JURNALUL NA}IONAL Miercuri, 3 septembrie 2014

12

Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Prim`ria comunei R`te[ti, jude]ul Arge[ organizeaz`
concurs în vederea ocup`rii unui post de Inspector la
compartimentul SVSU -personal contractual perioad`
nedeterminat` precum [i a unui post de paznic la compartimentul auxiliar – personal contractual perioad`
nedeterminata în data de 20 Octombrie 2014, ora 9,30
pentru Inspector si 20 Octombrie ora 13:00 pentru
Paznic- proba scris` iar sus]inerea interviului va fi afi[at
la sediul Prim`riei R`te[ti, jude]ul Arge[ dup` afi[area
rezultatelor la proba scris`. Termen limit` depunere
dosar 17 Septembrie 2014 la sediul Prim`riei R`te[ti,
jude]ul Arge[ la compartimentul Resurse Umane.
Cerin]ele postului: studii superioare – în vederea
ocup`rii postului de Inspector; studii medii, generale,
în vederea ocup`rii postului de Paznic; capacitatea de
organizare [i planificare a activit`]ilor curente; ]inuta
business; fluen]a verbal; personalitate dinamic`, comunicativ`, organizat`, analitic`; loialitate [i confiden]ialitate.
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor
Copilului [i Adop]ie, cu sediul în B-dul Gheorghe
Magheru nr. 7, sector 1, Bucure[ti, scoate la concurs în
data de 25.09.2014, ora 10:00, la sediul Autorit`]ii, postul temporar vacant de consilier juridic superior.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice
temporar vacante de consilier juridic, gradul profesional superior:-studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
în domeniul [tiin]elor juridice; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice:
minimum 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 organizarea [i dezvoltarea carierei
func]ionarilor 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 specialitatea studiilor necesare
ocup`rii func]iei publice; e) cazierul judiciar; f) adeverin]a care s` ateste starea de s`n`tate
corespunz`toare, eliberat` cu cel mult 6 luni anterior
derul`rii concursului de c`tre medicul de familie al
candidatului sau de c`tre unit`]ile sanitare abilitate; 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 originalul de c`tre secretarul comisiei de
concurs. Bibliografia se ridic` de la sediul Autorit`]ii
în momentul depunerii dosarului de concurs. Dosarele
de concurs se depun în termen de maximum 8 zile de
la data public`rii anun]ului. Informa]ii suplimentare
se ob]in la telefon: 021/310.07.89.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi,
burlane, paraz`pezi, reducere p~n` pe 15.09.2014 35%;
0724.716.882.
Repara]ii acoperi[uri, tigl`, jgheaburi, burlane, tabl`
zincat`, dulgherie, cur`]`m jgheaburi; 0722.722.743.

VÂNZåRI IMOBILE
Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la intrare \n
Balote[ti. Pre] negociabil. Tel. 0722.764.158.

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

|NCHIRIERI OFERTE

ministrator (domiciliat \n jud. Ia[i, st Dancu, com. Holboca) [i ap`r`tor desemnat \n calitate de curator special – av. Hutanu Georgiana, este citat` \n calitate de
intimat` \n dosarul nr. 10506/245/2013, având ca
obiect preten]ii, \n data de 17.09.2014, ora 9, Sec]ia II
Civil` – Contencios Administrativ [i Fiscal, cam. S.VIII,
et. IV, la Tribunalul Ia[i, recurent fiind SC Salubris SA
Ia[i, cu sediul în Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43.
Numi]ii Serpaz Marian [i Serpaz Georgeta sunt cita]i
în calitate de pârâ]i la Judec`toria Gala]i- Sec]ia Civil`
în dosarul nr.21736/233/2012 pentru data de
30.09.2014, ora 09.30, în proces cu reclamanta }u]u
Zamfira pentru fond- preten]ii civile.
P~r~tul Purghel Constantin-Anghel este citat la
Judec`toria B`lce[ti, jud.Vâlcea pentru 15.09.2014, în
dosarul de partaj succesoral nr.1030/185/2012.

DIVERSE
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator Liscan Aurel, anun]` numirea acesteia \n
calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Smart
Royal Distribution Group SRL cu sediul \n Bucure[ti,
Sectorul 3, Bucure[ti Sectorul 3, Str. Patrio]ilor, Nr. 3,
Bloc PM17, Scara 1, Etaj P, Ap. 4, CUI 21719026, cu
\ndeplinirea atribu]iilor prev`zute de art. 25 din legea
85/20006, conform \ncheierii de sedin]` din data de
17.09.2013 pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a
VII-a Civil` \n Dosar nr. 27439/3/2012.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în dosarul 3386/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Groza Alin Petru Intreprindere Individuala CUI 25946340 F05/1394/2009 îi
anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c` sa deschis procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2006
[i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Groza Alin Petru Intreprindere Individual` este data de 15.09.2014; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 22.09.2014; 3. termenul pentru solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de
29.09.2014 [i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi data 29.09.2014; 4. prima
[edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc în data de
29.09.2014, ora 14.00, la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în dosarul 3234/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Geolena Trans SRL CUI
9711341 J05/1060/1997 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Geolena Trans SRL este data de 15.09.2014; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi
data de 22.09.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de 29.09.2014 [i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 29.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc în data de 29.09.2014, ora 14.00, la
adresa Private Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în dosarul 3257/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC ZFM Montaj SRL CUI
32244364 J05/1493/2013 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
ZFM Montaj SRL este data de 15.09.2014; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi
data de 22.09.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de 29.09.2014 [i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 29.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc în data de 29.09.2014, ora 14.00, la
adresa Private Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap. 11, jude]ul Bihor.

LICITA}II

Închiriez spa]iu comercial zon` central`, Strada
Buze[ti, nr. 63-69, Bl.A3, parter (Ing Bank, DHL). Dot`ri:
aer condi]ionat, înc`lzire proprie, gresie, vitrin` termopan.Tel. 0757.424.028, pre] 350 Euro.

CITA}II
Pârâ]ii Botea Ionu], Botea Cristian, Botea Marioara,
Botea Vasilica, sunt cita]i în Dosarul nr. 1538/329/2013
la Judec`toria Turnu M`gurele, la data de 22.09.2014,
ora 08.30 reclamanta fiind Neamu Mariana.
C`r`mid` Viorel Dumitru este chemat \n calitate de
p~r~t la Judec`toria Slatina \n 22.09.2014, ora-9.00,
complet C5, de Caramid` Ionela Alina \n dosarul de divort nr. 12134/311/2013
Lupu Florica Larisa, în calitate de reclamant`, chem în
judecat` pe pârâtul Horvat Andrei, cu domiciliu în
C`lim`ne[ti, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr 36 A, în
dosar 313/198/2014, la Judec`toria Brezoi – exercitarea
autorit`]ii p`rinte[ti, pentru data de 10.09.2014.
SC Hol Avantaj Twins SRL, cu sediu social \n Ia[i, {os. Albinet nr. 33, construc]ia C2/2, cam. 1 [i sediu secundar
\n Ia[i, str. Bucium - Grup Scolar Radu Cernatescu,
reprezentat` prin Barbu Alexandru – \n calitate de ad-

SC EKO MP SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` proprietatea
imobiliara apartinand debitoarei la pretul de evaluare.
Licita]ia va avea loc în 05.09.2014, ora 11/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii
vânzarea va fi reluat` în ziua de 19.09.2014, aceea[i or`,
în acela[i loc.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie
public`, în fiecare zi de vineri incepand cu data de
05.09.2014, bunurile apartinând urm`torilor debitori:
Apollo-Ela SRL (proprietate imobiliar` situat` în Câmpina, str. I.H. R`dulescu, nr. 39, jude] Prahova
(Sp+P+E+M) + teren intravilan in suprafata de 773 mp
la pre]ul de evaluare redus cu 75%, respectiv
385.683,50 lei lei f`r` TVA, ora 12.00);Calco Prod SRL
(proprietate imobiliar` situata in Ploiesti, str. Carpenului, nr. 11, jud. Prahova (teren cu suprafata de 949 mp,
moara, spatiu depozitare, anexa, cabina poarta) la pretul de evaluare redus cu 50%, respectiv 334.198,50 lei
fara TVA; 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
40%, respectiv 133.990,00 lei fara TVA, ora 10.00); SC
Dog Protection SRL bunuri mobile la pretul de evaluare
redus cu 25%, ora 14.00; SC Staliola Serv SRL bunuri
mobile (bijuterii fantezie, curele, genti inlocuitor, bentite material textil, articole par, diademe plastic, mese,
Publicitate

clestisoare, cercei) la pre]ul de inventar redus cu 50%
si cu un discount pentru vanzarea fortata de 20%
(89.108,40 lei), ora 14.30; Demeter Construct SRL-bun
imobil compus din teren intravilan de 5.022 mp, C1magazie, C2-magazie, C3-atelier reparatii si C4-WC, situat în Urlati, str. Orzoaia de Jos, nr. 45, jud. Prahova la
pretul de evaluare redus cu 50% (94.760,00 lei fara
TVA echivalentul a 21.290 euro fara TVA), ora 12/30. 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%. Licitatiile vor avea loc la
sediul lichidatorului Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Visilvic Prod SRL desemnat prin
Sentin]a Civil` nr. 10631 din data de 09.12.2013, pronun]at` \n Dosar nr. 18779/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la v~nzare a bunului imobil aflat \n proprietatea SC Visilvic Prod SRL const~nd \n apartament situat \n Bucure[ti, Bd. Camil Ressu, nr.57A, bl. 2B, sc.1,
et.3, ap.15, sector 3 \n valoare total` de 32.400 euro exclusiv TVA., identificat [i inventariat conform raportului de reevaluare aprobat \n prezenta cauz` [i a
publica]iei de v~nzare \ntocmit` cu aceasta ocazie.
V~nzarea bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite
se va organiza \n data de 10.09.2014 ora 15,00 prin
licita]ie public` cu strigare. Locul de desf`[urare a
licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de \nscriere la
licita]ie men]ionate \n caietul de sarcini, cel t~rziu
p~n` \n preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea
bunurilor, pre]ul acestora, condi]iile de \nscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a acestora se
pot ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona de
la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la tel. 021.227.28.81
Municipiul Ploie[ti –S.P.F.L. Ploie[ti-anun]`: În temeiul
art. 162 din O.G. nr. 92/2003, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut ca în data de
26.09.2014, ora 11.00, în România, jude]ul Prahova, municipiul Ploie[ti, str. Independen]ei, nr. 16, se va vinde
prin licita]ie urm`torul bun imobil, proprietate a debitorului SC Karom Plus SRL cu domiciliul fiscal/sediul în
România, jude]ul Ia[i, municipiul Ia[i, str. Carol I, nr.3,
cam. 3, CUI 26692134, dosar de executare
34367/12.12.2012, 65049/16.04.2013, 74423 /14.07.2014,
79330/28.07.2014, 85327/14.08.2014. Cl`dire hala C18
în regim p+2e (par]ial), având suprafa]a construit`
desf`[urat` de 3716 mp, cl`dire post trafo C19 având
suprafa]a construit` desf`[urat` de 35.03 mp [i teren
intravilan aferent cl`dirilor în suprafa]` total` de 3525
mp, parte indiviz` din suprafa]` total` de 35693 mp,
conform schi]ei anexate în Raportul de Evaluare Proprietate Imobiliar` întocmit de expert evaluator ing. Ciocoiu Petre, situat în intravilanul mun. Ploie[ti, str.
Pompelor, nr.3, de]inut în baza contractului de vânzare
cump`rare nr. 776/01.04.2010, înscris în cf. 1148/bis a localit`]i Ploie[ti, având num`rul cadastral al bunului
imobil 1717/2/1/2/1, pre] de evaluare/de pornire al
licita]iei 3255757 lei inclusiv TVA 24 %, diminuat cu 50%
pentru a dou` licita]ie conform art.162, alin (8) din OG
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal`, republicat` în 2007, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, 1627879 lei inclusiv TVA. Bunurile imobile mai
sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele sarcini:
contract de ipotec` nr.119/02.09.2010 emis de NP Vicol
Alexandru în favoarea Sindilaru Iulian R`zvan, contract
de ipotec` nr. 120/02.09.2010 emis de NP Vicol Alexandru în favoarea Mih`ilescu Irina, sechestru executoriu
în favoarea Serviciul Public Finan]e Locale Ploie[ti, conform procesului verbal de sechestru asupra bunurilor
imobile nr.41309/09.05.2014 [i 25223/05.03.2014. Pentru bunul imobil prev`zut mai sus au comunicat titluri
executorii urm`torii creditori: Serviciul Public Finan]e
Locale Ploie[ti,cu sediul în Ploie[ti, str. Independen]ei,
nr.16, jud. Prahova, Prim`ria Municipiului Ia[i, cu sediul
în Ia[i, str. {tefan cel Mare [i Sfânt, nr.15, jud. Ia[i,
Mih`ilescu Irina, cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. {tefan
cel Mare [i Sfânt, nr.4, jud. Ia[i. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` instiinteze despre aceast` organul de executare, înainte de
dat` stabilit` pentru vânzare.To]i cei interesa]i în cumparea bunurilor sunt invita]i s` se prezinte la dat` stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop, iar
pân` la acel termen s` depun` documentele de participare la licita]ie pân` la data de 25.09.2014, ora 16.30 inclusiv. Caietul de sarcini poate fi achizi]ionat de la
Serviciul Urm`rire [i Încasare Crean]e Bugetare al creditorului cu sediul în localitatea Ploie[ti, str. Sos. Vestului,(fosta [coal` de [oferii), nr.19, et.2, cam.1. Pentru
informa]ii suplimentare, va pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0344- 860107, int. 107
Compania Na]ional` De C`i Ferate “CFR” SA, Sucursala
Regionala De C`i Ferate Bra[ov – Divizia Patrimoniu,
cu sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr.1, organizeaz` la
sediul societ`]ii, licita]ie public`, deschis`, cu strigare,
în data de 26.09.2014 de la ora 11.00 pentru închirierea
de loca]ii (spa]ii [i terenuri) disponibile în vederea
desf`[ur`rii de activit`]i comerciale, prest`ri servicii,
publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe raza
sta]iilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate în subordinea
Sucursalei Regionala CF Bra[ov. Pentru detalii privind
loca]ia (amplasarea), suprafa]a, destina]ia (obiect de
activitate), tariful minim de pornire al licita]iei, taxele
necesare a fi achitate pentru participarea la licita]ie,
v` pute]i adresa la sediul Sucursalei Regionale CF
Bra[ov– Divizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107,
0268/410108) sau pute]i accesa site-ul www.cfr.ro –
CFR SA- Licita]ii interne– nivel regional- închirieri. Documenta]iile necesare particip`rii la licita]ie (caiete de
sarcini [i anexe) se procur`, contra cost, de la sediul

Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patrimoniu. Documentele necesare admiterii particip`rii
la licita]ie se vor depune la sediul Sucursalei Regionale
de C`i Ferate Bra[ov – Divizia Patrimoniu, pân` la data
de 22.09.2014.
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 Suceava. Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 6727076 / 2014. Nr. 160357 din 27.08.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014, luna Septembrie, ziua 18. În temeiul art. 162, alin.
(1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 18, luna
septembrie, orele 10.00, anul 2014, în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: S.C. Trust Orizont S.A., cu domiciliul fiscal în
mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 37, jud. Suceava, cod
de identificare fiscal` RO 6727076: Nr. crt.. Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`:. Pre]ul de evaluare
sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA: Cot` TVA. Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: 1.
Autoutilitar` furgon marca Iveco Model 35S9 Daily, an
fabrica]ie 2004, culoare alb, serie sa[iu
ZCFC3562105483767, nr. \nmatriculare SV 09 RRI.
20.600 lei. 24%. Liber de sarcini; 2. Autoutilitar` BB furgon marca Iveco 35S9V, an fabrica]ie 2006, culoare alb,
serie sa[iu R01S46L3310001, nr. \nmatriculare SV 09
RRJ. 18.800 lei. 24%. Liber de sarcini; 3. Autoturism
marca Berlin`, an fabrica]ie 2004, culoare negru, serie
sa[iu WBANC71070B656962, nr. \nmatriculare SV 11
CIA. 34.200 lei. 24%. Liber de sarcini; 4. Autoturism cu
utilizare multipl`, marca Fiat 169/Axa1a Panda, an fabrica]ie 2004, culoare ro[ie, serie sa[iu
ZFA16900000109985, nr. \nmatriculare SV 08 WSN.
5.400 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 5. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/Axa1a Panda, an fabrica]ie 2004, culoare ro[ie,
serie sa[iu ZFA16900000122756, nr. \nmatriculare SV
08 WSM. 1.000 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank
SA Bucure[ti; 6. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/Axa1a Panda, an fabrica]ie 2004, culoare albastru, serie sa[iu ZFA16900000096946, nr.
\nmatriculare SV 08 WTB. 9.900 lei. 24%. Gajat \n
favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 7. Autoturism cu
utilizare multipl` marca Fiat 169/Axa1a Panda, an fabrica]ie 2004, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000113455, nr. \nmatriculare SV 08 WTA.
12.600 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 8. Remorc` DB transport containere marca
Krone AZW18, an fabrica]ie 1996, culoare negru, serie
sa[iu WKEAZW18000T71172, nr. \nmatriculare SV 80
KYA. 26.100 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 9. Automobil mixt marca Dacia D 1307 PU
SFSB-4 1.9D-4WD, an fabrica]ie 2003, culoare gri,
serie sa[iu UU1D4F76X33359341, nr. \nmatriculare SV
08 ACV. 4.200 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank
SA Bucure[ti; 10. Autoutilitar` furgon, marca Mercedes
Benz, 904.6KA/ Sprinter 416CDI, an fabrica]ie 2004,
culoare alb, serie sa[iu WDB9046631R699864, nr.
\nmatriculare SV 07 ESW. 24.800 lei. 24%. Gajat \n
favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 11. Autoturism AB
berlin` cu hayon marca Honda GD1 1, an fabrica]ie
2008, culoare ro[ie, serie sa[iu JHMGD18508S219305,
nr. \nmatriculare SV 93 HUP. 31.100 lei. 24%. Liber de
sarcini; 12. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis`,
marca Iveco ML120E18 RMSCY0, an fabrica]ie 2007, culoare alb, serie sa[iu ZCFA1ED0202506991, nr. \nmatriculare SV 10 ZKB. 125.100 lei. 24%. Gajat \n favoarea
Banca Comercial` Român` SA; 13. Autoutilitar` BA
suprastructur` deschis` marca Iveco MLC120E18
RMSCW0, an fabrica]ie 2007, culoare alb (albastru),
serie sa[iu ZCFA1ED0202510061, nr. \nmatriculare SV
10 ZJD. 116.200 lei. 24%. Gajat \n favoarea Banca Comercial` Român` SA; 14. Autoutilitar` BA suprastructur`
deschis` marca Iveco ML180E24 RMSCF6, an fabrica]ie
2007, culoare alb (gri), serie sa[iu ZCFA1TJ0202512943,
nr. \nmatriculare SV 10 XWU. 134.100 lei. 24%. Liber de
sarcini; 15. Autoutilitar` BA suprastructur` deschis`
marca Iveco ML180E24 RMSCF5, an fabrica]ie 2007, culoare alb, serie sa[iu ZCFA1TJ0202510059, 3nr. \nmatriculare SV 10 XWR. 85.000 lei. 24%. Liber de sarcini; 16.
Autoutilitar` BA suprastructur` deschis` marca DAF
LF55.250 KONAF2, an fabrica]ie 2006, culoare galben,
serie sa[iu XLRAE55CF0L327370, nr. ?nmatriculare SV
10 RAK. 136.300 lei. 24%. Liber de sarcini; 17. Autoturism AF vehicul cu utilizare multipl` marca Hyundai
CM F7D14, an fabrica]ie 2007, culoare albastru, serie
sa[iu KMHSH81WP7U109985, nr. ?nmatriculare SV 10
MKE. 41.100 lei. 24%. Liber de sarcini; 18. Autoturism
cu utilizare multipl` marca Fiat 169/Axa1a Panda, an
fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie sa[iu
ZFA16900000693257, nr. \nmatriculare SV 10 MKF.
12.600 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 19. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/Axa1a Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie,
serie sa[iu ZFA16900000693169, nr. \nmatriculare SV
10 HVE. 12.600 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank
SA Bucure[ti; 20. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/Axa1a Panda, an fabrica]ie 2006, culoare ro[ie, serie sa[iu ZFA16900000694083, nr. \nmatriculare SV 10 HVD. 9.900 lei. 24%. Gajat \n favoarea
Piraeus Bank SA Bucure[ti; 21. Autoturism cu utilizare
multipl` marca Fiat 169/Axa1a Panda, an fabrica]ie
2006,
culoare
albastru,
serie
sa[iu
ZFA16900000693263, nr. \nmatriculare SV 10 HUZ.
13.000 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 22. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/Axa1a Panda. an fabrica]ie 2006, culoare albastru,
serie sa[iu ZFA16900000689885, nr. \nmatriculare SV
10 GZO. 13.000 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank
SA Bucure[ti; 23. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/Axa1a Panda, an fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie sa[iu ZFA16900000694155, nr.
\nmatriculare SV 10 GBN. 11.700 lei. 24%. Gajat \n
favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 24. Autoturism
berlin` cu hayon marca Daewoo MF484 / Matiz, an
fabrica]ie 2006, culoare alb, serie sa[iu
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UU6MF48416D087712, nr. \nmatriculare SV 10 FNV.
59.400 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 25. Autoturism berlin` cu hayon marca Daewoo MF484 / Matiz, an fabrica]ie 2006, culoare alb,
serie sa[iu UU6MF48416D086316, nr. \nmatriculare SV
10 FNU. 59.400 lei. 24%. Gajat \n favoarea Piraeus Bank
SA Bucure[ti; 26. Autoutilitar` furgon marca Ford Fady
/ Transit, an fabrica]ie 2006, culoare alb, serie sa[iu
WF0LXXTTFL6S29526, nr. \nmatriculare SV 10 FNX.
23.900 lei. 24%. Liber de sarcini. Total: 1.042.000 lei.
Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditor: DGRFP Ia[i - AJFP Suceava; Piraeus Bank SA Bucure[ti; Banca Comercial` Român`
SA. Sarcini: Proces - verbal de sechestru pentru bunuri
mobile nr. 158105 / 28.08.2013; Gaj; Gaj. 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 10.00 la sediul AJFP Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia prev`zut` de art. 162
din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu toate modific`rile [i complet`rile
ulterioare, respectiv: 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 Registrul 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
fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale),
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 – 173 din O.G. 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 nostru
sau la telefon num`rul 0230-521.358, int. 417.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii
nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de
locuin]` situat în Oradea, P-cul Traian, nr. 7. Calendarul
licita]iei: - în perioada 02.09.2014 – 17.09.2014 ora 9:00
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 caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu
documentele de calificare se va face la dat` de
17.09.2014 ora 12:00, în prezen]a comisiei de vânzare [i
a reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie
public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la data de
17.09.2014, ora 13:00. Documentele de calificare necesare pentru participarea la licita]ie: A. Pentru societ`]i
comerciale: 1. copie de pe certificatul de înmatriculare
eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe actul
constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2.
scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o banca
comercial` român`; 3. dovada privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent;
3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4.
declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului
legal al societ`]ii comerciale, din care s` rezulte c`
aceast` nu se afl` în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuternicire pentru persoana participant` la
strigare din partea ofertantului. 6. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare
[i a garan]iei de participare-original [i xerocopie. - fi[a
ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare
(Anex` nr. 1); B.Pentru comercian]i sau prestatori de
servicii, persoane fizice sau asocia]ii familiale: 1. copie
de pe actul de identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de
func]ionare eliberat` de autoritatea competen]` sau
de pe actul legal de constituire, dup` caz, 3. dovad`
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea

unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul
fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind
plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al
statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în
raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4.
documentele justificative privind plata contravalorii
taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; - fi[a ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare (Anex` nr. 1); Suprafa]` util`
total` a construc]iei: s.u = 44,48 mp. Suprafa]` construit` total`: 60,0 mp. Cota parte de teren aferent =
73/1069 mp. Pre]ul minim de vânzare este de 64.000
Euro. Pre]ul de pornire : va fi stabilit de c`tre comisie,
în func]ie de raportul cerere [i oferta, prin organizarea
licita]iei dup` regula licita]iei competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în c`dere, cu
pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz`
TVA la vânzare. 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 17.09.2014,
ora 900, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar`
Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancar` pentru participarea la licita]ie. Taxa de participare este de
100 lei, se va achita la casieria Administra]iei Imobiliare Oradea – Sala Ghi[eelor – parter pân` la data de
17.09.2014, ora 900, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Simona Curta,
Aurelian Cisma[ – consilieri Compartiment Spa]ii, Administra]ia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int.
126. Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca accesând site-ul www.oradea.ro
, sec]iunea Licita]ii. Cristian Beltechi - director general,
Claudia Purde - director general ADJ.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marf` pe numele Vasile
Adrian. |l declar nul.
Pierdut atestat profesional transport marf` pe numele
Ristea Victor. |l declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral` ap. 8, Str. Georges
Clemanceau nr.4, pe numele Nagy Petre. O declar nul`.
Pierdut contract-construire nr. 13917/16.08.1973 [i proces-verbal predare - primire recep]ie eliberat 29.01.1974,
pe numele Dobre Ion. Le declar nule.
Pierdut scheder tahograf nr. SEW, seria 000, eliberat
de A.R.R. Vrancea la data de 20.12.2013 pe numele
Hozoc Tudorel. Se declar` nul.
Pierdut licen]` de utilizare a frecven]elor radio nr. MMNAV 31/2007 [i autoriza]ie asignare nr. A/7153/2007
plus Nava Veterinarul [i autoriza]ie nr. A/7129/2009
–nava HOLDA 1 pe numele DSVSA –Tulcea. Se declar`
nule.
Pierdut legitima]ie serviciu pe numele Zoican Olimpia
Iulia angajat la IFACF-ORL „Prof. Dr. D. Hociota” Bucuresti.
SC Advice Group SRL cu sediul social în Bucure[ti, Sector 3, Cal. Mo[ilor nr.88, sc.E, ap.65, parter, având C.U.I.
21468056, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/6377/28.03.2007 a pierdut certificat de înregistrare
seria B nr. 0846042 eliberat la data de 02.04.2007 [i
certificat constatator pentru sediul social din
Bucure[ti, Cal. Mo[ilor nr.88, sc.E, ap.65, parter, Sector
3, emis în baza declara]iei nr. 127351/27.03.2007, eliberat la data de 28.03.2007. Le declar`m nule.
{tefan G. [tefan declar pierderea autoriza]iei de construire nr. 277/5.02.1997 emis`- Prim`ria Ciorogârla
pentru construc]ie locuin]`.
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