
OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef
sal`, osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofetar-
patiser. 0722.268.866.

Prim`ria or. M`r`[e[ti, jud. Vrancea organizeaz` Concurs
de recrutare în 30-04-2015, ora 10 privind ocuparea unei
func]ii publice vacante de inspector grad superior din
cadrul Compartimentului salarizare. Concursul va avea
urm`toarele etape: selec]ia dosarelor; proba scris` în
30-4-2015, ora 10; proba interviu. Dosarele de înscriere se
depun între 30/03/2015- 18/4/2015. Con di]iile de partic-
ipare: -condi]iile prev`zute de art.54 din Legea 188/1999
republicat`; -studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom` în domeniul [tiin]elor economice; -vechime în
specialitatea studiilor minimum 9 ani. Rela]ii supli-
mentare la sediul Prim`riei or. M` r`[e[ti [i la telefon
0237-260.550.

Prim`ria comunei Victoria, jude]ul Ia[i, organizeaz` con-
curs pentru func]ia public` de execu]ie vacant` consilier
clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul
urbanism, amenajarea teritoriului pi autoriz`rii de con-
struc]ii din cadrul aparatului de specialitate al Primaru-
lui comunei Victoria, jude]ul Ia[i. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la
data public`rii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Prim`riei comunei Victoria, jude]ul Ia[i [i trebuie
s` con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute la
art.49 alin.(l) din Hot`rârea Guvernului nr.611/2008 pen-
tru aprobarea normelor privind organizarea [i dez-
voltarea carierei func]ionarilor publici, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Concursul se organizeaz` la
sediul Prim`riei comunei Victoria în data de 04 mai
2015, ora 8.00, proba scrisa [i în data de 5 mai 2015, ora
14.00, interviul. a. condi]ii generale:-  candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func]io narilor pub-

lici (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. b.
condi]ii specifice: - studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` în ahitectur`, urbanism,
cadastru; - vechime în specialitatea studiilor minimum
5 ani;- cuno[tin]e de operare/ programare pe calculator
( necesiate si nivel): Microsoft Oftice, Microsoft Excel, In-
ternet - mediu:- limbi str`ine cunoscute (necesitate si
grad de cunoa[tere): cel pu]in o limba de circula]ie in-
terna]ionala nivel mediu. Rela]ii suplimentare la sediul
Prim`riei comunei Victoria, telefon – fax 0232/295120.  

Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor
Copilului [i Adop]ie, cu sediul în B-dul Gheorghe Ma -
gheru nr.7, sector 1, Bucure[ti, organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar
vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior,
în data de 20.04.2015, ora 10:00, la sediul Autorit`]ii.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul
profesional superior: -studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
în domeniul [tiin]elor economice; -vechime în speciali -
tatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice: mini -
mum 9 ani; Dosarul de concurs va con]ine urm`toarele:
a) formularul de înscriere prev`zut în anexa nr.3 din H.G.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea [i dezvoltarea carierei func]ionari lor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; b) copia actului
de identitate; c) copiile diplomelor de studii [i ale altor
acte care atest` efectuarea unor specializ`ri; d) copia
carnetului de munc` sau, dup` caz, o adeverin]` care
s` ateste vechimea în munc` [i, dup` caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocup`rii func]iei publice; e)
cazierul judiciar; f) adeve rin]a care s` ateste starea de
s`n`tate cores punz`toare, eliberat` cu cel mult 6 luni
anterior derul`rii concursului de c`tre medicul de fami -
lie al candidatului sau de c`tre unit`]ile sanitare abili-

tate; g) declara]ia pe propria r`spundere sau adeverin]a
care s` ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie
politic`. Copiile de pe actele mai sus men]ionate se
prezint` în copii legalizate sau înso]ite de documentele
originale, care se certific` pentru conformitatea cu orig-
inalul de c`tre secretarul comisiei de concurs. Bibli-
ografia se ridic` de la sediul Autorit`]ii în momentul
depunerii dosarului de concurs. Dosarele de concurs se
depun pân` la data de 03.04.2015 (inclusiv). Informa]ii
suplimentare se ob]in la telefon: 021/310.07.89. 

CITA}II
Numitul Ene Niculai este citat în dosarul civil nr.
19286/200/2014 la Tribunalul  Buz`u, pentru data de
16.04.2015, în proces cu reclamantul Ene Constantin.

Judec`toria Sânnicolau Mare. Dosar 2171/295/2014.
Soma]ie emis` în baza încheierii din data de 17.03.2015
de Judec`toria Sânnicolau Mare în dosarul
2171/295/2014 prin care aducem la cuno[tin]a tuturor
celor interesa]i despre inten]ia petentei Sumu]iu
Anku]a cu domiciliul în Comlo[u Mare nr.1292, Jude]
Timi[, care a formulat cerere prin care a solicitat
instan]ei s` constate c` a dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra imobilelor înscrise în
CF401517 Comlo[u Mare nr. top 1905/c/483/a/21 sub B1
[i B2 casa cu nr.1292 precum [i a cotei de 10/17 din teren,
imobile care au fost în proprietatea numitului Jivan
Nicolae decedat la 25.05.1979 [i cota de 7/17 din teren a
fost proprie tatea CAP. În baza art.1051 Ncpc cei interesa]i
sunt invita]i s` fac` opozi]ie cu precizarea c` în caz con-
trar în termen de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii se va trece la judecarea cererii. Pronun]at` în
[edin]a public` de la 17.03.2015. Pre[edinte Mihaela
L`z`u, grefier Liga Elisabeta.

Se citeaz` Stoica Ionel pentru data de 21.04.2015, orele
8:30 ca pârât în dosarul 212/329/2015 pe rolul Jude -
c`toriei Turnu M`gurele.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie. Av`d`nii Vasilic` – cu ul-
timul domiciliul cunoscut în Sat Zaboloteni, Comuna
Trife[ti, jud. Ia[i, este chemat la Tribunalul Ia[i, Sec]ia a
II-a Civil` - Faliment, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în
ziua de 13.05.2015, camera S II, et. II, com. S2, ora 09.00,
în dosarul nr. 7207/99/2013/a1, în calitate de pârât, în
proces cu Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice - Administra]ia Jude]ean` a Fi nan ]elor Publice Ia[i,
str. A. Panu, nr. 26, în calitate de credi tor - reclamant, în
cauza privind pe debitorul SC Grinda SRL, înregistrat` în
Registrul Comer]ului cu nr. J22/78/2003, codul de înreg-
istrare fiscal` 15146480, pentru Fond - Angajarea r`spun-
derii conform art. 138 din Legea 85/2006.

DIVERSE
Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34, ad-
ministrator judiciar, notific` deschiderea procedurii in-
solven]ei împotriva debitoarei SC Nadi [i Dari SRL, CIF
14432920, num`r ORC J38/68/2002 cu sediul în Rm Val-
cea, str. Nicolae Iorga, nr. 14, bl.A.27/2, sc. B, ap.5 jud. Vâl-
cea, prin sentin]a 641/16.03.2015 pronun]at` \n dosarul
nr. 2263/90/2014 de Tribunalul Vâlcea. Termene:
04.05.2015 termenul pentru înregistrarea crean]elor;
18.05.2015 termenul de \ntocmire, afi[are [i comunicare
a tabelului preliminar de crean]e; 22.06.2015 termenul
pentru afi[area tabelului definitiv de crean]e. Prima
adunare a creditorilor va avea loc \n data de 25.05.2015
ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar [i convoac`
creditorii. Informa]ii suplimentare la tel. 0350-414.880,
0743.050.727.

anun}uri
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anun}uri

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014,
\mpotriva debitoarei SC Steiner Petroleum & Gas Engi-
neering SRL cu sediul \n Ploie[ti, Str. Alba Iulia nr. 144,
jude]ul Prahova, J29/929/2012, CUI 30337416, \n dosarul
1129/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia
a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal. Ter-
menul limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului – 14.04.2015, ter-
menul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de crean]e –
04.05.2015, termenul de definitivare a tabelului cre -
an]elor – 29.05.2015 iar data primei [e din]e a adun`rii
creditorilor – 08.05.2015, ora 11.00 la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr.
44A, jude]ul Prahova. Urm`torul termen de judecat` a
fost fixat pentru data de 04.05.2015. Pentru rela]ii:
021.318.74.25.

NOTIFICåRI
Tempo Insolv SPRL anun]` deschiderea procedurii gen-
erale de insolven]` privind pe Famaital Market IMP EXP
SRL, cu sediul \n Ploie[ti, str. Alexandru Deparateanu, nr.
9, jud. Prahova, J29/24/1998, RO 10134263, dosar nr.
8868/105/2014 la Tribunalul Prahova. Termenul limit`
pentru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor
01.05.2015, termenul tabel preliminar 18.05.2015, termen
tabel definitiv 15.06.2015, adunarea creditorilor va avea
loc la 25.05.2015 ora 12 la sediul administratorului judi-
ciar. 

SOMA}II
Soma]ie emis` în temeiul dispozi]iiilor încheierii din
12.03.2015, proun]ate în dosarul nr. 699/740/2014. Prin
prezenta se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` în
baza dispozi]iilor art. 1050-1051 Noul Cod de procedur`
civil`, reclamantul Chi]u Marin cu domiciliul în Alexan-
dria, str. Victor Antonescu, nr. 62, jude]ul Teleorman a
formulat ac]iune care face obiectul dosarului nr.
699/740/2014, prin care a solicitat ca instan]a s` con-
state uzucapiune dreptul de proprietate asupra dife -
ren]ei de 290 mp teren intravilan situat în Alexandria,
str. Nicolae B`lcescu, nr. 98, jude]ul Teleorman, având
vecin`t`]ile: la R`s`rit - Moncea Gheorghe, la apus -
Ghena Ion [i Dragu {tefania la Miaz`zi - teren CAP
Alexandria [i la Miaz`noapte - str. Nicolar B`lcescu nr.
98. Orice persoan` interesat` este somat` ca în termen
de 6 luni de la afi[area [i publicare prezentei soma]ii, s`
formuleze opozi]ie la cerera de uzucapiune a recla-
mant6ului Chi]u Marin, la Judec`toria Alexandria. În caz
contrar se va proceda la judecarea cererii. Soma]ia face
parte integrant` din încheierea pro nun]at` de Jude -
c`toria Alexandria la data de 12.03.2015

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 6629/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Mirmara Exim SRL,
J05/2204/1993, CUI: RO4188226 scoate la vânzare prin
licitatie public` urm`toarele bunuri mobile: Autotu rism
Suzuki, tipul x51s Ignis, an fabrica]ie 2006 la un pre] de
strigare de 9.900 lei + TVA [i Autoturism Fiat, tipul
Doblo, an fabrica]ie 2007 la un pre] de 14.800 lei + TVA.
Licita]ia va avea loc în 02.04.2015 ora 11:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr. 2 ap.11. Reg-
ulamentul de vânzare se poate obtine de la lichidator.
Persoanele interesate de participare la licita]ie vor
achizi]iona un caiet de sarcini privind bunurile supuse
licita]iei contra sumei de 500 RON + TVA. Ofertele se
pot depune cu cel pu]in 3 zile înaintea termenului de
licita]ie la sediul lichidatorului judiciar sau prin e-mail:
plginsolv@gmail.com / fax: 0359463662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia s`pt`mânal,
timp de înc` 4 s`pt`mâni la aceea[i or`.

Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL desemnat lichidator judiciar
al SC Bacont Mca Construct SRL -în faliment, anun ]` vân-
zarea prin licita]ie public` cu strigare a propriet`]ii imo-
biliare compus` din: -Cl`dire cu destina]ie spa]iu birouri;
-Cl`dire utilizat` ca spa]iu de produc]ie; -Teren aferent.
Proprietatea imobiliar` este situat` în loc. Clinceni, jud.
Ilfov, tarlaua 5/1, parcela 15/1/3, lotul 1 [i este în patrimo-
niul societ`]ii debitoare. Pre]ul de pornire este de
142.463 euro, exclusiv TVA (pl`tibili în lei la cursul BNR
din data efectu`rii pl`]ii), reprezentând 70% din pre]ul
de evaluare. Se vor organiza 10 [edin]e de licita]ii. Prima
[edin]` de licita]ie va avea loc în data de 30.04.2015 ora
15.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti,  str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam. 203, sector 1. În cazul în care imo-
bilul nu va fi valorificat la aceast` dat`, urm`toarele

[edin]e de licita]ie vor avea loc la sediul lichidatorului
judiciar în datele de: 14.05.2015, 28.05.2015, 11.06.2015,
25.06.2015, 09.07.2015, 23.07.2015, 06.08.2015, 20.08.2015
si 03.09.2015  ora 15.00, pre]ul de pornire al licita]iei fiind
acela[i. Participarea la [edin]a de licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO06PIRB4218726258001000 deschis la Piraeus Bank
Sucursala Berceni, sub sanc]iunea dec`derii, cel târziu
cu o zi înainte de data [i ora stabilit` pentru [edin]a de
licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire [i de
achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietului de
sarcini. Pre]ul Caietului de Sarcini este în valoare de
3.000 lei exclusiv TVA [i se achit` prin OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726 deschis la ING BANK Su-
cursala Doroban]i pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse [i Asocia]ii SPRL sau prin numerar la sediul din Bu-
cure[ti, str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1. Pentru
rela]ii suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com. 

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` deschis`. 1) Obiectul licita]iei
publice: \nchirierea unui teren situat \n curtea Colegiu-
lui Na]ional Emanuil Gojdu - \n vederea amplas`rii unui
chio[c. 2) Organizatorul licita]iei: Consi liul Local prin Ad-
ministra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de
\nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert` în plic în-
chis. Se va prezenta oferta financiar` pentru fiecare am-
plasament separat. 4) Pre]ul de pornire a licita]iei: 25
lei/mp/lun`. Valoarea adjudecat` a chiriei se va actual-
iza anual cu nivelul indicelui general al pre]urilor de con-
sum din perioada anterioar`. 5) Instruc]iunile de
organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca
acces~nd site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii; 6)
Garan]ia de participare: 200 lei /loca]ie-chio[c, achitat`
prin virament bancar în contul
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea sau numerar depus la casieria Admi- 
nistra]iei Imobiliare Oradea, Sala Ghi[eelor – parter; 7)
Termenul limit` de depunere a ofertelor: 16.04.2015 ora
09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân vala-
bile pe perioad` de 90 de zile de la data des chiderii aces-
tora; 9) Deschiderea ofertelor: 16.04.2015 ora 12:00, Sala

201, et. II, cl`direa Prim`riei municipiului Oradea, P-]a
Unirii nr. 1, în [edin]` public`. 10) Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine: - Curta Simona /Cismas Aure-
lian - consilieri - Compartiment Spa]ii, tel. 0259/437000,
int. 126.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra-
tia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1,
organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1) Obiectul lici-
tatiei publice: \nchirierea unui chio[c din incinta Liceu-
lui Teoretic Lucian Blaga din Oradea. 2) Organizatorul
licita]iei: Consiliul Local prin Administra]ia Imobiliar`
Oradea; 3) Procedura de \nchiriere: licita]ie publi c` de-
schis`, cu ofert` în plic închis. Se va prezenta ofert` fi-
nanciar` pentru fiecare amplasament separat. 4) Pre]ul
de pornire a licita]iei: 30 lei /mp /lun`. Valoarea adjude-
cat` a chiriei se va actualiza anual cu nivelul indicelui
general al pre]urilor de consum din perioad` anterioar`.
5) Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a proce-
durii: se pot desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii; 6) Garan]ia de participare: 200
lei/loca]ie-chiosc, achitat` prin virament bancar în con-
tul RO74 TREZ 0765 006X XX00 5460 deschis la Trezore-
ria Oradea sau numerar depus la casieria Administra]iei
Imobiliare Oradea, Sala Ghiseelor – parter; 7) Termenul
limita de depunere a ofertelor: 16.04.2015 ora 09:00. 8)
Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân valabile pe pe-
rioada de 90 de zile de la data deschiderii acestora; 9)
Deschiderea ofertelor: 16.04.2015 ora 12:00, Sala 201, et.
II, cl`direa Prim`riei municipiului Oradea, P-]a Unirii nr.
1, în [edin]` public`. 10) Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine: - Curta Simona /Cismas Aurelian - consilieri -
Compartiment Spa]ii, tel. 0259/437000, int. 126

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie dec~t acea de locuin]` situat
în Oradea, Str. Episcop Mihai Pavel, nr. 18, Calendarul
licita]iei: - în perioada 30.03.2015 – 21.04.2015 ora 09:00
se vor depune la Administratia Imobiliara Oradea, etaj
II, camera 207 – Compartiment Spatii, documentele de
calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietu-
lui de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul pro-
cedurii; - deschiderea plicurilor cu documentele de

calificare se va face la data de 21.04.2015 ora 12:30, în
prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor ofer-
tan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i ad-
judecarea va avea loc la data de 21.04.2015, ora 13.00.
Documentele de calificare necesare pentru participarea
la licita]ie se g`sesc pe site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii. – Suprafa]` util` total` a construc]iei: 32,10 mp;
Suprafa]` construit` total`: 40 mp; Cota parte de teren
aferent = 41/641 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
17.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre
comisie, in func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin orga-
nizarea licita]iei dup` regula licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în cadere,
cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Nota: |n baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fis-
cal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz`
TVA la v~nzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de 5.000
lei si se constituie pân` la data de 21.04.2015, ora 09:00,
prin virament bancar în contul RO74 TREZ 0765 006XX
X00 5460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont
Administratia Imo biliara Oradea, cod fiscal 21982927 sau
scrisoare bancara pentru participarea la licita]ie. Taxa
de participare este de 100 lei, se va achita la casieria Ad-
ministratiei Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter
pân` la data de 21.04.2015, ora 09:00, [i nu se restituie.
Numele, prenumele si num`rul de telefon ale per-
soanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Lucre]ia Petan, Aurelian Cismas – consilieri Comparti-
ment Spa]ii, Adminsitra]ia Imobiliar` Oradea, tel.
0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca acces~nd site-
ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra-
tia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii
nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vân-
zarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de
locuinta situat în Oradea, Str. Episcop Mihai Pavel, nr. 18
ap.2/a, etaj. Calendarul licita]iei: - în perioada
30.03.2015 – 21.04.2015 ora 09:00  se vor depune la Ad-
ministratia Imobiliara Oradea, etaj II, camera 207 –
Compartiment Spatii, documentele de calificare de
c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini



pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - des -
chiderea plicurilor cu documentele de calificare se va
face la data de 21.04.2015 ora 12:00, în prezen]a co -
misiei de vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; -
[edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea
va avea loc la data de 21.04.2015, ora 12.30. Docu-
mentele de calificare necesare pentru participarea la
licita]ie se gasesc pe site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii. Suprafa]a util` total` a construc]iei: 32,26 mp
+ boxa subsol  SU = 27,71 mp. Suprafa]` construit`
total`: 65,71 mp. Cota parte de teren aferent  = 41/641
mp. Pre]ul minim de vânzare este de 16.000 Euro.
Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre comisie, in
func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin organizarea
licita]iei dup` regula licita]iei competitive sau olan-
deze, respectiv la un pre] în urcare sau în cadere,  cu
pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de

pornire. Nota: |n baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fis-
cal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz`
TVA la v~nzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de
pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
5.000 lei si se constituie pân` la data de 21.04.2015, ora
09:00, prin virament bancar în contul
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar`
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancar` pen-
tru participarea la licita]ie. Taxa de participare este de
100 lei, se va achita la casieria Administra]iei Imobili -
ar` Oradea – Sala Ghi[eelor – parter pân` la data de
21.04.2015, ora 09:00, [i nu se restituie. Numele, prenu-
mele [i num`rul de telefon ale persoanelor desemnate
s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan, Aurelian
Cismas – consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitra]ia
Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126. Instruc -

]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot
desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alta destina]ie dec~t aceea de locuin]` sit-
uat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, ap.6- parter. Calen-
darul licita]iei: - în perioada 30.03.2015 – 21.04.2015 ora
09:00 se vor depune la Administra]ia Imobiliar`
Oradea, etaj II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, docu -
mentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, con-
form caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre
organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu doc-
umentele de calificare se va face la data de 21.04.2015
ora 11:30, în prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezen-

tan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu stri-
gare [i adjudecarea va avea loc la data de 21.04.2015, ora
12.00. Documentele de calificare necesare pentru par-
ticiparea la licita]ie se g`sesc pe site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii. Suprafa]a util` total` a construc]iei:
32,72 mp + boxa SU = 1,70 mp. Suprafa]` construit`
total`: 42,00 mp. Cota parte de teren aferent = 38/813
mp. Pre]ul minim de vânzare este de 13.000 Euro. Pre]ul
de pornire: va fi stabilit de c`tre comisie, \n func]ie de ra-
portul cerere [i ofert`, prin organizarea licita]iei dup`
regula licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la
un pre] în urcare sau în cadere,  cu pasul de licitare sta-
bilit valoric, de 5% din pre]ul de pornire. Nota: |n baza
art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul
spa]iu comercial nu se colecteaza TVA la v~nzare. Pasul
de licitare: 5% din pre]ul de pornire. Garan]ia de partic-
ipare la licita]ie este de 4.000 lei [i se constituie pân` la
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data de 21.04.2015, ora 09:00, prin virament bancar în
contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Tre-
zoreria Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar`
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancar` pen-
tru participarea la licita]ie. Taxa de participare este de
100 lei, se va achita la casieria Administra]iei Imobili ar`
Oradea – Sala Ghi[eelor – parter pân` la data de
21.04.2015, ora 09:00, [i nu se restituie. Numele, pre -
numele [i num`rul de telefon ale persoanelor desem-
nate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan,
Aurelian Cismas – consilieri Compartiment Spa]ii, Ad-
minsitra]ia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126.
Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii:
se pot desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie dec~t aceea de locuin]` si -
tuat în Oradea, Str. Madach Imre nr. 1-5, etaj I. Calendarul
licita]iei: - în perioada 30.03.2015 – 20.04.2015 ora 09:00
se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj
II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, documentele de
calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform caietu-
lui de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul pro-
cedurii; - deschiderea plicurilor cu documentele de
calificare se va face la data de 20.04.2015 ora 11:30, în
prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor ofer-
tan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i ad-

judecarea va avea loc la data de 20.04.2015, ora 12.00.
Documentele de calificare necesare pentru participarea
la licita]ie se g`sesc pe site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii. Suprafa]` construit` total` a construc]iei: 86,00
mp; Suprafa]` util` total`: 66,26 mp; Cota parte de
teren aferent = 47/2190 mp. Pre]ul minim de vânzare
este de 52.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de
c`tre comisie, in func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin
organizarea licita]iei dup` regula licita]iei competitive
sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în
cadere,  cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din
pre]ul de pornire. Nota: |n baza art.141, alin.2, lit.f), din
Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se
colecteaz` TVA la v~nzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul
de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
10.000 lei [i se constituie pân` la data de 20.04.2015,
ora 09:00, prin virament bancar în contul RO74 TREZ
0765 006X XX00 5460 deschis la Trezoreria Oradea, tit-
ular de cont Administratia Imobiliara Oradea, cod fiscal
21982927 sau scrisoare bancar` pentru participarea la
licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se va achita
la casieria Administratiei Imobiliar` Oradea – Sala
Ghi[eelor – parter pân` la data de 20.04.2015, ora
09:00, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul
de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii su-
plimentare: - Lucre]ia Petan, Aurelian Cismas – consilieri
Compartiment Spa]ii, Adminsitra]ia Imobiliar` Oradea,
tel. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca acces~nd site-
ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu plic închis pentru închiri-
erea a  3 (trei) pachete de amplasamente constând în
teren - domeniu public al municipiului Ora dea, în ved-
erea mont`rii de c`tre operatori a unor mijloace de pub-
licitate. Calendarul licita]iei: - Termenul limit` de
depunere a ofertelor: 09.04.2015 ora 09:00 la Adminis-
tratia Imobiliara Oradea, Sala Ghi[eelor (Piramid`)
ghi[eele 7 sau 9 – la parterul cl` dirii Prim`riei mun.
Oradea, conform documenta]iei postat` pe site-ul
www.oradea.ro sec]iunea Licita]ii [i - Deschiderea ofer-
telor: în data 09.04.2015 ora 12,00, Sala mare din
cl`direa  Prim`riei municipiului Oradea, P-]a. Unirii nr. 1,
în [edin]` public`; Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii, condi]ii de participare la
licita]ie [i modul de întocmire a ofertelor se pot des -
c`rca accesând site-ul www.oradea.ro, sec]i unea
Licita]ii. Pre]ul de pornire a licita]iei: 1.441, 00 lei/ pa-

chet de amplasamente/ lun`; Garan]ia de participare
la licita]ie este de 5.000 lei/ pachet de amplasament lic-
itat, se achit`, prin virament bancar, în contul RO60
TREZ 0765 0220 5X01 5396 deschis la Trezoreria Oradea
ori prin numerar depus la casieria Administratiei Imo-
biliare Oradea, Sala Ghi[eelor (Piramid`) – la parterul
cl`dirii Prim`riei mun. Oradea. Taxa de participare este
de 140 lei, se achit` în numerar depus la casieria Admin-
istra]iei Imobiliare Oradea, Sala Ghi [eelor (Piramid`) –
la parterul cl`dirii Prim`riei mun. Oradea, [i reprezint`
suma pe care un poten]ial ofertant trebuie s` o achite
pentru a putea participa la cali ficare [i ofertare; nu se
restituie. Numele, prenumele si num`rul de telefon ale
persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Marge Ionel – consilier Serviciul Terenuri, Adminsitra]ia
Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 223 sau
0259/408812.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
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Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Nr. 33.028/ 25.03.2015.
Anun]. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava vinde din stoc prin licita]ie public` autove-
hicule aflate la prima [i a doua licita]ie astfel: Nr. crt, De-
numire produs, Descriere, Um, Stoc, Pre] (ron): 1.
Autoutilitar` Iveco Daily nr. TX 2143 XB, serie [asiu
ZCEC357100D139193 f`r` acte, cheie rupt`, buc, 1, 8.000
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,
7.000 lei; 3. Autoturism  Mercedes E 200 CDI, nr. BT 04
MYL, s.s. WDB2100071B4947322, an fabr. 2002, cul. alb,
certificat înmatriculare, o cheie, buc, 1, 6.000 lei; 4. Au-
toturism  Hyunday Santa Fe nr. SV 10 PSO, s.s.
KMHSC81VR3U356868, an, fabr. 2002, cul. gri certificat
înmatriculare, o cheie, buc, 1, 7.000 lei; 5. VW GOLF III, SV
09 BEA, ss WVWZZZ1HZPB 071895, an fabr. 1993 f`r`
acte, cheie, buc, 1, 2.000 lei; 6. Opel Corsa, ss CL525WT,
ss WOLOXCF0846011360 (eronat), an fabr. 1994, f`r`
acte, cheie, buc, 1, 3.000 lei; 7. Mercedes Benz Srinter 413
CDI, ss NT 22 MLS, ss WDB9046131R353071, an fabr. 2001,
f`r` acte, cheie, buc, 1, 12.000 lei; 8. Autoturism
Volksvagen Pasat, TX9727XB, ss WVZZZ3BZWE017239,
an fabr 1997, certificat înmatriculare, o cheie, buc, 1,
3.100 lei. Pasul licita]iei: 5% din pre]ul de pornire al
fiec`rui autovehicul. Condi]ii de participare atât pentru
persoanele 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 înmatricu-
lare tradus în limba român` [i legalizat; - pentru persoa -
nele 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 06.04.2015 ora 11.00 la
sediul institu]iei din municipiul Suceava, str. Vasile Bum-
bac nr.1, etaj 2, cam 45. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefon 0230/521358 sau 0230/521359 int 215 sau di-
rect la camera nr. 45 etaj 2 (compartiment valorific`ri
bunuri confiscate).   

Anun] de participare la licita]ie deschis` pentru conce-
sionare bunuri. 1. Informa]ii generale privind conceden-
tul, \n special denumirea, codul fiscal, adresa, num`rul

de telefon, tel/fax [i/sau adresa de e-mail a persoanei de
contact Prim`ria Comunei Bune[ti, CF: 2541819, Adresa:
com. Bune[ti, jud. V~lcea, cod postal: 247075, telefon/
fax: 0250774.490; 0250-774.434, e-mail: pri ma -
ria_bunesti@yahoo.com: persoan` de contact: Secre-
tar, Geana Elena Adriana; 2. Informa]ii generale privind
obiectul concesiunii, \n special descrierea [i identificarea
bunului care urmeaz` s` fie concesionat: teren intravi-
lan, punct “Titireci”, \n suprafa]` de 2192 mp, situat \n
domeniul privat comuna Bune[ti, jude]ul V~lcea. 3. In-
forma]ii privind documenta]ia de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau mo da lit`]ile prin care pesoanele interesate
pot intra \n posesia unui exemplar al documenta]iei de
atri buire: de la sediul Prim`riei Bune[ti. 3.2. Denumirea
[i adresa serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate ob]ine un exemplar
din documenta]ia de atribuire: secretariat. 3.3 Costul [i
condi]iile de plat` pentru ob]inerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonan]ei de
urgen]` a Guvernului nr. 54/2006: 15 lei la casieria co-
munei Bune[ti. 3.4. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 17.04.2015 ora 10:00. 4. Informa]ii privind
ofertele: 4.1 Data limit` de depunere a ofertelor:
24.04.2015, ora 12:00. 4.2 adresa la care trebuiesc depuse
ofertele: secretariat, Prim`ria comunei Bude[ti, jude]ul
V~lcea, CP 247075. 4.3 Num`rul de exemplare \n care tre-
buie depus` fiecare ofert`: 2 exemplare. 5. Data [i locul
la care se va desf`[ura sedin]a public` de deschidere a
ofertelor: 24.04.2015, orele 13:00, pri m`ria Bune[ti. 6.
Instan]a competent` pentru solu]io narea litigiilor: Tri-
bunalul V~lcea, Instan]a de con ten cios administrativ,
adresa Rm V~lcea, Str. Scuarul Re volu]iei, nr. 1, tel. 0250-
739.120.

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. Serviciul Fiscal Municipal
F`lticeni. Nr. 7917 din 24.03.2015. Anun]ul privind vân-
zarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna martie ziua
24. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 09, luna aprilie, orele 11.00,
anul 2015, în localitatea F`lticeni, str. Republicii, nr. 28,
la sediul Serviciului Fiscal F`l ticeni, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile: - Teren arabil în
suprafa]` de 1750 mp situat în extravilanul comunei
Baia, la locul numit Movila Mare, de]inut în baza actu-
lui nr. 1755/ 05.08.2009, num`r cadastral al imobilului

1224, înscris în carte funciar` 30237 a localit`]ii cadas-
trale Baia proprietate a d-lui Bubutanu Dorin, cu domi-
ciliul fiscal în mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C,
ap. 15, jud. Suceava, CNP - 1640821330765, garantat pen-
tru debitorul SC Transdor SRL, cu domiciliul fiscal în
mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C, ap. 15, jud.
Suceava, CUI - 18600628, pre] de evaluare/ de pornire a
licita]iei (exclusiv TVA): 83.925 lei; - Teren arabil în
suprafa]` de 2300 mp situat în extravilanul comunei
Baia, la locul numit Movila Mare, de]inut în baza actu-
lui nr. 1755/ 05.08.2009, num`r cadastral al imobilului
1223, înscris în carte funciar` 30239 a localit`]ii cadas-
trale Baia, proprietate a d-lui  Bubutanu Dorin, cu domi-
ciliul fiscal în mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C,
ap. 15, jud. Suceava, CNP - 1640821330765, garantat pen-
tru debitorul SC Transdor SRL, cu domiciliul fiscal în
mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C, ap. 15, jud.
Suceava, CUI - 18600628, pre] de evaluare/ de pornire a
licita]iei (exclusiv TVA): 83.925 lei; - Teren arabil în
suprafa]` de 5941 mp situat în extravilanul comunei
Baia, la locul numit Movila Mare, de]inut în baza actu-
lui nr. 1755/ 05.08.2009, num`r cadastral al imobilului
1239, înscris în carte funciar` 30238 a localit`]ii cadas-
trale Baia, proprietate a d-lui Bubutanu Dorin, cu domi-
ciliul fiscal în mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C,
ap. 15, jud. Suceava, CNP - 1640821330765, garantat pen-
tru debi torul SC Transdor SRL, cu domiciliul fiscal în
mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C, ap. 15, jud.
Suceava, CUI - 18600628, pre] de evaluare/ de pornire a
licita]iei (exclusiv TVA): 83.925 lei; - Teren arabil în
suprafa]` de 4050 mp situat în extravilanul comunei
Baia, la locul numit Movila Mare, de]inut în baza actu-
lui nr. 1755/ 05.08.2009, num`r cadastral al imobilului
1241, înscris în carte funciar` 30240 a localit`]ii cadas-
trale Baia, proprietate a d-lui  Bubutanu Dorin, cu domi-
ciliul fiscal în mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C,
ap. 15, jud. Suceava, CNP - 1640821330765, garantat pen-
tru debitorul SC Transdor SRL, cu domiciliul fiscal în
mun. F`lticeni, bld. Revolu]iei, bl. 6, sc. C, ap. 15, jud.
Suceava, CUI - 18600628, pre] de evaluare/ de pornire a
licita]iei (exclusiv TVA): 83.925 lei; Pre]ul de evaluare/
de pornire a licita]iei a terenurilor este de 121.700 lei.
Bunurile imobile de mai sus sunt grevate de ur -
m`toarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ia[i, Serviciul Fis-
cal Municipal F`lticeni. 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
prin licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi lucr`toare
precedent` termenului de vânzare, orele 13.00 la sediul
Serviciului Fiscal a mun. F`lticeni – str. Republicii, nr. 28,

documenta]ia prev`zut` de art. 162 din OG nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` cu mod-
ificarile [i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul re -
gistrul comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; 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. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din OG
92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat`, 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
suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/541054, int. 17. Data afi[`rii:
24.03.2015.

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 Neam]. Serviciul Colectare [i Exe-
cutare Silit` Persoane Juridice. Nr. 1401/ 23.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Ziua
23, luna martie, anul 2015. În temeiul art. 162 alin. (1) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut  c` în data de
21.04.2015, ora 11.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam] cu sediul în localitatea Piatra
Neam], b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin  licita]ie
public` urm`toarele bunuri mobile: 1. Bunurile deb-
itorului SC Apex Promo SRL cu domiciliul fiscal în Piatra
Neam], Bd. Republicii, nr. 17, bl. A1, cod de identificare
fiscal` 28722975, dosar de executare 13223: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`, Drepturile reale [i priv-
ilegiile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Autoturism Opel Agila, an
fabrica]ie 2002, culoare gri, carburant benzin`, Procesul
verbal de sechestru nr. 9514/ 03.03.2014 emis de AJFP
Neam], 1, 3.320 lei. 2. Bunurile debitorului SC Pinki Con-
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struct SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neam],
Str. Republicii, nr. 27, ap. 38 cod de identificare fiscal`
18956499, dosar de executare 8612: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`, Drepturile reale [i privilegiile
care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA* (lei): Autoturism Peugeot 307, an fabrica]ie
2007, culoare gri, carburant motorin` - 1,6 hdi, Proces
verbal de sechestru nr. 28065 / 04.09.2013, 1, 16.567 lei.
3. Bunurile debitorului SC Green Tehnic Consult SRL cu
domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neam], str. Titu
Maiorescu, nr. 10, ap. 5 cod de identificare fiscal`
25949958, dosar de executare nr. 12523: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`, Drepturile reale [i priv-
ilegiile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Taf John Deere, model

DW6486, Proces verbal de sechestru nr. 9003 /
22.10.2013, 1, 203.355 lei; Taf John Deere, model 648 G-
III, Proces verbal de sechestru nr. 9003 / 22.10.2013, 1,
135.998 lei. 4. Bunurile debitorului SC Zecram SRL, cu
domiciliul fiscal loc. Girov, jud. Neam], cod de identifi-
care fiscal` 15917070, dosar de executare GI-135: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`:, Drepturile reale
[i privilegiile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Combin` agricol`
Class Dominator 118, nr. identificare – 09552637, an fab-
rica]ie – 1996, motor – Diesel, ore func]ionare ~ 4500,
putere -19 kw, culoare – verde, stare general` -
satisf`c`toare, Procesul verbal de sechestru nr. 8916/
11.10.2013 emis de AJFP Neam], 1, 74322 lei. *) cota de tax`
pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mo-

bile este 24%. 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 vân-
zare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i
s` prezinte, pân` în ziua lucr`toare precedent` termenu-
lui de vânzare la licita]ie (20.04.2015, ora 16,30)
urm`toarele documente: 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 (plata
se va face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I.
2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neam]); împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant (procur`
special autentic`); pentru persoanele juridice de na]ion-
alitate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; ur-
mând 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 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i comple t`rile ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-

nan]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 contribua-
bilului. Pentru infor ma]ii suplimentare, v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233207602, inte-
rior 4410 între orele 7.30 - 12.00. Data afi[`rii: 25.03.2015.

PIERDERI
Declar pierdut (nul) card de identitate pentru avocat nr.
4000-010-019-728, eliberat de Uniunea Na]ional` a
Barourilor din România pe numele Ciuraru Remus, titlu
profesional: avocat definitiv; data înscrierii în Barou:
18.12.2000, data definitiv`rii în profesie: 15.02.2003, card
valabil pân` la 30 noiembrie 2018.

Declar nul atestat profesional taxi seria CPTx nr. 113038
emis de A.R.R. pe numele Dumitra[cu Emil Romeo.

Declar nul` legitima]ia de serviciu, emis` de A.F.E.R. pe
numele de Cire[ Cristian Alexandru.

Pierdut cartel` tahograf seria 00000000006HL001, nu-
mele Moldovan Gheorghe, valabil pân` la 24.09.2017.

Pierdut carnet, Legitima]ie student [i cupoane de
c`l`torie pe numele Hutanu Andreea.

Pierdut permis de conducere, talon [i asigurare RCA auto
B-10-FPM,  legitima]ie de serviciu eliberat` de Se na tul
Rom~niei pe numele POPA FLORIAN. Le declar nule.
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