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OFERTE SERVICIU
Consiliul Local Petrila- Serviciul Public Local de Asisten]`
Social` Petrila, Jud. Hunedoara anun]`: Consiliul Local
Petrila- Serviciul Public Local de Asisten]` Social` Petrila
organizeaz` la sediul din Petrila, Strada 8 Martie, bl.33,
parter, concurs de recrutare pentru ocuparea
urm`toarelor func]ii publice de execu]ie vacante: 1. Com-
partimentul protec]ie social`: -inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant- 1 (unu) post; 2. Compartiment
protec]ia copilului: -inspector, clasa I, grad profesional
debutant- 1(unu) post; -inspector, clasa I, grad profesional
asistent- 1 (unu) post; 3. Compartiment asisten]` social`-
cantina: -inspector, clasa I, grad profesional debutant-
1(unu) post. Concursul va avea loc în data de 03.12.2014,
ora 10.00 proba scris` [i 05.12.2014, ora 10.00 interviul.
Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicat`, privind
Statutul func]ionarilor publici (r2), precum [i urm`toarele
condi]ii de participare: -studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; -vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei pub-
lice de inspector, clasa I, grad profesional asistent: minim
1(unu) ani. Dosarele se vor depune în maximum 20 zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public Local de
Asisten]` Social` Petrila [i trebuie s` cuprind` obligatoriu
documentele prev`zute de art.49 din HG nr.611/2008, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Bibliografia este
afi[at` la sediul institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon: 0254.550.434, Compartimentul contabil-
itate- resurse umane.

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

VÂNZåRI 2 CAMERE
Mihai Bravu- Dristor McDonald’s, bloc stradal, 1990 P/8,
cf.1, decomandat, 2 gr.sanitare, T+G+F, calorifere noi an-
tifonat. Ideal locuit/firm`, birou avocatur`, notariat, cab-
inet etc. Intrare/vedere stradal`. Se accept` credit. Pre]:
65.000E, 0726.704.033.

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

VÂNZåRI IMOBILE
Societate comercial` vinde: 1. Imobil birouri [i cabinete
medicale, situat \n zona central` a ora[ului Constan]a,
av~nd o suprafa]` total` util` de 1.216 mp [i teren aferent
\n suprafa]a de 364 mp, regim de \n`l]ime
S+P+2E+Terasa acoperit`, la pre]ul de 5.207.000 lei. Imo-
bilul are toate utilit`]ile, imbun`t`]iri moderne [i este
\ntr-o starea foarte bun`; 2. Cas` de locuit P+M, cu toate
utilit`]ile, situat` \n N`vodari (Mamaia Sat), str. M17, lot
2, av~nd o suprafa]` util` de 212 mp [i teren aferent de
387 mp, la pre]ul de 543.200 lei exclusiv TVA. Casa este
nou construit` [i este amplasat` \n cartierul de vile din
Mamaia Sat; 3. Teren \n suprafa]` de 6.000 mp, situat \n
extravilanul localit`]ii N`vodari, sola 51, Parcela A 362/1/2,
la pre]ul de 108.800 lei. Terenul se afl` \n imediata
vecin`tate a Canalului Poarta Alba – N`vodari. Alte in-
forma]ii se pot ob]ine la tel 0720300464.

ERATå
Erat` la anun]ul de pres` publicat de Junior Group SRL
\n ziarul Jurnalul Na]ional la data de 14.10.2014 s-a strecu-
rat o gre[eal`. Astfel, valoarea total` a proiectului nu este
634.265,00 lei din care asisten]a financiar` neram-
bursabil` 341.582,00 lei, valoarea corect` fiind de
689.440,00 lei din care asisten]a financiar` neram-
bursabil` 353.318,00 lei.

Erat`: La anun]ul de pres` publicat de Tonis Trade SRL \n
ziarul Jurnalul Na]ional la data de 22.10.2014 s-a strecurat
o gre[eal`. Astfel, valoarea total` a proiectului nu este
389.578,00 lei din care asisten]a financiar` neram-
bursabil` 192.208,00 lei, valoarea corect` fiind de
440.730,72 lei din care asisten]a financiar` neram-
bursabil` 214.754,80 lei.

CITA}II
Doamna Matei Elena, fiica lui Grecu Viorica, cu domicil-
iul în comuna Mioarele, nr. 126, jud. Arge[, având cali-
tatea de intimat în dosarul nr. 1253/280/2013 aflat pe
rolul Judec`toriei Pite[ti, sunte]i chemat` în aceast` in-
stan]`, Complet C19, în data de 21 Noiembrie, ora 8.30,
în proces cu Primarul Comunei M`r`cineni în calitate de
pre[edinte al Comisiei Locale de Fond Funciar
M`r`cineni, în cauza având ca obiect revizuire - fond fun-
ciar al`turi de intima]ii  Grecu Ion, Iosif Viorel, Iosif Virgil,
Iosif Maria, Visoiu Victoria, Vârtopeanu Valerica, Iosif Vic-
toria, Iosif Ion.

Numita Mitric` Florentina, cu ultimul domiciliu în Co-
muna Pâr[coveni, Satul Olari, Jude]ul Olt, este citat` in
data de 17.11.2014, C1, la Judec`toria Bal[, în calitate de
pârât` în dosarul nr. 2879/184/2014 pentru „divor]“, recla-
mant fiind Mitric` Nicolae.

Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Zalum (Coconu) Ani[oara la
Judec`toria Ro[iori de Vede, str. M`r`[e[ti, nr. 52 în
dosarul civil nr. 845/292/2009 la data de 13 noiembrie
2014 în dosarul partaj-succesoral reclamant` fiind ]iparu
Mariana.

Gugeanu Maria Simona, cu ultim domiciliu cunoscut \n
sat. Sarca, com. Baltati, jud. Ia[i, este chemat` la
Judec`toria Pa[cani, cu sediu \n Pa[cani, str. Gr`dini]ei,
nr.8, jud. Ia[i, \n ziua de 18 noiembrie 2014, ora 9:00, com-
plet C1MF, \n calitate de p~r~t`, \n proces cu Gugeanu
Dan, \n dosarul nr. 37539/245/2013 av~nd ca obiect –
divor] cu minori; exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti.

Podgoreanu Veronica Magdalena cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Ora[ Bicaz, str. Cozmitei, nr. 16, Jude] Neam]
este citat \n calitate de p~r~t, la data de 19.11.2014, \n
Dosar nr. 1387/188/2013 aflat pe rolul Judec`toriei Bicaz,
camera B, \n proces cu SC Infinity SRL Ploie[ti, \n calitate
de reclamant, pentru Fond – preten]ii.

DIVERSE
SC Leopin Forest SRL cu sediul în loc Ruc`r, str. M`ra nr. 1,
Arge[, CUI 32999088, anun]` publicul interesat asupra
solicit`rii autoriza]iei de mediu pentru activitatea „Ex-
ploatare forestier`, cod CAEN 0220”, la A.P.M. Arge[. In-
forma]ii se pot solicita de la sediul A.P.M. Arge[, Pite[ti,
str. Egalit`]ii nr. 50A, jud. Arge[.

Lichidator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian cu sediul \n
Ploie[ti, Str. V`leni, nr. 65, jud. Prahova, notific` de-
schiderea procedurii simplificate de insolven]` a SC
Gevart Best Comimpex SRL, dosar nr. 4069/105/2014, Tri-
bunalul Prahova. Termen depunere crean]e: 13.12.2014,
Termen tabel preliminar: 22.12.2014, Termen tabel defin-
itiv: 05.01.2015, Adunarea creditorilor: 06.01.2015.

OMV Petrom SA ASSET II Oltenia, titular al proiectului:
“amenajare drum acces, careu foraj, forajul [i punerea \n
produc]ie a sondei 4343 Mamu”, propus a fi amplasat \n
comuna M`dulari, jud. V~lcea, anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de \ncadrare: proiectul se
supune evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se
supune evalu`rii adecvate, f`r` necesitatea parcurgerii
celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, de c`tre APM V~lcea, \n cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. proce-
dura deciz]iei de \ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz`, pot fi consultate la sediul AMP V~lcea,
din strada Remus Bellu nr. 6, R~mnicu Valcea, \n zilele de
luni-vineri, \ntre orele 09:00 – 14:00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet: office@apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate \nainta comentarii/observa]ii la
procedura deciz]iei de \ncadrare \n termen de 5 zile de la
data public`rii prezentului anun]. 

OMV Petrom SA ASSET II Oltenia, titular al proiectului:
“amenajare careu foraj, forajul [i punerea \n produc]ie a
sondei 4344 Mamu”, propus a fi amplasat \n comuna
M`dulari, jud. V~lcea, anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de \ncadrare: proiectul se supune
evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se supune
evalu`rii adecvate, f`r` necesitatea parcurgerii celorlalte
etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, de c`tre APM V~lcea, \n cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului. 1. procedura
deciz]iei de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz`,
pot fi consultate la sediul AMP V~lcea, din strada Remus
Bellu nr. 6, R~mnicu Valcea, \n zilele de luni-vineri, \ntre
orele 09:00 – 14:00, precum [i la urm`toarea adres` de
internet: office@apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate
\nainta comentarii/observa]ii la procedura deciz]iei de
\ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii prezen-
tului anun].

OMV Petrom SA ASSET II Oltenia, titular al proiectului:
“amenajare drum acces, careu foraj, forajul [i punerea \n
produc]ie a sondei 4569 + 4570 Mitrofani”, propus a fi
amplasat \n comuna Gusoieni, jud. V~lcea, anun]` pub-
licul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de \ncadrare:
proiectul se supune evalu`rii impactului asupra mediu-
lui [i nu se supune evalu`rii adecvate, f`r` necesitatea
parcurgerii celorlalte etape ale procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, de c`tre APM V~lcea, \n
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra medi-
ului. 1. procedura deciz]iei de \ncadrare [i motivele care
o fundamenteaz`, pot fi consultate la sediul AMP V~lcea,
din strada Remus Bellu nr. 6, R~mnicu Valcea, \n zilele de
luni-vineri, \ntre orele 09:00 – 14:00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet: office@apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate \nainta comentarii/observa]ii la
procedura deciz]iei de \ncadrare \n termen de 5 zile de la
data public`rii prezentului anun].

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator Liscan Aurel, \n calitate de administrator ju-
diciar al AVD Furniture Production SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 28.10.2014, pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
35610/3/2014, notific` deschiderea procedurii insolven]ei
prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva AVD Furniture
Production SRL, cu sediul \n Bucure[ti, str. Matei Basarab,
Nr. 66, etj. 1, ap. biroul nr. 7, Sectorul 3, CUI 26057574, nr.
de ordine \n registrul comer]ului J40/9866/2009. Per-
soanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept de
crean]` \mpotriva AVD Furniture Production SRL vor for-
mula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la grefa
Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a Civil`, cu referire la
dosarul nr. 35610/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) ter-
menul limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorulu 12.12.2014; b) ter-
menul de verificare a crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar de crean]e
02.01.2015;c) termenul pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv la 19.01.2015; d) data primei [edin]e a
adun`rii generale a creditorilor, 09.01.2015 ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor la data de 17.11.2014, ora
14.00 la sediul administratorului judiciar.

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. Având în vedere prevederile
art. 13, alin. 2 [i art. 16 din Ordinului Ministerului
Finan]elor Publice nr. 1009/ 23.07.2007 privind procedurile
de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, al`turat v`
transmitem: Invita]ie de participare. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice a Jude]ului Suceava invit`
practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în
insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal` pentru zona a - V - a s` depun`, pân` cel târziu în
data de 17.11.2014, ora 13.00, oferte în vederea desemn`rii
unui practician în insolven]` privind urm`torii debitori
afla]i pe rolul Tribunalului Suceava: SC Euro Majestic SRL
Sucevi]a; SC Vilene SRL Negrileasa - Stulpicani; SC Zodra -
Dori SRL Grajduri - R`d`u]i. Ofertele vor fi întocmite în
conformitate cu prevederile art. 2, alin. 4, art. 14, art. 16 din
Ordinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale nr. 1009/ 2007
cuprinzând: - adresa prin care î[i manifest` interesul de a
fi numi]i în calitate de administrator judiciar/ lichidator;
- onorariul lunar solicitat de practician; - onorariul de suc-
ces solicitat de practician; - declara]ie pe propria r`spun-
dere din care s` rezulte c` ofertantul nu se afl` în situa]ia
de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul
la care urmeaz` s` fie numit; - declara]ie pe propria
r`spundere privind num`rul de personal care va fi alocat
pentru realizarea activit`]ilor legate de procedura insol-
ven]ei la respectiva societate (la aceast` declara]ie va fi
ata[at` câte o prezentare a fiec`rei persoane [i dovada
c` are încheiat un contract de munc`, de colaborare, c`
exist` un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare per-
soan` în parte); - strategia de reorganizare [i/ sau lichi-
dare, cu program în timp, a c`rei aplicare va fi urm`rit` de
c`tre organele fiscale; - colaborarea cu organele fiscale pe
raza c`rora se afl` sediul debitoarei, care va cuprinde o
situa]ie cu privire la gradul de acoperire a crean]elor fis-
cale cuprinse în masa credal` pentru toate cazurile din
portofoliu solu]ionate, pentru ca în baza acesteia s`
putem efectua departajarea ofertan]ilor în cazul în care
ace[tia ar cumula acela[i punctaj, conform art. 15 alin. 2
din O.M.F.P. nr. 1009/ 2007. Conform art. 15 comisia se va
întruni în ziua de 17.11.2014, ora 13.15 [i va puncta ofertele,
declarând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai mare
punctaj. Documenta]ia va fi depus` în original la sediul
A.J.F.P. Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, etaj. 1, birou nr.
43, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, ini]ial-
izate [i [tampilate. Persoane de contact – Dan Elena - tele-
fon 0230/ 521358 - int. 512; - Rusu Adrian - telefon 0230/
521358 - int. 512.

ADUNåRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administra]ie din cadrul so-
ciet`]ii TIN Management Grup SA, în conformitate cu
prevederile art. 117 din Legea 31/1990 –republicat`, pre-
cum [i în baza art. 32 din Actul Constitutiv al societ`]ii,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor în
data de 08.12.2014, orele 16.00 la sediul societ`]ii din
Mun. Bucure[ti, Calea [erban Vod` nr. 213-217, etaj 1, sec-
tor 4, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Completarea Consil-
iului de Administra]ie al TIN Management Grup SA. În
situa]ia în care, la data [i la ora mai sus precizate, nu va
fi întrunit cvorumul statutar [i legal, [edin]a se recon-
voac` în data de 09.12.2014, orele 16.00 în acela[i loc, cu
aceea[i ordine de zi. Pre[edinte, Consiliul de
Administra]ie, Ticu Placinta.

SC Romelectro SA, Bucure[ti, B.dul Lacul Tei nr.1 -3,et.4,
Sector 2. Tel. 2004305; nr. RC J40/187/1991, Cod Unic de În-
registrare 1557850, Convocare: Pre[edintele Consiliului
de administra]ie al SC Romelectro SA, în temeiul prerog-
ativelor legale [i ale Actului constitutiv al societ`]ii, în
conformitate cu Hot`rârea Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor nr. 1 din 14.04.2014, pct. 3, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC Romelec-
tro SA, la sediul societ`]ii în B.dul Lacul Tei nr.1 -3, et.4,
sector 2, la data de 04.12.2014 ora 11, cu reconvocare în
caz de necesitate a doua zi, la aceea[i or` [i în acela[i loc,
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea repartiz`rii prof-
itului net al societ`]ii în suma de 9,032,232.00 lei, profit
nerepartizat conform Hot`rârii Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor nr. 1 din 14.04.2014, pct. 3., publicat`
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în temeiul
Rezolu]iei nr. 48217 din 22.04.2014 a Oficiului Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti- Dosar nr.
140890/17.04.2014. 2. Aprobarea Situa]iilor financiare
consolidate Romelectro la data [i pentru exerci]iul finan-
ciar încheiat la 31.12.2013. 3. Aprobarea prelungirii pla-
fonului global flexibil multiop]iuni, mutidevize (EUR,
USD, RON) în valoare de 37.000.000 EUR cu valabilitate
un an de zile, încheiat cu BRD-SMCC. Pot participa
ac]ionarii cuprin[i în registrul ac]ionarilor la data de
referin]` de 03.11.2014, dat` de la care pot fi consultate la
sediul societ`]ii documentele supuse aprob`rii A.G.O.A..
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie- Viorel Gafita.

LICITA}II
SC Tara Com Impex SRL, prin lichidator anun]` vânzarea
public` a bunului imobil situat \n Azuga, compus din trei
camere [i dependin]e la pre]ul de 127.140 lei. Pre]ul de
pornire al licita]iei fiind redus cu 40% [i av~nd stabilite
ca zile de licita]ie: 04.11.2014, 06.11.2014, 11.11.2014,

12.11.2014, 13.11.2014, 18.11.2014, 20.11.2014, 25.11.2014,
27.11.2014, 04.12.2014, 09.12.2014, 11.12.2014, 17.12.2014,
18.12.2014 [i 22.12.2014 orele 13.00. Rela]ii suplimentare
la tel. 0344104525.

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie
public` cu strigare, imobil compus din teren intravilan în
suprafa]` de 70 mp [i construc]ia C1 (parter [i etaj), în
suprafa]` construit` de 111,80 mp, situat` în Ploie[ti, Str.
Ghilco[, nr. 4, Jude]ul Prahova la pre]ul total de 53.050 lei
(pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului
la data de 06.11.2014, ora 16:30; regulamentul de vânzare
se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în dat` de 13.11.2014, 20.11.2014,
27.11.2014, 04.12.2014, 11.12.2014, 18.12.2014, 14.01.2015,
21.01.2015, 28.01.2015, la aceea[i or`, aceea[i adres`. Ter-
menul limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore
înainte de data începerii licita]iei. Rela]ii la telefon:
0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie
public` cu strigare, autoturism M1 Hyundai Accent, nr. în-
matriculare B-100396-1002, an fabrica]ie 2005, la pre]ul
de 2.500 lei, autoturism M1 Hyundai Accent, nr. înmatric-
ulare PH-11-FBB, an fabrica]ie 2005, la pre]ul de 1.800 lei;
autoturism M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare PH-11-
FAZ, an fabrica]ie 2005, la pre]ul de 2.450 lei. Valorile nu
con]in TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în
data de 06.11.2014, ora 15.30; regulamentul de vânzare se
poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în dat` de 13.11.2014, 20.11.2014,
27.11.2014, 04.12.2014, 11.12.2014, 18.12.2014, 14.01.2015,
21.01.2015, 28.01.2015, la aceea[i or`, aceea[i adres`. Ter-
menul limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore
înainte de data începerii licita]iei. Rela]ii la telefon:
0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Ecologic Prest SRL, societate în faliment, prin lichida-
tor, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
scoate la vânzare prin licita]ie, teren în suprafa]` de 1.532
mp situat în intravilanul Comunei Corne[ti, Sat Postar-
nacu, tarlaua 4, parcela Cc-34, Jude]ul Dâmbovi]a la pre]ul
de 27.000 lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine în data de
06.11.2014 ora 14:00, la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
iar în cazul în care bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia se
va ]ine în dat` de 11.11.2014, 14.11.2014, 18.11.2014, 21.11.2014,
25.11.2014, 28.11.2014, 02.12.2014, 05.12.2014, 09.12.2014, la
aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i
condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.

Marina DMJ SRL Gala]i, C.U.I. 24255850, prin lichidator ju-
diciar Expert AM SPRL, desemnat în Dosar nr.
6429/121/2013, scoate la vânzare prin licita]ie public` în
data de 04,11,18.11.2014 ora 14.00, stoc de marf` constând
în bunuri alimentare  la pre]ul redus cu 50% fa]` de cel
stabilit prin raport de evaluare de 2.435,65 lei. La aceast`
valoare nu se calculeaz` TVA. {edin]ele de licita]ie au loc
la sediul lichidatorului judiciar, iar ofertan]ii vor achita
pân` la ora licita]iei contravaloarea Caietului de sarcini [i
garan]ia de 10%. Prezentul anun] constituie [i notificare
c`tre creditori, debitori [i orice alt`  persoan` interesat`
în cauz`. Raportul de evaluare poate fi studiat la sediul
lichidatorului judiciar din Gala]i, str. Plantelor nr. 7. Rela]ii
suplimentare la telefon 0236-470.525; 0722.654.481.

Se organizeaz` licita]ie public` cu strigare \n vederea
v~nz`rii \n conformitate cu prevederile Legii 85/2006 a
urm`toarelor active:  1. Sediu administrativ central –
cl`dire birouri, situat \n Br`ila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI,
la pre]ul de 1.258.000 lei. 2. Teren {os. Viziru, km. 10, \n
suprafa]` total` de 112.611,59 mp, cu active viabile (Ate-
lier repara]ii, cl`dire protocol, drumuri [i platforme, etc.),
la pre]ul de 1.294.030 lei. 3. Activul Cazan de Ap`
Fierbinte, situat \n Br`ila, calea C`l`ra[ilor nr. 321B, la
pre]ul de 1.110.630 lei. 4. Mijloace de transport: Autoutil-
itar` 10215 FA 31 la pre]ul de 10.300 lei; Automacara TIP
ANT 12.5 la pre]ul de 17.700 lei; 5. Mijloace fixe [i obiecte
inventor compus din: Aparate de m`sur`, electrice [i
electronice, la pre]ul de 8.428 lei; Birotica [i calculatoare
la pre]ul de 11.810 lei; Mobilier la pre]ul de 16.063 lei;
Aparate aer condi]ionat, la pre]ul de 3.270 lei; Diverse
bunuri la pre]ul de 658 lei; 6. Stoc de magazie, la pre]ul
de 223.726 lei; Pre]urile nu con]in TVA. Date organizare
licita]ie: 06.11.2014, 13.11.2014, 20.11.2014 si 27.11.2014, orele
11.00. Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul lichida-
torului din Br`ila, {os. Foc[ani, km. 5, contra sumelor
cuprinse \ntre 50 lei [i 2.500 lei. Garan]ia de participare
la licitatie de 10% din valoarea de pornire trebuie achi-
tat` cu cel pu]in 2 zile anterior datei licita]iei. Nr. tel. 0241-
542.942, 0720.300.464.

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 c` în data de 14.11.2014, ora
11.00, în România, jude]ul Prahova, municipiul Ploie[ti, str.
Independen]ei, nr.16, va vinde prin licita]ie urm`torul bun
imobil, proprietate a debitorului SC Karmaparol Cons SRL
cu domiciliul fiscal /sediul în România, Ploie[ti, str. Praga,
nr. 13, CUI 12982049, dosar de executare
102084/12.10.2009, 3924011/13.05.2011, 65015/16.04.2013,
104929/08.10.2014, 108534/16.10.2014; teren intravilan,
de]inut în coproprietate cu Ispas Ana, Ispas Mihai Dan,
Ispas Anca, în suprafa]` indiviz` de 250.35 mp din
suprafa]a total` de 270 mp, liber de construc]ie 120 mp.
[i construc]ia aflat` pe acest teren, format` din: parter
compus din patru camere, buc`t`rie, baie, trei holuri,
dou` verande [i c`mar` în suprafa]` de 111.15 mp [i dou`
boxe, subsol în suprafa]` de 31.97 mp, un garaj în
suprafa]` de 19.98 mp, etaj compus din dou` camere,
buc`t`rie, baie, c`mar`, WC, dou` holuri în suprafa]` de
95.23 mp, balcon în suprafa]` de 1.92 mp, teras` în
suprafa]` de 14.61mp, casa sc`rii în suprafa]` de 7.28 mp,
[i mansard  ̀(nu este trecut  ̀în documenta]ia cadastral`),
situat în intravilanul mun. Ploie[ti, str. Praga, nr.13, de]inut
în baza contractului de vânzare cump`rare
NR.8706/19.12.2006 [i 7453/23.08.2002, construc]ia fiind
identificat` cu num`r cadastral 5654/C1;0;1, 5654/C1;0;2,
5654/C1;1;1, înscris` în c`r]ile funciare nr.121674-C1-U2 (CF
veche nr. 4499/1), nr.121674-C1-U1 (CF veche nr.4499/2) a
localit`]ii Ploie[ti, terenul fiind identificat cu num`r cadas-
tral 5654, înscris în cartea funciar` nr. 121674 ( CF veche
nr.4499) a localit`]ii Ploie[ti, pre] de evaluare/de pornire
al licita]iei 456455 lei la care se adaug` TVA 24 %, dimin-
uat cu 25% pentru a dou` licita]ie conform art.162, alin
(8) din Ordonan]` Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscal`, republicat` în 2007, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, 342342 lei la care se adaug  ̀TVA
24 %. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate
de urm`toarele5) sarcini: contract de ipotec` rang 1
nr.3192/29.05.2007 emis de NP Popescu Viorica în
favoarea BCR SA, contract de ipotec` rang 2
nr.3727/20.06.2007 emis de NP Popescu Viorica în
favoarea BCR SA, soma]ia nr.6/2008 emis` de executor
bancar Drago[ Iulian T̀ nase în favoarea BCR SA Sucursala
Prahova, sechestrul pentru bunuri imobile
nr.252016/23.09.2010 emis SPFL Ploie[ti, contactul de ce-
siune crean]` nr. J673/08.07.2009 încheiat între BCR SA [i
SC Bucharest Financial Plazza SRL, contactul de cesiune
crean]` nr. 49/05.08.2009 încheiat între SC Bucharest Fi-
nancial Plazza SRL [i SC Suport Colect SRL, soma]ia
nr.259/10.10.2011 emis` de executor judec`toresc Ro[u Or-
tansa Adriana în favoarea SC Suport Colect SRL, sechestrul
pentru bunuri imobile nr.24540/13.03.2012 emis SPFL
Ploie[ti, soma]ia nr.154A/10.12.2012 emis` de executor
judec`toresc T`nase Drago[ Iulian în favoarea SC Suport
Colect SRL, sechestrul pentru bunuri imobile
nr.11917/31.01.2014 emis SPFL Ploie[ti. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` instiinteze
despre aceast` organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. To]i cei interesa]i în cumparea
bunurilor sunt invita]i s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop, iar pân` la acel
termen s` depun` documentele de participare la licita]ie
pân` la dat` de 13.11.2014, ora 16.30 inclusiv.Caietul de
sarcini poate fi achizi]ionat de la Serviciul Urm`rire [i În-
casare Crean]e Bugetare al creditorului cu sediul în local-
itatea Ploie[ti, str. [os. 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 tel: 0344-
860107, int. 107, fax: 0244-582919. 

SC Zaco SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
13.01.2015, ora 12.30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: Cl`dire Hotel P+2E, cl`dire

(buc`t`rie fast-food) tip P, cl`dire sp`l`torie Hotel [i teren
intravilan \n suprafa]` total` de 1.465 mp situate \n Mizil,
str. Mihai Bravu, nr. 108, jude] Prahova; Mijloace fixe,
obiecte de inventar [i materiale auxiliare; |n caz de nead-
judecare \n data de 13.01.2015, se vor organiza licita]ii \n
datele de 20.01.2015, 27.01.2015, 03.02.2015 [i 10.02.2015
la ora 12.30. Taxa de participare la licita]ie este de 100
RON plus TVA, garan]ia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu
ordin de plat` în contul de lichidare sau numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii
nr. 85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin
o zi \nainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
13.01.2015 ora 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri:imobil situat în str. Nicolae Balcescu
nr. 1, Câmpina, jud. Prahova compus din teren în
suprafa]` de 5.179,80 mp [i construc]iile existente pe
teren (fabrica de pâine, sec]ie produc]ie, moar`, cabina
poarta); utilaje panificatie. In caz de neadjudecare in
data de 13.01.2015, se vor organiza licita]ii si in datele de
20.01.2015 si 27.01.2015 la ora 13.00. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON + TVA, garan]ia de participare
este de 10% din valoarea bunului plus TVA [i caietul de
sarcini 500 RON. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plat` în contul de lichidare sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii
nr. 85/2006. Inscrierea la licitate se va face cel putin cu o
zi inainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
13.01.2015, ora 13.30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: Teren intravilan in St = 6837,96 mp
situat \n com. Dumbr`ve[ti, sat Plopeni, jud. Prahova; |n
caz de neadjudecare \n data de 13.01.2015, se vor orga-
niza licita]ii [i \n datele de 20.01.2015 [i  27.01.2015 la ora
13.30. Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus
TVA, garan]ia de participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plat` în contul de lichidare sau numerar la sediul lichida-
torului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Karina Impex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
14.01.2015, ora 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: Cl`dire spatiu comercial – extindere
bar, Scd = 22,07 mp, Su=19,80 mp, structura metalica,
pereti izola]i PVC si geam termopan, planseu rigips.
Terenul nu face obiectul vanzarii. |n caz de neadjudecare
\n data de 14.01.2015, se vor organiza licita]ii \n datele de
21.01.2015 [i 28.01.2015 ora 13.00. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de partici-
pare este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în contul de
lichidare sau numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea
se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea
la licita]ie se va face cu cel putin o zi \nainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele
scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751

SC Riumfi Construct SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare
în data de 14.01.2015, ora 13.30 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Pra-
hova urm`toarele bunuri: - teren intravilan St – 700 mp
situat \n Bolde[ti-Sc`eni, str. Distilarii, jud. Prahova, foarte
aproape de DN1A; - autoutilitara Dacia Drop Side 1,9D, an
fabricatie 2006; |n caz de neadjudecare \n data de
14.01.2015, se vor mai organiza licita]ii, \n zilele de
21.01.2015 [i 28.01.2015 la ora 13.30. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de partici-
pare este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în contul de
lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul lichida-
torului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. |nscrierea la licita]ie se va face cu cel putin o zi
\nainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii
privind activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica , scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare
în data de 14.01.2015, ora 12.30 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Pra-
hova urm`toarele bunuri: Teren arabil intravilan St 2427
mp; Teren arabil extravilan St 3000 mp; Teren arabil ex-
travilan St 5400 mp, situate \n com. Filipe[tii de Târg, sat
Br`t`[anca, jud. Prahova; În caz de neadjudecare \n data
de 14.01.2015, se vor organiza licita]ii \n datele de
21.01.2015 [i 28.01.2015  la ora 12.30. Taxa de participare la
licita]ie este de 100 RON plus TV A, garan]ia de partici-
pare este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plat` în contul de
lichidare sau numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea
se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea
la licita]ie se va face cu cel putin o zi inainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele
scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751.

Debitorul SC Sticri Impex SRL cu sediul social în localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 46, jud. Mehedin]i, CIF:
18836310, J25/351/2006, aflat` în procedura de faliment,
dosar nr. 5306/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant
Insolventa SPRL, cu sediul profesional ales în Municipiul
Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7, jud. Mehedin]i, scoate

la vânzare: Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului
Prim`ria Municipiului Drobeta Tr. Severin cu rangul I
*Apartament cu 3 camere situat în Dr.Tr.Severin, str. Nufer-
ilor, nr.6, bl.R2, sc.2, ap.1, jud. Mehedin]i  cu o suprafa]`
construit` de 79,00 mp [i suprafa]` util` de 62,00 mp*
la un pre] de pornire al licita]iei diminuat cu 15% fa]` de
pre]ul stabilit prin raportul de evaluare de 20570,00 euro
ce se va achita în lei la cursul BNR din ziua pla]ii. Titlul ex-
ecutoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
vânzarea bunului imobil descris anterior o reprezint`
încheierea din data de 09.05.2013 pronun]at` de Tri-
bunalul Mehedin]i în dosarul nr. 5306/101/2013. Licita]ia
va avea loc la biroul lichidatorului din localitatea Dr. Tr.
Severin str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i la data de
13.11.2014 orele 14,00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea la Piraeus Bank SA în con-
tul RO53 PIRB 2700 7597 7600 1000, pân  ̀la data începerii
licita]iei, a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei [i achizi]ionarea caietului de sarcin` în valoare
de 2000,00 lei. Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte
la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop [i pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului s` anun]e lichidatorul judiciar înainte
de data stabilit` pentru vânzare în termen, sub
sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0252/354399, 0742592183, 0752819051 sau email: of-
fice@consultant-insolventa.ro. sau la sediul lichidatoru-
lui judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jud. Mehedin]i. Lichidator Judiciar, Consultant In-
solventa SPRL, prin ec. Emil Popescu 

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 Bac`u. Biroul Fiscal Comunal Podu Tur-
cului. Dosar de executare nr. 10476428/17.10.2013. Nr. 7214
din 22.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului, 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, face cunoscut c`
în ziua de 14, luna noiembrie, anul 2014, ora 10, în locali-
tatea Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu, nr. 104, se
vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietate a debitorului SC Cuplu SRL cu domicil-
iul fiscal în localitatea Gaiceana sat. Pope[ti str. ..., nr. ...,
bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., jud. Bac`u, cod de identificare fis-
cal` 10476428. 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, Autoturism Dacia 1310 L, 480 lei,
24%. *) 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 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 în-
registrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pen-
tru 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. Num`r de înregistrare ca opera-
tor de date cu caracter personal – 759. Împotriva prezen-
tului 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 conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Gu-
vernului 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` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0234289217. Data afi[`rii: 27
octombrie 2014.

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. Nr. înreg. 55359 / 30.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile / ansam-
blu de bunuri imobile. Anul 2014, luna noiembrie, ziua 13,
ora 10.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` în ziua de 13, luna noiembrie, anul 2014, ora 10.00, în lo-
calitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde prin
vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorilor: 1. SC Proinstal CO SRL cu domiciliul fis-
cal în jud. Ia[i, str. Petre ]utea nr. 22, bl. 832, sc. B, et. 1, ap.
6, CUI 13002810: Dosar executare 1119/ 2009 - 2012. Propri-
etate imobiliar`: Construc]ie cu suprafa]a de 102,09 mp
compus` din: C1/0 parter cu suprafa]a util` de 79,38 mp;
C1/1 etaj cu suprafa]a util` de 74,89 mp + 10,08 mp bal-
coane; C2 garaj cu suprafa]a construit` de 26,80 mp [i
teren aferent în suprafa]  ̀de 1.209,72 mp situate în Ia[i, str.
Aleea Tudor Neculai nr. 128 (Cimitir Buna Vestire). Pre] de
pornire a licita]iei: 465.000 lei (exclusiv TVA). Creditori:
BRD – GSG SA; SC Melinda Impex Instal SRL prin BEJ
Zabolotnai; ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i; D.E.F.P. Locale Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I -
BRD – GSG SA înregistrat` sub nr. 24651/ 16.12.2003; nr.
28053/ 17.12.2004; nr. 4526/ 10.02.2006; nr. 61026/
15.12.2006; nr. 18517/ 30.03.2007; nr. 37884/ 23.04.2008;
nr. 96710/ 10.09.2013; 2. Ipotec` rang II - SC Melinda Impex
Instal SRL prin BEJ Zabolotnai înregistrat` sub nr. 102114/
01.11.2011; 3. Ipotec` rang III – ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 19598/

26.02.2013; 4. Ipotec` rang IV - D.E.F.P. Locale Ia[i înregis-
trat` sub nr. 105960/ 03.10.2013. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin,
cam. 107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 –
cons. Birliba Gh. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
aplicabil` pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în
conformitate cu prevederile din Legea nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare este 24% / scutit de TVA conform art. 141, alin. (2),
lit. f). sau lit. g) din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` 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 partici-
pare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în
contul RO 54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezore-
ria 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 elib-
erat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r̀ spundere autentificat` prin notariat, din care s` rezulte
c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G.
1050/ 2004, pentru aprobarea normelor metodologice a
O.G. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat` 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. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]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 [i art. 173 din Or-
donan]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 Guvernu-
lui 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. Data afi[`rii: 31.10.2014. 

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. Nr. înreg. 55358 / 30.10.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 13, 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: 1. SC Interfarinis
SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, [os. Nicolina nr. 150, CUI
26894966: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
Autoturism marca Volkswagen Transporter, an fabrica]ie
2000, cilindree 1896 cmc, motorin`, culoare verde, nr. în-
matriculare IS - 08 - JHN (stare tehnic` satisf`c`toare).
Pre]ul de pornire a licita]iei (f`r` TVA): 4.950 lei. Cota TVA
*: 24%. Dosar executare nr. 1921. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 107
sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons.
Leonte L. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele 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`rea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la ter-
menul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (în contul RO54TREZ4065067XXX019752, deschis
la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i -
A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare 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 credi-
torii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie
pe proprie r̀ 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 Proce-
dur̀  Fiscal`, republicat  ̀în sensul c`: debitorul nu va licita
nici personal, nici prin persoan` interpus`, urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172
[i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui 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. Data afi[`rii: 31.10.2014.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie student, pe numele P`unescu M.I.
George Mihai, eliberat` de Universitatea Tehnic` de Con-
struc]ii Bucure[ti. Se declar` nul`.

Pierdut Certificat de inregistrare pentru firma Donna Stil
Import SRL, Sediul social: Bucure[ti, Sector 2, Str. Baicu-
lui, Nr. 4, Bloc 2, Scara 1, Etaj 9, Ap 40 , Activitate princi-
pal`: Comer] cu ridicata al \mbr`c`mintei [i
\nc`l]`mintei-4642, Cod Unic de \nregistrare: 22335325
din data de: 30.08.2007, Nr. de ordine \n registrul
comer]ului: J40/16260/30.08.2007, Data eliber`rii:
26.MAR.2008, Seria B, Nr. 1328820. |l declar nul.
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