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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Spitalul Clinic Colentina organizeaz` în data de
28.11.2014 la sediul administra]iei spitalului concurs
pentru ocuparea postului de: Consilier juridic IA -s`
fi lucrat cel pu]in 5 ani în sistemul sanitar. Metodologia de organizare [i desf`[urare a concursului va fi
afi[at` la avizierul spitalului la data public`rii
anun]ului. Informa]ii suplimentare la telefon:
021/319.17.80.
Contracte munc` ferme Danemarca: (21-30 ani, englez`
nivel
conversa]ional).
CV
aici:
agrojobdk.com/en/job-information/cv-online/.
Sedco Forex International Inc Costa del Este Panama
-Sucursala Bucure[ti angajeaz` pe perioad` determinat` de 18 luni (în perioada 1 decembrie 2014- 1 iunie
2016) [i pentru o norm` întreaga, în Bucure[ti: 1 Manager achizi]ii (Cod COR 132448) -cerin]ele pentru ocuparea postului fiind de minim 6 ani experien]` în
proiecte interna]ionale pe san]iere navale (de preferat
instala]ii offshore), studii superioare juridice sau
[tiin]e sociale [i experien]` în leg`tur` cu [antiere
navale [i cu industria extractiv`, [i 1 [ef department
logistic (Cod COR 132442) -cerin]ele pentru ocuparea
postului fiind de minim 12 ani vechime în domeniu,
experien]` în export [i transport [i studii tehnice sau
superioare în domeniul electronic mecanic. Interviurile în vederea ocup`rii acestor posturi vor avea loc
pe data de 5 noiembrie 2014 între orele 10.00-13.00
la sediul sucursalei din Bucure[ti, sector 1, Pia]a
Charles de Gaulle, nr. 15, Cl`direa Charles de Gaulle
Plazza, etaj 3, birourile 326-333. Pentru orice informa]ii
suplimentare, v` rug`m s` v` adresa]i la urm`toarele
date de contact: e-mail: paula.cercel@deepwater.com
sau telefon: 0725.533.785 /031.860.47.90.

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

VÅNZåRI AFACERI
Centrul istoric - predau magazin alimentar, loca]ie
bun`, vad format. 0722.142.001

CITA}II
Pârâtul Hu]anu Constantin este citat la Judec`toria
Dorohoi în data de 24.11.2014, pentru “majorare pensie”.
Se citeaz` p~r~tul Hanganu Niculai la Judec`toria
Moine[ti dosar 1925/260/2014 termen 14.11.2014 pentru divor].
Se citeaz` intervenientul fortat Chiar Teodor Petri[or,
domiciliat \n mun. Alexandria, str. Dun`rii, bl. 1604,
sc. D, apt. 42, jud. Teleorman, pentru data 28.11.2014
ora 08:00 la Judec`toria Moine[ti, jud. Bac`u, \n
dosarul 8066/180/2013 av~nd obiect oblige]ia de a
face.
Niculai Maria, Jarda Raveca, R`zvant` Anton, Joj`
Leonte (lui T`nase), Sohorca C`talina, Flore Ilie[iu, Augustin Eremia, Gabor Maria (n. V`lean) sunt cita]i \n
calitate de p~r~]i pentru data de 20.11.2014 la
Judec`toria N`s`ud \n dosar 1630/265/2012 unde
reclamant este George[ Traian.
Judec`toria Ia[i, Complet 3, dosar 34650/245/2012,
numi]ii Spiridon Mariea, loc. Constan]a, bvd. Alexandru L`pu[neanu nr. 193, Giosan Elena, loc. C~mpulung
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomirescu Aglaia,
loc. Pite[ti, bvd Petrochimi[tilor, bl. B21, Dobo[ Eugenia, loc. Timi[oara, str. Silistra nr. 7, Dobo[ Felicia,
Dobo[ Viorel, Ruja Iuliana, com. Andrie[eni, jud. Ia[i,
se citeaza pentru termenul din 24 noiembrie 2014, ora
9.00.
Pârâtul Gjidodaj Erald este citat în dosar nr.
25554/193/2013, la Judec`toria Boto[ani, orele 08.30,
pentru termenul din 24.11.2014, în proces de divor]
f`r` copii, cu reclamanta Aiv`nesei Mirela Monica.
Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian
Vasile, la Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010,
partaj, cu termen la 03.11.2014.
Brain Insurance Group Broker de Asigurare [i Reasigurare SRL, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Timi[oara, Bdul Eroilor de la Tisa (fost Bdul Eroilor conform CF nr.2279 Timi[oara), nr.67A, camera 1, jude]ul
Timi[, este citat` la Judec`toria Timi[oara -sala 327,
pe 27.11.2014, ora 09.00, în calitate de pârât, în
dosarul nr. 17663/325/2014, în proces cu reclamanta
Omniasig VIG SA., având ca obiect ordonan]` de
plat`.
SC SAGA Holding Strategies SRL (fost` SC Legal Strategies SRL) cu sediul social în Bucure[ti, Sector 1, Calea
Grivi]ei nr.347 cl`direa “Remiza Circular`” etaj 1, camera nr.6, având C.U.I. 1591371, J40/855/1991 în calitate
de debitor, este citat` la Tribunalul Bucure[ti- Sec]ia a
VII-a Civil`, B-dul Unirii nr.37, Sector 3, camera 131
–Completul C2 în ziua de 09.12.2014 ora 9.00, în calitate de debitor, în proces cu Cabinet de Avocat Purcel
Femi]a în calitate de creditor în dosarul nr.
12283/3/2014 având ca obiect procedura insolven]ei.
La data de 10.11.2014, la sediul Societ`]ii Profesionale
Notariale “Jalb` Norica & Constantinescu Ileana
Alexandra” din Mun. Buz`u, Str. Ostrovului, Bl. A1, Centru, Ap. 4, jude]ul Buz`u, orele 10.30 are loc dezbaterea succesiunii defunctei Grama Madelena,
decedat` la data de 16.09.2010, fost` cu ultimul domiciliu în Mun. Buz`u, Str. Unirii, Bl. 124, Ap. 4, jude]ul
Buz`u, CNP 2311222103761. To]i cei interesa]i sunt
ruga]i s` se prezinte. Vor aduce toate actele de]inute
în leg`tur` cu aceast` succesiune. În caz de
neprezentare în termenul mai sus men]ionat, dezbaterea va avea loc în lips` [i se va proceda conform
legii. Mo[tenitorii domicilia]i în alte localit`]i pot trimite declara]ii autentice de acceptare sau renun]are la
succesiune, respectiv procuri de reprezentare. Neacceptarea succesiunii de c`tre cei îndrept`]i]i în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii,
atrage dec`derea din drepturi, potrivit prevederilor
art. 700 Cod civil.

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2006, comunic`m deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Neo-Financial Services SRL, CIF:27355463, J25/258/2010, dosar nr.
9353/101/2013-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de crean]e n`scute în cursul procedurii 17.11.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i afi[area tabelului suplimentar al crean]elor este la 24.11.2014, Termen limit` pentru depunerea eventualelor contesta]ii este de
05.12.2014; Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv consolidat al crean]elor 15.12.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.
În temeiul art. 99 alin.(3) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea procedurii simplificate de insolven]` a debitorului SC Pan
Ivor SRL, CIF: 15057889, J25/337/2002 de c`tre Tribunalul Mehedin]i în dosar nr. 7523/101/2014. Termen
pentru depunerea cererilor de crean]e 26.11.2014; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea
[i afi[area tabelului preliminar al crean]elor este la
10.12.2014, Termen pentru solu]ionarea eventualelor

contesta]ii împotriva tabelului preliminar este de 7
zile de la data public`rii în BPI; Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv consolidat al
crean]elor 07.01.2015. Lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil
Popescu.
Tribunalul Ia[i, admite cererea formulat` de c`tre petenta Iura[ Agnesa [i Vârg`-Frâncu Maria, declar`
moartea numitului Vârg` Frâncu Mihai, n`scut la
data de 9.11.1933 în comuna H`l`uce[ti, jud.Ia[i, fiul
lui Vârg` Anton [i Vârg` Catrina, na[tere înregistrat`
sub nr.117 din 9.11.1933 în registrul St`rii civile al comunei H`l`uce[ti, jud. Ia[i, cu ultimul domiciliul în comuna H`l`uce[ti, jud.Ia[i. Stabile[te ca dat` a mor]ii
ziua de 30.martie.1979. Cu drept de apel în termen de
30 zile de la comunicare. Cererea de apel va fi depus`
la sediul Tribunalului Ia[i. Pronun]at` în [edin]a public`, 23.06.2014.
În vederea investirii sentin]ei cu formul` executorie,
aducem la cuno[tin]` c` prin Sentin]a Civil` nr.
278/20.08.2014 pronun]at` în dosarul civil nr.
280/109/2014 Tribunalul Arge[ a dispus: “Admite cererea formulat` de petenta Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Arge[, cu sediul în
Pite[ti, str. Calea Dr`g`[ani, nr. 8, jud. Arge[, în contradictoriu cu intima]ii Kaya Sahin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Istanbul, str. Alibey Koy nr. 11, Turcia, Ursache Ana Monica domiciliat` în Topoloveni, str. Înv.
Biolaru, nr. 4, bl. P16, sc. A, ap. 10, jud. Arges [i Agen]ia
Jude]ean` pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Arge[ cu
sediul în Pite[ti, str. I.C. Br`tianu, nr. 32, jud. Arge[. Instituie m`sura plasamentului minorei C.R.E. la intimata Ursache Ana Monica. Suspend` exerci]iul
drepturilor [i obliga]iilor p`rinte[ti [i deleag`
exerci]iul acestora, cu privire la persoana minorei
c`tre intimata Ursache Ana Monica, iar cu privire la
bunurile minorei c`tre directorul petentei. Onorariul,
în cuantum de 300 lei, cuvenit avocatului Cristu Alina
Maria, r`mane în sarcina statului, conform art. 49 alin
3 din OUG 80/2013. Oblig` pe intimata A.J.P.S. s`
pl`teasc` intimatei Ursache Ana Monica o aloca]ie
lunar` de plasament pentru minor` în cuantum de
97 lei, începând cu data de 07.05.2014 [i pân` la încetarea m`surii de protec]ie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Calea de atac [i
motivele c`ii de atac se depun la Tribunalul Arge[. Pronun]at` în [edin]a public` de la 20.08.2014.

SOMA}II
Dosar nr. 25190/245/2014- soma]ie privind uzucapiunea art. 1051, alin. 2, N.C.P.C. Prin cererea înregistrat`
pe rolul Judec`toriei Ia[i, la data de 09.07.2014 reclamanta Ghitun Elena domiciliat` în Ia[i, str. S`lciilor
nr.18, bl.818, et.2, ap.9, a invocat dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
teren în suprafa]` de 89,50 m.p. situat în parcela CC
405/2, tarlaua 14, str. Vulturilor nr.8. Prezenta soma]ie
se adreseaz` tuturor celor interesa]i s` fac` opozi]ie,
în termenul de 6 luni, prev`zut de art. 1051 Noul Cod
de Procedur` Civil`, care se calculeaz` de la emiterea
celei din urm` publica]ii, dup` care se va trece la judecarea cererii.
Judec`toria Vaslui. Vaslui, str.ing.Badea Romeo nr.13.
Telefon: 0235/311356. Fax: 0235/311356. Dosar nr.
6855/333/2014. Data: 17.10.2014. Având în vedere
ac]iunea înregistrat` pe rolul Judec`toriei Vaslui sub
num`rul de dosar 6855/333/2014 prin care reclamantul Gachi Constantin care solicit` s` se constate c` a
dobândit prin efectul uzucapiunii de lung` durat`
dreptul de proprietate asupra imobilului teren intravilan în suprafa]` de 569 mp situat în localitatea
Opri[i]a, comuna Poienesti, jude]ul Vaslui cu num`r
cadastral provizoriu 70566 având ca vecin`t`]i: Popa
Vasile, Popa Ion, Manzatanu Dumitru [i B`lan
Ghe.Dorel [i drum jude]ean 245, adres`m în baza
Încheierii din dat` de 14.10.2014 pronun]at` în dosarul
nr.6855/333/2014 tuturor celor interesa]i, prezen]a
SOMA]IE de a formula opozi]ie la cererea reclamantului. În caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea
[i afi[area soma]iei de fa]` se va trece la judecarea
cererii. Prezen]a soma]ie se va afi[a la imobilul în
litigiu la sediul Judec`toriei Vaslui la sediul Biroului
Teritorial de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` Vaslui
[i la sediul Prim`riei municipiului Vaslui [i va fi publicat` în dou` ziare de larg` r`spândire dintre care cel
pu]in unul de circula]ie na]ional`.
Soma]ie emis` în temeiul dispozi]iilor încheierii
16.10.2014, pronun]ate în dosarul nr. 940/740/2014
Prin prezenta se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c`
în baza dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de procedur` civil`, reclaman]ii Dragu Ioana Lionora [i
Dragu Ion, ambii cu domiciliul în comuna Vedea, sat
Albe[ti, jude]ul Teleorman au formulat ac]iune care
face obiectul dosarului nr. 940/740/2014 prin care au
solicitat ca instan]a s` constate c` au dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra suprafe]ei
de teren intravilan în suprafa]` de 920 mp, parte din
suprafa]a total` de 2229 mp, având urm`toarele
vecin`t`]i: N - N`stase Florea, E- Drum de exploatare,
S - Ion Gheorghe, V- Drum comunal. Orice persoan` interesat` este somat` ca în termen de 6 luni de la
afi[area [i publicarea prezentei soma]ii, s` formuleze
opozi]ie la cererea de uzucapiune a reclaman]ilor
Dragu Ioana Lionora [i Dragu Ion, la Judec`toria
Alexandria. În caz contrar, se va proceda la judecarea
cererii. Soma]ia face parte integrant` din încheierea
pronun]a]` de Judec`toria Alexandria la data de
16.10.2014.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Imopost Developments SA, cu sediul în Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr.136,
corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr. J40/13379/2005, CUI 17832131,
public` urm`toarea Instiin]are c`tre to]i ac]ionarii
afla]i în eviden]a Registrului Ac]ionarilor la data de
29.10.2014, privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anun]ul privind Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 28.11.2014, publicat în Ziarul Jurnalul
Na]ional din data de 27.10.2014, în sensul c` fraza:
“Având în vedere obiectul de activitate al societ`]ii,
respectiv Dezvoltare (promovare) imobiliar` [i interesul dezvolt`rii activit`]ii în domeniul imobiliar al societ`]ii, convoac`, prin realizarea de noi proiecte”, se
înlocuie[te cu urm`toarea fraz`: “Având în vedere
obiectul de activitate al societ`]ii, respectiv Dezvoltare (promovare) imobiliar` [i interesul dezvolt`rii
activit`]ii în domeniul imobiliar al societ`]ii, prin realizarea de noi proiecte, convoac`”.

LICITA}II
Licita]ie: Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC
Rall’s Agency SRL, dosar nr. 34275/3/2013, Tribunalul
Bucure[ti, organizeaz` în data de 14.11.2014, ora 11,00
la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii,
nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea
urm`toarelor bunuri: a) birouri - 3 buc`]i la pre]ul de
200 lei/birou, b) sistem alarm` la pre]ul de 650 lei.
Pre]urile sunt f`r` TVA. Rela]ii la telefon 0744.780648.
Anun] negociere direct`: 1)Informa]ii generale privind
concedentul: Comuna M`lureni, sat M`lureni, nr. 127,
jude]ul Arge[, CUI 4122086, tel/fax 0248/765049, email: primariamalureni@yahoo.com. 2)Informa]ii
generale privind obiectul concesiunii: concesionarea
unei suprafe]e de teren de 400 mp, situat` în satul
P`uleasca, comuna M`lureni, jude]ul Arge[. 3) Informa]ii privind documenta]ia de atribuire: Documenta]ia de atribuire se ridic` de la Compartimentul

administra]ie public` [i juridic din cadrul Prim`riei
M`lureni, începând cu data de 06.11.2014, între orele
08:00 - 16:00. 3.1) Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 07.11.2014. 4) Informa]ii privind ofertele:
Ofertele se depun la sediul Institu]iei. 4.1) Data limit`
de depunere a ofertelor: 10.11.2014. 5) Data [i locul la
care se va desf`[ura [edin]a public` de deschidere a
ofertelor: 12.11.2014, ora 11:00, Prim`ria Comunei
M`lureni, comuna M`lureni, sat M`lureni, nr. 127,
jude]ul Arge[.
Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” - SA cu
sediul social în Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6, scoate la v~nzare prin licita]ie cu depunere de
ofert` în plic \nchis, urm`toarele utilaje–ma[ini tipografice:- Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta
Tower HQS, Delta WS-2000,multilink – Hercules + accesorii pre] pornire 5.453 euro f`r` TVA; - Imprimant`
Creo Scitex Iris 4 Print pre] pornire 600 euro f`r` TVA;
- Rama automat` de copiat placi, model Lastra Em II
110 pre] pornire 800 euro f`r` TVA. Oferta se va
depune p~n` la data de 10.11.2014, orele 12.00 prin
po[t` sau direct la punctul de lucru al companiei situat \n Bd. Iuliu Maniu nr.224, sector 6, Bucure[ti. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 10.11.2014,
orele 12.30 la sediul social al C.N.“Imprimeria -SA din
Bd. Iuliu Maniu, nr.244D, sector 6, Bucure[ti. Documenta]ia de atribuire se poate ob]ine de la sediul
C.N. “Imprimeria Nationala”- SA, \ncep~nd cu data de
29.10 – 07.11.2014, de luni p~n` joi (orele 08.00-16.00),
vineri (orele 08.00-13.00) sub condi]ia prezent`rii
B.I./C.I. (original [i copie) [i a unei \mputerniciri acordate de c`tre reprezentantul legal \n acest scop. Informa]ii suplimentare: Adrian Achim/Adrian Vladtelefon 021/434.88.05 – 09.
Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” - SA cu
sediul social în Bucure[ti, Bd. Iuliu Maniu nr. 244 D,
sector 6, scoate la v~nzare prin licita]ie cu depunere
de oferta în plic \nchis: - Autovehicul Dacia 1310 L, pre]
pornire 100 euro f`r` TVA; - Autovehicul Nubira II
CDXM, pre] pornire 600 euro f`r` TVA; - Autovehicul
Cielo Executive + alarm`, pre] pornire 400 euro f`r`
TVA; - Autofurgoneta Renault Messenger + alarm`
(\nchidere centralizat`) dotat` cu ascensor 1000 KG,
pre] pornire 800 euro f`r` TVA. Oferta se va depune
p~n` la data de 10.11.2014, orele 09.00 prin po[t` sau
direct la punctul de lucru al companiei situat în Bd.
Iuliu Maniu nr.224 , sector 6, Bucuresti. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 10.11.2014, orele 09.30
la sediul social al C.N. “Imprimeria -SA din Bd.Iuliu
Maniu, nr.244D, sector 6, Bucure[ti. Documentatia de
atribuire se poate obtine de la sediul C.N. “Imprimeria Nationala”- SA, începand cu data de 29.10 –
07.11.2014, de luni pana joi (orele 08.00-16.00), vineri
(orele 08.00-13.00), sub condi]ia prezent`rii B.I./C.I.
(original [i copie) [i a unei împuterniciri acordate de
c`tre reprezentantul legal \n acest scop. Informa]ii suplimentare: Adrian Achim/Adrian Vlad- telefon
021/434.88.05 – 09.
Debitorul SC Agromec Gogo[u SA cu sediul în sat
Gogo[u, comuna Gogo[u, jud. Mehedin]i, CIF:
1609169, J25/248/1991, aflat` în procedura de faliment, dosar nr. 4241/101/2014- Tribunalul Mehedinti
prin lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, cu
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A,
jude]ul Mehedin]i, scoate la vânzare: -Bunul imobil
*Sec]ia Gogo[u* situat` în sat Gogo[u, comuna
Gogo[u, jud. Mehein]i, compus` din – magazie 3
buc`]i demolate, remiz 4 buc`]i demolate, birou, cantin` demolat`, pomp` motorin`, WC 6 mp. [i teren
cur]i construc]ii cu o suprafa]` de 10675,00 mp, la un
pre] de pornire al licita]iei de 12810,00 euro ce se vor
achita în lei la cursul BNR din ziua pla]ii. -Bunul imobil *Sec]ia Balta Verde* situat` în sat Balta Verde, comuna Gogo[u, jud. Mehedin]i, cl`dire folosit` ca
birou în stare avansat` de degradare, atelier mecanic,
p`tul demolat [i teren cur]i construc]ii cu o suprafa]`
de 5073,00 mp. la un pre] de pornire al licita]iei de
12180,00 euro ce se vor achita în lei la cursul BNR din
ziua pla]ii. -Bunul imobil *Sec]ia Cioroboreni* situat`
în sat Cioroboreni, comuna Jiana, jud.Mehein]i, compus` din – atelier mecanic, magazie [i teren cur]i construc]ii în suprafa]` de 5215,00 mp. – certificat de
atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1301
din data de 04.03.1996, la un pre] de pornire al
licita]iei de 12100,00 euro ce se vor achita în lei la cursul BNR din ziua pla]ii. Licita]ia va avea loc în Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i la data
de 20.11.2014 orele 13:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul deschis la
Banca Piraeus Bank SA, pân` la începerea licita]iei a
unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
[i achizi]ionarea caietului de sarcini. Rela]ii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0252/354399 sau
la sediul profesional al lichidatorului din Dr. Tr. Severin, str.Z `br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i. Lichidator
judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.
Anun] licita]ie privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în
Municipiul Câmpia Turzii. Anun] de participare la
licita]ie public` deschis`. 1. Denumirea, adresa,
num`rul de fax, adresa de e-mail ale autorit`]ii contractante [i ale biroului de la care se pot ob]ine, dup`
caz, informa]ii suplimentare: Municipiul Câmpia
Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminori[tilor, nr.
2, jude]ul Cluj, cod: 405100, tel/fax: 0264.366.399,
telefon: 0264.368.001; int. 131, e-mail:
registratura@campiaturzii.ro. 2.Hot`rârea privind stabilirea modalit`]ii de gestiune: H.C.L.
nr.
108/18.09.2014. 3.Aria teritorial`, trasee, grup de
trasee: Municipiul Câmpia Turzii, pe urm`toarele
trasee: Traseul nr.1: Str. 1 Decembrie 1918- str.
Laminori[tilor (Zona industrial`), astfel: Dus: str.1 Decembrie 1918, nr. 189- str. 1 Decembrie 1918, nr.141- str.
1 Decembrie 1918, nr.65- str. Republicii, nr. 4- str. Republicii vis-a-vis de nr. 75- str. Ghe. Bari]iu, nr. 45- str. 1 Decembrie 1918, nr.3-5- str. Laminori[tilor, nr.12- str.
Laminori[tilor, nr.78- str. Laminori[tilor, nr. 110str.Laminori[tilor (Heco Schrauben- str. Laminori[tilor
(Macromex)- str. Laminori[tilor (La Lorraine); Întors:
str. Laminori[tilor (La Lorraine)- str. Laminori[tilor
(Macromex)- str. Laminori[tilor (Heco Schrauben)- str.
Laminori[tilor (Poarta 3)- str. Laminori[tilor (Poarta 1)str. Laminori[tilor, nr.87- str. Laminori[tilor, nr.39- str.
Ghe. Bari]iu, nr.34- str. Republicii, nr.79- str. Republicii,
nr. 33- str. 1 Decembrie 1918, nr. 76- str.1 Decembrie 1918,
nr.168- str. 1 Decembrie 1918, nr. 214; -Lungime traseu:
2x 8 km. Traseul nr.2: str. Ialomi]ei -str. 1 Decembrie
1918, astfel: Dus: str. Ialomi]ei, nr.1- str. I. Jianu (Henkel)str. Laminori[tilor, nr.87- str. A. Iancu, nr.4- Gara C.F.R.Pia]a Mihai Viteazu, nr.10- str. 1 Decembrie 1918, nr. 6str. 1 Decembrie 1918, nr.38; Întors: Str.1 Decembrie
1918, nr.25- str.1 Decembrie 1918, nr. 3-5- str.
Laminori[tilor, nr.12- str. Laminori[tilor, nr.78- str.I.Jianu
(Henkel)- str. Ialomi]ei, nr.1; -Lungime traseu: 2x 3,5
km. Traseul nr.3: str. Nicolae Titulescu- str.1 Decembrie
1918, astfel: Dus: str.Nicolae Titulescu, nr.2- str.Traian,
nr. 35A- str. Ghe. Laz`r, nr.1 4- str. Ghe.Laz`r, nr. 54- str.
Dr.I.Ra]iu, nr. 59- str.Dr.I.Ra]iu, nr. 41- Pia]a Mihai
Viteazu, nr.10- str. 1 Decembrie 1918, nr.6- str. 1 Decembrie 1918, nr. 38; Întors: str. 1 Decembrie 1918, nr. 25str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5- str. Dr.I. Ra]iu, nr.20str.Dr.I. Ra]iu, nr. 60- str. Dr.I. Ra]iu, nr.86- str. Ghe. Laz`r,
nr. 59- str. Ghe. Laz`r, nr.13 -str. Traian, nr. 54 -str. Nicolae Titulescu, nr.19; -Lungime traseu: 2x 4 km. 4. Serviciul/ activitatea care urmeaz` s` fie prestat /prestat`/
furnizat/ furnizat` /detaliat /detaliat` pe activit`]i:
Serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate în Municipiul Câmpia Turzii, conform
caietului de sarcini. 5.Durata contractului de delegare
a gestiunii: 3 (trei) ani de la data semn`rii contractului. 6.Denumirea, adresa, num`rul de telefon [i de fax
[i adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se

poate solicita documenta]ia de delegare, precum [i
modalit`]ile de ob]inere a documenta]iei: Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii, str.
Laminori[tilor, nr.2, jude]ul Cluj, Serviciul Rela]ii Interna]ionale [i Achizi]ii publice, tel/fax: 0264.366.399,
0264.368.001,
int.131,
mail:
registratura@campiaturzii.ro. Documenta]ia de
atribuire poate fi achizi]ionat` în urma unei solicit`ri
scrise. 7. Dac` este cazul,costul [i condi]iile de plat` în
vederea ob]inerii documenta]iei de delegare-nu este
cazul. 8. Termenul limit` de depunere a ofertelor, data
[i ora, adresa la care se depun/transmit ofertele:
08.12.2014, ora 10.00, Prim`ria Municipiului Câmpia
Turzii, str.Laminori[tilor, nr.2, jude]ul Cluj, la Registratur`. 9. Data, ora [i locul deschiderii ofertelor:
08.12.2014, ora 11.00, la sediul Prim`riei Municipiului
Câmpia Turzii, str. Laminori[tilor, nr.2, jude]ul Cluj, cod
405100. 10.Dac` este cazul, garan]iile solicitate:
Garan]ia de participare la licita]ie este de 700 lei [i se
poate constitui prin scrisoare de garan]ie bancar`,
ordin
de
plat`
în
contul
RO80TREZ2195006XXX005992 deschis la Trezoreria
Turda sau lichidit`]i depuse la casieria institu]iei. 11.
Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la deschiderea lor. 12.Pagina web pe care este disponibil`
documenta]ia: www.campiaturzii.ro.
Debitorul SC Arietis Impex SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL,
scoate la vânzare: 1. Autoturism Dacia Logan (berlin`),
an fabrica]ie 2006, pre] pornire licita]ie –3.050,68Lei
exclusiv TVA; 2. Autoturism Audi A6 Break, an
fabrica]ie 2009, pre] pornire licita]ie –28.455,13Lei exclusiv TVA; Autoutilitar` Fiat Doblo, an fabrica]ie
2008, pre] pornire licita]ie –8.822,54Lei exclusiv TVA;
3.Autoutilitar` Hyundai H 1, an fabrica]ie 2008, pre]
pornire licita]ie – 20.490,37 Lei exclusiv TVA; 4.Mijloace fixe [i obiecte de inventar, apar]inând SC Arietis Impex SRL în valoare de 7.249,34Lei exclusiv TVA;
5.Stoc de marf`, apar]inând SC Arietis Impex SRL în
valoare de 73.458,71Lei exclusiv TVA. Pre]ul Regulamentului de licita]ie pentru bunurile aflate în proprietatea SC Arietis Impex SRL este de 500,00 lei exclusiv
TVA. -Pre]ul de pornire al licita]ilor pentru autovehicule, mijloace fixe, obiecte de inventar [i stocul de
marf` apar]inând SC Arietis Impex SRL reprezint`
50% din valoarea de pia]` exclusiv TVA, ar`tat` în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr. RO15BITR003010063364RO01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploie[ti pân` la
orele 14.00 am din preziua stabilit` licita]iei, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Regulamentului de licita]ie pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
autovehicule, mijloace fixe, obiecte de inventar [i
stocul de marf` prima [edin]` de licita]ie a fost fixat`
în data de 06.11.2014, ora 10.00, iar dac` bunurile nu
se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de
licita]ii vor fi în data de 13.11.2014, 20.11.2014, 27.11.2014,
04.12.2014 ora 10.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr.44A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru
rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi
vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.
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 Suceava. Nr. 105.428/ 27.10.2014.
Anun]. Administra]ia Jude]ean` a Finantelor Publice
Suceava vinde din stoc prin licita]ie public` autovehicule aflate la a treia licita]ie astfel: Nr. crt. Denumire
produs: Descriere: Um: Stoc: Pre] (ron): 1. Autoutilitar` Mitssubishi L200. s.s. FJNK340NP032, an fabr.
1996, cul. alb, nr. 97 C 8409, cu certificat de înmatriculare [i o cheie. Buc. 1. 3.900 lei; 2. Ford Focus. s.s. - an
fabr. 2000, cul. albastru, nr. SV - 81 - CST, cu o cheie.
Buc. 1. 2.800 lei; 3. Autoutilitar` Renault Master. s.s.
VF1JDAMH526214799, an fabr. 2002, cul. albastru, nr.
BZ 229 CE, cu certificat de înmatriculare Buc. 1. 3.800
lei; 4. Chrysler Voyager. s.s. 1C4GZN2B0XU135386, an
fabr. 1999, cul. albastru, nr. TX 5527 XK, cu certificat de
înmatriculare [i o cheie. Buc. 1. 1.900 lei; 5. Skoda Pick
- Up. s.s. TMBEHH673W5747632, an fabr. 2002, cul. albastru, nr. BN - 04 - UXK, cu o cheie. Buc. 1. 2.800 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 înmatriculare tradus în limba român` [i legalizat;
- 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
06.11.2014 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).
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. Dosar executare nr. V-34. Nr.
înreg. CCM 14387 / 27.10.2014. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna noiembrie ziua 11. În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modificarile [i completarile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 11 luna noiembrie 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: SC VRG Intertrade SRL
cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Prof. A. Sesan 9, nr. 10, bl.
H5, et. 4, ap. 19, CUI 28273000: Nr. crt. Denumire/ Descriere: Anul fabrica]iei: Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA (lei): Cota TVA (%): 1. Nr. înmatriculare IS
- 69 - VRG, Autoturism Renault Kangoo, nr. de omologare
AFREKC1P11C78E3,
Nr.
identificare
VF1KCE7EF33894652, culoare verde, surs` de energie:
motorin`. 2005. 2925 lei. 24%; 2. Nr. înmatriculare IS
- 16 - VRG, Autoutilitar` Opel, nr. de omologare
B11E111511BA7R3,
Nr.
identificare
VN1U9CUK634062740, culoare gri, surs` de energie:
motorin`. 2003. 8850 lei. 24%;3. Nr. înmatriculare IS 12 - VRG, Autoutilitar` N3, nr. de omologare
BJ17271112J56R3, Nr. identificare WJMM1VUJOOC100508, culoare alb, surs` de energie: motorin`.
2001. 16125 lei. 24%; 4. Nr. înmatriculare IS - 51 - PHL,
Autoutilitar` Ford, nr. de omologare FAFR152V11I44E3,
Nr. identificare WFOAXXGBFAYSOO667, culoare alb,
surs` de energie: motorin`. 2000. 5925 lei. 24%; 5. Nr.
înmatriculare IS - 06 - VRG, Autoutilitar` Iveco, nr. de
omologare B2171M1311BB5R3, Nr. identificare
ZCFA75B0102395702, culoare verde - gri, surs` de energie: motorin`. 2005. 16425 lei. 24%; 6. Nr. înmatriculare IS - 43 - VRG, Semiremorc` Fruehauf, nr. de
omologare D1FR1A0011J9500, Nr. identificare
VFKTD35C1WXXX1292, culoare alb. 1998. 6600 lei.
24%. Total: 56850 lei. *) Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile

este de 24% în conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/ 2010 pentru modificarea [i
completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal [i
alte m`suri financiar - fiscale, care a fost publicat` în
Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06. 2010. 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`rea 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. 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 - 174 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. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i – Colectare Contribuabili Mijlocii, etaj 7, camera 1701, sau la telefon
0232/ 213332, int. 1701. Data afi[`rii: 30.10.2014.
Ministerul Finantelor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Num`r de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de
executare nr. 3548 / 2008. Nr. 40697 din 21.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile/ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014 luna
octombrie ziua 21. 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 cunoscut c` în ziua de
12, luna noiembrie, orele 12.00, anul 2014, în localitatea Piatra Neam], str. Traian, nr. 19 bis, se vor vinde
prin licita]ie urm`torul bun imobil, proprietate a debitorului SC Matcon SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neam], str. B-dul. Dacia, nr. 6, bl. E1, sc. A,
etaj 9, ap. 136, cod de identificare fiscal` 6405550: a)
cl`dire sp`l`torie auto: Delphin, în suprafa]` de 84
mp, compus` din funda]ie de beton, stâlpi, grinzi [i
[arpant` din profile metalice, pere]i din tabl` cutat`
cu strat termoizolant, tâmplarie PVC cu geam termopan, instala]ii electrice [i sanitare [i construit`
provizoriu, situat` în localitatea Piatra Neam], str.
Bistri]ei, nr. 36, pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei
35.878 lei (exclusiv TVA*). b) teren ................................ în
suprafa]` de ....................... situat în localitatea
........................................... str. ....................................... nr. .........
pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei
.................................. 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 complet`rile ulterioare este 24% / 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. **) cota de tax`
pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu
prevederile 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: -. 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; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se 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
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 obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0233/ 207602, interior
4413.
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 Suceava. Serviciul Fiscal Municipal
R`d`u]i. Dosar de executare nr. 809, 80, D47, 547. Nr.
27389 din 22.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile [i mobile, Anul 2014 luna noiembrie ziua 12. 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 cunoscut c` în ziua de 12, luna noiembrie, orele 10-15, anul
2014, în localitatea R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde
prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile proprietate
a debitorilor: 1. 12.11.2014 ora 10.00, SC Green Energy
SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Fr`t`u]ii Vechi
nr. 152, Jude] Suceava, cod de identificare fiscal`
21089427: teren intravilan în suprafa]` de 5000 mp
situat în localitatea Fr`t`u]ii Vechi pre] de evaluare/
de pornire al licita]iei 54.809 lei (exclusiv TVA**).
Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: Banca Transilvania SA,
SFM R`d`u]i. 2. 12.11.2014 ora 12.00, SC Iurescu Serv
Exim SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Fr`t`u]ii
Vechi nr. 33, Jude] Suceava, cod de identificare fiscal`
7385168: teren în suprafa]` de 400 mp, înscris în
cartea funciar` a comunei Fr`t`u]ii Vechi nr. 30285,

Nr. cadastral/ Nr. topografic Top: 1493, situat în loc.
Fr`t`u]ii Vechi, jud. Suceava, pe care se afl` situat`
moar` de grâu [i porumb cu urm`toarele elemente
de identificare (Val] porumb VP825 – Tople], Moar`
de nutre] SP320 – Tople], Val] VUM1025 – Tople], Val]
universal VUM1025 – Tople], Cur`]itor CC05, Decojitor, Sit` plan` SP612, Transmisie, Selector, separator,
aspirator, Zdrobitor tip Welzep, Wittenberg, Ma[in`
de cur`]at Tople], Sistem de filtrare, motor moar`
grâu 35kw, Siloz 9t, Siloz 30t, motor moar` (rezerv`),
alte subansamble/ instala]ii), pre] de evaluare/ de
pornire al licita]iei 399.035 lei (exclusiv TVA**).
Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: SFM R`d`u]i. 3.
12.11.2014 ora 14.00, SC Dobrica Serv SRL cu domiciliul
fiscal în localitatea R`d`u]i, str. Gen. Iacob Zadick, nr.
19, ap. 12, Jude] Suceava, cod de identificare fiscal`
6552420: cl`dire în suprafa]` de 20.3 mp, compus`
din 1 camere [i construit` din cadre beton armat [i
compartiment`ri din c`r`mid` situat` în localitatea
R`d`u]i, str. Gen. Iacob Zadick, nr. 19, ap. 12, Jude]
Suceava, pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei
32.900 lei (exclusiv TVA*): Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: Banc Post SA, SFM R`d`u]i. 4. 12.11.2014 ora
15.00, SC Evcorp Electronics SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea Vicovu de Jos, str. [os. Na]ional`, nr. 44,
Jude] Suceava, cod de identificare fiscal` 7282626: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evaluare sau de
pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit***): 1. Transmitator optic, Model
Triscope, 2787 lei; 2. Sta]ie digital` cu accesorii, Model
UFN500, 10582 lei; 3. Cabine termopan – 2 buc, 2939
lei; 4. Laptop DELL, 916 lei; 5. Re]ea cablu internet [i
moderniz`ri, 162433 lei. Bunurile mobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: SFM R`d`u]i. *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii
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 nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. **) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii
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 nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. ***) Regimul [i cotele de tax` pe
valoarea ad`ugat` aplicabile 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 prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare, orele 15, la sediul SFM R`d`u]i –
str. 1 Mai, nr. 3: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se 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 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 obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230561067.

PIERDERI
Pintican Simion pierdut legitima]ie Nr. 01254, seria
LRMP, lupt`tor pentru victoria revolu]iei rom~ne din
decembrie 1989, eliberat` de SSPR la data de
21.06.2010. O declar nul`.
Pierdut CI [i certificat constator firma Vlad Costel PFA,
sediu social Bucure[ti, Str. D-na Ghica nr. 32, bl. 12 sud,
sc. 3, ap. 84, Sector 2, F40/2250/25.09.2007, CUI
22460409 [i punct de lucru sat Aprozi, jud. C`l`ra[i,
Str. Mihail Sadoveanu nr. 28. Declar nul.
Pierdut certificat de \nregistrare [i certificat constatator emis \n baza art. 17 pentru Aviat International
Holdings, INC.Delaware-Sucursala Bucure[ti Rom~nia,
CUI 14479281. Le declar nule.
IT Secure Pro SRL, J40/8654/2007, CUI: 21672071 declar` pierdut [i nul certificatul constatator la ter]i nr.
158749/2008.
SC Transilvania Broker de Asigurare – Sucursala Pite[ti
anun]` pierderea poli]elor de asigurare, în alb, emise
de SC Euroins, nr. HA 521067 – 521071. Se declar` nule.
SC Transilvania Broker de Asigurare – Sucursala Pite[ti
anun]` pierderea chitan]ei emise de Generali România, seria GLIAS, nr. 2259664, exemplarul 1 [i 2. Se declar` nul`.
SC Achizi]ii Piei [i Lîn` SRL Buz`u, declar` pierdut [i
nul certificat de înmatriculare auto, BZ-02-ULJ.
Pierdut proces verbal eliberat în 16.09.1971, pe numele
R`du]` Ion [i Vasilica. Îl declar nul.
Pierdut certificat de înregistrare al SC Elgima Star SRL
sediu social Bucure[ti, sect. 5, Str. Ing.Teodor Dragu,
nr. 35, parter, camera P04, CUI 32276153,
J40/11783/23.09.2013, seria BNR2824443.
Pierdut proces verbal eliberat în 18.12.1978, pe numele
Tomu]a Ioan. Îl declar nul.
Pierdut pa[aport seria 085288191, pe numele Miu]`
Anca {tefana, cet`]enie român`, CNP 2871004385574,
din Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea. Se declar` nul.
Pierdut Carte de interven]ii [i Registru Special A.M.E.F.SAPEL SHOP seria 2010409; Pierdut Carte de interven]ii [i Registru Special A.M.E.F.-SAPEL SHOP seria
2010269; Pierdut Carte de interven]ii [i Registru Special A.M.E.F.-SAPEL SMART 258 seria 2010409. Le declar nule.
Declar pierdut` [tampila rotunda Sec]iei de Neurochirurgie a Spitalului “Sf. Pantelimon” cu înscrisul
“Sec]ia Neurochirurgie”.
Pierdut certificat constatator nr. 65627/08.12.2009,
emis conform Legii 359/2004, aferent activit`]ilor autorizate a se desf`[ura la sediul social, apar]inând societ`]ii VEN Production SRL, C.U.I. 21899105. Îl declar
nul.
Declar pierdute [i nule Contract de vânzarecump`rare din adresa Bld. Alexandru Obregia (fost
Metalurgiei) nr. 35, bl.35A, sc.1, ap.19, Sector 4, Bucure[ti, Certificat de na[tere, pe numele Laz`r Maria.

