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OFERTE SERVICIU
Filiala Jude]ean` Prahova a Asocia]iei Co-
munelor din România, cu sediul în Comuna
Cornu, B-dul Eroilor, nr.750, telefon:
0244.367.461, fax: 0244.367.402, organizeaz`
concurs pentru ocuparea unui post de auditor
public intern. Concursul se va desf`[ura în data
de 21.10.2014, proba scris` [i în data de
24.10.2014, interviul. Dosarele de concurs se pot
depune la secretariatul Prim`riei Comunei
Cornu în perioada 01-22 septembrie 2014. De-
taliile concrete privind condi]iile de înscriere,
actele necesare înscrierii precum [i bibliografia
de concurs se g`sesc pe site-ul: www.primaria-
cornu.ro, sec]iunea ACOR. Pentru informa]ii su-
plimentare, persoana de contact este doamna
Daniela Chi]u, telefon: 0244.367.461.

Anun] privind organizarea concursului/exam-
enului de recrutare pentru func]ia public` de
consilier asistent (contabil, venituri) \n cadrul
biroului financiar contabil. Prim`ria comunei
Rifov, jude]ul Prahova organizeaz` concurs/ex-
amen de recrutare pentru func]ia public` de
consilier asistent (contabil, venituri) \n cadrul
biroului financiar contabil, dup` cum urmeaz`:
proba scris` a examenului \ncepe la ora 10,00
\n data de 6 octombrie 2014 [i interviul se
sus]ine \n data de 8 octombrie 2014 la ora 13,00.
Pentru a participa la examenul de recrutare or-
ganizat de prim`ria comunei Rifov, candida]ii
trebuie s` \ndeplineasc` cumulativ
urm`toarele condi]ii: condi]iile prev`zute la art
54 din legea 188/1999 ®, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent` \n specialitatea eco-
nomic; vechime \n specialitatea studiilor 1 an;
cuno[tin]e operare PC-nivel mediu. Dosarul de
concurs va cuprinde urm`toarele documente:
formularul de \nscriere-se dateaz` [i se sem-
neaz` la depunerea dosarului de concurs, \n
fa]a persoanelor care asigur` secretariatul
comisiei de concurs; copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii [i ale altor acte care
atest` efectuarea unor specializ`ri; copia carne-
tului de munc` sau, \n cazul \n care nu s-a
\ntocmit carnet de munc`, o adeverin]` care s`
ateste vechimea \n munc` [i, dup` caz, \n spe-
cialitatea studiilor necesare ocup`rii func]iei
publice; cazierul judiciar; adeverin]` care s` at-
este starea de s`n`tate corespunz`toare, elib-
erat` de c`tre medicul de familie al
candidatului; recomandare de la ultimul loc de
munc` sau copiile fi[elor de evaluare a perfor-
man]elor profesionale pentru cei care au avut
calitatea de func]ionar public; declara]ia pe pro-
pria r`spundere sau adeverin]` care s` ateste
c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie politic`.
Nu se legalizeaz`; se dateaz` [i se semneaz` la
depunerea dosarului de concurs; dosar plic. Bib-
liografia necesar`, aprobat` de primarul co-
munei Rifov, jude]ul Prahova este urm`toarea:
Legea nr 215 din 23 aprilie 2001 (**republi-
cat`**)(*actualizat`*) administra]iei publice lo-
cale; Legea nr 188 din 8 decembrie 1999
(**republicat`**)(*actualizat`*) privind Statutul
func]ionarilor publici*); Legea nr 7 din 18 febru-
arie 2004 (*republicat`*) privind Codul de con-
duit` a func]ionarilor publici*); Legea nr
284/2010 privind salarizarea unitar` a person-
alului pl`tit din fonduri publice; Legea 273/2006
privind finan]ele publice locale, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare; Legea 82/1991-Legea
contabilit`]ii, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; Legea 571 din 22 decem-
brie 2003 privind Codul fiscal, modificat` [i
completat`; Hot`r~re nr 44 din 22 ianuarie
2004 pentru aprobarea Normelor metodolog-
ice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul
fiscal; Ordinul Ministerului Finan]elor Publice
nr 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea [i conduc-
erea contabilit`]ii institu]iilor publice, planul de
conturi pentru institu]iile publice [i instruc]iu-
nile de aplicare a acestuia; Ordinul Ministerului
Finan]elor Publice nr 1.792/2002 pentru apro-
barea Normelor metodologice privind anga-
jarea, lichidarea, ordonan]area [i plata
cheltuielilor institu]iilor publice, precum [i or-
ganizarea, eviden]a [i raportarea angaja-
mentelor bugetare [i legale; Ordonan]a
Guvernului nr 119/1999 privind controlul intern
[i controlul financiar preventiv, republicat`; Or-
dinul Ministerului Finan]elor Publice nr
522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la ex-
ercitarea controlului financiar preventiv, cu
complet`rile [i modific`rile ulterioare. Dosarele
se depun la Registratura prim`riei com Rifov, \n
termen de 20 de zile de la data public`rii
anun]ului. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
nr. de tel. 0244/478416, inspector principal Pan-
tazi Mariana Victoria-secretar comisie concurs,
sau la registratura prim`riei com. Rifov, jud Pra-
hova.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, tigl` ceramic`, tabl` zincat`, jghe-
aburi, 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 DIVERSE

Carte interesanta pentru orice “scolar”. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772.

CITA}II
Iurac Raluca D`nu]a este chemat` la
Judec`toria Boto[ani, la data de 16.09.2014, în
calitate de pârât`, în dosarul nr. 2769/193/2014.

Se citeaz` Anastasiei Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Lunca, com. Lunca, jud.
Boto[ani, pentru termenul din 07.10.2014 la
Judec`toria Boto[ani, în dosarul nr.
1216/193/2014 având ca obiect divor], în contra-
dictoriu cu Anastasiei Maria.

Se citeaz` numi]ii Sdrobis Gheorghe [i Todorov
Vasilka în dosarul nr. 1053/90/2014, cu termen
de judecat` la data de 12.09.2014, având ca
obiect adop]ie minor Sdrobis Gheorghe, n`scut
la data de 30.12.2002, în care figureaz` ca p`r]i:
reclaman]ii P`u[escu Venera [i P`u[escu Nico-
lae [i pârât Direc]ia General` de Asisten]` So-
cial` [i Protec]ie a Copilului Vâlcea.

Numi]ii Virlan Gheorghe [i Virlan Carmen, cu
domiciliul \n sat Ionasesti, com. Nicore[ti, jud.
Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la data de
30.09.2014, \n dosarul civil nr. 2041/121/2014,
sala 3, ora 12:00 \n proces cu DGASPC Gala]i,
pentru exprimarea consim]`m~ntului la
adop]ie.

Tancau Marius, cu ultimul domiciliu în sat (co-
muna) Miroslava, str. Olga Sturza nr.29 A,
jude]ul Ia[i, este chemat în judecat` la Curtea
de Apel Ia[i, str. Elena Doamna nr.1 A, sala de
[edin]e V, etaj 2, litigii de munc` [i asigur`ri so-
ciale– recurs, în ziua de 24.09.2014, Dosar nr.
9511/99/2012, ora 11.00 în calitate de intimat,
de c`tre reclamanta SC Lux Taxi SRL, pentru re-
curs, ac]iune în r`spundere patrimonial`.

Brîndu[an Oni]a, Costina Vana, Brîndu[an Nita,
Brîndu[an Floare, Brîndu[an Ioan, Brîndu[an
Maria, Brîndu[an Cr`ciun, Brîndu[an Agafia,
Brîndu[an Florian, Brîndu[an Petru, Brîndu[an
Mihai, Brîndu[an Flori]a, Brîndu[an Cr`ciun,
Brîndu[an Maria, Brîndu[an Gafia, Brîndu[an
Petru, Brîndu[an Ioan, Brîndu[an Florian,
Brîndu[an Mihai, Brîndu[an Florian sunt cita]i
la Judec`toria [imleu Silvaniei pe data de
07.10.2014 în calitate de pârâ]i în dosarul
1589/309/2013, obiect–uzucapiune.

Se citeaz` }îrlea Paul Claudiu la data de
18.09.2014 la Judec`toria Zal`u în dosar
nr.5565/337/2013, în calitate de intervenient.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL
notific` creditorii cu privire la deschiderea pro-
cedurii simplificate de insolven]` prev`zut` de
Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC
Bonezo Club SRL cu sediul în Bucure[ti, Intr. De-
poului nr. 11, Cl`dire principal`, Camera nr. 4, sec-
tor 2, J40/3254/2010, CUI 26711473, în dosarul
34822/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti, Sec]ia a-VII-a Civil`. Termenul limit` pen-
tru înregistrarea declara]iilor de crean]` este
29.09.2014, pentru întocmirea Tabelului prelim-
inar 06.10.2014. Termenul limit` pentru
depunerea contesta]iilor la tabelul preliminar
este de 5 zile de la publicarea acestuia în BPI, iar
pentru depunerea Tabelului Definitiv
20.10.2014. Prima adunare a creditorilor va avea
loc pe 09.10.2014, ora 14:00, în Bucure[ti, Str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1. Urm`torul
termen de judecat` a fost fixat pentru data de
10.11.2014. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

SC Petroutilaj SA societate aflat` \n reorganizare
judiciar` prin administrator judiciar anun]`
v~nzarea la licita]ie public` a bunurilor mobile,
conform Planului de Reorganizare [i a adresei
evaluatorului nr. 298/26.08.2014. Licita]ia pub-
lic` are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii Credito-
rilor din 07.03.2012 [i 26.06.2012, a
regulamentului de participare la licita]ie, a Plan-
ului de Reorganizare [i a adresei nr.
298/26.08.2014. Licita]iile vor avea loc pe data
de: 09.09.2014, 11.09.2014, orele 13.00, la sediul
administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii su-
plimentare la sediul administratorului judiciar
c~t [i la telefon 0344104525.

LICITA}II
Anun] licita]ie: Prim`ria Comunei M`lureni, cu
sediul în comuna M`lureni, sat M`lureni,
jude]ul Arge[, tel/fax 0248765049, CUI 4122086,
organizeaz` în condi]iile O.U.G NR.54/2006 [i a
H.G NR. 168/2007 cât [i a Legii nr. 215/2001, re-
publicat`, licita]ie în vederea concesion`rii
suprafe]ei de 400 mp situat pe raza comunei
M`lureni, sat P`uleasca, jude]ul Arge[. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei
comunei M`lureni.

Subscrisa SC }es`toriile Reunite SA, cu sediul în
Bucure[ti, Str. Sp`taru Preda nr.5, Sector 5, în-
matriculat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti
sub nr. J40/352/1991, având C.U.I. 425818 [i con-
tul nr. RO68RNCB0076029410790001, deschis
la BCR Sucursala Izvor, reprezentat` prin d-l
Miron Daniel Florian – Director general-, anun]`
vânzarea prin licita]ie public` cu strigare a
urm`toarelor mijloace fixe: ma[ini de ]esut
plu[uri [i stofe de mobil`, ma[ini de finisat,
ma[ini de bobinat, ma[ini de cusut, ma[ini de
urzit, ma[ini de tricotat plu[uri, ma[ini de t`iat
[i tuns, precum [i a unor cantit`]i de fire de
bumbac, bumbac cu polyester, pna, lân` [i vâs-
coz`. Licita]iile se organizeaz` la sediul societ`]ii
din Bucure[ti, str. Sp`taru Preda nr.5, sector 5, în
fiecare miercuri, la orele 13:30, începând cu
data de 10 septembrie 2014. Detalii pe site-ul so-
ciet`]ii www.tesatoriilereunite.ro [i la telefon
021-3246060.

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 ad-
ministrativ central – cl`dire birouri, situat în
Br`ila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la pre]ul de
1.258.000 lei. 2. Teren {os. Viziru, km. 10, în
suprafa]` total` de 112.611,59 mp, cu active via-
bile (Atelier repara]ii, cl`dire protocol, drumuri
[i platforme, etc.), la pre]ul de 1.294.030 lei. 3.
Activul Cazan de Ap` Fierbinte, situat în Br`ila,
calea C`l`ra[ilor nr. 321B, la pre]ul de 1.110.630
lei. 4. Spa]iu comercial bloc B15, parter, str. [col-
ilor, la pre]ul de 313.000 lei. 5. Depozit metalic
materiale situat în Br`ila, str. Uzinei, nr. 1, la
pre]ul de 10.600 lei. 6. Mijloace de transport:
Autoutilitar` 10215 F` 31 la pre]ul de 10.300 lei;
Automacara TIP ANT 12.5 la pre]ul de 17.700 lei;
7. Mijloace fixe [i obiecte inventor compus din:

Aparate de m`sur`, electrice [i electronice, la
pre]ul de 8.428 lei; Birotic` [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; 8. Stoc
de magazie, la pre]ul de 223.726 lei; Pre]urile nu
con]in TVA. Date organizare licita]ie: 11.09.2014,
18.09.2014 [i 25.09.2014, orele 11.00. Caietele de
sarcini se pot ridic` de la sediul lichidatorului
din Br`ila, Sos. Foc[ani, km. 5, contra sumelor
cuprinse între 50 lei [i 2.500 lei. Garan]ia de par-
ticipare la licita]ie de 10% din valoarea de
pornire trebuie achitat` cu cel pu]in 2 zile ante-
rior datei licita]iei. Nr. tel. 0241/542942,
0720/300.464.

Anun] Asocia]ia Ob[tea Mo[nenilor Starchioj-
deni [i Batraneni. I. Scoate la vânzare,prin
licita]ie, un volum de 3781 m.c. mas` lemnoas`
dup` cum urmeaz`; Nr. crt. / Partida / U.P. / u.a.
/ Felul t`ierii Natur` Prod. / Volum total / Ras.
mc / Fag mc / Div. tari mc / Div. moi mc / Pre]
Pornire lei/mc / Garan]ie licita]ie lei 10%. 1. 54 /
IV Starchiojd / 4A, 5A6A, 7, 10A15,17% / I.G. / 203
/ 4 / 199 / 0 / 0 / 125 / 2537.5. 2. 62 / III Ba[ca /
110 A / ACC I / 45 / 0 / 45 / 0 / 0 / 126 / 562.5. 3.
69 / III Siriu / 62B,C,F / SR / 252 / 51 / 148 / 53 /
0 / 115 / 2898. 4 / 80 / III Siriu / 72 B / SR / 493
/ 385 / 58 / 27 / 23 / 125 / 6162.5. 5. 81 / III Siriu /
54B,55B,56B / SR / 556 / 165 / 262 / 56 / 73 / 115
/ 6394. 6. 84 / III Siriu / 73A,B / SR / 859 / 459 /
253 / 68 / 79 / 125 / 10737.5. 7. 88 / III Siriu /
62E,61ACD,11A / I.G. / 88 / 55 / 32 / 0 / 1 / 115 /
1012. 8. 91 / III Siriu / 9 / ACC ÎI / 13 / 12 / 1 / 0 /
0 / 115 / 149.5. 9. 95 / IV Starchiojd / 38 B / SR /
1272 / 693 / 214 / 170 / 195 / 120 / 15264. TOTAL
/ X / X / X / 3781 / 1824 / 1212 / 374 / 371 / X /
45717.5. Condi]ii de participare; 1.Oferta finan-
ciar` se va depune în plic sigilat, pân` la data
de 12.09.2014 orele 10 la imobilul din comuna
Starchiojd nr.1066,jude]ul Prahova. 2.În afar`
plicului se vor depune urm`toarele documente;
a) copie CUI,statut,act constitutive,CI adminis-
trator; b) copie certificate de atestare ex-
ploatare; c) dovad` depunerii în contul Ob[tei
(instrument de plata în original) a sumei
reprezentând garan]ia de participare în cuan-
tum de 10% din valoarea volumului care va fi
depus` în contul Ob[tei
RO80BRDE300SV96819773000 deschis la BRD
Ploie[ti înainte de începerea licita]iei. De-
schiderea plicurilor cu oferta financiar` se va
face în dat` de 12.09.2014 orele 10,15 dar numai
dup` ce se verific` dac` participan]ii în-
deplinesc condi]iile de calificare.Se vor deschide
numai ofertele financiare pentru cei care în-
deplinesc condi]iile solicitate. Cei desemna]i
câ[tig`tori au obliga]ia c` în termen de 48 de
ore de la dat` încheierii procesului verbal de
licita]ie s` achite diferen]a de 90% din con-
travaloarea masei lemnoase licitate [i câ[tigate.
În cazul în care nu va achita aceast` suma
(diferen]a de 90%) în termen de 48 de ore de
la dat` încheierii procesului verbal de licita]ie
va pierde garan]ia de participare de 10% f`r` a
emite alte preten]ii prezente [i viitoare.
Men]ion`m c` mas` lemnoas` scoas` la vân-
zare este pe picior atât pentru produse secun-
dare, accidentale [i produse de igien`. Criteriul
utilizat pentru atribuirea contractelor este
pre]ul cel mai mare. Taxa de peiaj va fi achitat`
de c`tre cump`r`tor(câ[tig`torul masei lem-
noase) c`tre Administratorii (Ocoalele silvice)
drumurilor forestiere. Partizile care nu se ad-
judeca (câ[tig`) la licita]ie se vor contracta prin
negociere direct` în acelea[i condi]ii; garan]ia
de 10% din valoarea volumului care va fi nego-
ciat iar în termen de 48 de ore de la dat`
încheierii contractului diferen]a de 90% din
contravaloarea masei lemnoase. În cazul în care
nu va achita aceast` suma (diferen]a de 90%)
va pierde garan]ia de 10% f`r` a emite alte pre-
ten]ii prezente [i viitoare.

Anun] de participare la licita]ie pentru închiri-
erea unor suprafe]e de teren din albiile mi-
nore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia
Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea,  jude]ul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128
telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul [i durata închirierii: închiriere teren
pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de partic-
ipare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini;
garan]ia de participare la licita]ie – 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul
constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de
plata a impozitelor [i taxelor c`tre stat inclusiv
cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier
fiscal emis MF; cazier judiciar al administra-
torului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani,
vizat de administra]ia fiscal`; fisa de infor-
matii generale privind cifra de afaceri pe ul-
timii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` \n litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4. Cuantu-
mul [i forma garan]iei de participare: 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale, constituit`
prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie
bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de
Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce
urmeaz` a fi închiriat: Închiriere suprafa]` de
teren în albia minor` a râului Olte], din
Jud.Olt, pentru înl`turarea materialului alu-
vionar: Jude]ul Olt Lotul 1 – 6.203 mp teren în
albia minor` a râului Olte], situat în  ora[ul
Bal[, jud. Olt. 6. Data, locul [i ora limit` de
primire a ofertelor: 22.09.2014 pân` la ora
10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 7. Data [i locul deschiderii acestora:
22.09.2014 începand cu ora 10:30 la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul
de ob]inere a caietului de sarcini: de la sediul
Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246
lei /lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân an-
gaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de
valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licita]iei deschise organi-
zat` pentru atribuirea contractului de
închiriere.

Anun] de participare la licita]ie pentru închiri-
erea unor suprafe]e de teren din albiile mi-
nore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia
Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128
telefon 0250-739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii: închiriere teren
pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de parti-
cipare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini;

garan]ia de participare la licita]ie – 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul
constatator emis de ORC, valabil la data de-
schiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de
plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv
cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier
fiscal emis MF; cazier judiciar al administra-
torului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani,
vizat de administra]ia fiscal`; fisa de
informa]ii generale privind cifra de afaceri pe
ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` in litigiu
cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuan-
tumul [i forma garan]iei de participare: 10%
din valoarea minim` a chiriei anuale, consti-
tuit` prin ordin de plat` sau scrisoare de
garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei
Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a
bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere
suprafa]` de teren în albia minor` a râului Olt
din  Jud.Telerman, pentru înl`turarea materi-
alului aluvionar:  Jude]ul Olt. Lotul 1 – 31.625
mp teren în albia minor` a râului Olt, situat în
zona sud-vestica a  Jud. Teleorman in extravi-
lanul comunei Izlaz (aval baraj Izbiceni). 6.
Data, locul [i ora limit` de primire a ofertelor:
22.09.2014  pân` la ora 10:00 la sediul Admin-
istra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul de-
schiderii acestora: 22.09.2014 începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Modul de ob]inere a caietului de
sarcini: de la sediul Administra]iei Bazinale de
Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contravaloarea aces-
tuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofer-
tan]ii r`mân angaja]i prin termenii ofertelor
lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de
90 de zile calendaristice de la data licita]iei de-
schise organizat` pentru atribuirea contractu-
lui de închiriere.

Debitorul SC AD-EX SRL, societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL, scoate la vânzare: Teren în suprafa]` de
10.000mp situat în extravilan com. T`rt`[e[ti,
satul Baldana, jud. Dâmbovi]a, tarlaua 3,
parcela 19/47, cu o deschidere de aproximativ
14,6 m. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
11.747 Euro exclusiv TVA. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de: -consemnarea pân` la
data stabilit` pentru licita]ie în contul nr. RO83
PIRB 4218736909001000 deschis la Piraeus
Bank -Sucursala Berceni, a garan]iei de partici-
pare la licita]ie în cuantum de 1.175 Euro (plata
se va face în lei la cursul BNR din data efectu`rii
pl`]ii); -achizi]ionarea pân` la aceea[i data a Cai-
etului de sarcini în valoare de 300 lei exclusiv
TVA, care va fi pl`tit în numerar la sediul de
coresponden]` al lichidatorului judiciar. Prima
[edin]` de licita]ie va avea loc în data de
22.09.2014, ora 13.00. Dac` imobilul nu se ad-
judec` la aceast` dat`, urm`toarele 24 de
licita]ii vor avea loc în datele de: 29.09.2014,
06.10.2014, 13.10.2014, 20.10.2014, 27.10.2014,
03.11.2014, 10.11.2014, 17.11.2014, 24.11.2014,
02.12.2014, 08.12.2014, 15.12.2014, 22.12.2014,
05.01.2015, 12.01.2015, 19.01.2015, 26.01.2015,
02.02.2015, 09.02.2015, 16.02.2015, 23.02.2015,
02.03.2015, 09.03.2015 [i 16.03.2015 ora 13.00.
Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1, Bucure[ti.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

Debitorul SC Barocco Fleish SRL societate în fal-
iment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL, scoate la vânzare: -Mijloace fixe de
carmangerie; -Autoturisme: Daewoo Matiz -3
buc.; Dacia 1304 DROP SIDE -1 buc.; Fiat Ducato
120 -1 buc.; Autoutilitara Volvo -1 buc. Pre]ul de
pornire al licita]iei pentru primele zece [edin]e
reprezint` 60% din valoarea stabilit` în Rapor-
tul de Evaluare pentru fiecare bun în parte ex-
clusiv TVA. În cazul în care în urma celor zece
[edin]e nu se reu[e[te valorificarea bunurilor la
urm`toarele zece [edin]e de licita]ie pre]ul de
pornire va reprezenta 50% valoarea stabilit` în
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în
parte exclusiv TVA. Participan]ii la licita]ie vor
trebui s` achizi]ioneze pân` la data [i ora
licita]iei Caietul de Sarcini unde se reg`sesc lis-
tele cu bunurile scoase la licita]ie, pre]ul de
pornire al licita]iei cât [i Regulamentul de vân-
zare. Pre]ul Caietului de sarcini reprezint` 1%
din valoarea bunurilor pentru care se liciteaz` [i
va fi achitat în numerar pe seama lichidatorului
judiciar. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO68PIRB4207709668001000 deschis la Pi-
raeus Bank -suc. Iuliu Maniu, cel târziu pân` la
data [i ora [edin]ei de licita]ie, a garan]iei de
10% din pre]ul de pornire al licita]iei pentru
fiecare bun pentru care se liciteaz`. Primele
zece [edin]e de licita]ie vor avea loc în datele
de: 15.09.2014, 22.09.2014, 29.09.2014,
06.10.2014, 13.10.2014, 20.10.2014, 27.10.2014,
03.11.2014, 10.11.2014 [i 17.11.2014 ora 14.00, pre]ul
de pornire reprezentând 60% din valoarea sta-
bilit` în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun
în parte exclusiv TVA. Urm`toarele zece [edin]e
de licita]ie vor avea loc în datele de: 24.11.2014,
02.12.2014, 08.12.2014, 15.12.2014, 22.12.2014,
05.01.2015, 12.01.2015, 19.01.2015, 26.01.2015 [i
02.02.2015 ora 14.00, pre]ul de pornire reprezen-
tând 50% din valoarea stabilit` în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în parte exclusiv
TVA. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura
la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1, Bucure[ti.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. 

Anun] de participare. -Reprogramare. Achizi]ia
de lucr`ri. 1. Denumire achizitor: Societatea
Na]ional` a S`rii SA Bucure[ti -Sucursala Salina
Tg. Ocna, str. Salinei nr.12, jud. Bac`u, cod:
605600, telefon: 0234.344.017, fax:
0234.344.022, e-mail: salina@salina.ro. 2. Obiec-
tul: încheierea unui acord cadru pentru:
Proiectarea [i executarea a 2 foraje [i echiparea
acestor sonde pentru men]inerea capacit`]ii de
produc]ie la sarea solu]ie Gura Sl`nic, Tg. Ocna.
3. Procedura aplicat`: Licita]ie deschis`. 4.Docu-
menta]ia de atribuire [i copie dup`: Regula-
mentul propriu privind organizarea [i
desf`[urarea procedurilor de achizi]ie de pro-
duse, servicii [i lucr`ri aplicabil în cadrul So-
ciet`]ii Na]ionale a S`rii SA Bucure[ti, se pot
ob]ine de la Salina, str. Salinei nr.12, loc. Tg. Ocna,
jud. Bac`u. 5. Data pân` când se pot solicita
clarific`ri: 12.09.2014, ora 12.00. 6. Termen de

r̀ spuns la solicit`ri: 15.09.2014, ora 14.00. 7.Locul
[i data limit` de depunere a ofertelor: conf. art.1
-16.09.2014, ora 8.00. 8. Locul [i data deschiderii
ofertelor: conf. art.1 -16.09.2014, ora 10.00. 9. Nu
sunt admise: oferte alternative. 10.Se solicit`:
Garan]ie de participare în cuantum de: 95.000
lei. Dovada constituirii garan]iei de participare
va fi: pe exteriorul plicului mare cu oferta. 11. Pe-
rioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile. 12. Cri-
teriul de atribuire: cea mai avantajoas` ofert`
din punct de vedere tehnico-economic.                  

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. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în localitatea Ia[i,
str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie pub-
lic`, urm`toarele bunuri mobile: 1. În ziua de
17, luna septembrie anul 2014, ora 10:00, pro-
prietate 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, Auto-
turism Renault Kangoo, nr. de omologare
AFREKC1P11C78E3, Nr. identificare
VF1KCE7EF33894652, culoare verde, sursa de
energie motorin`, 2005, 3900 lei, 24%; 2., Nr.
Înmatriculare IS-16-VRG, Autoutilitar` Opel, nr.
de omologare B11E111511BA7R3, Nr. Identificare
VN1U9CUK634062740, culoare gri, sursa de en-
ergie motorin`, 2003, 11800 lei, 24%; 3., Nr. În-
matriculare IS-12-VRG, Autoutilitar` N3, nr. de
omologare BJ17271112J56R3, Nr. identificare
WJMM1VUJOOC100508, culoare alb, sursa de
energie motorin`, 2001, 21500 lei, 24%; 4., Nr.
Înmatriculare IS-51-PHL, Autoutilitar` Ford, nr.
de omologare FAFR152V11I44E3, Nr. identificare
WFOAXXGBFAYSOO667, culoare alb, sursa de
energie motorin`, 2000, 7900 lei, 24%; 5., Nr.
înmatriculare IS-06-VRG, Autoutilitar` IVECO,
nr. de omologare B2171M1311BB5R3, Nr. identifi-
care ZCFA75B0102395702, culoare verde-gri,
sursa de energie motorin`, 2005, 21900 lei,
24%; 6., Nr. înmatriculare IS-43-VRG, Semire-
morc` Fruehauf, nr. de omologare
D1FR1A0011J9500, Nr. identificare
VFKTD35C1WXXX1292, culoare alb, 1998, 8800
lei, 24%. Total: 75800 lei. 2. În ziua de 18, luna
septembrie, anul 2014, ora 10:00, proprietate a
debitorului: SC Melita Invest SRL cu domiciliul
fiscal în Ia[i, [os. P`curari, nr. 1A, bl. 540, tr. 5,
et. 6, ap. 4, CUI 24967905: Nr. crt., Denumire/
Descriere, Anul fabrica]iei, Pre]ul de pornire a
licita]iei, Exclusiv TVA (lei), Cota TVA (%):
Autoutilitar` Furgon, marca Iveco, tip ML 75 E15
Euro Cargo, nr. omologare FBVE321211I96Y3, nr.
identificare ZCFA75A1002244721, motorin`, cu-
loare alb, nr. înmatriculare IS-44-FLX, 1997,
10100 lei, 24%; Autoutilitar` Furgon, marca
Iveco, tip 35-12 Turbodaily, nr. omologare
FBVE291212I95Y3, nr. identificare
ZCFC3580105224207 motorin`, culoare alb nr.
înmatriculare IS-44-ROD, 1999, 7000 lei, 24 lei;
Autoturism M1, marca Opel, tip Astra-F-CC, nr.
omologare ABPL230015JB8E2, nr. identificare
WOLOOOO58S8187036, benzin`, culoare al-
bastru, nr. înmatriculare IS-77-FLX, 1995, 1300
lei, 24%; Autoturism M1, marca Opel, tip 196
Vectra, nr. omologare AAPL1H1112J98E2, nr.
identificare WOLOOOO36T5022341, benzin`,
culoare gri, nr. înmatriculare IS-44-MLT, 1996,
1800 lei, 24%; Mas` circular, 400 lei, 24%; Cir-
cular Holzcraft, 3320 lei, 24%; Ma[in` Combi
Bernardo, 3770 lei, 24%; Abric Bernardo, 340 lei,
24%; Ma[in` de rindeluit Combi, 2130 lei, 24%,
Pres` furnir, 4310 lei, 24%. Total: 34470. *)Cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% în con-
formitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i com-
pletarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
[i alte m`suri financiar -fiscale care a fost pub-
licat` în Monitorul Oficial nr. 431 din
28.06.2010. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent`
termenului de vânzare: oferte de cump`rare;
în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezore-
ria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod
fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele ju-
ridice de na]ionalitate român`, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice 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 apro-
barea normelor metodologice a O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat` în sensul c` “debitorul nu va licita
nici personal, nici prin persoan` interpus`” ur-

mând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 - 174 din Ordonan]a Gu-
vernului 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. Pen-
tru 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: 04.09.2014.

Debitorul SC Nisa Construct SRL cu sediul în Dr.
Tr. Severin str. Carpa]i, nr. 39B, jud. Mehedin]i,
J25/381/2003, CUI: 15754320, aflata  în proce-
dur` de faliment in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 8262/101/2012 – Tribunalul Mehed-
inti, prin lichidator judiciar Consultant Insol-
ven]` SPRL cu sediul în loc Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`utului, nr.7A, jud. Mehedin]i, scoate la
vânzare la preturi diminuate cu 25% fata de
preturile stabilite prin raportul de evaluare: -
Autoutilitar` marca Mitsubishi tipul Pajero,
Num`r de certificat inmatriculare 010165008,
culoare gri, motorizare: motorin`, Numar de
\nmatriculare MH10NSA la pre]ul de 41085,00
lei; - Autoturism marca Chevrolet Klas/SN1
Kalos, culoare albastr`, Numar \nmatriculare
MH11NSA; Num`r de omologare
KLASF69A14B220545 la pre]ul de 4425,00 lei; -
Autoutilitar` marca Nissa Navara, Num`r de
identificare VSKCVND4OU0254124, culoare gri,
motorizare motorina la pre]ul de 23070,00 lei;
- Autoutilitar` marca Peugeot Boxer, Num`r de
identificare BIPE211411UB7E4, culoare alb`, ca-
pacitate 2198 , motorizare: motorin`, nr. certi-
ficat B02144593, num`r înmatriculare B92EIH
la pre]ul de 22440,00 lei. Preturile nu includ
TVA. Licita]ia va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului nr.7, jud. Mehedin]i la data de
08.09.2014 orele 14:00. Inform`m to]i ofer-
tan]ii care vor s` participe la sedinta de licita]ie
faptul c` sunt obliga]i s` depuna o garan]ie
reprezentand 10% din pre]ul de pornire al
licita]ie si sa achizi]ioneze caietul de sarcini.
Cont unic de insolven]`:
RO48PIRB2700743742001000 deschis la Pi-
raeus Bank Sucursala Dr. Tr. Severin. 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. Rela]ii la sediul lichida-
torului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr.7, jud. Mehedin]i, telefon
0742592183, tel./fax : 0252-354.399.

PIERDERI
Pierdut certificat de preg`tire profesional` a
conduc`torului auto, seria 0059353000 [i certi-
ficat de preg`tire profesional` a conduc`toru-
lui auto - ADR, seria 002321, eliberate de ARR
Vâlcea, pe numele Nica Dorel, din comuna
S`l`trucel, jude]ul Vâlcea. Se declar` nule. 

Pierdut atestat profesional transport marf` pe
numele Iastremschi Gheorghe. |l declar nul.

Clinica Eliade SRL cu sediul social \n mun. Bu-
cure[ti, Sector 1, Bd. Mircea Eliade nr. 36,
S+P+3E+M spa]iu administrativ av~nd nr. Reg
Comer]ului J40/4976/2013 [i CUI 31511200, de-
clar pierdut` [i nul` autoriza]ie sanitar` de
func]ionare nr. 910/12.06.2014 – eliberat` de
Ministerul S`n`t`]ii, Diec]ia de S`n`tate Pub-
lic` pentru obiectivul unitate sanitar` privat`. 

Iosif Monica-Cristina PFA, cu sediul \n Ora[ Pan-
telimon, Str. Duzilor nr. 48, bl. P13, sc. 2, et .1, ap.
14, jud. Ilfov, F23/229/2008, CUI 24310130, de-
clar pierdut certificat de \nregistrare
B1756901/11.08.2009 precum [i certificatul con-
tatator. Le declar nule.

Declar nul` parafa medic cod D 02075 începând
cu data de 2.09.2014.

Declar nul` [tampila PFI, C.U.I. 29963980 în-
cepând cu data de 02.09.2014.

Declar pierdut “Ordin” privind constatarea drep-
tului de proprietate privat` asupra terenului din
com. {tef`ne[tii de Jos, str. M`ce[ului nr. 22, pro-
prietar Padureanu Si]a emis în condi]iile art. 23
din legea nr. 18/1991 de c`tre prefectul jude]ului
Ilfov, cu nr. 1000 din data 17.07.2007.

Pierdut Act de concesiune nr. 802/30.08.1985
pentru dou` morminte, emis de Cimitirul Paro-
hial Mogo[oaia. Îl declar nul.

Pierdut Atestat transport marf` pe numele
Moisescu Vasile Marius, din Pite[ti, eliberat de
ARR. Se declar` nul.

SC Asifort Broker De Asigurare SRL declar` pier-
dute (nule) urm`toarele chitan]iere cu regim
special din gestiunea Uniqa  Asigurari SA: CHIT.
nr. 9545381-9545400 (20 file); CHIT. nr. 1136921-
1136940 (20 file); CHIT nr. 1134401-1134420 (20
file); CHIT nr. 1138421-1138440 (20 file ); CHIT nr.
1727601-1727620 (20 file ); CHIT nr. 1727621-
1727640 (20 file); CHIT nr. 3212001-3212100 (100
file); CHIT nr. 3212021-3212040 (20 file); CHIT
nr.3212241-3212260      (20file); CHIT nr.  3213601-
3213620(20 file); CHIT nr. 3213961-3213980 (20
file).

Se \mpline[te un an de dor [i ad~nc` tris-
tete de c~nd Inginerul Ro[ca Constantin (Titi)
s-a stramutat \n suflet [i \n aminitire. Cei care

l-au apreciat [i iubit, nu pot uita o via]` de
excep]ie cum a fost a lui, [i se pot al`tura
so]iei Janeta [i fiicei Violeta, la slujba de

comemorare de la Cimitirul 
MåNåSTIRII CERNICA, s~mb`t` 6 septembrie

2014, la orele 12 (la morm~nt).

COMEMORåRI


