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OFERTE SERVICIU
Societate transport intern [i interna]ional de m`rfuri,
angaj`m conduc`tori auto categoria CE, cu experien]` minim
3 ani, pentru lucru în comunitate. Rela]ii, de luni pân` vineri,
între orele 08.00-16.00, la tel.:0757.092212. CV-urile se vor
trimite pe fax:0236.313.176.

CITA}II
Prin sentin]a civil` nr. 2946/2012 pronun]at` \n dosar nr.
2054/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud, s-a admis ac]iunea
formulat` de Danci Dumitru \mpotriva so]iei p~r~tei Danci
Alina-Maria, astfel s-a dispus desfacerea c`s`toriei din vina
amblelor p`r]i, p~r~ta s` revin` la numele de Crudu. F`r`
cheltuieli  de judecat`. Pronun]at` \n [edin]a public`, azi 06
decembrie 2012.

Iurciuc Viorel este chemat la Judec`toria Pa[cani, str.
Gr`dini]ei nr. 8, \n data de 23.03.2015, ora 9.00, Complet C
2MF, \n dosar nr. 4736/866/2014, divor] f`r` minori, \n cali-
tate de p~r~t, \n proces cu Iurciuc Genoveva, \n calitate de
reclamant`.

Subsemna]ii Cirpaci Gheorghe [i Cirpaci Terezia, reclaman]i
\n dosarul 1752/210/2014 a Judec`toriei Chi[ineu Cri[ jud
Arad, invit` \n data de 08.04.2015 \ncep~nd cu ora 9:00, pe
Morgoci Floare cu domiciliul necunoscut [i pe eventualii suc-
cesori \n judecat`, av~nd ca obiect ie[ire din indiviziune pen-
tru imobilul din Sepreus nr. 450 jud Arad, \nscris \n CF 302466,
la Judec`toria Chi[ineu Cri[.

Zidaru Maria Liliana cu domiciliul cunoscut în comuna
Mo[na, sat Mo[na, nr 663, jude]ul Sibiu este citat` în cali-
tate de pârât, în dosarul nr 10599/288/2014, al Judec`toriei
Rm. Vâlcea, având ca obiect divor], cu termen de judecat` în
data de 03.04.2015.

Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i
Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian Vasile, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu ter-
men la 16.03.2015.

Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i
Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian Vasile, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr 24/198/2009*, cu termen la
12.03.2015, în proces de revendicare. 

Judec`toria Sector 5 Bucure[ti, Sec]ia a-II-a Civil`. Sediu: Str.
Splaiul Independen]ei nr. 5, sector. 4, Bucure[ti. Soma]ie,
emis` în temeiul încheierii din 26.02.2015, pronun]at` în
dosar nr. 19224/302/2014. Prin prezenta v` inform`m c` recla-
manta Ilie Elena, solicit` în dosarul nr. 19224/302/2014 al
Judec`toriei sector 5 Bucure[ti ca instan]a s` constate c`
ace[tia au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate
asupra terenului situat în Bucure[ti, Str. O]eleni nr.8, sector.5.
Orice persoan` interesat` este somat` ca în termen de 6 luni
de la afi[area prezentei soma]ii s` formuleze opozi]ie. În caz
contrar, se va proceda la judecarea cererii. Pre[edinte: Ana-
Maria Puiu, Grefier: Alina-Luciana Ornea]`.

DIVERSE
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judi-
ciar al Smart Royal Distribution Group SRL desemnat prin
\ncheierea de [edin]` din data de 17.09.2013, pronun]at` \n
dosar nr. 27439/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti –
Sec]ia a VII a Civil`, convoc`m Adunarea asocia]ilor Smart
Royal Distribution Group SRL stabilit`  pentru data de
18.03.2015 ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, inter-
fon 39 C,cu urm`toarea ordine de zi: desemnarea
administratorului special al Smart Royal Distribution Group
SRL. 

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judi-
ciar al New Media Trade SRL desemnat prin sentin]a civil`
nr. 5893 din data de 10.06.2014 pronun]at` \n dosar nr.
2640/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti – Sec]ia a
VII a Civila, convoc`m Adunarea general` a asocia]ilor New
Media Trade SRL stabilit` pentru data de  17.03.2015 ora 13.00,
la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd. Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, interfon 39 C, cu urm`toarea
ordine de zi: desemnarea administratorului special al New
Media Trade SRL. 

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunic`m de-
schiderea procedurii generale de insolven]` împotriva deb-
itorului SC Gefo Big Forest SRL, CIF: 31143531, J11/31/2013,
pronun]at` de c`tre Tribunalul Cara[-Severin, în dosar nr.
199/115/2015. Termenul limit` pentru înregistrarea cererilor
de admintere a crean]elor asupra averii debitorului la
06.04.2015; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, în-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor la 27.04.2015; Termen pentru afi[area tabelului de-
finitiv al crean]elor la 25.05.2015; Termen pentru prima
[edin]` a adun`rii generale a creditorilor debitorului la
04.05.2015, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar; Ter-
men pentru depunerea contesta]iilor împotriva tabelului
preliminar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data public`rii
tabelului preliminar în BPI. Administrator judiciar, Consult-
ant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu George.

Extras sentin]a civil` 5494/14.05.2010 pronun]at` în dosar
nr. 10759/288/2009 de c`tre Judec`toria Rm. Vâlcea, obiectul
cauzei fiind divor]: Pentru aceste motive,În numele legii in-
stan]a hot`r`[te: Admite ac]iunea formulat` de reclamantul
Tra[c` Nicolae, domiciliat în comuna Bujoreni, sat Olteni, nr.
255, jud. Vâlcea [i cu re[edin]a în localitatea Malagon, provin-
cia Ciudad Real, Calle Piedrala 1, Piso P01, Puerta B, blp.1
Spania, CP-13420, în contradictoriu cu pârâta Tra[c` Stela, cu
domiciliul ales în Rm. Vâlcea, b-dul Pandurilor, nr. 1, bl. A5, sc.
A, ap. 16, et. 3, jud. Vâlcea (la cab. Av. Cazan Lauren]iu - Con-
stantin). Dispune desfacerea c`s`toriei încheiate la data de
20.05.2007 [i înregistrate în Registrul St`rii Civile al Prim`riei
Comunei Bujoreni, jud. Vâlcea, sub nr. 22/20.05.2007, din vina
ambilor so]i. Dispune ca pârâta s` revin` la numele avut an-
terior c`s`toriei, acela de „RUSU”. În act nu se solicit` cheltu-

ieli de judecat`. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la
comunicare. Pronun]at` în [edin]` public`, ast`zi, 14.05.2010.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, \n calitate de administrator judiciar al
COMBO PC SRL desemnat prin hot`r~rea din data de
02.03.2015, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-
a Civil` \n dosar nr. 37702/3/2014, notific` deschiderea proce-
durii insolven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva
COMBO PC SRL, cu sediul \n Bucureflti, Sectorul 1, Str. Nadefl,
Nr. 19, CUI 11612994, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/2508/1999. Persoanele fizice [i juridice care \nregistreaz`
un drept de crean]` \mpotriva COMBO PC SRL vor formula
declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalu-
lui Bucureflti - Sec?ia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.

37702/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul limit`
pentru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor asupra
averii debitorulu 17.04.2015; b) termenul de verificare a
crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar de crean]e 28.04.2015;c) termenul pentru
\ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv la 25.05.2015; d) data
primei sedin]e a adun`rii generale a creditorilor 04.05.2015
ora 15.00; e) adunarea general` a asocia]ilor la data de
20.03.2015, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria Ia[i. Str. Anastasie Panu nr. 25. Ia[i.
Sec]ia civil`. Nr. dosar 2232/245/2015. Data: 26.02.2015.

12 Jurnalul na}ional Joi, 5 martie 2015



Joi, 5 martie 2015  Jurnalul na}ional 13

anun}uri

SOMA}IE privind uzucapiunea. Art. 1051 alin 2 NCPC. Av~nd
\n vedere ac]iunea \nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i, sub
num`rul de dosar 2232/245/2015, prin care reclaman]ii Laz`r
Liviu, Laz`r Cristina [i Laz`r Daniel cu domiciliul \n Ia[i, str.
Simion B`rnu]iu nr. 92A, jude]ul Ia[i, solicit`, \n baza art. 1049
– 1052 Cod Procedur` civil`, s` se constate c` a dob~ndit, prin
efectul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate
asupra terenului \n suprafa]` de 444 mp situat \n Ia[i, str.
Simion B`rnu]iu nr. 92A, jud. Ia[i, sec. Cad. 43, parcelele
p1660, p. 1660/1 [i p. 1661, din care 184 m.p. categoria Cc, iar
260 m.p. categoria arabil, adres`m, \n baza \ncheierii din data
de 24.02.2015, pronun]at` \n dosarul nr. 2232/245/2015, tu-
turor celor interesa]i prezenta SOMA}IE de a formula
opozi]ie la cererea reclamantei. |n caz contrar, \n termen de
6 luni de la publicarea [i  afi[area soma]iei de fa]`, se va trece
la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
|n temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, R cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare [i a Legii 151/2014, Consiliul de Ad-
ministra]ie al SC Agromec Bucov SA, cu sediul \n Bucov, jud.
Prahova, nr. ORC Prahova J29/1264/1991, CUI 7689116, con-
voac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor pen-
tru data de 15.04.2015, orele 09:00 la sediul societ`]ii, situat
\n localitatea Bucov, jud. Prahova pentru to]i ac]ionarii \nreg-
istra]i \n lista ac]ionarilor la data de referin]` 03.04.2015 ca
data de referin]`. Dac` la aceast` dat` nu se poate ]ine \n
mod legal, a dou` convocare va fi programat` pentru data de
16.04.2015 \n acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine
de zi. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionar-
ilor. 1. Aprobarea Situa]iilor financiare ale societ`]ii aferente
anului 2014. 2. Aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli
pentru anul 2015. 3. Aprobarea repartiz`rii profitului realizat
\n anul 2014. 4. Desc`rcarea de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea raportului de evaluare \ntocmit de SC Preciss
Consulting prin care s-a realizat evaluarea activelor societ`]ii.
6. Diverse. Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de c`tre
ac]ionarii care de]in cel pu]in 5% din capitalul social. Drep-
turile de vot vor fi depuse conform Art.117 din Legea 31/1990,
republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, la
sediul societ`]ii p~n` la data de 10.04.2015. Documentele
referitoare la problemele incluse \n ordinea de zi, procurile
speciale, proiectele de hot`r~ri, pot fi consultate [i/sau procu-
rate de la sediul societ`]ii, \ncep~nd cu data de 16.03.2015.
Ac]ionarii pot participa personal, prin reprezentan]ii lor le-
gali sau prin reprezentan]i mandata]i cu procura special`.
Data limit` de depunere a procurilor speciale este de
14.04.2015, ora 14:00, la sediul societ`]ii. |nregistr`rile se fac
la data depunerii documentelor. Pentru informa]ii supli-
mentare va invit`m s` ne contacta]i la num`rul 0726355904,
sau la adresa de mail mailto: ady.savu@yahoo.com.

Hot`rârea nr. 1 din 19.02.2015 a Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor societ`]ii Athenee Palace SA: Ac]ionarii
societ`]ii Athenee Palace SA, cu sediul în Bucure[ti, B-dul
Poligrafiei nr. 1C, Cl`dire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10,

sector 1, înmatriculat` în Registrul Comer]ului cu  num`rul
J40/612/1991, C.U.I. 1569250, atribut fiscal RO, s-au întrunit în
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor în data de
19.02.2015, la sediul societ`]ii. Adunarea General` Extraordi-
nar` este legal` [i statutar`, fiind prezen]i ac]ionari reprezen-
tând  63,1480 % din capitalul social al societ`]ii Athenee
Palace SA, adic` 3.994.634 ac]iuni din totalul de 6.325.826
ac]iuni. Cu unanimitate de voturi, ac]ionarii prezen]i
hot`r`sc urm`toarele: Art. 1. Se ia act de raportul Consiliului
de Administra]ie cu privire la cadrul juridic aplicabil
tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` reglementat` [i
tranzac]ionarii în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare, precum [i cu privire la pie]ele reglementate
[i sistemele alternative de tranzac]ionare pe care pot fi tran-
zac]ionate ac]iunile societ`]ii. Art. 2. Se aprob` efectuarea
de c`tre Societate a demersurilor legale necesare în vederea
admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de Societatea
Athenee Palace S.A. în cadrul sistemului alternativ de tran-
zac]ionare administrat de Bursa de Valori Bucure[ti– AeRO.
Art. 3. Urmare a hot`rârii de la articolul 2, r`mâne f`r` obiect
[i nu se aprob` modalitatea de retragere din societate a
ac]ionarilor. Art. 4. Se aprob` mandatarea d-nei Copos
Alexandra, Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie- Direc-
tor General, ca reprezentant al ac]ionarilor, pentru a semna
toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a prezen-
tei hot`râri [i pentru a efectua toate formalit`]ile pentru în-
registrare, publicare la O.N.R.C. Bucure[ti, s` preia acte [i s`
semneze în acest scop în numele Societ`]ii, în rela]iile cu ASF,
BVB, Depozitarul Central precum [i alte entit`]i publice sau
private. De asemenea, mandatarul este împuternicit  pen-
tru aprobarea [i efectuarea tuturor formalit`]ilor legale nece-
sare în vederea implement`rii hot`rârilor adoptate în cadrul
prezentei Adun`ri Generale Extraordinare [i pentru realizarea
demersurilor în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iu-
nilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare, administrat de BVB- AeRO,  inclusiv prin
încheierea contractului de prest`ri servicii  cu  un consultant
autorizat, potrivit dispozi]iilor legale. Art. 5. Se aprob` data
de 06 martie 2015 ca dat` de înregistrare, conform art. 238
alin. i din Legea 297/2004 privind pia]a de capital, pentru
identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile
adoptate în [edin]a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor din data de 19.02.2015. Pre[edinte de [edin]`,
Copos Alexandra; Secretar, Taban Ion.

LICITA}II
Prim`ria Municipiului C~mpina anun]` organizarea
urm`toarei licita]ii: - licita]ie public` cu strigare pentru
v~nzarea terenului \n suprafa]` de 1797 mp situat \n municip-
iul C~mpina, str. Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 689,
Nr. cadastral 25262, CF 25262 – pre] de pornire: 27
euro/m.p.(f`r` TVA); Licita]ia va avea loc joi, 26.03.2015, ora
9:00, la sediul Prim`riei Municipiului Campina, bd-ul Cul-
turii, nr.18. Informa]ii suplimentare la telefon:  0244-336.134,
Oficiul Transport, Avize.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 7528/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Meriotru Com SRL,
J05/5271/1994, CUI: RO7625600 scoate la vânzare prin
licitatie public` urm`toarele bunuri mobile: Dacia Drop
Side 1.620 RON, Dacia Pick Up 720 RON, Dacia Drop Side
720 RON. Pre]urile nu includ TVA. Licita]ia va avea loc în
12.03.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se
poate obtine de la lichidator. Participan]ii vor depune
10% garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se
pot depune prin fax: 0359463662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia s`pt`mânal,

timp de înc` 3 s`pt`mâni la aceea[i or` la acelea[i
pre]uri de pornire.

Partium Insolvency IPURL, numit` lichidator în dosarul nr.
11662/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Macio SRL, CUI: RO18455854 scoate la vânzare
prin licita]ie public`: terenuri agricole (Proprietatea este com-
pus` din 3  parcele de teren având o suprafa]` total` de
11.846 mp) situate în Sat Betfia, Jude]ul Bihor pre]ul de
pornire fiind: 58.360,00 EUR. Teren intravilan (Proprietatea
este compus` dintr-o parcel` de teren având suprafa]a de
1185 mp.) situate în Str. Camil Petrescu Fn, Oradea pre]ul de
pornire fiind: 24.000,00 EUR + TVA. Teren intravilan (Propri-
etatea este compus` de 3 parcele de teren având suprafa]a
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total` de 6102 mp) situate în Str. F`cliei FN, Oradea pre]ul de
pornire fiind: 381.400,00 EUR + TVA. Teren cu hal` (hal` cu
suprafa]a construit` de 1257 mp [i terenul aferent în
suprafa]` de 4338 mp) situate în O[orhei, Jude]ul Bihor,
pre]ul de pornire fiind: 241.600,00 EUR.+ TVA. Licita]ia va
avea loc în 11.03.2015 ora 11:00 la sediul adresa din Oradea
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia
în data de 18.03.2015, 25.03.2015 respectiv 01.04.2015 la
aceea[i or`. Licitantul trebuie s` achizi]ioneze un caiet de
sarcini privind bunurile imobile supuse prezentei licita]ii, con-
tra sumei de 500 RON +TVA, ce va cuprinde [i regulamentul
de vânzare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului judi-
ciar o cerere de participare la licita]ie, inclus` în caietul de
sarcini, cu cel pu]in trei zile înainte de termenul licita]iei sta-
bilit prin anun]ul public. Informa]ii tel: 0359463661 fax:
0359-463.662.

UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou, sat
Garana, nr.66, jude]. Cara[-Severin, organizeaz` în data
de 18.03.2015, ora-08.30, la sediul Prim`riei Brebu Nou
licita]ie public` deschis` cu strigare în vederea vânz`rii
de terenuri din domeniul privat al comunei Brebu
Nou.Vânzarea terenurilor care au categoria de folosin]`
p`[une se va face în conformitate cu prevederile art.8 din
OUG nr.34/2013, în sensul c` noul proprietar este obligat
s` men]in` categoria de folosin]` a terenului, cu re-
spectarea prevederilor legale în vigoare.Cererile de par-
ticipare la licita]ie se pot depune la sediu mai
sus-men]ionat, pe fax la:0355.814.480 sau pe e-mail: pri-
maria.garina@yahoo.com,  pân` cel târziu la data de
17.03.2015. Terenurile care vor vinde sunt urm`toarele:-CF
31026, în suprafa]a de 17.282mp pentru care pre]ul de
pornire este 5.178lei;-CF 30940, în suprafa]` de 6.889mp
pentru care pre]ul de pornire este 8.664 lei;-CF 31024, în
suprafa]` de 6.443mp pentru care pre]ul de pornire este
2.217lei;-CF 31023, în suprafa]` de 462.085mp pentru care
pre]ul de pornire este 138.457lei;-CF 31025, în suprafa]`
de 65.311 mp pentru care pre]ul de pornire este 19.569lei;-
CF 31022, în suprafa]` de 9.058mp pentru care pre]ul de
pornire este 2.211lei;-CF 31020, în suprafa]` de 6.169mp
pentru care pre]ul de pornire este 1.917 lei;-CF 30789, în
suprafa]` de 14.000mp pentru care pre]ul de pornire este
15.226lei;-CF 31021, în suprafa]` de 21.672mp pentru care
pre]ul de pornire este 5.291lei;-CF 31031, în suprafa]` de
25.263 pentru care pre]ul de pornire este 6.168lei;-CF
31039, în suprafa]` de 1050 pentru care pre]ul de pornire
este 5.710 lei;-CF 31040, în suprafa]` de 111mp pentru care
pre]ul de pornire este 2.129lei. Taxa de achizi]ionare a cai-
etului de sarcini este de 200lei. Garan]ia de participare
la licita]ie este de 500lei. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la num`rul de telefon: 0751.112.380 sau e-mail:pri-
maria.garina@yahoo.com.            

UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou, sat
Garana, nr.66, jude]. Cara[-Severin, organizeaz` în data
de 18.03.2015, ora-08.00, la sediul Prim`riei Brebu Nou
licita]ie public` deschis` cu strigare în vederea vânz`rii
de terenuri din domeniul privat al comunei Brebu Nou.

Vânzarea terenurilor care au categoria de folosin]`
p`[une se va face în conformitate cu prevederile art. 8
din OUG nr.34/2013, în sensul c` noul proprietar este
obligat s` men]in` categoria de folosin]` a terenului, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.Cererile de par-
ticipare la licita]ie se pot depune la sediu mai sus-
men]ionat, pe fax la: 0355.814.480 sau pe e-mail:
primaria.garina@yahoo.com,  pân` cel târziu la data de
17.03.2015. Terenurile care vor vinde sunt urm`toarele:-
terenul înscris în CF 30847 extravilan, în suprafa]` de
600mp -p`[une, pentru care pre]ul de pornire a licita]iei
se stabile[te la 2.435lei;-terenul înscris în CF 30848  ex-
travilan, în suprafa]a de 1.723mp- p`[une, pentru care
pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la 970lei;-terenul
înscris în CF 30901 extravilan, în suprafa]` de 534.640mp
-p`[une, pentru care pre]ul de pornire a licita]iei se sta-
bile[te la 169.000lei;-terenul înscris în CF 30410 extravi-
lan, în suprafa]` de 55.000mp -p`[une, pentru care pre]ul
de pornire a licita]iei se stabile[te la 24.800 lei. Taxa de
participare la licita]ie este de 400lei. Garan]ia de partic-
ipare la licita]ie este de 1.000lei. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la num`rul de telefon:0751.112.380 sau e-
mail: primaria.garina@yahoo.com.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator
judiciar al SC Novoterra Services SRL desemnat prin
Sentin]a Civil` din data de 16.06.2014, pronun]at` \n
Dosar nr. 20131/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea la
v~nzare a bunului imobil aflat \n proprietatea SC
Novoterra Services SRL compus din spa]iu comercial \n
cl`dire reziden]ial` (imobil S+P+E) [i [opron (parcare
anex` neintabulat`) situate \n Bucure[ti, B-dul Bucure[tii
Noi, nr. 191, sector 1, \n valoare total` de 129.375 euro ex-
clusiv TVA. V~nzarea bunului imobil apar]in~nd societ`]ii
falite se va organiz` \n data de 02.02.2015, 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 bunului imobil,
pre]ul acestuia, condi]iile de \nscriere la licita]ie precum
[i modul de organizare a acestora se pot ob]ine din cai-
etul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele
de sarcini se pot achizi]iona de la sediul lichidatorului ju-
diciar 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 pen-
tru bunul imobil. Achizi]ionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii su-
plimentare se pot ob]ine la tel. 021.227.28.81

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. Compartiment Valorificare
Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, localitatea

Bac`u. Nr. 3796/02.03.2015. Anun]. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i, Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Bac`u, cu sediul în str. Dumbrava
Ro[ie, nr. 1-3, în temeiul art. 20, 22 din H.G. 731/2007
privind Normele metodologice de aplicare a O.G. 14/2007,
organizeaz` licita]ie public` în ziua de 17 martie 2014,
orele 12:00, pentru vânzarea unui apartament compus
din dou` camere de locuit [i dependin]e, cu o suprafa]`
util` de 36,38 mp, situat în localitatea Moine[ti, Jude]ul
Bac`u, strada Libert`]ii, num`rul 4, Bl. B1, sc. A, parter.
Pre]ul de pornire 25285 lei, inclusiv TVA. Pasul de licitare
este 5% din pre]ul de pornire a licita]iei. Plata garan]iei de
10% din valoarea de pornire a licita]iei se face în contul
RO96 TREZ 0615 085X XX01 3296 deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Bac`u, C.F. 4278523, pân` la data [i ora licita]iei.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul A.J.F.P. Bac`u
- Compartimentul Valorificare Bunuri, camera 310, tele-
fon 0234/510015, interior 134.

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 Boto[ani. Num`r de înregistrare ca op-
erator de date cu caracter personal 21105. Nr.
11353/03/33/26.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri  imobile/ ansamblu de bunuri, Anul 2015, luna feb-
ruarie, ziua 26. În temeiul art. 162 alin (2), din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i/ A.J.F.P.  Boto[ani, face cunoscut prin prezenta c`, în
ziua de 16 martie 2015, orele 12:00, în municipiul
Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` a
[asea licita]ie pentru vânzarea bunurilor imobile, [i mo-
bile, proprietatea SC Dermer SRL, cu sediul în loc.
Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, cod de înregistrare fiscal`
7532455, dosar de executare nr. 7532455/2012 (p.v.
sechestru bunuri imobile: nr. 44484/23.04.2012;
19769/17.02.2012; 41551/09.04.2013; p.v. sechestru bunuri
mobile 41550/09.04.2013) astfel: I. Ansamblu de bunuri
imobile: 1. Cl`dire spa]iu comercial [i sediu (restaurant) în
suprafa]` construit` de 288.70 mp [i suprafa]` util` de
239.48 mp situat în Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, pre] de
pornire al licita]iei 447.231 lei (f`r` TVA); 2. Teren cot` in-
diviz` în suprafa]` construit` de 57.45 mp, situat în loc.
Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, pre] de pornire al licita]iei
8.745 lei (f`r` TVA); 3. Teren construit (teras` [i anexe) în
suprafa]` de 153 mp situat în Boto[ani, str. Prim`verii, nr.
22, pre] de pornire al licita]iei 120.770 lei (f`r` TVA); 4. Par-
cel` de teren în suprafa]` de 52.00 mp, cur]i construc]ii,
situat` în mun. Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, jud.
Boto[ani, înscris` în CF 21939/N, a municipiului Boto[ani
pre] de pornire al licita]iei 7.915 lei (f`r` TVA). Pre]ul de
pornire a licita]iei bunurilor imobile este de 584.661 lei,
exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata TVA conform ar-
ticolului 141, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal). 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 a partic-
ipa la licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele docu-
mente: - oferta de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; - pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrul 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 a se prezenta 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 co-
municare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin 2 lit. d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Ofertan]ii sunt obliga]i
s` depun` aceste documente cu o zi înainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 13 martie 2015, ora 14.00,
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face în contul nostru de disponibil nr.
RO60 TREZ 1165 067X XX00 3189 deschis la Trezoreria mu-
nicipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri în leg`tur` cu
acest anun] publicitar o pute]i contacta pe dna. Hoit
Loredana, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Boto[ani, sau la telefonul 0231/607119 între orele
8,00 – 16,30 [i pe pagina de internet http: www.mfi-
nante.ro, Portal ANAF.

DECESE
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Cu profund` triste]e în suflet anun]`m
trecerea în nefiin]` a so]ului [i tat`lui
nostru Emil Marina, plecat mult prea
devreme dintre noi, l`sând în urm`

lacrimi [i durere. Magistrat de excep]ie,
so] [i tat` devotat, au r`mas frumoase
amintiri ale bun`t`]ii sale în sufletele

noastre. Ne rug`m Bunului Dumnezeu
s`-l aib` în paz`. So]ia [i fiul.
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Sport

C uplul Adrian Mititelu
– R`zvan Burleanu
for]eaz` cu tupeu sce -

na [i a[a mult prea aglome -
rat` a reprezenta]iilor DNA.
E drept c` debusolatul oltean
[i-a g`sit, în sfâr[it, un parte -
ner pe m`sur`. Dar nu [tiu
dac` subalternii mândru]ei
Kovesi î[i vor permite toc-
mai acum s`-[i piard` timpul
cu regiile umorului involun-
tar pe care îl propun cei doi
cioflingari. Adrian Mititelu
r`mâne un individ r`pus de
propria-i neghiobie. Dar
acest adev`r nu poate dep`[i
limitele posibilit`]ilor sale de
a deslu[i realitatea. De aceea
fo[tii prieteni îi devin du[ -
mani, de aceea fo[tii asocia]i
îi devin adversari, de aceea
tr`ie[te el cu impresia c` nu
este decât victim` a unor ma -
nevre oculte, a unor imense
persecu]ii. Obsesiile nu-i dau
pace lui Adrian Mititelu. Iar
una dintre ideile lui fixe îl
vizeaz` pe Victor Pi]urc`. {i,

fiindc` a pierdut procesul
direct cu fostul antrenor, l-a
reclamat la DNA pe R`zvan
Burleanu. Mititelu sus]ine c`
pârâtul pre[edinte al FRF ar
fi înc`lcat legea [i ar fi preju-
diciat financiar federa]ia
atunci când, vrând s`-l favo -
rizeze pe Pi]urc`, l-a l`sat pe
acesta s` plece la arabi f`r`
a-l obliga la plata clauzei de
reziliere a contractului.
Reclama]ia depus` împotriva
[efului FRF are temeinicie.
Burleanu promite ruinarea
federa]iei exact dup` mode -
lul prin care Mititelu a ruinat
Universitatea Craiova. Dar
acest adev`r incontestabil
este parazitat de ideea c`
pre[edintele FRF ar fi încer-
cat s`-l favorizeze pe Pi]urc`.
Nu! Burleanu nu se favori -
zeaz` decât pe sine [i pe
atârn`torii pe care i-a internat
în fel de fel de dreg`torii pe
la FRF. Burleanu a renun]at
la clauza de reziliere doar
pentru a sc`pa de Pi]urc` [i

pentru a-[i putea face de cap
în continuare. A circulat [i
zvonul c` Burleanu ar fi avut
ceva avantaje ar`be[ti în
urma acestei decizii. Doar
zvonurile nu pot proba îns` o
asemenea vinov`]ie. Proba
proastei administr`ri a fede -
ra]iei se afl` în bilan]ul con-
tabil al anului trecut, bilan]
care diagnosticheaz`
conving`tor incapacitatea
politrucului de a administra
federa]ia. Discursul prin care
Burleanu r`spunde acuza]ii -
lor lansate de Mititelu este
unul conving`tor. Dar nu în
sensul nevinov`]iei. Ci al
imposturii. Din discursurile
sale diaretice nu po]i salva
nici m`car o virgul`. Avâtul
pionieresc îl arunc` în frac-
turi logice de toat` frumuse -
]ea. Abia a[tept s` cheltuias -
c` [i ultimele resurse finan-
ciare din „greaua mo[tenire”
[i s` aflu prin ce alte latrine
politice î[i va satisface par-
venitismul. 

Dan Dumitrescu

Cuplul Mititelu – Burleanu 
se propune pe afi[ul DNA

Mihai Igiro[anu

Rezilierea contractului dintre
Victor Pi]urc` [i Federa]ia Ro -
mân` de Fotbal face obiectul
unei anchete a Direc]iei Na]io -
nale Anticorup]ie (DNA). Pro -
curorii ancheteaz` o plângere
conform c`reia contractul a fost
reziliat de FRF f`r` a avea
aprobarea Comitetului Exe -
cutiv. Acest lucru este posibil,
pentru c` rezilierea s-a f`cut
pe grab`, Pi]i trebuind s` plece
în Arabia Saudit`. „{tiu c`

exist` o anchet`, dar nu am fost
chemat înc` s` dau declara]ii”,
a afirmat mar]i sear` pre[edin-
tele FRF, R`zvan Burleanu.
FRF i-a reziliat contractul lui
Pi]urc` în octombrie 2014, de[i
acesta era valabil pân` în 2016.
S-a spus la acea vreme c` în
contract se strecurase o gre [ea -
l`, data termin`rii angajamen-
tului trebuind s` fie noiembrie
2015, nu noiembrie 2016. |n
prima faz` s-a auzit c` FRF [i
Pi]urc` au revenit asupra datei
[i au corectat-o la 2015. 

Burleanu, 
\n vizorul DNA

Mica Publicitate

LICITA}II

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spatiului cu alt` destina]ie dec~t aceea de locuin]` situat
în Oradea, Str. Episcop Mihai Pavel, nr. 21, ap. 6 – parter.
Calendarul licita]iei: - în perioada 04.03.2015 – 24.03.2015
ora 09:00  se vor depune la Administra]ia Imobiliar`
Oradea, etaj II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, docu-
mentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, con-
form caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre
organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu docu-
mentele de calificare se va face la data de 24.03.2015 ora
11:30, în prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor
ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i ad-
judecarea va avea loc la data de 24.03.2015, ora 12:00.
Suprafa]a util` total` a construc]iei: 16,80 mp +2 boxe s.u
= 5,51 mp. Suprafa]` construit` total`: 29,90 mp. Cota
parte de teren aferent = 42/651 mp. Pre]ul minim de vân-
zare este de 3.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de
c`tre comisie, \n func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin
organizarea licita]iei dup` regula licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în cadere, cu
pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Nota: |n baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal,
pentru prezentul spa]iu comercial nu se colecteaz` TVA la
v~nzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de pornire.
Garan]ia de participare la licita]ie este de 1.000 lei [i se
constituie pân` la data de 24.03.2015, ora 09:00, prin vi-
rament bancar în contul RO74 TREZ 0765 006X XX00
5460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Admin-
istra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927 sau
scrisoare bancara pentru participarea la licita]ie. Taxa de
participare este de 100 lei, se va achita la casieria Admin-
istra]iei Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân`
la data de 24.03.2015, ora 09:00, [i nu se restituie. Nu-
mele, prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan,
Aurelian Cismas – consilieri Compartiment Spa]ii, Admin-
istra]ia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126. In-
struc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se
pot desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea

spa]iului cu alt` destina]ie dec~t aceea de locuin]` situat
în Oradea, Str. Episcop Mihai Pavel, nr. 18, Calendarul
licita]iei: - în perioada 04.03.2015 – 24.03.2015 ora 09:00
se vor depune la Administratia Imobiliara Oradea, etaj II,
camera 207 – Compartiment Spa]ii, documentele de cal-
ificare 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 data de 24.03.2015 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 24.03.2015, ora 12:30. Suprafa]` util` total` a con-
structiei: 32,10 mp. Suprafa]` construita totala: 40 mp.
Cota parte de teren aferent = 41/641 mp. Pre]ul minim de
vânzare este de 17.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi sta-
bilit de c`tre comisie, \n func]ie de raportul cerere [i
ofert`, prin organizarea licita]iei dup` regula licita]iei
competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare
sau în cadere, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5%
din pre]ul de pornire. Nota: In baza art.141, alin.2, lit.f), din
Codul Fiscal, pentru prezentul spatiu comercial nu se
colecteaza TVA la vanzare. Pasul de licitare: 5% din pretul
de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
5.000 lei si se constituie pân` la data de 24.03.2015, ora
09:00, prin virament bancar în contul RO74 TREZ 0765
006X XX00 5460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de
cont Administratia Imobiliara Oradea, cod fiscal 21982927
sau scrisoare bancara pentru participarea la licitatie. Taxa
de participare este de 100 lei, se va achita la casieria Ad-
ministratiei Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter
pân` la data de 24.03.2015, ora 09:00, si nu se restituie.
Numele, prenumele si num`rul de telefon ale per-
soanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia
Petan, Aurelian Cismas – consilieri Compartiment Spa]ii,
Administra]ia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int.
126. Instruc]iunile de organizare si desfasurare a proce-
durii: se pot desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro ,
sectiunea Licita]ii

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra-
tia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1,
organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta sit-
uat în Oradea, Str. Episcop Mihai Pavel, nr. 18 ap. 2/a, etaj.
Calendarul licita]iei: - în perioada 04.03.2015 – 24.03.2015
ora 09:00 se vor depune la Administratia Imobiliara
Oradea, etaj II, camera 207 – Compartiment Spatii, doc-
umentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, con-

form caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre orga-
nizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu docu-
mentele de calificare se va face la data de 24.03.2015 ora
12:30, în prezen]a comisiei de vânzare [i a
reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie pub-
lic` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la data de
24.03.2015, ora 13:00. Suprafa]` util` total` a
construc]iei: 32,26 mp + boxa subsol SU = 27,71 mp.
Suprafata construita totala: 65,71 mp. Cota parte de teren
aferent = 41/641 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
16.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de c`tre
comisie, in func]ie de raportul cerere [i ofert`, prin orga-
nizarea licita]iei dup` regula licita]iei competitive sau
olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în cadere, cu
pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Nota: In baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal,
pentru prezentul spatiu comercial nu se colecteaza TVA
la vanzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul de pornire.
Garan]ia de participare la licita]ie este de 5.000 lei si se
constituie pân` la data de 24.03.2015, ora 09:00, prin vi-
rament bancar în contul RO74 TREZ 0765 006X XX00
5460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Admin-
istra]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 Admin-
istra]iei Imobiliar` Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân`
la data de 24.03.2015, ora 09:00, si nu se restituie. Nu-
mele, prenumele si num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Lucre]ia Petan,
Aurelian Cismas – consilieri Compartiment Spa]ii, Ad-
ministra]ia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126.
Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii:
se pot desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spatiului cu alt` destina]ie dec~t aceea de locuin]` sit-
uat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, ap.6- parter. Calen-
darul licita]iei: - în perioada 04.03.2015 – 24.03.2015 ora
09:00 se vor depune la Administra]ia Imobiliar` Oradea,
etaj II, camera 207 – Compartiment Spa]ii, documentele
de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i, conform cai-
etului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul
procedurii; - deschiderea plicurilor cu documentele de
calificare se va face la data de 24.03.2015 ora 13:00, în
prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor ofer-

tan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjude-
carea va avea loc la data de 24.03.2015, ora 13:30.
Suprafa]a util` total` a construc]iei: 32,72 mp + boxa SU
= 1,70 mp. Suprafa]a construit` totala: 42,00 mp. Cota
parte de teren aferent = 38/813 mp. Pre]ul minim de vân-
zare este de 13.000 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit
de c`tre comisie, in func]ie de raportul cerere [i ofert`,
prin organizarea licita]iei dup` regula licita]iei competi-
tive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare sau în
cadere,  cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din
pre]ul de pornire. Nota: In baza art.141, alin.2, lit.f), din
Codul Fiscal, pentru prezentul spatiu comercial nu se
colecteaza TVA la vanzare. Pasul de licitare: 5% din pre]ul
de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este de
4.000 lei si se constituie pân` la data de 24.03.2015, ora
09:00, prin virament bancar în contul RO74 TREZ 0765
006X XX00 5460 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 Ad-
ministra]iei Imobiliara Oradea – Sala Ghi[eelor – parter
pân` la data de 24.03.2015, ora 09:00, [i nu se restituie.
Numele, prenumele [i num`rul de telefon ale per-
soanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: -
Lucre]ia Petan, Aurelian Cismas – consilieri Comparti-
ment 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 acces~nd site-
ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii.

PIERDERI

Pierdut Certificat Constatator al SC Qualysoft Information
Technology SRL, cu sediul în Bucure[ti, Intrarea Gadinti,
nr.2, Sector 1, CUI: RO21800464, J40/10064/2007, pentru
punctul de lucru din Cluj-Napoca, Str. Mircea Eliade, nr. 8,
Jude] Cluj. Îl declar nul.

Declar nul` legitima]ie certificat revolu]ionar seria LRM-
I nr. 00299 emis` de S.S.P.R./ Comisia Parlamentar` a Rev-
olu]ionarilor pe numele Ivan Gheorghe.

P.F.A. Velicu D`nu], cu sediul în Bucure[ti str. Ghirlandei
nr.1, bl. 64, ap. 48, sector 6, F40/3348/27.05.2004, C.U.I.
20575860, declar` pierdut Registrul Unic de Control.

Pierdut proces- verbal al apartamentului nr. 99 situat în
Bucure[ti, str. Lt. Nicolae Pascu nr.7, bl. 7A, sc.D, et.2, ap.
99, sector 3, pe numele de Pîlea Alexandru. Îl declar nul.


