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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de
activitate fabricarea de prototipuri, machete [i
matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu prec`dere în industria
auto. C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care
are cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s`
ne scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro.
Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de
Matematic` Octav Mayer, organizeaz` concursuri pentru ocuparea urm`toarelor posturi: 1.
în ziua mar]i, 06.01.2015, ora 12,00, concurs
pentru ocuparea unui post de execu]ie,
Cercet`tor [tiin]ific gr. II, specialitatea Ecua]ii
diferen]iale [i cu derivate par]iale deterministe
sau stochastice, cu norma întreag`, pe durat`
nedeterminat`, în cadrul Institutului de
Matematic` Octav Mayer. 2. în ziua miercuri,
07.01.2015, ora 12,00, concurs pentru ocuparea
unui post de execu]ie, CS, specialitatea
Analiz` matematic` [i optimizare, jum`tate de
norm`, pe durata nedeterminat`, în cadrul Institutului de Matematic` Octav Mayer. Concursurile se vor desf`[ura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Institutului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, tel./fax: 40 0332-101.115.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.
20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
17.12.2014 (proba scris`) [i 19.12.2014 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional asistent
– Direc]ia Gestiune Buget Asigur`ri pentru
Somaj-Compartimentul Achizi]ii Publice [i Investi]ii; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar vacant`: Preg`tire de specialitate – studii univeristare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent`; Vechime în specialitate – minimum 1 an; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
17.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 19.12.2014 –
ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.
Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei,
nr.20-22, scoate la concurs, în zilele de 15.12.2014
(proba scris`) [i 17.12.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`toarele posturi temporar vacante: 1. Inspector superior clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Formare
profesional`;
Condi]ii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate: minimum
9 ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,
seriozitate. 2. Inspector clasa I, grad profesional
principal, Compartimentul Analiza pie]ei
muncii [i programe de ocupare; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar
vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 5 ani;
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 3. Consilier clasa I, grad profesional superior, Compartimentul informatic`; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
cuno[tin]e de operare pe calculator nivel
avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL,
Microsoft Office; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
15.12.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 17.12.2014 –
ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Dâmbovi]a cu sediul în Târgovi[te, Str.
Tudor Vladimirescu, nr.1A scoate la concurs în
zilele de 06.01.2015 (proba scris`) [i 08.01.2015
(interviul), la sediul agen]iei urm`toarele posturi vacante: Inspector clasa I, grad profesional
superior-Compartiment Monitorizare proiecte
finantare din FSE; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie vacant`: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime minim` în
specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice: 9 ani; Experien]` în domeniul
proiectelor FSE –minim 2 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale: Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munc`
în echip`, efort intelectual, seriozitate. Inspector clasa I, grad profesional superior - Serviciul
Agen]ia local` Târgovi[te; Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime minim` în
specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice: 9 ani; Experien]` în domeniul
proiectelor FSE –minim 3 ani; Cuno[tin]e de
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Capacitate de lucru în echip`; adaptabilitate,

asumarea responsabilit`]ilor, capacitatea de a
rezolva problemele, capacitate de analiz` [i sintez`, creativitate [i spirit de ini]iativ`, capacitatea de a comunica, abilit`]i în utilizarea
calculatoarelor [ i a echipamentelor informatice; Programul concursului: 06.01.2015 – ora
9.00 – proba scris`; 08.01.2015 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Dâmbovi]a.

PROPUNERI AFACERI
Afacere la cheie: vânz`ri haine copii, c`rucioare,
juc`rii, accesorii (stoc >2.000 articole).
7.500Euro, 0742.839.826.

CITA}II
Dl. Cristea Gheorghe, domiciliat \n Ploie[ti, Str.
Po[tei nr. 42, este chemat \n judecat` \n calitate
de p~r~t \n dosarul nr. 8354/281/2011, av~nd ca
obiect partaj succesoral termen 11 decembrie
2014, ora 08:30, sala 5.
Numitul B`lu]` Gheorghe C`t`lin este citat în
data de 13.01.2014, la Judec`toria Rm Vâlcea, în
dosar nr. 3301/288/2014, în proces cu Vamvu
Filofteia Lavinia – obiect: exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat`
prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judiciar al Omega Alco SRL
desemnat prin sentin]a civil` din data de
25.11.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr. 14728/3/2014,
notific` deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva Omega Alco SRL, cu sediul
\n Bucure[ti Sectorul 3, Str. Bucovina, Nr. 1A,
Bloc L10, Scara 1, Etaj 4, Ap. 57, CUI 17684043, nr.
de ordine \n registrul comer]ului
J40/10514/2005. Persoanele fizice [i juridice
care \nregistreaz` un drept de crean]`
\mpotriva Omega Alco SRL vor formula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la
grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a civil`,
cu referire la dosarul nr. 14728/3/2014, \n
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor \n tabelul crean]elor 23.12.2014; b)
termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 05.01.2015; c) termenul
limit` pentru definitivarea tabelului crean]elor
la 26.01.2015; d) data primei [edinte a adun`rii
generale a creditorilor 09.01.2015, ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor Omega Alco
SRL la data de 20.10.2014, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.

LICITA}II
Subscrisa SC }es`toriile Reunite SA, cu sediul în
Bucure[ti, Str. Sp`taru Preda nr.5, Sect. 5, având
num`r de înregistrare la Registrul Comer]ului
Bucure[ti J40/352/1991 [i C.U.I. RO 425818,
reprezentat` prin domnul Miron Daniel Florian, în calitate de director general, anun]` vânzarea de de[euri metalice [i nemetalice prin
licita]ie public` cu strigare, desf`[urat` la
sediul social de la adresa susmen]ionat` în
data de 10.12.2014. În caz de neadjudecare la
prima [edin]`, licita]ia se va relua în fiecare zi
de miercuri, la aceea[i or`. Informa]ii suplimentare pe site-ul societ`]ii www.tesatoriilereunite.ro.
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]a total` de 112.611,59 mp, cu active viabile (Atelier repara]ii, cl`dire protocol, drumuri
[i platforme, etc.), la pre]ul de 1.294.030 lei. 3.
Activul Cazan de Apa Fierbinte, situat in 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; Automacara TIP
ANT 12.5 la pre]ul de 17.700 lei; 5. Mijloace fixe
[i obiecte inventor compus din: Aparate de
m`sur`, electrice [i electronice, la pre]ul de
8.428 lei; Birotica [i calculatoare la pre]ul de
11.810 lei ; Mobilier la pre]ul de 16.063 lei;
Aparate aer conditionat, la pre]ul de 3.270 lei
; Diverse bunuri la pretul de 658 lei; 6. Stoc de
magazie, la pre]ul de 223.726 lei; Preturile nu
contin TVA. Date organizare licita]ie: 04.12.2014,
11.12.2014, 18.12.2014, 08.01.2015, 15.01.2015,
22.01.2015, 29.01.2015, orele 11.00. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul lichidatorului
din Braila, {os. Focsani, 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 achitat` cu cel pu]in 2 zile anterior datei licita]iei. Nr. tel. 0241-542.942, 0720300.464.
SC Orizont Beta SRL Gala]i, C.U.I. 1631646, prin
lichidator judiciar Expert Am SPRL, cu sediul în
Gala]i, str. Plantelor, nr.7, desemnat în Dosar nr.
11930/121/2011, urmare votului adun`rii generale a creditorilor prin care a fost aprobat
pre]ul de vânzare de 450.000 lei pentru bunul
imobil „Teren în suprafa]` de 8407,68 mp [i
hal` + anexe în suprafa]` de 1760,76 mp, situate în V`deni, jud. Br`ila”, în temeiul art. 118 din
Legea 85/2006, aduce la cuno[tin]` c`, în termen de 30 de zile de la data prezentului anun]
pot fi primite cereri de supraofertare pentru
bunul sus-men]ionat. Pasul de supraofertare
este de 5% din pre]ul deja oferit. Ofertele pot fi
depuse la sediul lichidatorului judiciar din
Gala]i, str. Plantelor nr. 7, jud. Gala]i. Rela]ii suplimentare la telefon 0236-470.525;
0722.654.481.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public` bunuri mobile (cuptor de brutarie, cuptor de patiserie, masina de feliat,
agregat de umiditate, divizor aluat, masina
conica modelare, dospitor intermediar, modelator lung, tunel congelare prin reciclarea apei,
malaxor spirala) la pretul de evaluare redus cu
60%, respectiv 107.192,00 lei. Persoanele interesate vor cump`ra caietul de prezentare de la

lichidator [i vor depune documentele de participare la licita]ie cu o zi înainte de data
licita]iei, înso]ite de taxa de garan]ie de 10%.
Licita]ia va avea loc în data de 05.12.2014, ora
11/00. In cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 12.12.2014, 19.12.2014 respectiv
08.01.2015 la aceeasi ora la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244519.800.
Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul \n Sibiu,
Calea Dumbr`vii nr. 157, tel. 0269-23.51.81, fax
0269-24.00.90, cod fiscal 4240928, cont IBAN
RO 42 TREZ 576 5005XXX000209, deschis la
Trezoreria Sibiu, organizeaz` licita]ie public` cu
stigare pentru valorificarea a 10 c~ini de serviciu. Animalele de serviciu pot fi v`zute la sediul
Centrului Chinologic Sibiu la data de 12.12.2014,
\ntre orele 09:00-12:00. Licita]ia va avea loc la
data de 23.12.2014, ora 12:00, la sediul Centrului
Chinologic Sibiu. |n caz de neadjudecare, datele
de desf`[urare a urm`torelor licita]ii vor fi
08.01.2015, respectiv 14.01.2015. Caietul de
sarcini se poate ob]ine \ncep~nd cu data de
08.12.2014. Documentele de participare la
licita]ie se depun p~n` la data de 15.12.2014,
\ntre orele 08:00-14:00. Taxa de participare la
licita]ie este de 50 lei, iar garan]ia de participare reprezint` 5% din pre]ul ini]ial de v~nzare
a bunurilor pentru care se liciteaz`. Lista complet` a bunurilor [i rela]ii suplimentare se
ob]in la telefon: (40) 0269-235.181; fax (40)
0269-24.00.90. www.centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/, sau la sediul centrului: Sibiu: Calea Dumbr`vii nr. 157.
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
Ia[i. Nr. înreg. 61129/ 27.11.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru 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 11 de luna decembrie anul 2014, ora
10.00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor
vinde prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului: 1. SC Jeny
Duo Dany SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Ion
Creang` nr. 67, CUI 1991238: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Pre]ul
pornire a licita]iei a II a (f`r` TVA): Cota TVA *:
24%. Ma[in` de jantat. 2.809 lei; Aparat de
echilibrat. 2.047 lei. 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 108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons.
Leonte L. 2. SC Kamarys Com SRL cu domiciliul
fiscal în Ia[i, [os. [tefan Cel Mare nr. 34, Lot 1,
CUI 10401646. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: Autoturism marca Opel Corsa,
an fabrica]ie 2001, cilindree 1199 cmc, benzin`,
culoare albastru, nr. înmatriculare IS - 05 - LFU
(stare tehnic` satisf`c`toare). Pre]ul de pornire
a licita]iei (f`r` TVA): 2.945 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 146. 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`
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevazute 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 cumparea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar DGRFP Ia[i
- A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de 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 respectate 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 persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Data
afi[`rii: 28.11.2014.
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
Ia[i. Nr. înreg. 61130/ 27.11.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2014, luna decembrie,
ziua 11, ora 10.00. 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 de
ziua 11, luna decembrie, anul 2014, ora 10.00, în
localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor
vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC
Popasul P`un SRL, cu domiciliul fiscal în Jud.
Ia[i, sat P`un, com. Bârnova, CUI 17628558:
Dosar executare: 9393. Proprietate imobiliar` Pensiune agroturistic` cu suprafa]` construit`

de 453,84 mp (Carte Funciar` nr. 60517-C1) situat` în sat P`un, com. Bârnova, jud. Ia[i, format` din: - C1/p – cu suprafa]` util` de 361,84
mp + 21,46 mp, teras` + 9,62 mp teras` + 11,46
mp depozit; - C1/E – cu suprafa]` util` de 257,76
mp + 91,96 mp teras`; - C1/M – cu suprafa]`
util` de 147,44 mp + 13,99 mp + 16,47 mp teras`.
Terenul pe care se afl` construc]ia nu este proprietatea societ`]ii. Pre] de pornire a licita]iei
1.653.000 lei (exclusiv TVA). Bunul imobil mai
sus men]ionat este grevat de urm`toarele
sarcini: Creditori, Sarcini: 1. Garanti Bank SA Ipotec` rang I - Garanti Bank SA înscris` sub nr.
75182/ 13.11.2009, nr. 93254/ 11.11.2010, nr.
111943/ 25.11.2011; 2. ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec`
rang IV – ANAF – A.J.F.P. Ia[i înscris` sub nr.
70305/ 02.07.2013. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i,
mezanin, cam.107 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2110 sau 2236 – cons. Birliba Gh. 2. SC
Galaxia Panif SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Pantelimon Halipa (fost` Trotu[)
nr. 2, bl. E4A, parter - CUI 16130660: Dosar de
executare: 984. Spa]iu comercial compus din:
C1M – Mansard` cu suprafa]` util` de 147,32
mp [i casa sc`rii cu suprafa]` construit` de 7,32
[i teren aferent cota indiviz` de 14,44 mp situate în Ia[i, str. Pantelimon Halipa (fost` Trotu[)
nr. 2, Carte Funciar` nr. 136111 (nr. vechi 65556).
Pre] de pornire a licita]iei 422.495 lei (exclusiv
TVA). Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Creditori, Sarcini: 1.
B.R.D.- G.S.G. SA Sucursala Ia[i - Ipotec` rang I –
B.R.D. - G.S.G. SA înscris` sub nr. 27880/
08.05.2007, nr. 38697/ 25.04.2008, nr. 54084/
22.06.2011; 2. ANAF – Administra]ia Finan]elor
Publice a Municipiului Ia[i - Ipotec` rang II –
ANAF – A.J.F.P. Ia[i înscris` sub nr. 76056/
16.07.2013. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
aplicabil` pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabil` în conformitate cu prevederile Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este
24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit.
f) sau lit.g) din Legea 571/ 2003 privind Codul
Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului
de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod
fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin notariat, din care
s` rezulte c` au fost respectate prevederile art.
157, pct. 3 din H.G. 1050/ 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice a O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`
în sensul c`: debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`, urmând s` se
prezinte la data 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, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Data afi[`rii:
28.11.2014.
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 Yna Consulting SPRL [i
Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A,
jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare bunuri
mobile – autorurisme- diminutate cu 20% fa]`
de preturile stabilite prin raportul de evaluare:
1. Peugeot Boxer B69XOB, an fabrica]ie 2007 —
pre] de pornire licita]ie 3440,00 euro echivalentul a 15120,00 lei; 2. Peugeot Boxer B70JYN,
an fabrica]ie 2007 – pre] de pornire licita]ie
3440,00 euro echivalentul a 15120,00 lei; 3. Peugeot Boxer B66FWE, an fabrica]ie 2007 – pre]
de pornire licita]ie 3440,00 euro echivalentul
a 15120,00 lei; 4. Peugeot Boxer B66ETX, an fabrica]ie 2007 – pre] de pornire licita]ie 3440,00
euro echivalentul a 15120,00 lei; 5. Peugeot
Boxer B66FWV, an fabrica]ie 2007 – pre] de
pornire licita]ie 3440,00 euro echivalentul a
15120,00 lei; 6. Peugeot Boxer B66FYR, an fabrica]ie 2007 - pret de pornire licita]ie 1760,00
euro echivalentul a 7760,00 lei; 7. Peugeot
Boxer B61TVI, an fabrica]ie 2006 – pre] de
pornire licita]ie 4320,00 euro echivalentul a
18960,00 lei; 8. Peugeot Partner B66CYZ, an
fabrica]ie 2007 - pre] de pornire licita]ie
2160,00 euro echivalentul a 9520,00 lei; 9.
Dacia Logan MH19CNF, an fabricatie 2006 pret de pornire licitatie 800,00 euro echivalentul a 3520,00 lei; 10. Dacia Drop Side MH14CNF,
an fabricatie 2003 - pret de pornire licitatie
880,00 euro echivalentul a 3840,00 lei; 11. Cat
428 D2 Buldoexcavator, an fabricatie 2005 –
pret de pornire licitatie 8400,00 euro echivalentul a 36880,00 lei. 12. Bunurile mobile mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr.7A, jud. Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul
Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jude]ul
Mehedinti 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. (Pre]ul este
100% din pretul de evaluare). 13. bunurile mo-

bile obiecte de inventar conform listelor ce se
pot studia la biroul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr. 7A,
jud. Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin,
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl.KM4, sc.1, ap.2,
jud. Mehedinti 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. (Pretul
este 100% din pretul de evaluare). 14. 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. Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin,
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap. 2,
jud. Mehedinti 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. (Pretul
este 100% din pretul de evaluare –
EXA/4/11.01.2014). Pre]urile nu includ TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior, o reprezinta sentinta nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere
a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic \n 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 04.12.2014 orele 13:oo. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei si achizitionarea caietului de
sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr.
Severin,
sub
nr.
RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m pe toti
cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest
scop [i pâna la acel termen s` depun` oferte
de cump`rare. Som`m pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile s` anun]e
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i.
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL [i 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 in bankruptcy, en faillite, dosar nr.9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar Yna
Consulting SPRL [i Consultant Insolven]` SPRL,
cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, scoate
la vânzare: 1. Bunul imobil aflat \n garan]ia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorul ANAF cu
rangul II - 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 pretul
de pornire a licita]iei de 715.651,00 lei echivalentul a 162.870,00 euro. 2. Bunul imobil aflat \n
garan]ia creditorului BCR SA cu ranul I, creditorul ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5,
jud.Mehedin]i, CF 52296, nr. cadastru
814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp; teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr. 5, jude]ul Mehedin]i, CF 52297, nr.
cadastru 814/18/1, suprafa]a: 643 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banovi]ei, nr. 5, jud.Mehedin]i, CF 52298, nr.
cadastru 814/17/8/2, suprafa]`: 6817 mp; teren
intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin,
str.Banovi]ei, nr.5, jud.Mehedin]i, CF 52302, nr.
cadastru 814/18/2, suprafa]a: 3202 mp ; teren
intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52301, nr.
cadastru 814/17/4/2, suprafa]a: 722 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banovi]ei, nr.5, jude]ul Mehedin]i, CF 52303,
nr. cadastru 814/17/7/2, suprafa]a: 6680 mp la
pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei
echivalentul a 1.606.200,00 euro. 3. Bunurile
imobile aflate in garantia creditorului BCR SA
cu rangul I, creditorul Banca de Export Import
a Romaniei Eximbank SA cu rangul I, creditorul
ANAF cu rangul II - Teren+construc]ii situate în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 11 jud.
Mehedin]i, CF52299, nr. cadastru 1476/1,
suprafa]a: 369 mp [i teren+construc]ii situate
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.11, jud.
Mehedin]i, CF52300, nr. cadastru 1476/2,
suprafa]a: 23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei echivalentul a
752.200,00 euro. 4. Bunul imobil aflat \n
garan]ia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II - Hala P+1E, bunc`r,
magazie [i zon` de protec]ie situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[,
CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc
215/16, suprafa]`: 2663 mp la pretul de pornire
a licitatiei de 1.422.777,00 lei echivalentul a
323.800,00 euro. 5. Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului
ANAF cu rangul II - SAD2 la parter [i etaj situate în com.Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova)
jud.Timi[, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc
215/5/II, suprafa]`: 1644/3290 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 715.036,00 lei echivalentul
a 162.730,00 euro. 6. Bunul imobil aflat in
garantia creditorului BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II – Spa]ii depozitare furaje, rigol` si platform` beton situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[,
CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru
Cc215/10, suprafa]a: 2345 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00 euro. 7. Bunul imobil aflat
\n garan]ia creditorului BCR SA cu rangul I Teren extravilan situat în comuna Ghiroda, str.
Calea Lugojului jud. Timi[, CF 400834 (CF vechi
– 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafa]a:
10.000 mp; teren intravilan situat în comuna
Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude]ul Timi[, CF
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru
A428/1/1, suprafa]`: 15.000 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 euro. 8. Bunul imobil aflat
in garantia creditorului BCR SA cu rangul I, cre-

ditorului ANAF cu rangul II - Teren intravilan situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedin]i, CF
50155, nr. cadastru 500, suprafa]a: 20000 mp [i
teren intravilan situat în com. Izvorul Bârzii, jud.
Mehedin]i, CF 50156, nr. cadastru 551,
suprafa]a: 20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a
702.900,00 euro. 9. Bunul imobil aflat \n
garan]ia creditorului BCR SA cu rangul ITeren+construc]ii situate în com. Dumbr`vi]a,
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 401671(CF
vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafa]`:
2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro.
10. Bunul imobil aflat in garantia creditorului
BCR SA cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul
II – 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 pretul de pornire a licitatiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a
285.900,00 euro. 11. Bunul imobil aflat \n
garan]ia creditorului BCR SA cu rangul I – Teren
+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. I.C.
Br`tianu, nr. 11A, jud. Mehedin]i, CF 52336, nr.
cadastru 575/2, suprafa]a: 900 mp. la pretul de
pornire a licitatiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro. 12. Bunul imobil aflat
in garan]ia creditorului Volksbank Romania SA
cu rangul I, creditorul Banca de Export Import
a României Eximbank SA cu rangul II * Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr. Tr. Severin,
str.Calea Cerne]ului, nr.23A, jud. Mehedin]i, CF
52063, nr. cadastru 932, suprafa]a: 21660 mp*
la pretul de pornire a licitatiei de 3.272.800,00
lei echivalentul a 749.000,00 euro. 13.Bunurile
imobile aflate în garan]ia creditorului BRD SA
cu rangul I, creditorului ANAF cu rangul II, si
creditorului Banca de Export Import a
României Eximbank SA cu rangul III * Teren
+construc]ii situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.
Banovi]ei, nr. 44, jude]ul Mehedin]i, CF 54800,
nr. cadastru 991/1, suprafa]a: 9192 mp; teren
+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF 54798,
nr. cadastru 991/2, suprafa]`: 4884 mp;
teren+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banovi]ei, nr.44, jude]ul Mehedin]i, CF
54797, nr. cadastru 991/3, suprafa]a: 1913 mp *
la pre]ul de pornire a licita]iei de 11.414.400,00
lei echivalentul a 320.160,00 euro. 14. Bunul
imobil aflat \n garan]ia creditorului BRD SA cu
rangul I * magazin comercial situat în loc. Vânju
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. 15. Bunul imobil aflat
în garan]ia creditorului ANAF cu rangul I * Teren
extravilan+construc]ii situat în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 7, jude]ul Timi[, CF 401381,
nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafa]a:
5750/11500 mp *, la pretul de pornire a licitatiei
de 404.605,00 lei. 16. Bunul imobil aflat \n
garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul
I, creditorul ANAF cu rangul II * hala P+1E,
bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în
com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova)
jude]ul Timi[, CF 403686(CF vechi 4095), nr.
cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua pl`]ii).
17. Bunul imobil aflat \n garan]ia creditorului
BCR SA cu rangul I * Proprietate imobiliar`
apartament cu o camer` [i dependin]e situat
\n loc. Timi[oara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter,
ap. 6, jude]ul Timi[; CF 400684-C1-U13 * la pretul de pornire a licita]iei de 23.000.,00 euro
echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv TVA. 18.
Bunul imobil aflat \n garan]ia creditorului BCR
SA cu rangul I * Proprietate imobiliar` apartament cu o camer` [i dependin]e situat in loc.
Timisoara, str. Lev. Tolstoi, nr. 13, parter, ap. 7,
judetul Timis; CF 400684-C1-U17* la pretul de
pornire a licitatiei de 23.000.,00 euro echivalentul a 100.800,00 lei exclusiv TVA. Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar
procedeaz` la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere
a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic in dosarul de insolven]`
nr.9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud.
Mehedin]i la data de 05.12.2014 orele 13:oo. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, pân` la începerea licita]iei a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini.
Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin,
sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invit`m
pe toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de
licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop [i pâna la acel termen s` depun`
oferte de cump`rare. Som`m pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i.
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolven]` SPRL si Yna Consulting SPRL.

PIERDERI
SC Danco Business Consulting SRL cu sediul în
Bucure[ti, Sector 1, Calea Victoriei nr. 128B, etaj
2, ap.9, J40/12993/29.09.2003, C.U.I.
15774247/29.09.2003.
Declar pierdut` anex` la Certificatul de înregistrare de la punctul de lucru situat în Beclean,
Str. Parcului, nr. 8, jud. Bistri]a-N`s`ud al firmei
SC Iolex Comimpex SRL cu CUI RO10861598 [i
J06/197/1998.
Pierdut proces verbal eliberat în 25.04.1969, pe
numele Buzuliuc Costachi. Îl declar nul.
Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.
6328/2004, pe numele Stoica Toma. Îl declar
nul.
Pierdut proces verbal eliberat în 31.01.1970, pe
numele V`ceanu Vasile. Îl declar nul.

