 1, în proces cu Municipiul Câmpia Turzii, reexam-
inarea sanc]iunii contraven]ionale.

Se citeaz` Dumitrache Olimpia [i Puia Maria, cu domicil-
iul \n comuna Ceptura, jud. Prahova, la Judec`toria
Ploie[ti \n dosarul nr. 9831/281/2013, \n calitate de p~r~te
la termenul din 18.03.2015.

Dragusin Daniela Vasilica cu ultimul domiciliul cunoscut
\n Str Dan Defleury, Nr.145, Sat Mihaita, Com Cotofenii
Din Dos, Jud. Dolj [i Caldararu Ionela Luiza, cu ultimul
domiciliul cunoscut \n Str. Eroilor, Nr.70, Sat Mischii, Co-
muna Mischii, Jude] Dolj, sunt cita]i \n calitate de p~r~]i
- la data de 05.03.2015 \n Dosar nr.1091/230/2014 aflat pe
rolul Judec`toriei Filia[i, camera -, complet c3, ora 9:00,
\n proces cu SC Infinity SRL Ploiesti, \n calitate de recla-
mant, pentru Fond – preten]ii.

Guzu Claudia Gianina Oana, reclamant` \n dosar nr.
2962/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud, cheam` \n jude-
cat` p~r~]ii Guzu Flore [i Guzu Ileana, pentru data de 22
aprilie 2015.

|n dosar nr. 373/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud, sunt
cita]i de p~r~]ii, pentru termenul din data de 19 martie
2015, Constantin Dumitru lui Mih`il`, P`u[an Virgil, Laz`r
Saveta c`s Ro[. 

Intreprindere Individualazaharia Oktavian, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n Ia[i, Ia[i, str Mihai Sturza, nr. 24,
ap. 2, jud. Ia[i este chemat la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n
Ia[i, Str. Anastasie Panu nr. 25), jud. Ia[i, Sec]ia Civil`,Sala
6 – Camera de Consiliu, \n ziua de 23.03.2015, ora 08.30
a.m., \n dosarul 22893/245/2014, \n calitate de p~r~t, \n
proces cu E.ON Energie Romania SA \n calitate de recla-
mant, av~nd ca obiect cerere de valoare redus`. 

Se citeaz` numitul Coiciu Gabriel domiciliat în Bucure[ti,
sector 6, str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 5B, bl. 36, sc. 1, ap. 19,
la Judec`toria Câmpulung, camera sala 2, Complet C9-
CC, în data de 25 martie 2015, ora 8:30, în Dosarul civil nr.
3856/205/2014, în calitate de pârât, în proces cu Aurel
Ionela – Loredana în calitate de reclamant.

DIVERSE
SC Daniel Construct SRL, cu sediul în jude]ul Mures, com.
Apold, sat Apold, nr. 271, anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a autoriza]iei de mediu
pentru activitatea exploatare forestier` – cod CAEN 0220,
ce se desf`soar` \n Jud. Mures, UP 6 Apold, u.a 41E, 42H.
Informa]iile privind poten]ialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Medi-
ului Mure[, str. Podeni, nr. 10, \n zilele de luni-vineri \ntre
orele 9,00-14,00. Observa]iile publicului se primesc zil-
nic, la sediul APM Mure[ \n termen de 15 zile de la data

public`rii anun]ului.

SC Firmann Germania Tek SRL, cu sediul în jude]ul Sibiu,
mun. Sibiu, Str. Turismului nr. 10, ap. 4, anun]` publicul in-
teresat asupra depunerii solicit`rii de ob]inere a autor-
iza]iei de mediu pentru activitatea exploatare forestier`
– cod CAEN 0220, ce se desf`soar` \n localitatea Bradu,
UP 1 Bradu, u.a 38C. Informa]iile privind poten]ialul im-
pact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Sibiu, Str. Hipodromului nr. 2A,
\n zilele de luni-vineri \ntre orele 9,00-14,00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic, la sediul APM Mure[ \n ter-
men de 15 zile de la data public`rii anun]ului.

SC Florest Radutiu SRL, cu sediul în jude]ul Sibiu, com.
Rau Sadului nr. 237, anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a autoriza]iei de mediu
pentru activitatea exploatare forestier` – cod CAEN 0220,
ce se desf`soar` \n Jud. Sibiu, UP 3 Rau Sadului, u.a 32A,
33, 32 B. Informa]iile privind poten]ialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Pro-
tec]ia Mediului Sibiu, Str. Hipodromului nr. 2A, \n zilele de
luni-vineri \ntre orele 9,00-14,00. Observa]iile publicului
se primesc zilnic, la sediul APM Mure[ \n termen de 15
zile de la data public`rii anun]ului.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune \n dosar nr. 2236/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud. Reclamantul Munteanu Valeriu-Sil-
viu domiciliat \n comuna Rodna, Str. Principal` nr. 478,
jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat a se constata dob~ndirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imo-
bilelor \nscrise \n cf 26892 nr top 3922 [i cf 26891 nr top
3937 Rodna, \n suprafa]` de 2,9 hectare, de c`tre p~r~]ii
Munteanu Valeriu [i Munteanu Solomia. Aducem la
cuno[tin]a persoanelor interesate, faptul c` au posibili-
tatea legal` de a formula opozi]ie, \n termen de 6 luni
de la emiterea prezentei, \n caz contrar instan]a va trece
la judecarea cauzei. Emis`, \n baza \ncheierii din data de
18 februarie 2015.
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Soma]ie de uzucapiune \n dosar nr. 317/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud. Reclamanta Borgovan Zoi]a domi-
ciliata in orasul S\ngeorz Bai, Str. Malului nr. 2/A, jud.
Bistri]a-N`s`ud, a solicitat a se constata dob~ndirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor
\nscrise \n cf 27214 nr top 11264 [i cf 27215 nr top 11263
S\ngeorz-B`i, de catre p~r~]ii Borgovan Marian [i Borgo-
van M`rioara. Aducem la cuno[tin]a persoanelor intere-
sate, faptul c` au posibilitatea legal` de a formula
opozi]ie, \n termen de 6 luni de la emiterea prezentei, \n
caz contrar instan]a va trece la judecarea cauzei. Emis`,
\n baza \ncheierii din data de 10 februarie 2015.

Soma]ie de uzucapiune \n dosar nr. 910/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud. Reclamantul Pop Octavian domicil-
iat in comuna Feldru nr. 402, jud. Bistri]a-N`s`ud, a so-
licitat a se constata dob~ndirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilelor \nscrise \n cf 27127 nr
top 10418 Feldru, de catre p~r~]ii {tehu]` Ioan si {tehu]`
Elena. Aducem la cuno[tin]a persoanelor interesate, fap-
tul c` au posibilitatea legal` de a formula opozi]ie, \n ter-
men de 6 luni de la emiterea prezentei, \n caz contrar
instan]a va trece la judecarea cauzei. Emis`, \n baza
\ncheierii din data de 10 februarie 2015.

Rom~nia. Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. str. Anastasie
Panu nr. 25. Ia[i. Dosarul nr. 41055/245/2014. Termen
28.04.2015, Complet C 06F Din 20.02.2015. Soma]ie. |n
temeiul \ncheierii de [edin]` din 17.02.2015, a Judec`toriei
Ia[i, pronun]at` \n dosarul nr. 41055/245/2014, prin
prezenta v` inform`m c`, prin cererea \nregistrat`  sub
num`r de dosar anterior men]ionat, reclaman]ii But-
nariu Constantin [i Butnariu Tatiana, ambii domicilia]i \n
Ia[i, str. Sevastopol nr. 7, jud. Ia[i, solicit` ca instan]a s`
constate prin hot`r~re judec`toreasc` c` ace[tia au
dob~ndit prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra
terenului \n suprafa]` de 335 m.p. situat \n Ia[i, str. Sev-
astopol nr. 7, jud. Ia[i, tarlaua 43, parcelele CC2096,
AG2095, CC2094, CC2078 av~nd ca vecin`t`]i la Nord –
Alexandrescu Marioara, la Est – S`l`geanu Neculai [i str.
Sevastopol, la Sud – Dobre Aurica, la Vest – strada {orog-
ari. Orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` este
somat` ca \n termen de 6 luni de la afi[area prezentei
soma]ii s` formuleze opozi]ie, ce se va trimite instan]ei,
\n scris, cu referire la num`rul de dosar indicat \n antet.
|n caz contrar se va proceda la judecarea cererii.

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 150/265/2015.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face obiec-
tul dosarului nr. 150/265/2015, reclamantul Bul]a Alexan-
dru (domiciliat în Sîngeorz-B`i, str. Alunilor, nr. 11C) a
solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate

prin uzucapiune de c`tre pârâ]ii Costan Iaon [i Costan
Floarea (domiciliat în Sîngeorz-B`i, str. Valea Borcutului,
nr. 44) asupra suprafe]ei de 879 mp înscris` în CF. nr.
28185, Sîngeorz-B`i, nr. top. 1696/1, CF. nr. 28186, Sînge-
orz-B`i, nr. top. 1696/2 [i în CF. nr. 28187, Sîngeorz-B`i, nr.
top. 1696/3/3. Terenul este de natur` cur]i construc]ii [i
arabil, în intravilanul localit`]ii Sîngeorz-B`i, între vecinii:
str. Alunilor (S), Neam] Ioan (E), Costan Marin (N) [i
Coman Petru (V). Potrivit sus]inerilor reclamantului,
terenul mai sus descris a fost folosit începând din vre-
mea celui de-al doilea r`zboi mondial de pârâ]ii Costan
Ioan [i Costan Floarea, pân` în anul 1980 când l-au trans-
mis pârâ]ilor Bul]a Alexandru [i C`t`lina (temei de drept
– art. 1452 [i urm. Cod civil austriac). În prezent, terenul
este folosit de reclamant care a încheiat cu pârâ]ii Bul]`
Alexandru [i C`t`lina un antecontract de vânzare-
cump`rare în octombrie 2014. Toate persoanele intere-
sate au dreptul de a face opozi]ie [i de a o înainta
Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar, în termen de 6 luni
de la publicarea prezentei, instan]a va trece la judecarea
cauzei. Judec`tor Corl`]eanu Simina. Data 18.02.2015

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de administra]ie al SC Romelectro
SA convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
SC Romelectro SA, Nr. R.C. J40/187/1991, C.U.I. 1557850, la
sediul acesteia în Bucure[ti, B.dul Lacul Tei nr.1-3, etaj 4
sector 2, la data de 03 aprilie 2015 ora 12:00, cu reconvo-
care în caz de necesitate la 04 aprilie 2015 la aceea[i or`
[i în acela[i loc, cu urm`toarea ordine de zi: 1- Ascultarea
[i aprobarea Raportului administratorilor privind
gestiunea societ`]ii în anul 2014; 2- Ascultarea Raportu-
lui de audit  privind gestiunea societ`]ii în anul 2014; 3-
Discutarea [i aprobarea Situa]iilor financiare anuale [i a
contului de profit [i pierderi pe exerci]iul anului 2014; 4-
Aprobarea repartiz`rii profitului societ`]ii [i stabilirea
dividendului societ`]ii pentru anul 2014; 5- Aprobarea re-
aliz`rii programului de investi]ii pe anul 2014; 6- Sta-
bilirea [i aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli [i
a Programului de activitate pe exerci]iul anului 2015; 7-
Aprobarea programului de investi]ii pe anul 2015; 8-
Aprobarea grilei de salarii [i organigrama Romelectro
S.A. pentru anul 2015; 9- Stabilirea indemniza]iei [i a altor
avantaje acordate de societate membrilor Consiliului de
administra]ie; 10- Aprobarea contractului de audit finan-
ciar pe o perioad` de un an de zile cu societate de audit
financiar INTERSCOP S.R.L.; 11- Aprobarea împuternicirii
Consiliului de admnistra]ie s` decid` asupra ipotec`rii [i
gaj`rii a unei p`r]i din patrimoniul societ`]ii pentru

ob]inerea de credite bancare, [i s` semneze contractele
de ipotec` [i de credit la valorile ce vor fi negociate pen-
tru fiecare caz în parte; 12- Aprobarea împuternicirii Con-
siliului de administra]ie s` decid` cu privire la
participarea, reducerea particip`rii sau retragerea par-
ticip`rii SC Romelectro SA la capitalul social al altor so-
ciet`]i comerciale, precum [i s` înfin]eze filiale [i
sucursale în ]ar` [i str`inatate; 13- Aprobarea cas`rii unor
mijloace fixe [i împuternicirea Consiliului de
administra]ie s` aprobe casarea de mijloace fixe între
adun`rile generale a ac]ionarilor; 14. Aprobarea împuter-
nici]ilor societ`]ii cu drept de semn`tur` pentru anga-
jarea [i reprezentarea societ`]ii [i pentru opera]iuni în
conturile societ`]ii deschise la institu]iile bancare [i de
credit. Pot participa ac]ionarii cuprin[i în registrul
ac]ionarilor la data de referin]` de 03.03.2015, data de la
care pot fi consultate la sediul societ`]ii documentele su-
puse aprob`rii A.G.O.A. Pre[edintele Consiliului de Ad-
ministra]ie Viorel Gafita.

LICITA}II
SC EKO MP SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` autovehicule
apartinand debitoarei la pre]ul de evaluare redus cu 35%.
Licita]ia va avea loc în 03.03.2015, ora 14/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii vân-
zarea va fi reluat` în ziua de 06.03.2015 aceea[i or`, în
acela[i loc.

SC Hormigon SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile
ale debitoarei la pre]ul de evaluare redus cu 50%.
Licita]ia va avea loc în 03.03.2015, ora 14/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,

Ploie[ti, tel/fax 0244-519.800. În cazul neadjudec`rii vân-
zarea va fi reluat` în 04/05.03.2015 aceea[i or`, în acela[i
loc.

U.M. 0756 Ploie[ti, cu sediul în Ploie[ti, str. Ghe. Gr. Can-
tacuzino, nr. 257, cod fiscal 7977151, tel. 0244/ 406.429, fax
0244-406.413 organizeaz` licita]ie public` deschis` cu
strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a
unui spa]iu în suprafa]` de 3 mp. din incinta unui pavil-
ion apar]inând imobilului situat în str. Ghe. Gr. Can-
tacuzino, nr. 257, în scopul amplas`rii unui
bancomat-ATM. Persoanele interesate se vor prezenta la
sediul unit`]ii de unde, pân` la data de 11.03.2015 ora
15:00, pot solicita în scris fi[a de date a achizi]iei, care se
ob]ine contra sumei de 10 lei. Data licita]iei cu strigare
este 16.03.2015 ora 10:00.

Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Hunedoara, orga-
nizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru atribuirea con-
tractului de închiriere a unei suprafe]e de 2 mp., din
incinta unit`]ii, cu sediul în Deva str.Dr.Victor [uiaga, nr.10,
în scopul instal`rii a dou` automate pentru vânzarea
b`uturilor calde nealcoolice. Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unit`]ii din Deva str.Dr.Victor [uiaga,
nr.10, de unde, în perioada 02.03.2015-26.03.2015, între
orele 09.00-14.00, pot solicita în scris fi[a de date a
achizi]iei, care se ob]ine contra sumei de 5,00 lei.

U.M.0451 Deva, cu sediul în municipiul Deva, jude]ul
Hunedoara, str. Dr. Victor [uiag`, nr.10, organizeaz` o pro-
cedur` de licita]ie public` deschis` cu strigare, pentru
vânzarea unui câine de serviciu. Caietul de sarcini se
poate ob]ine de la sediul unit`]ii, începând cu data de
06.03.2015, ora 09.00. Licita]ia se va desf`[ura în incinta
I.J.J. Hunedoara din localitatea Deva, str. Dr.Victor [uiag`,
nr.10, jud. Hunedoara, în data de 20.03.2015, ora 10.00,
iar în caz de neadjudecare licita]ia va fi repetat` în data
de 06.04.2015, ora 10.00, respectiv 13.04.2015, ora 10.00.
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Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul de
telefon 0254/228.910, int.24541 sau fax 0254-228.911.

C.N.T.E.E. Transelectrica SA - S.T. Pite[ti organizeaz`, în
data de 19.03.2015, ora 12,00, licita]ie deschis` cu stri-
gare, pentru vânzarea de: bunuri materiale, altele
decât mijloacele fixe [i ambalaje, aprobate în Consiliul
de Administra]ie al C.N.T.E.E. „Transelectrica” SA pen-
tru a fi scoase din folosin]` [i valorificate ca echipa-
mente cu uzur`; de[euri rezultate în urma lucr`rilor
de mentenan]` în sta]iile S.T. Pite[ti. Vânzarea se face
în cadrul unui singur „Pachet”. Pre]ul de pornire al pa-
chetului: 1.328.932,37 lei. Garan]ia de participare la
licita]ie: 10% din valoarea pachetului = 132.893 lei.
Licita]ia se repet` în zilele de 26.03.2015, ora 12:00 [i
02.04.2015, ora 12:00, dac` pachetul scos la licita]ie nu
a fost adjudecat. Contractul va fi încheiat pe o pe-
rioad` de 30 de zile, cu ofertantul care îndepline[te
cerin]ele impuse [i ofer` cel mai bun pre]. Pentru par-
ticipare la licita]ie, solicitan]ii vor depune la sediul
vânz`torului, pân` în preziua licita]iei, ora 12:00, doc-
umentele solicitate prin documenta]ia de organizare
[i desf`[urare a licita]iei. Documenta]ia se poate
procura gratuit de la sediul S.T. Pite[ti, situat în Pite[ti,
str. Fra]ii Gole[ti nr. 25B, jud. Arge[, în baza unei so-
licit`ri scrise. Rela]ii suplimentare – la tel. 0248607282,
fax 0248-607.209.

Societatea Electrica Furnizare SA organizeaz` vânzarea
prin licita]ie public` cu strigare a imobilului teren con-
struit [i neconstruit de 5.669mp, cl`dire c`min munci-
toresc CFR –cl`dire corp A având regim de în`l]ime
P+2E, cl`dire nou` compus` din D+P+5E –cl`dire corp
B [i club sportiv –cl`dire corp C, amplasat în Bra[ov,
Str. Iuliu Maniu nr. 45A, jude] Bra[ov. Licita]ia va avea
loc în data de 18.03.2015, ora-12.00, la sediul Societ`]ii
Electrica Furnizare SA, {os. {tefan cel Mare, nr.1A, Sec-
tor 1, Bucure[ti. Termenul de depunere a ofertelor este:
17.03.2015, ora-15.00. Caietul de sarcini se poate ob]ine
de la sediul Societ`]ii Electrica Furnizare SA –{os.
{tefan cel Mare, nr.1A, Sector 1, Bucure[ti, persoan`
contact –Cristian Ionescu, telefon: 0723.221.187. Con-
travaloarea caietului de sarcini este în sum` de 500 lei
[i se achit` cu OP în contul Societ`]ii Electrica
Furnizare SA: RO64INGB0001008197998910, deschis
la Banca ING–Sucursala Bucure[ti.

Se organizeaz` licita]ie public` cu strigare \n vederea

v~nz`rii \n conformitate cu prevederile Legii 85/2006
a urm`toarelor active: 1. Sediu administrativ central –
cl`dire birouri, situat \n Br`ila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et
VI, la pre]ul de 1.258.000 lei. 2. Teren {os. Viziru, km. 10,
\n suprafa]` total` de 112.611,59 mp, cu active viabile
(Atelier repara]ii, cl`dire protocol, drumuri [i plat-
forme, etc.), la pre]ul de 1.294.030 lei. 3. Activul Cazan
de Ap` Fierbinte, situat \n Br`ila, calea C`l`ra[ilor nr.
321B, la pre]ul de 1.110.630 lei. 4. Mijloace de transport:
Autoutilitar` 10215 FA 31 la pre]ul de 10.300 lei; 5. Mi-
jloace fixe [i obiecte inventor compus din: Aparate de
masur`, electrice [i electronice, la pre]ul de 8.428 lei;
Birotic` [i calculatoare la pre]ul de 11.810 lei; Mobilier
la pre]ul de 16.063 lei; Aparate aer condi]ionat, la
pre]ul de 3.270 lei; Diverse bunuri la pre]ul de 658 lei;
6. Stoc de magazie, la pre]ul de 221.727 lei; Pre]urile nu
con]in TVA. Date organizare licita]ie: 05.03.2015,
12.03.2015, 19.03.2015 [i 26.03.2015, orele 11.00. Caietele
de sarcini se pot ridica de la sediul lichidatorului din
Br`ila, {os. Foc[ani, km. 5, contra sumelor cuprinse
\ntre 50 lei [i 2.500 lei. Garan]ia de    participare la
licita]ie de 10% din valoarea de pornire trebuie achi-
tata cu cel pu]in 2 zile anterior datei licita]iei. Nr. tel.
0241-542.942, 0720.300.464.

Anun] de participare pentru acordarea de finan]are
nerambursabil` persoanelor fizice sau persoanelor ju-
ridice f`r` scop patrimonial care desf`[oar` activit`]i
nonprofit menite s` sprijine realizarea unor obiective
de interes public general, regional sau local. Autori-
tatea finan]atoare: Prim`ria Comunei B`ne[ti cu
sediul în comuna B`ne[ti, Strada Gherghiceni, nr.495,
mail primariabanesti@yahoo.com, tel/fax
0244348608. 1. Reglement`ri legale privind finan]area
nerambursabil`: - Legea 350/2005 privind regimul
finan]`rilor nerambursabile din fondurile publice alo-
cate pentru activit`]i nonprofit de interes general. -
Ordonan]a nr.51/1998, privind îmbun`t`]irea sistemu-
lui de finan]are a programelor [i proiectelor culturale,
aprobat`, modificat` [i completat` prin Legea
245/2001. - Legea eductiei fizice [i sportului
nr.69/2000. - Ordinul Agen]iei Na]ionale pentru Sport
nr. 130/2006, privind finan]area nerambursabil` din
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de
drept privat [i ale asocia]iilor pe ramura de sport
jude]ene [i ale municipiului Bucure[ti, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.325 din 11

aprilie 2006. - Hot`râre de Guvern nr.1447/2007, mod-
ificat`, privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportiv`; - Hot`rârea Consiliului Local al co-
munei B`ne[ti nr.16 din 12.02. 2015, privind aprobarea
bugetului local pe anul 2015. 2. Pentru promovarea [i
dezvoltarea activit`]ii sportive de performan]` în co-
munitatea local` – se va aloca suma de 165.000 LEI. 3.
Categorii de solicitan]i: orice persoan` fizic` sau per-
soan` juridic` f`r` scop patrimonial care desf`[oar`
activit`]i nonprofit menite s` sprijine realizarea unor
obiective de interes public general, regional sau local.
4. Durata serviciului: anul 2015. 5. Evaluarea [i selec]ia
proiectelor în vederea ob]inerii finan]`rii se va face de
c`tre o comisie desemnat` prin Dispozi]ia primarului,
proiectul stabilit ca fiind câ[tig`tor, fiind "cel mai avan-
tajos din punct de vedere tehnico-economic". Criteriile
de evaluare sunt: Capacitatea financiar` [i
opera]ional`, relevant`, implementare- metodologie,
durabilitate, raportul cost-eficient`; 6. Documenta]ia
de solicitare a finan]`rii nerambursabile, constând în
Ghidul solicitantului [i metodologia de participare,
poate fi ridicat` de la Biroul Achizi]ii Publice al
Prim`riei comunei B`ne[ti, telefon/fax 0244.348608,
zilnic între orele 8-16.30. 7. Dat` limit` de primire a so-
licit`rilor de clarific`ri: cu cel pu]in 6 zile înainte de
dat` limita de depunere a ofertelor. 8. Dat` limit` de
transmitere a r`spunsului la clarific`ri: în termen de 2
zile de la primirea solicit`rii. 9. Termenul limit` de
depunere a cererilor de finan]are: 02.04.2015 ora 11:00,
termenul de depunere fiind în conformitate cu preved-
erile art.20 din Legea 350/2005, modificat`. 10. Pro-
gramul anual al finan]`rilor nerambursabile a fost
publicat în Monitorul Oficial.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal: 21105. Nr.
10706/03/12 din 24.02.2015. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna martie ziua 18,
a doua licita]ie. În temeiul art. 162, din Ordonan]a Gu-

vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i face cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 18 luna
martie, anul 2015, orele 12.00, în loc. Boto[ani, Pia]a
Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, vinde prin licita]ie pub-
lic` bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Ginda
Center SRL, CUI 21820798, cu domiciliul fiscal în local-
itatea Boto[ani, str. Havuzului nr. 1, Et. 1, jude]ul
Boto[ani, dosar de executare nr. 21820798/ 2015 ast-
fel: I. Bun mobil (conform Proceselor verbale de
sechestru bunuri mobile nr. 109610 din 19.11.2013), pre]
de pornire licita]ie 61.275 lei; 1. Aparat flexi picioare din
culcat - 3167 lei; 2. Aparat gambe din stand - 3167 lei; 3.
Aparat multifunc]ional cu 3 posturi - 6748 lei; 4. Aparat
muntifunc]ional cu 4 posturi - 7958 lei; 5. Aparat pi-
cioare la 45 grade - 3777 lei; 6. Aparat trac]iuni [i flot`ri
la paralele cu compensare - 3575 lei; 7. Cadru pentru
împins ind cu suport discuri [i halter` olimpic` os-
cilant` - 6401 lei; 8. Band` combinat` pe platf. cu culis-
are pe coloane - 5833 lei; 9. Aparat îndrept`ri Pullover
- 5331 lei; Total: 45.957 lei. Pre] total bunuri mobile f`r`
T.V.A. - 45957 lei. Regimul [i cotele de tax` pe valoare
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevazute de Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul de Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare: 1. oferta de cump`rare, în cazul
vânz`rii la licita]ie; 2. dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; 3.
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; 4. pentru persoane juridice de na]ionalitate
român`, copie dup` certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; 5. pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
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tate; 6. dovada emis` de creditorii fiscali, în copie, c`
nu au obliga]ii fiscale restante la bugetul consolidat
al statului [i bugetul local. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` aceste documente cu o zi înainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 17 martie 2015 la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face în contul de disponibil al Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
C.I.F. nr. 3372874 nr. RO56TREZ1165067XXX007335 de-
schis la Trezoreria Municipal` Boto[ani. Împotiva
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[tiin]`, 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 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 obligatorile
audierea contribuabilului. Dac` ave]i nel`muriri în
leg`tur` cu acest anun] publicitar pute]i contacta pe
d-na. Comaneci Sanda la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani sau la telefonul
0231/ 607115 între orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de
internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal: 21105. Nr.
10706/03/14 din 24.02.2015. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna martie ziua 19,
a doua licita]ie. În temeiul art. 162, din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i face cunoscut prin prezenta c`, în ziua de

19 luna martie, anul 2015, orele 12.00, în loc. Boto[ani,
Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Boto[ani, vinde prin licita]ie pub-
lic` bunuri mobile, proprietatea debitoarei S.C. Valy
Forest SRL, CUI 20958556, cu domiciliul fiscal în local-
itatea Boto[ani, str. Gheorghe Filipescu nr. 2, Bl. B6, Sc.
B, Et. 2, Ap. 8, jude]ul Boto[ani, dosar de executare nr.
20958556 /2015 astfel: I. Bun mobil (conform Proce-
selor verbale de sechestru bunuri mobile nr. 55708 din
23.05.2012) pre] de pornire licita]ie 263.250 lei. 1.
Ma[in` brichetat MBD 7, an fabrica]ie 2010, putere in-
stalat` (KW) - 15 - 263.250 lei. Pre] total bunuri mobile
f`r` T.V.A. - 263.250 lei. Regimul [i cotele de tax` pe val-
oare ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 571/ 2003
privind Codul de 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 or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent`
termenului de vânzare: 1. oferta de cump`rare, în cazul
vânz`rii la licita]ie; 2. dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; 3.
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; 4. pentru persoane juridice de na]ionalitate
român`, copie dup` certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; 5. pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; 6. dovada emis` de creditorii fiscali, în copie, c`
nu au obliga]ii fiscale restante la bugetul consolidat
al statului [i bugetul local. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` aceste documente cu o zi înainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 18 martie 2015, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face în contul de disponibil al Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
C.I.F. nr. 3372874 nr. RO56TREZ1165067XXX007335 de-

schis la Trezoreria Municipal` Boto[ani. Împotiva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
esta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tiin]`, 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 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 obligatorile
audierea contribuabilului. Dac` ave]i nel`muriri în
legatura cu acest anun] publicitar pute]i contacta pe
d-na. Comaneci Sanda la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani sau la telefonul
0231/ 607115 între orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de
internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

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 Bac`u. Nr. 1321 / CM  Data 25.02.2015.
Anun]ul privind vânzare bunuri mobile. În temeiul art.
162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în ziua de 16 luna martie, anul 2015, ora 12.00, 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 S.C. Artera Blue S.R.L., cu
domiciliul fiscal în localitatea One[ti, str. Redului, nr.
101, cod de identificare fiscal` 15878574. Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: (se vor indica drep-
turile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac`
este cazul), Pre]ul de evaluare sau de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA / neimpozabil /
scutit *): 1. Autoutilitar` Volkswagen LT 28,2,5 TDI FL, nr
înmatriculare BC 48 ART, alb, an fabrica]ie 1997, serie

[asiu W1ZZZ2DZVH011313, serie motor 011042, 3.940
lei; 2. Iveco 29L9, nr înmatriculare BC 46 ART, an fab-
rica]ie 2002, serie [asiu ZCFC2960105385160, serie
motor 3888389, 6.950 lei; 3. Iveco ES1 29L12, nr înma-
triculare BC 44 ART, culoare alb, an fabrica]ie 2003,
serie [asiu ZCFC2980005467677,  serie motor
0040839; 4.370 lei; 4. Iveco 29L10, nr înmatriculare BC
45 ART, culoare alb, an fabrica]ie 2003, serie [asiu
ZCF2971005423622, serie motor 0040839, 6.975 lei; 5.
Mercedez Benz 2038 SSP, nr înmatriculare BC 41 ART,
an fabrica]ie 1995, serie [asiu WDB6555831K139284,
serie motor 10832845, 28.645 lei. Total: 50.880 lei. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoare ad`ugat` aplica-
bile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vân-
zare, respectiv 13 martie 2015: oferta de cump`rare, în
cazul vânz`rii la licita]ie; dovada pl`]ii taxei de partic-
ipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; în contul  deschis la Trezoreria operativ` a
Municipiului Bac`u, beneficiar Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, CUI 4278523,
cont - RO65TREZ0615067XXX013202; împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante urmând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
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Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art 172 -
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) 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 obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la tele-
fon num`rul 0234/510008. Data afi[`rii: 25.02.2015.

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 Bac`u. Dosar de executare  nr.
15878574 /2014. Nr. 1320 /CM /25.02.2015. Anun]
privind vânzarea pentru bunuri imobile / ansamblu
de bunuri imobile. În temeiul art. 162, alin. (2) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de
16, luna martie, orele 12.00, anul 2015, în localitatea
Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorului S.C. Artera Blue S.R.L., cu domicil-
iul fiscal în localitatea One[ti, str. Redului, nr. 101,
jude]ul Bac`u, cod de identificare fiscal` 15878574: a)
teren intravilan în suprafa]` de 7.153 m.p. situat în lo-
calitatea Bac`u  str. Pictor Theodor Aman FN, nr.,
jude]ul Bac`u – pre] evaluare / de pornire al licita]iei
lei (exclusiv TVA **)) - 2.075.620 lei. **) cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu preved-
erile 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,
Sarcini: Administra]ia Jude]ean` a  Finan]elor Publice
Bac`u - pv sechestru nr. 59215/20.05.2013. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vân-
zare, respectiv: - oferta 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  deschis la Trezoreria operativ` a Municipiului
Bac`u, beneficiar Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u, CUI 4278523, cont -
RO65TREZ0615067XXX013202; - împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`;
- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; - pentru persoanele fizice str`ine, copie
de pe pa[aport; - dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzarea [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 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal` , republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2) litera 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 telefon num`rul 0234/510015 interior 105 sau
149. Data afi[`rii: 25.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Dosar de executare silit` nr.
17791716 / 2015. Nr. 152140 din 23.02.205. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri  imobile. Anul 2015 luna
martie ziua 12. În temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 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 martie orele 10.00, anul
2015, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se
vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, pro-
prietate a debitorului SC Transport Public Local S.A., cu

domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5
A, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 17791716:
- teren intravilan (cur]i construc]ii) în suprafa]` de 229
mp situat în municipiul Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5 A,
carte funciar` 35106 / Suceava, nr. cadastral /
topografic 5861- C1, proprietate a SC Transport Public
Local SA Suceava, pe care se afl` amplasate construc]ii
industriale [i edilitare C1 proprietate a SC Transport
Auto SA Suceava, pre] evaluare / de pornire al licita]iei
17.070 lei (exclusiv TVA*)); - teren intravilan (neproduc-
tiv) în suprafa]` de 782 mp situat în municipiul
Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5, carte funciar` 35107 /
Suceava, nr. cadastral / topografic 5860, pre] evaluare
/ de pornire al licita]iei 89.150 lei (exclusiv TVA*)); - teren
intravilan (neproductiv) în suprafa]` de 197 mp situat în
municipiul Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5, carte funciar`
35108 / Suceava, nr. cadastral / topografic 5862, pre]
evaluare / de pornire al licita]iei 14.684 lei (exclusiv
TVA*)); - teren intravilan (neproductiv) în suprafa]` de
2654 mp situat în municipiul Suceava, str. Traian Vuia,
nr. 5, carte funciar` 35109 / Suceava, nr. cadastral /
topografic 5863, pre] evaluare / de pornire al licita]iei
197.829 lei (exclusiv TVA*)). *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabil` în conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i com-

plet`rile ulterioare este 24 %. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: AJFP Suceava Colectare Contribuabili Mijlocii
Suceava, Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr.
150055 / 06.01.2015, Proces - verbal sechestru bunuri
imobile nr. 150056 / 06.01.2015, Proces - verbal
sechestru bunuri imobile nr. 150057 / 06.01.2015, Pro-
ces - verbal sechestru bunuri imobile nr. 150058 /
06.01.2015. 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; îm-
puternicirea 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 telefon num`rul 0230/521358, int. 417.

PIERDERI
Întreprindere familial` Stan M. Maria cu sediul sector 3,
Bucure[ti, str. Luca[ nr.93, C.U.I. 17485580, F40/1150/2005,
declar` pierderea documentelor contabile pentru
punctele de lucru din Bucure[ti, sector 3, Dr. Murgului [i
din Calea Dude[ti- Lucian Blaga (Po[ta Vitan).

SC Stindard Prodexim SRL cod fiscal 3901479, Bucure[ti,
declar` pierdut` (nul`) decizia de nepl`titor T.V.A. emis`
de A.F. Sector 4.
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Auto

Sebastian S. Eduard

Salonul Auto de la Geneva, care se va
deschide s`pt`m~na aceasta \[i propune
s` vin` cu peste 100 de nout`]i. Nume
[i modele complet noi, genera]ii noi
sau pur [i simplu face-lift-uri, Geneva
va avea de toate. Evident c` nu le
putem trece pe toate \n revist`, \ns`
vom enumera pe cele mai importante.

Francezii…
Renault ne propune Kadjar, primul

crossover compact al s`u. Situat \ntre
Captur [i Koleos, ma[ina din segmentul
C va veni at~t cu trac]iune fa]` c~t [i cu
trac]iune integral`. Sunt mul]i care prog-
nosticheaz` c` Renault Kadjar va c`lca
pe urmele succesului Qashqai…

Peugeot va prezenta \n premier`
mondial` Noul 208, dar va avea la
stand [i 3 concept-car-uri. Citroen va
veni [i el cu trei modele noi: Citroen
Berlingo Multispace, Berlingo ultivan
Vibe [i Noul C4. Un loc aparte Ci troen
a p`strat pentru gama DS. La Geneva
vom putea vedea \n premier` Noul
DS5!

Avioane…
Evident c` ne vom \ntoarce

capetele nu numai dup` modelele cu
fust` scurt` (sau nu) prezente la stan-
duri, dar [i dup` siluetele aerodinami -
ce cu mul]i cai putere. 

Aston Martin Vantage G3 se va
produce, de exemplu, \n 100 de exem-
plare [i are un motor V12 de 600CP.
Ferrari 488GTB vine si el cu o siluet`
ca din surprizele de gum` [i 670 de cai.
Ajunge la 100kmh \n 3 secunde.

Dac` ai pist` personal` \n jurul
vilei, merit` s` arunci un loc [i la Evora
400 de la Lotus. Un motor V6 supra -
alimentat face ca ma[inu]a s` livreze
406CP [i 410Nm.

Maclaren 675LT trebuie [i el trecut
\n carne]elul de bal. Dac` v` \ntreba]i de
la ce vine LT, este de la „Long Tail”, v`
spunem noi. Noul model are cu 25 CP
mai mul]i dec~t precedentul, adic`…
675. La „pachet” cu 675 vine [i P1 GTR

care dezvolt` 800 de cai dintr-un motor
termic de 3.8litri [i al]i 200 dintr-unul
electric. Total: 1.000, s` fie rotund [i
s` nu dea cu virgul`...

Lista continu`
Din distribu]ie nu vor lipsi: premiera

european` la Audi Q7, Audi R8, BMW
Seria 1 facelift, edi]ii aniversare Dacia,
Ford Focus RS, Honda CR-V facelift,
Hyundai i20 [i Tucson, Kia Sportspace
concept, Mazda Cx-3, Mercedes AMG
G3, Mercedes Maybach Pullman, Mit-
subishi L200,  Nissan Sway, Opel Karl,
Skoda Octavia RS, Toyota Auris facelift,
VW Passat Alltrack etc.

Geneva
Motor
Show
Ce modele se vor 
lansa la Salonul Auto
din aceast` prim`var`

LICITA}II

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Nr. Înreg. 11406/ 26.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pen-
tru bunuri mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` în ziua 12, de luna martie, anul 2015, ora 10:00, în locali-
tatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie pub-
lic`, urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului:
1. SC Jeny Duo Dany SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Ion
Creang` nr. 67; CUI 1991238: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei a III-a (f`r` TVA),
Cota TVA*: Ma[in` de jantat, 1.405 lei, 24%; Aparat de echili-
brat, 1.024 lei, 24%. Dosar executare nr. 43. 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. Leonte
L. 2. SC Cofetaria Mirage SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str.
Moara de Vânt, CUI 26145889. Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei a II-a (f`r` TVA),
Cota TVA*: Autoutilitar` N1 – Furgon; marca Dacia Logan;
an fabrica]ie 2007; cilindree 1390 cmc; benzin`; culoare alb;
nr. înmatriculare IS-08-VPN. (stare tehnic` satisf`c`toare)
prev`zut` cu Izotermare Pigo/Safkar, 6.985 lei, 24%; Robot
de buc`t`rie; Cuptor electric cu convec]ie (2 buc.), 5.302 lei,
24%. Dosar executare nr. 4215. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 108, sau la tele-
fon 0232/213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. 3. SC
D&D Distribution SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, b-dul Tudor
Vladimirescu; bl. T17; CUI 15228318. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei a II-a
(f`r` TVA), Cota TVA*: Dulap congelare; mese inox; malaxor;
mas` [i cuptor pizza; mas` refrigerat`; aparat kebab; fri-
teuz` electric` [i pe gaz; hote; vitrine frigorifice [i ex-
punere; sp`l`tor; tostier` dubl`; etc., 22.290 lei, 24%. Dosar
executare nr. 1255. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Ia[i, mezanin, camera 107, sau la telefon 0232/213332,
int. 2110 sau 2236 – cons. Protaila E. 4. SC Interfarinis SRL
cu domiciliul fiscal în Ia[i, [os. Nicolina nr. 150; CUI
26894966. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:,
Pre]ul pornire a licita]iei a II-a (f`r` TVA), Cota TVA*: Hot`
central cu neon, 1.850 lei, 24%; Variator de vitez` mono-
fazic, 226 lei, 24%. Dosar executare nr. 1921. Pentru

informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Admin-
istra]iei Jude]ene a  Finan]elor Publice  Ia[i, mezanin, cam-
era 107, sau la telefon 0232/213332, int. 2110 sau 2236 – cons.
Leonte L. 5. SC „Marla Plast” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i,
Al. T. Neculai nr. 57; bl. 975; sc. A; et. 1; ap. 8; CUI  23325753.
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul
pornire a licita]iei I (f`r` TVA), Cota TVA*: Autoutilitar`
Camion cab. retr. 2 u[i Drop Side marca Dacia; an fabric.
2004; cap. cil. 1557 cmc; benzin`; culoare alb; nr. înmatric-
ulare IS-05-LUI. (stare satisf`c`toare), 3.182 lei, 24%. Dosar
executare nr. 3462. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Iasi, mezanin, camera 107, sau la telefon
0232/213332, int. 2110 sau 2236 –cons. Mironescu F. 6. SC
„ASI TAX” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Prof. I.
Simionescu nr. 12; bl. D4; sc. A; et. 1; ap. 3; CUI  23325753.
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul
pornire a licita]iei I (f`r` TVA), Cota TVA*: Autoturism Dae-
woo Cielo; an fabric. 2005; cap. cil. 1498 cmc; benzin`; cu-
loare gri poly; nr. înmatric. IS-67-FIN, 4.396 lei, 24%;
Autoturism Daewoo Cielo; an fabric. 2005; cap. cil. 1498
cmc; benzin`; culoare gri poly; nr. înmatric. IS-43-FIN, 4.396,
24%; Autoturism Daewoo Cielo; an fabric. 2007; cap. cil.
1498 cmc; benzin`; culoare galben brighton; nr. înmatric. IS-
20-DAF, 5.685 lei, 24%; Autoturism Daewoo Cielo; an fab-
ric. 2006; cap. cil. 1498 cmc; benzin`; culoare galben
brighton; nr. înmatric. IS-68-FIN, 5.374 lei, 24%; Autoturism
Dacia Logan, an fabric. 2007; cap. cil. 1390 cmc; benzin`;
culoare galben; nr. înmatric. IS-87-LUK, 9.620 lei, 24%; Auto-
turism Dacia Logan, an fabric. 2007; cap. cil. 1390 cmc; ben-
zin`; culoare galben; nr. înmatric. IS-09-GLJ, 7.996 lei, 24%;
Autoturism Dacia Logan, an fabric. 2006; cap. cil. 1390 cmc;
benzin`; culoare galben; nr. înmatric. IS-02-DPS, 5.341 lei,
24%; Autoturism Dacia Logan, an fabric. 2006; cap. cil. 1461
cmc; motorin`; culoare galben; nr. înmatric. IS-08-KDL,
7.936 lei, 24%; Autoturism Hyundai Accent; an fabric. 2007;
cap. cil. 1399 cmc; culoare galben; benzin`; nr. înmatric. IS-
20-RAP, 10.840 lei, 24%; Autoturism Daewoo Tico; an fab-
rica]ie 2000; cap. cil. 796 cmc; culoare galben; nr.
înmatriculare IS-03-YRB, 1.127 lei, 24%. Dosar executare nr.
4050. 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. 7. SC „Ital Ponteggi” SRL cu domi-
ciliul fiscal în Ia[i, B-dul N. Iorga nr. 10A; et. 2, CUI 25849495.
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul
pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA*: Autoturism Re-
nault Clio; an fabrica]ie 2003; motorin`; nr. km bord
164.135; culoare ro[u; nr. înmatriculare IS-94-YTL (stare de

func]ionare), 6.839 lei, 24%; Autoutilitar` Fiat Ducato; an
fabrica]ie 2002; motorin`; nr. km bord 150.651; culoare alb;
nr. înmatric. IS-98-YTL (stare de func]ionare), 10.674 lei, 24%;
Autoutilitar` Ford Tranzit; an fabrica]ie 1997; motorin`; nr.
km bord 192.226; culoare ro[u; nr. înmatriculare IS-99-YTL
(avariat/ nu este în stare de func]ionare), 8.685 lei, 24%; El-
emente pentru schele metalice (cadre metalice; garduri
schel`; picioare reglabile; ancore perete; ]eav` schel`; etc.),
10.421 lei, 24%. Dosar executare nr. 11897. 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. Leonte
L. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute
de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vân-
zare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii
prin licitatie, pân` în ziua precedent` termenului de vân-
zare: 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 Trezoreria Mu-
nicipiului 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 elib-
erat 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 notariat, din care s` rezulte c` au fost re-
spectate prevederile  art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004,
pentru aprobarea normelor metodologice  a O.G. Nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` în
sensul c` „debitorul nu va licita nici personal, nici prin per-
soana interpus`” urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Ofertan]ii au
dreptul de a-[i retrage oferta scris` numai înainte de data
limit` stabilit` pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua
precedent` licita]iei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza
unei solicit`ri scrise. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` 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, republi-

cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Data afi[`rii:
27.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava. Nr. 22.419/25.02.2015. Anun]. Administra]ia
Jude]ean` a Finantelor Publice Suceava vinde din stoc prin
licita]ie public` autovehicule aflate la prima licita]ie astfel:
Nr. crt, Denumire produs, Descriere, Um, Stoc, Pre] (ron): 1.
Autoutilitar` Iveco Daily nr. TX 2143 XB, serie [asiu
ZCEC357100D139193 f`r` acte, cheie rupt`, buc, 1, 14.060 lei;
2. Autoutilitar` Volksvagen nr. SV-08-ART, ss
WV1ZZZ2DZ2H004978, cc. 2,5 TDI, 70 kw, 3,5 t, cul. alb, an
fabr. 2002, certificat înmatriculare, o cheie, buc, 1, 12.600 lei;
3. Autoturism Mercedes E 200 CDI, nr. BT 04 MYL, s.s.
WDB2100071B4947322, an fab. 2002, cul. alb, certificat în-
matriculare, o cheie, buc, 1, 10.600 lei; 4. Autoturism  Hyun-
day Santa Fe nr. SV 10 PSO, s.s. KMHSC81VR3U356868, an,
fab. 2002, cul. gri certificat înmatriculare, o cheie, buc, 1,
12.500 lei; 5. VW Golf III, SV 09 BEA, ss
WVWZZZ1HZPB071895, an fab. 1993 f`r` acte, cheie, buc, 1,
3.300 lei; 6. Opel Corsa, ss CL525WT, ss
WOLOXCF0846011360 (eronat), an fab. 1994, f`r` acte,
cheie, buc, 1, 4.600 lei; 7. Mercedes Benz Srinter 413 CDI, ss
NT 22 MLS, WDB9046131R353071, an 2001 f`r` acte,  cheie,
buc, 1, 19.800 lei. Pasul licita]iei: 5% din pre]ul de pornire al
fiec`rui autovehicul. Condi]ii de participare atât pentru per-
soanele fizice, cât [i juridice: - înscrierea la licita]ie pe baza
unei cereri; - plata unei garan]ii de participare la licita]ie,
reprezentând cel pu]in 10% din valoarea 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` [i le-
galizat; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; - pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe
pa[aport sau carte de identitate, dup` caz; - dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu are obliga]ii fiscale restante.
Licita]ia va avea loc pe data de 10.03.2015 ora 11.00 la sediul
institu]iei din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1,
etaj 2, cam 45. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
0230/521358 sau 0230/521359 int 215 sau direct la camera
nr. 45 etaj 2 (compartiment valorific`ri bunuri confiscate).

Mica Publicitate


