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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Angaj`m personal vopsiri [i aplic`ri pardoseli epoxidice. 0785.232.551-Daniel Robu între orele 08:00-17:00, office@emex.ro.
Angajez croitoreas` cu experien]` pentru atelier de croitorie. Salariu atractiv. Rog seriozitate. 0748.294.294
Prim`ria comunei Cernica, jude]ul Ilfov organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`
de consilier superior- Compartiment Juridic,
Achizi]ii Publice [i Autorizare Taxi din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cernica, jude]ul Ilfov. Concursul se organizeaz` la sediul Prim`riei comunei
Cernica, jude]ul Ilfov, în data de 3 noiembrie
2014, la ora 11.00- proba scris`. Vechimea
necesar` ocup`rii postului este de 9 ani în
specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de
la data public`rii în Monitorul Oficial, partea
a III-a, la sediul Prim`riei comunei Cernica,
jude] Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie s` con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificat` [i completat` de H.G.
nr. 1173/2008. Condi]iile de participare la
concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei comunei Cernica, jude] Ilfov [i la
nr.de telefon (021)369.53.08.
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i Anun]. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i, organizeaz`
concurs de recrutare în data de 20 octombrie 2014 – proba scris` [i 24 octombrie
2014 – interviul, pentru ocuparea prin recrutare a func]iilor publice temporar vacante de inspector vamal grad profesional
principal [i inspector vamal grad profesional
superior, dup` cum urmeaz`: Structura organizatoric`: Func]ia public` de execu]ie
specific`: Nr. posturi: Biroul Vamal de Interior Neam] - Inspector vamal clasa I, grad
profesional superior - 1; Biroul Vamal de
Frontier` Albi]a – Compartimentul
Supraveghere [i Control Vamal - Inspector
vamal clasa I, grad profesional principal - 3;
Biroul Vamal de Frontier` Albi]a – Compartimentul Echipamente Control Nedistructiv
- Inspector vamal clasa I, grad profesional
principal - 3; Biroul Vamal de Frontier` Siret
- Compartimentul Supraveghere [i Control
Vamal - Inspector vamal clasa I, grad profesional principal - 3. Nr. total de posturi temporar vacante: 10. Condi]iile de desf`[urare
a concursului: - data pân` la care se pot
depune dosarele de înscriere: în termen de
8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, Partea a III-a; - institu]ia public` la care se pot depune dosarele de
înscriere: la sediul Direc]iei Regionale Vamale Ia[i, Bulevardul Nicolae Iorga 10 C –
secretariatul comisiei de concurs; - data
sus]inerii probei scrise a concursului
20.10.2014 ora 10.00 la sediul Direc]iei Regionale Vamale Ia[i, Bulevardul Nicolae
Iorga nr. 10 C; - data sus]inerii interviului
24.10.2014 ora 10.00 la sediul Direc]iei Regionale Vamale Ia[i, Bulevardul Nicolae
Iorga nr. 10 C. Condi]ii pentru func]ia public` de execu]ie temporar vacant`: 1. inspector vamal clasa I, grad profesional principal:
a. condi]iile de participare la concurs sunt
cele prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul func]ionarilor publici,
republicat` (r2) cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; b. condi]iile de
studii: studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`; c. condi]iile de
vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice; d. alte
condi]ii specifice: cuno[tin]e de operare pe
calculator – nivel mediu. 2. Inspector vamal
clasa I, grad profesional superior: e.
condi]iile de participare la concurs sunt cele
prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, republicat` (r2) cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare; f. condi]iile de studii: studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor economice; g.
condi]iile de vechime: 9 ani în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice; h. alte condi]ii specifice: cuno[tin]e de
operare pe calculator – nivel mediu. Bibliografia, condi]iile specifice de participare,
precum [i con]inutul dosarului de concurs
vor fi afi[ate la sediul Direc]iei Regionale Vamale Ia[i, Bulevardul Nicolae Iorga nr. 10 C [i
vor fi publicate pe site-urile ANAF, DGRFP Ia[i
[i respectiv DGV. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Direc]iei Regionale Vamale
Ia[i, Bulevardul Nicolae Iorga nr. 10 – secretariatul comisiei de concurs, precum [i la numerele de telefon: 0232-208.338 [i
0232-208.336.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria
caut` colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitar`
prelat` 3.5t, sarcin` util` de la 1.000kg, capacitate de la 4 europale]i, camioane 7,5t,
12t, pentru transport marf` în UE. Obligatoriu [oferul s` cunoasc` limba englez` sau
german`, nivel conversa]ional. Tel:
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de.

CITA}II
Pe rolul Judec`toriei Alexandria, cu termen
de judecat` 18.11.2014, dosarul nr.
738/740/2014, autoritate p`rinteasc`, recla-

mant Checic Florin, pârât Capr` Alina Irinel.
Numitul Diaconu Daniel Marin, cu ultim
domiciliul cunoscut în Slatina, Str. Cornisei
nr. 2, bl. GA7, sc. A, et. 8, ap. 50, jud. Olt, este
citat pentru a se prezenta în fa]a Judec`toriei Sectorului 6 cu sediul în Bucure[ti,
Str.[tirbei Vod` nr.115, sector 1, în data de
24.10.2014, ora:8-30, completul 4 MF, în calitatea de pârât în dosarul nr. 4196/303/2014,
în procesul de divor] cu reclamanta Diaconu
Gabriela
Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu
Daniel Armand [i Dinu Estera, la Judec`toria
Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu
termen la 13.10.2014.
Guzu Claudia Gianina Oana, reclamant` \n
dosar nr. 2962/265/2012 al Judec`toriei
N`s`ud, cheam` \n judecat` p~r~]ii Guzu
Flore [i Guzu Ileana, pentru data de 03 decembrie 2014.
Numitul Iordache Cristinel este chemat la
Judec`toria Rm-S`rat, în proces de divor] cu
Iordache Ionelia, pe data de 20.10.2014, în
dosar nr.410/287/2014.
Se citeaz` Pavel Dumitru, Evesc Ioan, Pavel
Demeter, Evesc Maria, Daroni Pavel Maria,
cu domiciliul necunoscut, sau urma[ii acestora, la Judec`toria Petro[ani, sala 24, pentru termenul din 23 Octombrie2014, ora
10:30, în dosarul 10028/278/2012 având ca
obiect partaj judiciar, reclaman]ii fiind
Vâlv`resc M`rioara, Pavel Dorica [i al]ii.
Se citeaz` p~r~tul Ion Bogdan, \n proces cu
reclaman]ii Ion Madalin Sebastian [.a, pentru ie[ire din indiviziune, la termenul de
24.10.2014, ora 08:30 la Judec`toria
C~mpina \n dosarul nr. 3426/204/2014.
Se citeaz` debitoarea Zotescu Elena, \n proces cu creditoarea SC Tole Const SRl, pentru
ordonan]a de plat`, la termenul de
27.10.2014, ora 08:30 la Judec`toria C~mpina
\n dosarul nr. 3872/204/2014.
Numita Nicolae Mihaela (Stanciu Mihaela),
cu ultimul domiciliu cunoscut \n Str. Traian
S`vulescu nr. 2, jud. Prahova, este chemat`
ca p~r~t la Judec`toria Ploie[ti, dosar nr.
10886/281/2013, termen de judecat`
30.10.2014 sala 6T1, 8:30, reclamanta Hartia
Cornel.
Se citeaz` Herescu Aurel, cu domiciliul în Bucure[ti, la Judec`toria Câmpulung în data de
8.10.2014, cam. Sala 1, C8, ora 8:30, în calitate
de pârât în proces cu Anghel Cristina în calitate de reclamant, pentru Ordonan]`
pre[edin]ial`. În caz de neprezentare a
p`r]ilor judecata se va face în lips`, dac` se
solicit în scris acest lucru.
C\mpan Ieronim, reclamant \n dosar nr.
248/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud,
cheam` \n judecat` p~r~]ii {iot Grigore [i
so]ia Maria, Dejan Floarea, Steinbringer
Ezechil, Steinbriger Dochia, Steinbringer
{tefan, Bora Toader, Bora leon, Bora Gavrila,
Bora Eufrosina, Bora Ioana, Pop Iuliu, {iott
Todosia, {iott Florin, {iott Firoana, {iott
tekla, {iott Dochia, {iott {ofronia, {iott Valer,
Bora Ioan, Bora Pavel, Bora Frasina, Bora
Todor, Bulcuc Constantin, pentru data de 20
noiembrie 2014.
Societatea comercial` Advertising Promedia
Cool S.R.L., având J29/1889/2008 [i ultim
sediu social înregistrat în jude]ul Prahova,
municipiul Ploie[ti, str. 1 Mai, nr.6, în dizolvare judiciar` conform art. 237 din
L.31/1990, este chemat` în judecat` în calitate de pârât` de c`tre reclamantul Sova
Dan Coman, cu domiciliul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedur` la SCA
“Preda [i Asocia]ii” din Bucure[ti, [os. Panduri nr.1, bl.P 33, sc.1 ,et.1 ap.3, sector 5, în
dosarul nr.73293/3/2011, pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, sec]ia a IV-a civil`, pentru termenul din 14.10.2014, orele 8.30, complet F 7,
sala 252, Fond, la sediul instan]ei din Bucure[ti, Bd. Unirii nr.37, sector 3. Dosarul are
ca obiect ac]iune în r`spundere civil` delictual`, cu men]iunea c` societatea pârât` are
obliga]ia de a depune Întâmpinare, cel mai
târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit
pentru judecat`. În caz de neprezentare a
p`r]ilor, judecata se va face în lips`, dac` se
solicit` în scris acest lucru de c`tre una dintre p`r]i.
Judec`toria Turnu M`gurele, a pronun]at în
Dosarul 217/329/2014, sentin]a civil` nr.
229/07.04.2014 cu urm`torul dispozitiv: “Admite ac]iunea civil` în preten]ii formulat`
de reclamanta SC Infinity SRL, cu sediul în
Ploie[ti, str. Târgovi[tei, nr. 11, et. 2, jud. Prahova, împotriva pârâ]ilor David Loredana
Gabriela [i David Daniel Cristian, ambii
domicilia]i în comuna Salcia, jud. Teleorman.
Oblig` pe pârâ]i în solidar s` pl`teasc` reclamantei suma de 503.77 lei reprezentând
contravaloare marf` achizi]ionat` [i neachitat`, suma de 967,24 lei reprezentând penalit`]i de întârziere [i suma de 107,97 lei
cheltuieli de judecat`. Cu apel. Pronun]at`
azi, 07 aprilie 2014 în [edin]a public`.

DIVERSE
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Cluj
anun]` publicul interesat c` PUZ -B-dul
Muncii (nord) –pentru construire hal` [i
birouri, Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.279,
jud.Cluj, titular SC Credis Comexim Srl , nu
necesit` evaluare de mediu, planul urmând
a fi supus procedurii de adoptare f`r` aviz
de mediu. Observa]iile [i comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agen]ia pentru
Protec]ia Mediului Cluj, Calea Doroban]ilor,
nr.99. bl.9B, cod: 400609, tel.0264-410.722,
fax
0264-410.716,
email:
office@apmcj.anpm.ro în zilele de lunivineri, între orele 09.00-14.00, în termen de
10 zile calendaristice de la data apari]iei
anun]ului.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-

tat` prin asociat coordonator Liscan Aurel,
în calitate de lichidator judiciar al SC Bicks
Industries SRL desemnat prin sentin]a civil`
din data de 30.09.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` în
Dosar nr. 18775.01/3/2007, notific` deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006
împotriva SC Bicks Industries SRL, cu sediul
în Bucure[ti Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache,
Nr. 98, Bloc 44A1, Scar` A, Etaj 5, Ap. 13, CUI
6454413, nr. de ordine în registrul comer]ului
J40/20919/1994. Persoanele fizice [i juridice
care înregistreaz` un drept de crean]`
n`scut dup` data deschiderii procedurii insolven]ei împotriva SC Bicks Industries SRL
vor formul` declara]ie de crean]` care va fi
înregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti sec]ia a VII-a civil`, cu referire la dosarul nr.
18775.01/3/2007, în urm`toarele condi]ii: a)
termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor în tabelul suplimentar al crean]elor 28.10.2014; b) termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
suplimentar al crean]elor 17.11.2014; c) termenul pentru depunerea contesta]iilor la
tabelul suplimentar 02.12.2014; d) termen
pentru întocmirea [i afi[area tabelului definitiv consolidat 11.12.2014.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclamanta Ceorceri Iulia-Ioana domiciliat` în ora[ul
N`s`ud, cartier Lusca nr. 79, jud. Bistri]aN`s`ud, în dosar nr. 1078/265/2014 al
Judec`toriei N`s`ud, a solicitat a se constata
dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune de c`tre defunctul C~rcu George
[i so]ia C~rcu Aurica, asupra terenului în
suprafa]` de 375 mp, înscris în cf 26338 nr.
Top 111/2, 112/2, 113.a/2, 113.b/2 N`s`ud, între
vecinii Suia Valer, Linul Ioan. Aducem la
cuno[tin]a personelor intersate faptul c` au
posibilitatea legal` de a formula opozi]ie, în
termen de 6 luni de la emiterea prezen]ei,
în caz contrar instan]a va trece la judecarea
cauzei emis` în baza încheierii din data de
23 septembrie 2014.
Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii Funza
Sorin [i soa]ia Frunz` Aurica domicilia]i în
comuna Rodna, Str. Principal` nr. 211, jud.
Bistri]a N`s`ud, în dosar nr. 3044/265/2013
al Judec`toriei N`s`ud, au solicitat a se constat` dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucaiune, prin jonc]iunea posesiilor cu
a antecesorilor Funza Ioan [i so]ia Frunz`
Victoria asupra terenului în suprafa]` de
500 mp, înscris în cf 26 nr top 1515/2/b/3/1
Rodna de natur` fâna], instravilan. Aducem
la cuno[tin]` persoanelor interesate, faptul
c` au posibilitatea legal` de a formul`
opozi]ie, în termen de 6 luni de la emiteresa
prezen]ei, în caz contrar instan]a va trece la
judecarea cauzei. Emis` în baza încheierii
din data de 11 septembrie 2014.

LICITA}II
SC Catdan Auto SRL, societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare
prin licita]ie, teren în suprafa]` de 1.350 mp,
situat în intravilanul ora[ului Urla]i, str.
Viorelelor, nr. F.N., tarlaua 64t parcel` Cc,2351, Jude]ul Prahova la pre]ul de 72.000 lei
(pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine în data de
17.10.2014 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 31.10.2014, 14.11.2014, 28.11.2014, 12.12.2014,
09.01.2015, 23.01.2015, 06.02.2015, 20.02.2015,
06.03.2015, la aceea[i ora [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.
SC Calorex Termo Impex SRL, prin lichidator,
cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, vinde prin licita]ie public` bunuri
imobile reprezentate de Teren 1.006,48 m.p.,
Cl`dire Hala produc]ie [i Cl`dire Administrativ`, situate în Bu[teni, Str. Pesc`riei, nr. 2A,
la pre]ul total de 329.675,50 lei [i bunuri mobile reprezentate de diverse utilaje (aparat
debitat, aparat sudur`, central` termic`,
linie uscare)+ sistem computer, la pre]ul
total de 14.820 lei. Pre]urile con]in TVA.
Licita]ia se va ]ine la sediul lichidatorului în
dat` de 17.10.2014, ora 13.00. la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia se va
]ine în dat` de 31.10.2014, 14.11.2014,
28.11.2014, 12.12.2014, 09.01.2015, 23.01.2015,
06.02.2015, 20.02.2015, 06.03.2015, la aceea[i
ora [i aceea[i adresa. Dosarul de prezentare
[i condi]iile de participare se pot ob]ine
numai de la sediul lichidatorului, termenul
limita pentru înscrierea la licita]ie fiind 48
ore înainte de dat` începerii licita]iei. Rela]ii
la telefon: 0723357858; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro.
SC Arana Design SRL, societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare
prin licita]ie în bloc, linie de produc]ie în prelucrarea textil` [i obiectele de inventar la
pre]ul de 24.345,45 lei (pre] f`r` TVA).
Licita]ia se va ]ine în data de 09.10.2014 ora
14:30, iar în cazul în care bunurile nu vor fi
valorificate, aceast` este reprogramat` pentru data de 14.10.2014, 16.10.2014, 21.10.2014,
23.10.2014, 28.10.2014, 30.10.2014, 04.11.2014,
06.11.2014, 11.11.2014, 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.
SC Lamora Design SRL, societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh.

Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare
urm`toarele bunuri: a) Bunuri imobile:
teren extravilan în suprafa]` de 14.585 mp,
situat în extravilanul comunei Arice[tii Rahtivani, tarlaua 73, parcel` A388/24, cu num`r
cadastral provizoriu 767 - 349.650 lei; teren
extravilan arabil în suprafa]` de 11.800 mp,
situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua
124, parcel` 2448/128-A, nr. cadastral provizoriu 1566, intabulat în Cartea Funciar` nr. 994,
- 132.000 lei; teren extravilan arabil în
suprafa]` de 13.500 mp, situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel`
2448/129-A, nr. cadastral provizoriu 1609, 155.775 lei; teren extravilan arabil în
suprafa]` de 10.000 mp, situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel`
2448/100-A, nr. cadastral provizoriu 1610, 105.375 lei; teren extravilan arabil în
suprafa]` de 5.000 mp, situat în extravilanul
ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel` 2448/121A, nr. cadastral provizoriu 1583, - 59.625 lei;
teren extravilan arabil în suprafa]` de 4.100
mp, situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel` 2448/116-A, nr. cadastral
provizoriu 1581, - 50.025 lei; teren cu destina]ie industrial` în suprafa]` de 22.306
mp, situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova [i construc]iile
aflate pe acesta (C1 – Magazie metalic`, an
construc]ie: 1962, suprafa]` construit`:
150,66 mp, suprafa]` util`: 144,67 mp; C2 –
Turn r`cire, situat în Municipiul Ploie[ti, str.
Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie: 1966, suprafa]` construit`: 21,12
mp, suprafa]` util`: 19,62 mp; C3 – Turn de
ap`, situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an constructive:
1989, suprafa]` construit` 59,52 mp; C4 –
Depozit materiale ([opron), situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud.
Prahova, an construc]ie 1962, suprafa]` construit` 238 mp, suprafa]` util` 238 mp; C5 Hala 2 Vakko situat` în Municipiul Ploie[ti,
str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1965, suprafa]` construit` 1580,16
mp + 193 mp rampe + 180 mp f`r` documente de; C6 – Hala produc]ie situat` în
Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115,
Jud. Prahova, an construc]ie 1989, suprafa]`
construit` 1.222,56 mp, suprafa]` util`
1.213,94 mp; C7 – Laborator situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud.
Prahova, an construc]ie 1989, suprafa]` construit` 86,10 mp, suprafa]` util` 69,08 mp;
C8 – P.S.I. – Cas` pompe situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1966, suprafa]`
construit` 107,98 mp, suprafa]` util` 96,86
mp; C10 – Hala Ramos situat` în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova,
an construc]ie 1966, suprafa]` construit`
1.483,11 mp + 254,20 mp rampe + 330 mp
f`r` autoriza]ie; C 11 – Post trafo situat în
Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115,
Jud. Prahova, an construc]ie 1965, suprafa]`
construit` 83,65 mp, suprafa]` util` 68,53
mp; C 12 – Post trafo situat în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova,
an construc]ie 1965, suprafa]` construit`
138,72 mp, suprafa]` util` 119,32 mp; C 13 –
Cl`dire poart` situat` în Municipiul Ploie[ti,
str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1962, suprafa]` construit` 50 mp,
suprafa]` util` 38,45 mp; C 14 – Magazie
metalic` situat` în Municipiul Ploie[ti, str.
Progresului, nr.115, Jud. Prahova, suprafa]`
construit` 585,97 mp, suprafa]` util` 585,97
mp; Drumuri, platforme situate în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, suprafa]` construit` 5.600 mp;
Împrejmuire situat` în Municipiul Ploie[ti,
str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, lungime
650 ml, în`l]ime 2 m, funda]ie din beton;
Pu] forat situat în Municipiul Ploie[ti, str.
Progresului, nr.115, Jud. Prahova, adâncime
30 ml, pu] forat cu ]eav` PVC, stare tehnic`
bun`, func]ional la pre]ul total de 3.385.152
lei. b) Bunuri mobile: Compresor;
Aeroterm`; Generator Abur ; Aer
Condi]ionat; Tanc Ap`; Instala]ie De C`lcat;
Sistem Electric; Echipament Pu]; Contor De
Gaze; Instala]ie Abur; Instala]ie De Gaze;
Tâmpl`rie Pvc ; Rafturi Metalice;Rastel Metalic; Ma[in` Liniar`; Ma[in` Fest/Surf;
Ma[in` Liniar`; Ma[in` Fest/Surf; Pre[e;
Ma[in` Sigilat;Ma[in` Nasturi; Ma[in` Pliat;
Ma[in` Buzunare; Ma[in` [pan; Ma[in`
C`lcat; Ma[in` Cover; Ma[in` Capse; Ma[in`
Shiring ; Ma[in` Butoniere; Ma[in` Pliat;
Ma[in` Ambalat; Plotter; Central` Termic`;
Boiler; Cazan; Scaune; Dulap; Birou; Calculator; Imprimant`; Camion Iveco 7,5 T;
Bunurile mobile se vând în bloc la pre]ul
total de 77.405,25 lei. Valorile mai sus
men]ionate nu con]in TVA. Licita]ia se va
]ine în data de 09.10.2014 ora 15:00, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramat` pentru data de
14.10.2014, 16.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014,
28.10.2014, 30.10.2014, 04.11.2014, 06.11.2014,
11.11.2014 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: 0244-597.808;
mobil: 0761.132.931/0723.357.858; www.andreiioan.ro.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Nr. ?nreg. 50186/ 02.10.2014.
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 complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 16
luna octombrie anul 2014, ora 10.00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin
licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului: SC Distribution Ty
SRL cu domiciliul fiscal ?n Bac`u, str. Stadionului nr. 32, cam. 3, sc. C, ap. 18, cod iden-

tificare fiscal` 17687767: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Pre]ul pornire a
licita]iei (f`r` TVA): Cota TVA *: Autoturism
Skoda Fabia, cap. cilindric` 1397 cmc, an fabrica]ie 2002, benzin`, culoare alb, nr. ?nmatriculare IS-23-MIL (stare general`
degradat`). 4.093 lei. 24%; Vitrin` frigorific`
Klara, vitrin` congelator Lienherr, congelator vertical, mobilier birou etc. 6.503 lei.
24%. Dosar executare nr. 26009. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 108, sau la
telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – cons.
Banarescu G. SC Pekavia SRL cu domiciliul
fiscal ?n Ia[i, Bd. Carol I nr. 3, et. 3, cod identificare fiscal` 28168390: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Pre]ul
pornire a licita]iei (f`r` TVA): Cota TVA*: Autoturism M1 Break, marca Renault Megane,
cap. cilindric` 1461 cmc, an fabrica]ie 2007,
motorin`, culoare galben – auriu, nr. ?nmatriculare IS-08-XPF (stare foarte bun`). 9.669
lei. 24%; Plac` tip Lukas pentru vibropres`.
3.632 lei. 24%. Dosar executare nr. 2642. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
108, sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau
2113 – cons. Pavaloi E. *) Regimul [i cotele de
tax` pe valoarea adaugat` aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute 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 cumparea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânzarii prin licitatie, 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 creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost
respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G.
nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. Nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` în
sensul c`: debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`, urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Data afi[`rii: 03.10.2014.
Debitorul SC Egea Prod SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren situat în Ploie[ti, str. V`leni nr. 31B, jude]ul Prahova, având suprafa]a de 289mp. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 72.840 Euro exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru
imobil “teren” aflat în proprietatea SC Egea
Prod SRL este de 1000 lei exclusiv TVA. 2.Autovehicule apar]inând SC Egea Prod SRL.
3.Mijloace fixe [i obiecte de inventar în valoare de 21.586,20 Lei exclusiv TVA. Pre]ul de
pornire al licita]ilor pentru imobil, autovehicule [i mijloacele fixe reprezint` 60% din
valoarea de pia]` exclusiv TVA, din raportul
de evaluare pentru fiecare bun în parte iar
listele cu aceste bunuri pot fi ob]inute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr. RO88BITR003010035250RO01 deschis
la Veneto Banca S.P.C.A. Ag. Ploie[ti pân` cel
târziu cu 2 zile înainte de [edin]a de licita]ie
ora 16.00, a garan]iei de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; -achizi]ionarea pân` la
aceea[i data a Caietului de sarcini [i a Regulamentelor de licita]ie pentru proprietatea
imobiliar`, autovehicule, mijloacele fixe [i
obiectele de inventar, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobil-

iar`, autovehicule, mijloacele fixe [i
obiectele de inventar, prima [edin]` de
licita]ie a fost fixat` în data de 17.10.2014 ora
14:00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la
aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii
vor fi în data 31.10.2014, 14.11.2014, 28.11.2014,
12.12.2014 ora 14:00. Toate [edin]ele de
licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti, Str. Elena
Doamna, Nr. 44A, Jude] Prahova. Pentru
rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru rela]ii suplimentare cu un telefon în
prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site
www.dinu-urse.ro.
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 Insolven]` SPRL, cu sediul ales în Dr.
Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.7, jud.
Mehedin]i, scoate la vânzare: Bunul imobil
aflat în garan]ia creditorului Prim`ria Municipiului Dr. Tr. Severin cu rangul I *Apartament cu 3 camere situat în Dr. Tr. Severin, str.
Nuferilor, 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 10% fa]` de
pre]ul stabilit prin raportul de evaluare de
21780,00 euro ce se va achita în lei la cursul
BNR din ziua pl`]ii. Titlul executoriu în baza
c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
vânzarea bunului imobil descris anterior o
reprezint` încheierea din dat` de 09.05.2013
pronun]at` de Tribunalul Mehedin]i în
dosarul nr. 5306/101/2013. Licita]ia va avea
loc la biroul lichidatorului din localitatea Dr.
Tr. Severin str. Zabrau]ului, nr.7A, jude]ul
Mehedin]i la data de 10.10.2014 orele 14,00.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de
consemnarea la Piraeus Bank SA în contul
RO53PIRB2700759776001000, 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 sarcina în valoare de 1500,00
lei. Invit`m pe to]i cei care vor s` se prezinte
la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pân` 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 prev`zut` de
lege. Rela]ii la telefon-fax 0252-354.399,
0742.592.183, 0752.819.051 sau email: office@consultant-insolventa.ro. sau la sediul
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i. Lichidator Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin
ec. Emil Popescu.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie student, pe numele
Berindei Adelin Marian.
Pierdut legitima]ie de transport emis` de
U.M.F. Carol Davila pe numele V`duva Ilie
Sergiu.
SC Sama Consul SRL sediul social- {os. Fundeni nr.2, bl. 11B, sc.1, et.8, ap.29, Sector 2, Bucure[ti, J40/8827/93, C.U.I. 3903321, declar`
nule certificatele constatatoare ale
punctelor de lucru din Bucure[ti, Str. Nedeia
nr.6, S5 [i Bd. Corneliu Coposu nr.33, etaj P,
ap.1, S3.
Declar pierdut permis de vân`tor nr. 52361
eliberat de A.J.V.P.S Dâmbovi]a pe numele
[u]u Victor.
Asocia]ia de Proprietari bl.4, sc.2, 3 [i 4, C.U.I.
15019990 se anuleaz` [tampila rotund` a
asocia]iei cu datele inscrip]ionate: denumirea asocia]iei, CI.F., adresa imobilului str.
Ion Cîmpineanu nr.31, Sector 1, Bucure[ti.
SC “Smart Grup ENG Sistem” SRL cu sediul
în Bra[ov, str. Zorelelor nr.7A, cam. nr. 4, jude]
Bra[ov, C.U.I. 15455353, anun]` pierderea
C.I.F. nr. 21585935 eliberat de A.N.A.F. la
18.04.2007 pentru punctul de lucru din Bucure[ti, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 313, cl`dire
ICPE, Corp 1, et.2. Îl declar`m nul.
Consiliul Local Izvoru Bîrzii, jud. Mehedin]i,
pierdut chitan]ier seria MH-IZV, numerele
28101 pân` la 28150, din care completate numerele 28101 pân` la 28131, restul în alb [i
[tampilate. Se declar` nul.

COMEMORåRI
Cu durere, fiul {tefan P`una anun]`
comemorarea a 40 zile de la trecerea
\n nefiin]` a tat`lui s`u P`una Tiberiu
la cimitirul Ghncea Militar \n ziua de
09.10.2014, ora 11:00.

DECESE

Ne lu`m r`mas bun cu regret,
de la cel care ne-a fost so],
tat` [i bunic IOAN CIUBANCAN.
Înmormântarea a avut loc la
Cimitirul Capul Câmpului din Breaza
(Prahova), sâmb`t` 4 octombrie
ora 13.00.

