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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef
sal`, osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofetar-
patiser. 0722.268.866.

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.

SC Capgemini Services Romania SRL angajeaz` Agent
Servicii Client cu limba bulgar`. Cerin]e: studii medii,
cuno[tinte avansate de limba bulgar` [i limba englez`,
cuno[tinte IT la nivel mediu. Informa]ii suplimentare la
recruitment.iasi.ro@capgemini.com sau la telefon:
0232.317.000.

Centrul Cultural Buftea organizeaz` concurs pentru ocu-
parea unui post contractual aprobat prin HG
nr.286/2011, modificat [i completat de HG nr.1027/2014,
în cadrul institu]iei. Denumirea postului: Inspector
Achizi]ii Publice, gradul II- post contractual pe perioad`
nedeterminat` din cadrul Compartimentului Financiar,
Contabilitate si Achizi]ii Publice. Condi]ii specifice de par-
ticipare la concurs: -nivelul studiilor: studii superioare
absolvite cu diplom` de licen]` în domeniul [tiin]elor
economice, juridice sau [tiin]e inginere[ti; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocup`rii postului: 1 an.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Centrului
Cultural, Ora[ Buftea în termen de 10 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului. Proba scris` va avea loc în data de
01.04.2015 ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de
06.04.2015, ora 10.00 la sediul Centrului Cultural al
ora[ului Buftea. Condi]iile de participare la concurs [i
tematica se vor pune la dispozi]ia solicitan]ilor la sediul
Centrului Cultural Buftea [i la nr. de telefon 0734.100.100. 

Prim`ria Ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov, cu sediul în
Ora[ul Bragadiru, [os. Alexandriei, nr.249, jude]ul Ilfov, în
temeiul H.G. 286/2011, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, scoate la concurs postul contractual vacant
de Director- Casa de Cultur` a Ora[ului Bragadiru,
vechime în munc` 10 ani, studii universitare absolvite
cu diplom` de licen]`, vechime în specialitatea studiilor:
2 ani: Data limit` depunere dosare: 20.03.2015, ora
14:00, la sediul Prim`riei Ora[ Bragadiru. Concursurile
încep în: 31.03.2015, ora 09:00 [i se desf`[oar` la sediul
Prim`riei Ora[ Bragadiru. Bibliografia [i rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei Ora[ Bragadiru
sau la telefon 021/4480795, interior 113.

Prim`ria Ora[ului Bragadiru, jude]ul Ilfov, în temeiul H.G.
286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
scoate la concurs urm`toarele posturi contractuale va-
cante: Bibliotecar- vechime în munc` minim 1 an, studii
universitare absolvite cu diplom` licen]`; Consilier debu-
tant, 2 posturi- vechime în munca 0 ani [i studii univer-
sitare absolvite cu diplom` de licen]`; Contabil [ef-
vechime în munc` 2 ani, studii universitare absolvite cu
diplom` licen]`, vechime în specialitatea studiilor:
minim 2 ani; Administrator- vechime în munc` 6 ani,
studii liceale absolvite cu diplom` bacalaureat; Munci-
tor calificat- vechime în munca minim 6 ani, studii PF
absolvite cu diplom`; Îngrijitor- vechime în munc` 0 ani,
studii gimnaziale (8 clase); Inspector Specialitate-
vechime în munc` minim 1 an, studii universitare ab-
solvite cu diplom` de licen]`; Muncitor necalificat-
vechime în munc` 0 ani, studii gimnaziale (8 clase);

Muncitor calificat- vechime în munc` 0 ani, studii liceale
absolvite cu diplom` de bacalaureat; Muncitor calificat-
vechime în munc` 0 ani, studii gimnaziale (8 clase). Data
limit` depunere dosare: 20.03.2015, ora 14:00, la sediul
Prim`riei Ora[ Bragadiru. Concursurile încep în:
31.03.2015, ora 12:00 [i se desf`[oar` la sediul Prim`riei
Ora[ Bragadiru. Bibliografia [i rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Prim`riei Ora[ Bragadiru sau la telefon
021/4480795, interior 113. 

Anun] Public de scoatere la Concurs a postului vacant
de Economist, Gradul I: Institutul Na]ional pentru Cerc-
etare [i Formare Cultural` organizeaz`, în temeiul Legii
nr. 53/200 -Codul Muncii, republicat`, a Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post temporar vacant corespunz`tor func]iilor
contractuale [i a criteriilor de promovare în trepte pro-
fesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice, aprobat
prin H.G. nr. 286/2011 [i a Legii-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitar` a personalului pl`tit din fon-
duri publice, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3,
Bucure[ti, în perioada 31.03.2015- 13.04.2015, concursul
pentru ocuparea postului contractual de execu]ie, va-
cant, de Economist, gradul I, în cadrul Compartimentu-
lui de Achizi]ii Publice. Pentru participarea la concurs
candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele
condi]ii: 1. Studii de specialitate: studii superioare de
lung` durat`, de specialitate economic`; 2.
Perfec]ion`ri, specializ`ri: cursuri de perfec]ionare în
domeniul studiilor de specialitate, certificat de expert
achizi]ii publice, certificat/ diplom` de utilizator pro-
gram S.E.A.P.; 3. Vechimea în munc`/ specialitate nece-
sar`: experien]` minim 5 ani în domeniul achizi]iilor
publice; 4. Cuno[tin]e de operare/ programare pe cal-
culator: Microsoft Office, programe de speciaitate, SEAP;
5. Limbi str`ine: cunoa[terea la nivel avansat (vorbit,
citit, scris) a cel pu]in o limb` str`in` de circula]ie in-
terna]ional`; 6. Abilit`]i, calit`]i [i aptitudini necesare:
capacitate de comunicare, rela]ionare [i cooperare în
echip`, capacitate de analiz` [i sintez`, adaptabilitate
la situa]ii noi, putere de concentrare în condi]ii de stres,
capacitate de organizare, corectitudine, moralitate, am-
abilitate, respect fa]` de ceilal]i angaja]i [i fa]` de
partenerii [i colaboratorii I.N.C.F.C., spirit de ini]iativ`,
operativitate, perspicacitate, responsabilitate personal`;
Concursul se va desf`[ura la sediul Institutului Na]ional
pentru Cercetare [i Formare Cultural` din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera
219), dup` cum urmeaz`: -Proba scris` în data de
31.03.2015, începând cu ora 12.00. -Proba practic` în data
de 07.04.2015, începând cu ora 12.00. Rezultatele finale
ale concursului se afi[eaz` la sediu [i pe pagina de in-
ternet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), pân` la data de
13.04.2015. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la
concurs se realizeaz` pân` la data de 24.03.2015, ora
14.00, la sediul Institutului Na]ional pentru Cercetare [i
Formare Cultural`: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bu-
cure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vod` -etaj 2, camera 229), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa
Elena, tel.: 0721.286.410. 

|NCHIRIERI OFERTE
Spatii de depozitare [i produc]ie între 500 [i 3.500mp
sunt oferite spre închiriere de c`tre S.C. }es`toriile Re-
unite S.A. în zona {os. Viilor Sector 5, Bucure[ti. Rela]ii la

telefon 0722654095 [i 0724426617.

Spa]iu de depozitare [i produc]ie de 750 mp ofer` spre
închiriere S.C. }es`toriile Reunite S.A. în zona Dristor, Sec-
tor 3, Bucure[ti. Rela]ii la telefon 0722654095 [i
0724426617.

CITA}II
Cristescu Raluca-Victoria cheam` în judecat` pe pârâtul
Candoi F`nic` la Judec`toria Turnu M`gurele, pentru
data de 18.03.2015, ora 08.30, în dosarul
nr.2732/329/2014- exercitare autoritate p`rinteasc`.

Numitul Ene Niculai este citat în dosarul civil nr.
19286/200/2014 la Tribunalul  Buz`u, pentru data de
26.03.2015, în proces cu reclamantul Ene Constantin.

Se citeaz` Mac` Petru], Mac` Nicolae [i Mac` Valentin,
cu domiciliul în str. Aviatorilor, bl.38, ap.7, jud. Hunedoara
în calitate de pârâ]i în dosarul nr. 5334/278/2014, cu ter-
men de judecat` la data de 26 martie 2015, la
Judec`toria Petro[ani.

Se citeaz` p~r~]ii Filimon Nastasia, Danci Alexandru,
Koblicska Caterina, Boldis Ioan, Slavoaca Dumitru,
Slavoaca Valer, Lipan Sebastian, Lipan Liviu, Kobliska
Erno, Kobliska Zoltan, Kobliska Matei, cu domiciliul ne-
cunoscut, la Judec`toria N`s`ud \n dosar nr.
453/265/2010 pentru termenul din 23.04.2015. Recla-
mant Boldis Roman Florin.

Dr`gu[in Daniela Vasilica cu ultimul domiciliul cunos-
cut \n Str. Dan Defleury, Nr.145, Sat Mihaita, Com.
Co]ofenii din Dos, Jud. Dolj [i C`ld`raru Ionela Luiza, cu
ultimul domiciliul cunoscut \n Str. Eroilor, Nr.70, Sat Mis-
chii, Comuna Mischii, Jude] Dolj, sunt cita]i \n calitate
de p~r~]i - la data de 02.04.2015 \n Dosar nr.
1091/230/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Filia[i, camera
-, complet c3, ora 9:00, \n proces cu SC Infinity SRL
Ploie[ti, \n calitate de reclamant, pentru Fond –
preten]ii.

Numita Cobzaru Veronica, cu domiciliul \n ora[ T~rgu
Frumos, {os. Buznea, nr. 6, jud. Ia[i, este citat` la Tri-
bunalul Gala]i la data de 06.04.2015, \n dosarul civil nr.
3761/121/2014, sala 3, ora 12,00 \n proces cu D.G.A.S.P.C.
Gala]i, pentru exprimarea consim]`m~ntului la plasa-
ment.

Numita Bahica Nadia, cu domiciliul \n mun. Tecuci, str.
Aleea Prundului, nr. 28, et.1, ap. 28, jud. Gala]i este citat`
la Tribunalul Gala]i la data de 06.04.2015, \n dosarul civil
nr. 3862/121/2014, sala 3, ora 12:00 \n proces cu

D.G.A.S.P.C. Gala]i, av~nd ca obiect plasament.

Numita Bahica Nadia, cu domiciliul \n mun. Tecuci, str.
Aleea Prundului, nr. 28, et.1, ap. 28, jud. Gala]i este citat`
la Tribunalul Gala]i la data de 06.04.2015, \n dosarul civil
nr. 2260/121/2014, sala 3, ora 12,00 \n proces cu
D.G.A.S.P.C. Gala]i, av~nd ca obiect plasament.

Prin prezenta am procedat la afi[area adresei de la
Judec`toria Ploie[ti, la ora 11:00, \n data de 06.03.2015,
privind dosarul nr. 39256/281/2014, prin care este
chemat \n Instan]` doamna Gheorghe Ioana, Camera
Sala 5, \n data de 10 Aprilie 2015, ora 08.30, Judec`toria
Ploie[ti, Jud. Prahova.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie. SC Roclima SRL, cu sediul
cunoscut în sat Grajduri, com. Grajduri, jud. Ia[i este
chemat` la Tribunalul Ia[i, Sec]ia a II-a Civil` - Faliment,
str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în ziua de 01.04.2015,
camera S II, et. II, com. S2 fal, ora 09.00, în dosarul nr.
6502/99/2012, în calitate de debitor pentru procedura
insolven]ei în proces cu Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de
creditor.

DIVERSE
SC Total Trans SRL cu sediul \n Ploie[ti, str. Depozitelor
nr. 2, anun]` depunerea documenta]iei pentru
\ntocmire PUZ schimbare destina]ie teren din “zona
unit`]i agricole” \n “zona institu]ii [i servicii” [i stabilire
indicatori urbanistici cu amplasamentul \n Ploie[ti, str.
Depozitelor nr. 2. Documentele pot fi consultate la sediul
APM Prahova, str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 306, de
luni p~n` vineri \ntre orele 09.00 [i 15.00.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014, îm-
potriva debitoarei SC Gulliver SRL cu sediul în Bucure[ti,
sector 3, str. Popa Nan nr.119, camera nr.1, etaj 1, ap.1,
J40/713/2000, CUI 12621184, în dosarul 3768/3/2015 aflat
pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului – 28.03.2015, ter-
menul de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar de crean]e
–08.04.2015, termenul de definitivare a tabelului crean-
telor –04.05.2015, iar data primei [edin]e a adun`rii
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creditorilor –14.04.2015, ora 15.00 la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Bucure[ti, str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.
203, sector 1. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat
pentru data de 22.05.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25. 

Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Dosar nr. 43976/245/2014.
Data emiterii: 24.02.2015. Soma]ia privind uzucapiunea
art. 1051 alin 2. N.C.P.C. Prin cererea \nregistrat` pe rolul
Judc`toriei Ia[i, la data de 19.12.2014, reclaman]ii Con-
stantinescu Ionel [i Constantinescu M`ndi]a, domicilia]i
\n sat/com. Dr`gu[eni, jude]ul Ia[i, a invocat dob~ndi-
rea dreptului de proprietate prin uzucapiune cu privire
la imobilul teren, \n suprafa]` de 1389 mp., situat \n in-
travilanul sat/com. Drt`gu[eni, jud. Ia[i, S.C. 6, parcelele
1CC(139), 2A (138), cu vecin`t`]ile: nord – Butnaru P.
Elena, est – DS 155, sud – DS 140, vest – Dasc`lu Nicu.
Prezenta soma]ie se adreseaz` tuturor celor interesa]i s`
fac` opozi]ie, \n termenul de 6 luni, prev`zut de art. 1051,
Noul Cod Procedur` civil`, care se calculeaz` de la
emiterea celei din urm` publica]ii, dup` care se va trece
la judecarea cererii.

În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei nr. 85/2014, comunic`m deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC Vrakama Oil SRL, CIF:
27826897, J25/354/2010 de c`tre Tribunalul Mehedin]i
în dosar nr. 5049/101/2014. Termen pentru depunerea
cererilor suplimentare de crean]e 06.04.2015; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor suplimentare, în-
tocmirea [i afi[area tabelului suplimentar al crean]elor
este la 08.05.2015, Termen pentru depunerea even-
tualelor contesta]ii împotriva tabelului suplimentar este
de 7 zile de la data public`rii în BPI; Termen pentru în-
tocmire [i afi[are tabelului definitiv consolidat al
crean]elor 29.05.2015. Lichidator judiciar, Consultant In-
solven]` SPRL

LICITA}II
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare \n bloc prin
licita]ie public` la pre]ul de evaluare redus cu 20% ac-
tivele punctului de lucru Bolde[ti – Sc`eni, jude] Pra-
hova cuprinse \n anexa 7.1 (bunuri imobile
-teren+cl`diri, bar`ci metalice, drumuri interioare,
re]ea ap`, re]ea electric`, instala]ii de canalizare, re]ea
gaze, central` termic`), prin licita]ie public` individ-
ual` la pre]ul de evaluare redus cu 20% activele punc-
tului de lucru Bolde[ti – Sc`eni, jude] Prahova cuprinse
\n anexa 7.1.1 (teren-19523 mp), si prin licita]ie public`
individual` la pre]ul de evaluare redus cu 30% activele
cuprinse \n anexa 7.2.(instala]ie de foraj WIRTH tip
B3A), 7.3.(instala]ie de foraj FA32), 7.4.(instala]ie de foraj
T3W Ingersoll Rand), 7.5.(instala]ie de foraj agbo 200
300), 7.6(instala]ie de foraj Aquadrill 1000-II)
apar]in~nd SC Foraj Bucuresti SA. Persoanele intere-
sate vor cump`ra caietul de prezentare de la adminis-
tratorul judiciar [i vor depune documentele de
participare la licita]ie cu o zi înainte de data licita]iei.
Licita]ia va avea loc în data de 16.03.2015, ora 11/00. |n
cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de
23.03.2015, 30.03.2015, 06.04.2015 respectiv 13.04.2015
la aceea[i or` la sediul administrorului judiciar din
Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Pra-
hova, tel/fax 0244-519.800.

Societatea Electrica Furnizare SA organizeaz` vânzarea
prin licita]ie public` cu strigare a imobilului teren con-
struit [i neconstruit de 5.669mp, cl`dire c`min munci-
toresc CFR –cl`dire corp A având regim de în`l]ime
P+2E, cl`dire nou` compus` din D+P+5E –cl`dire corp
B [i club sportiv –cl`dire corp C, amplasat în Bra[ov,
Str. Iuliu Maniu nr. 45A, jude] Bra[ov. Licita]ia va avea
loc în data de 18.03.2015, ora-12.00, la sediul Societ`]ii
Electrica Furnizare SA, {os. {tefan cel Mare, nr.1A, Sec-
tor 1, Bucure[ti. Termenul de depunere a ofertelor este:
17.03.2015, ora-15.00. Caietul de sarcini se poate ob]ine
de la sediul Societ`]ii Electrica Furnizare SA –{os.
{tefan cel Mare, nr.1A, Sector 1, Bucure[ti, persoan`
contact –Cristian Ionescu, telefon: 0723.221.187. Con-
travaloarea caietului de sarcini este în sum` de 500 lei
[i se achit` cu OP în contul Societ`]ii Electrica
Furnizare SA: RO64INGB0001008197998910, deschis
la Banca ING–Sucursala Bucure[ti.

Direc]ia Silvic` S`laj, cu sediul în Zal`u, str. Tipografilor
nr.1, vinde prin licita]ie public` deschis` cu strigare
urm`toarele mijloace fixe casate: Nr. crt. / Denumirea
mijloc fix / Cod clasificare / Nr. inventar / Anul punerii
în func]iune / Unitatea \n care se afl` / Valoare de
\ncepere a licita]ie lei f`r` TVA / Valoarea garan]iei de
participare 10% lei f`r` TVA. 1 / Remorc` tractor 5to /
2.3.2.2.6 / 1075 / 1987 / OS Almas / 143 / 14. 2 / Furgon
cu ro]i din cauciuc / 2.3.6.8.1 / 1076  / 1987 / OS Almas
/ 405 / 41. 3 / Atelier Huta / 1.1.1. / 100977 / 1994 / OS

Almas / 2800 / 280. 4 / Punct de achizi]ie Zalha / 1.5.2
/ 100333 / 1975 / OS Ileanda / 6900 / 690. 5 / Canton
silvic Zalha / 1.6.4 / 100303 / 1975 / OS Ileanda / 15600
/ 1560. Licita]ia public` cu strigare se va desf`[ura la
data de 25.03.2015, ora 11:00, la sediul Direc]iei Silvice
S`laj, str. Tipografilor, nr. 1, loc Zal`u, jud. S`laj. Caietul
de sarcini al licita]iei, poate fi achizi]ionat de la sediul
direc]iei silvice, contra sumei de 25 lei. Documentele
de participare la licita]iei pot fi depuse pân` la data
de 25.03.2015 ora 10:00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la nr. de telefon 0260631170, persoan` de con-
tact ing. Pop Bogdan.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar, anun]`
\nchirierea unei hale \n suprafa]` de 735,22 mp,
reprezent~nd spa]ii de depozitare situat` \n com
Bucov, sat Bucov, {oseaua D.N. 1B, Parcela 2249/7; 8; 9;
10; 11; Tarla: 56, jud. Prahova, la pre]ul de 2206
euro/lun` + TVA, respectiv 3 euro/mp + TVA. Chiria[ul
urmeaz` s` suporte paza [i utilit`]ile pentru conser-
varea imobilului. Rela]ii suplimentare la tel: 0344-
104.525.

SC Mymob Myjob SRL prin lichidator, anun]` v~nzarea
la licita]ie public` bunului imobil aflat \n patrimoniul
societ`]ii [i anume: terenul intravilan \n suprafa]` de
4.632 mp, situat \n com Topalu, str. Soarelui, nr.710, jud.
Constan]a, pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus cu
25 %, din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare \n cuan-
tum de 48.637,5 lei (f`r` TVA) [i 60.310,5 lei (cu TVA).
Licita]iile vor avea loc pe data de: 10.03.2015, 13.03.2015,
17.03.2015, 24.03.2015, 31.03.2015, 07.04.2015, 21.04.2015,
23.04.2015, 28.04.2015 si 30.04.2015 orele 13.00 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Condi]iile de partici-
pare [i rela]ii suplimentare la tel. 0344-104.525.

SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anun]`
v~nzarea la licita]ie public` a bunurilor aflate \n patri-
moniul societ`]ii debitoare conform raportului de
reevaluare [i a regulamentului de v~nzare a bunurilor
ce au fost \ncuviin]ate de Adunarea Creditorilor din
26.02.2015 pre]ul de pornire al licita]iei fiind cel stabilit
\n raportul de reevaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 10.03.2015, 13.03.2015, 17.03.2015, 24.03.2015,
24.03.2015, 31.03.2015, 07.04.2015, 21.04.2015,
23.04.2015, 28.04.2015 [i 30.04.2015 orele 13.00 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab.7B Et.7. Condi]iile de participare [i rela]ii su-
plimentare la tel. 0344104525.

SC Rovit SA, societate aflat` \n reorganizare judiciar`,
prin administrator judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie
a unor bunuri aflate \n patrimoniul debitoarei, \n sen-
sul ca urm`toarele bunuri, respectiv Ferma 1 - con-
struc]ii [i teren aferent situat` \n Bolde[ti-Sc`ieni, str.
Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Ferma 1 – C7 (demisol) con-
struc]ie [i teren aferent, situat` \n Bolde[ti-Sc`ieni, str.
Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Ferma 8 - construc]ii [i teren
aferent situat` \n loc. Valea C`lugaresc`, sat Valea
Larga, jud. Prahova; Cl`dire barac` [i teren aferent sit-
uat` \n Bolde[ti-Sc`ieni, jud. Prahova; Ferma 5- con-
struc]ii [i teren aferent situat` \n Bucov, sat Chitorani,
zona Valea Orlei, jud. Prahova; Ferma 11- situat` \n com.
Bucov, sat Chitorani, jud. Prahova – compus` din con-
struc]ii [i teren aferent,  terenul intravilan \n suprafa]`
de 483 mp situat \n com. Bucov, sat Valea Orlei [i o
serie de bunuri mobile, respectiv: subsolier 2 buc. la
pre]ul de 105 lei/buc (f`r` TVA), 130,2 lei (inclusiv TVA),
ma[in` de stropit – Tifone, 2 buc. la pre]ul de 930
lei/buc (f`r` TVA), 1.153,2 lei (f`r` TVA), remorc` cis-
terna, 3,6 to, la pre]ul de 1050 lei (f`r` TVA), 1.302 lei (in-
clusiv TVA), remorc` cistern`, 3,6 to 855 lei (f`r` TVA),
1060,2 lei (inclusiv TVA), remorc` auto, la pre]ul 1515
lei (f`r` TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), reomorca RBA
5, la pre]ul de 1515 lei (f`r` TVA), 1.878,6 lei (inclusiv
TVA), pres` balotat, la pre]ul de 1.140 lei (f`r` TVA),
1.413,6 lei (inclusiv TVA), bena remorca, 4 buc la pre]ul
de 985 lei/ buc (f`r` TVA), 1.221, 4 lei (inclusiv TVA).
Licita]ia publica are loc \n baza hot`r~rilor Adun`rii
Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013, 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014 [i a regulamentului de partici-
pare la licita]ie. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus
cu 50% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare.
{edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de: 10.03.2015,
13.03.2015, 17.03.2015, 24.03.2015, 31.03.2015, 07.04.2015,
21.04.2015, 23.04.2015, 28.04.2015 si 30.04.2015 orele
13.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii su-
plimentare la sediul administratorului judiciar c~t [i la
telefon 0344-104.525.

SC Zid Gili Construct SRL prin lichidator judiciar anun]`
v~nzarea la licita]ie public` a bunului aflat \n patrimo-
niul societ`]ii debitoare conform raportului de evalu-

are, a regulamentului de v~nzare a bunului ce au fost
\ncuviin]at de Adunarea Creditorilor din 30.10.2014.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50% din
pre]ul stabilit \n raportul de evaluare. {edin]ele de
licita]ii vor avea loc pe data de: 11.03.2015, 13.03.2015,
16.03.2015, 18.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015,
27.03.2015, 25.03.2015 [i 31.03.2015 orele 12.30, la sediul
lichidator judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare sediul lichida-
tor judiciar c~t [i la telefon 0344-104.525.

SC Rovit SA societate aflat` \n reorganizare judiciar`,
prin administrator judiciar, anun]` v~nzarea la licita]ie
public` bunurilor ce se afl` \n patrimoniul debitoarei,
astfel cum sunt identificate \n rapoartele de evaluare
\ncuviin]ate de Adunarea Creditorilor din 22.01.2015,
ce privesc o serie de bunuri mobile [i Ferma 9 – com-
pus` din construc]ii [i teren intravilan aferent din
Urla]i, loc. Valea Mielor, jud. Prahova. Licita]ia public`
are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din
22.01.2015 [i a regulamentului de participare la
licita]ie. Pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50%
din pre]ul stabilit \n rapoartele de evaluare. {edin]ele
de licita]ii vor avea loc pe data de: 11.03.2015,
13.03.2015, 17.03.2015, 19.03.2015, 23.03.2015, 24.03.2015,
25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 si 01.04.2015 orele
12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab.7B. Rela]ii su-
plimentare sediul administratorului judiciar c~t [i la
telefon 0344-104.525.

SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilvania
Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.398, Fax: +40372.640.394, achizi]ioneaz`
„Garnituri de Etan[are Transformatoare Electrice, În-
trerup`toare” în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în
Documenta]ia de atribuire. 2.Adresa la care se poate
solicita Documenta]ia de atribuire: SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.389, Fax: +40372.640.394. Documenta]ia
de atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor eco-
nomici contra cost (50 lei, cu TVA inclus), în urma so-
licit`rii în scris a acesteia. 3. Procedura aplicat`: Licita]ie
deschisa. 4. Locul de livrare a produselor: conform
specifica]iilor din Documenta]ia de atribuire. 5. Natura
[i cantitatea produselor ce se vor achizi]iona: „Garni-
turi de Etan[are Transformatoare Electrice,

Întrerup`toare” în cantit`]ile  prev`zute în Docu-
menta]ia de atribuire. 6. Termenul de livrare al pro-
duselor: maxim 10 zile de la semnarea contractului de
furnizare. 7. Data limit` de primire a ofertelor:
26.03.2015, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor:
26.03.2015, ora 12.30. 8. Adresa la care se depun ofer-
tele: sediul SISE Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str.
Taberei, nr.20, secretariat general. 9. Limba de
redactare a ofertelor: limba român`. 10. Perioada de
valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii
ofertelor. 11. Criteriul de atribuire a contractului: „pre]ul
cel mai sc`zut”.

Consiliul Local al comunei Ruc`r, cu sediul \n comuna
Ruc`r, jude]ul Arge[, strada Bra[ovului nr. 58, tel. 0248-
542.830, fax 0248-542.522, anun]` organizarea licita]iei
publice cu oferta \n plic pentru concesionarea unor
p`[uni alpine, \n suprafa]` de 699,7046 ha, aflate \n
domeniul public al localit`]ii, situat \n extravilanul
acesteia. Pre]ul de pornire la licita]ie este stabilit dup`
cum urmeaz`: - 294 lei/ha/an – suprafa]` p`[unabil`
Valea Vladului; - 308 lei /ha/ an- suprafa]a p`[unabil`
Berevoiul Mic; - 322 lei/ha/an – suprafa]a p`sunabil`
Lu]ele. Durata concesiunii este de 7 ani. Deschiderea
ofertelor va avea loc la data de 15 aprilie 2015, ora 11:00
la sediul prim`riei comunei Ruc`r. Caietul de sarcini
poate fi cump`rat din data de 30.03.2015 p~n` la data
de 14.04.2015, luni-joi orele 09:00 -12:00, de la sediul
prim`riei, contravaloarea unui caiet de sarcini este de
500 lei. Taxa de participare la licita]ie este de 1.000 lei
[i va fi achitat` p~n` \n data de 14.04.2015 la casieria
Prim`riei comunei Ruc`r. Documentele de \nscriere la
licita]ie, \mpreun` cu actele doveditoare ale efectu`rii
pl`]ilor, vor fi depuse p~n` la data de 15.04.2015, ora
10:00 la Registrul “Oferte” din cadrul Prim`riei co-
munei Ruc`r, \ntr-un singur exemplar. Clarific`ri cu
privire la cele de mai sus se pot ob]ine de la secretarul
comunei p~n` la data de 14.04.2015 ora 11:00.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. Înreg. 12960/ 05.03.2015.
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 19
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de luna martie anul 2015, ora 10,00 în localitatea Ia[i,
str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie public`,
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului:
1. SC „Mobile Telecom Consulting” SRL cu domiciliul fis-
cal în Ia[i [os. Nicolina nr. 30; bl. 961; sc. B; et. 6; ap. 22;
CUI 28912376. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei a II-a (f`r` TVA), Cota
TVA*: Autoturism berlin` cu hayon 4+1 u[i; marca Toy-
ota Yaris an fabrica]ie 2005; cilindree 1364 cmc; mo-
torin`; culoare gri; nr. înmatriculare IS-10-VDF, 11.703
lei, 24%. Dosar executare nr. 4068. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
108, telefon 0232/213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Ba-
narescu G. *)Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]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` ter-
menului 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 Tre-
zoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i -
A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pen-
tru 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`spun-
dere 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 pro-
cedur` fiscal`, republicat` 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. Ofertan]ii au dreptul de a-
[i retrage oferta scris` numai înainte de data limit`
stabilit` pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua
precedent` licita]iei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în
baza unei solicit`ri scrise. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în con-
formitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Data afi[`rii: 06.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg. 12938/ 05.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile, Anul 2015, luna martie,
ziua 19, ora 10:00. În temeiul art. 162 alin. (2) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 19, luna martie, anul 2015, ora
10:00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se
vor vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri
imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC „Smart Comput-
ers” SRL cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, B-dul Alexandru
cel Bun nr. 64; bl. D4; sc. B; parter; ap. 5, CUI 16843728:
Dosar executare 2053. Proprietate imobiliar`: Aparta-
ment 2 camere [i dependin]e cu suprafa]a util` de
35,05 mp [i cota teren în folosin]` 5,95 mp situat în Ia[i,
B-dul Alexandru cel Bun nr. 64; bl. D4; sc. B; parter; ap.
5. Carte Funciar` nr. 124394-C1-U4. Pre] de pornire a
licita]iei 134.400 lei (exclusiv TVA). Creditori: ANAF – Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i; Sarcini:
1. Ipotec` rang I– ANAF- Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 133876/
09.12.2013. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i

adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin; cam. 107; sau la tele-
fon 0232/213332, int. 2110 sau 2236– cons. Maxim A. 2.
SC „J.P.A. Consulting” SRL cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i,
str. M`gurii nr. 2; bl. 624; parter. CUI 16721933: Dosar ex-
ecutare 109. Proprietate imobiliar`: Usc`tor cu
suprafa]a util` de 14,01 mp situat în Ia[i, str. M`gurii nr.
2; bl. 624; parter. Carte Funciar` nr. 121914-C1-C3. Pre] de
pornire a licita]iei 40.800 lei (exclusiv TVA). Creditori:
D.E.F.P. Locale Ia[i; ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I- D.E.F.P.
Locale Ia[i înregistrat` sub nr. 20417/15.03.2010; nr.
47998/06.06.2011; nr. 75748/16.07.2013; 2. Ipotec` rang
II– ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i înscris` sub nr. 48669/25.04.2014. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP
Ia[i, mezanin; cam. 107; sau la telefon 0232/213332, int.
2110 sau 2236– cons. Leonte L. *)Cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform
art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea 571/2003
privind Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, 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, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele 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. 1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. 92/2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat` 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. Ofertan]ii au dreptul de a-[i
retrage oferta scris` numai înainte de data limit` sta-
bilit` pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua prece-
dent` licita]iei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza
unei solicit`ri scrise. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172, [i art. 173 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2),
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, 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:
06.03.2015.

PIERDERI
Pharma Serv International SRL, cu sediul în Bucure[ti,
str. Sabinelor nr. 52, Sector 5, J40/5343/1998, C.U.I. RO
10656186 declar`m pierdut Certificatul constatator emis
în baza declara]iei nr. 631415/27.12.2010 pentru sediul se-
cundar din Bucure[ti, Sector 3, Calea Vitan nr.112. Îl de-
clar`m nul.

SC Agrotransport Colentina SA cu sediul în Bucure[ti, Str.
Soldat Ni]` Ene, nr.92, sector 2, C.U.I. 5968521,
J40/13510/1994, declar` pierdut (nul) certificat de at-
estare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria
MO7, nr. 0846, eliberat de Ministerul Agriculturii [i Ali-
menta]iei.

Declar nul` legitima]ia revolu]ionar seria LRM-M nr.
00176 lupt`tor pentru victoria revolu]iei române din de-
cembrie 1989, lupt`tor remarcat prin fapte deosebite,
emis` de S.S.P.R. pe numele M`lu]an Maftei.

Pierdut Atestat Profesional marf`, eliberat pe numele
Musta]` Cristian. Se declar` nul.
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Katie Holmes nu este numai
actri]` sau fosta so]ie a lui Tom
Cruise. Cel pu]in, din acest mo -
ment, nu [i pentru noi. "Prin]esa
Ve[nic`/ Eternal Princess", un
scurtmetraj de 30 de minute
regizat de ea, va avea premiera
mondial` la Festivalul Tribeca
(New York). Filmul prezint`
via]a prietenei sale, campioana
Rom~niei la gimnastic`, Nadia
Com`neci.

Filmul "Prin]esa Ve[nic`"
prezint`, potrivit indiewire.com
"extraordinara via]` a faimoa-
sei gimnaste române Nadia
Com`neci, care, la vârsta de 14
ani, a ob]inut primul 10 perfect,
în timpul Olimpiadei din 1976,
[i care, acum, este o mam`
iubitoare, filantrop [i un nume
marcant în sport".

Nadia Com`neci [i Katie
Holmes sunt prietene, potrivit
unei declara]ii f`cute de fosta
so]ie a lui Tom Cruise. În luna
fe bruarie, Katie Holmes a pu -
blicat o fotografie pe contul s`u

de Instagram în care era sur-
prins` f`când stretching al`turi
de fosta gimnast` Nadia Co -
m` neci, relateaz` Mediafax.ro.
Fo tografia le arat` pe cele dou`
stând pe o mas` de lemn cu câte
un picior ridicat deasupra ca -
pe telor. "Întinzându-m` pe aco -
peri[ cu minunata mea prieten`

Nadia", a scris Katie Holmes
în descrierea fotografiei.

Festivalul Interna]ional de
Film Tribeca a fost înfiin]at de
Robert de Niro în 2002, pentru
a revitaliza via]a social` [i acti -
vit`]ile economice din Manhat-
tan, dup` atentatele teroriste de
la 11 septembrie 2001, [i pen-

tru a promova ora[ul New York
pe harta centrelor cinemato -
grafice interna]ionale.

Programul de documentare
în care a fost inclus scurtmetra-
jul regizat de Katie Holmes se
nume[te "Be Yourself" [i se
concentreaz` pe pove[ti despre
identitatea de sine.

Nadia, Prin]esa Ve[nic`
Un film despre Nadia Com`neci, regizat de Katie Holmes, 
concureaz` la Festivalul Tribeca de la New York

A[a apar
ridurile
Folosirea frecvent` a tele-
foanelor mobile  poate avea
efecte negative neb`nuite
asupra aspectului fizic al uti-
lizatorului, diferite studii
ar`tând c` men]inerea capu-
lui aplecat pentru con-
sultarea acestor dispozitive
favorizeaz` apari]ia unor
riduri la gât [i la b`rbie,
chiar [i la tineriscrie revista
“Hola” citat` de Agerpres.ro
Un studiu realizat de  Intel
a relevat c` 40 la sut` dintre
utilizatori nu închid tele-
fonul niciodat` [i c` 8 din
10 persoane î[i p`streaz`
telefonul mobil al`turi de
ele în timp ce dorm.Dar
schimbarea posturii nece-
sar` pentru a citi sau scrie
pe telefonul mobil implic`,
de cele mai multe ori, o
relaxare prelungit` [i,
implicit, o sl`bire a muscu-
laturii din zona gâtului, care
duce la un aspect flasc [i
ridat al zonei respective.
Acest lucru este valabil [i
pentru tineri, avertizeaz`
speciali[tii.

Mica Publicitate
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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. Nr. 288221 din 05.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u face
cunoscut c` în ziua de 19, luna martie, anul 2015, orele
12:00, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3,
camera nr. 23 se va vinde prin licita]ie (termen II)
urm`torul bun imobil, proprietate a debitorului SC „Be-
taplus” SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bac`u,
strada 9 Mai, nr. 28, bl. 28, sc. B, ap. 8, cod de identificare
fiscal` 18810620: - teren arabil intravilan în suprafa]`
de 160 mp, situat în Bac`u, str. Rozelor, nr. 3 bis, jud.
Bac`u, pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei 3982 lei
(exclusiv TVA), redus 25%. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori: Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u,
strada Dumbrava Ro[ie nr. 1-3; Sarcini: proces-verbal de
sechestru asiguratoriu nr. 122900/28.08.2013 - încheiere
O.C.P.I. Bac`u nr. 38991/29.08.2013. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de
vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare, respectiv 18.03.2015,
orele 16:30, oferte de cump`rare: în cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea per-
soanei care îI reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-

testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0234/51.00.03, interior 256.

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 Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. Nr. 11627/05.03.2015. Anun] privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti, în temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` în ziua de 19.03.2015, ora
10:00, în localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter,
se va vinde prin licita]ie public` urm`torul bun mobil,
proprietate a debitorului SC Tisamard Invest SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Moine[ti, strada Lu-
cacesti, nr. 165, C.P. 605400, jude]ul Bac`u, cod de
identificare fiscal` 13604815, respectiv: -Autospecial-
izat` Furgon Frigorific, Cab. Sep., 3+1 u[i, marca Iveco,
tipul 35-8 Daily, num`rul de omologare
HEVE161111A14X4, anul de fabrica]ie 1998, motorin`,
culoarea -alb, nr. kilometri în bord -93.068, nr. de în-
matriculare BC 03 RFZ. Pre]ul de evaluare/ de pornire
a licita]iei - 20.681 lei (exclusiv TVA). Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vân-
zare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-

soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului 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 fis-
cali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare

silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Rapoartul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0234-364774.

SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anun]` vân-
zarea prin licita]ie public` a imobilului situat în com.
Drajna, sat Drajna de Sus, jud. Prahova, compus din
teren în suprafa]` de 3.371 mp [i construc]iile situate
pe acest teren la pre]ul de 149.640 lei (plus TVA), respec-
tiv 185.553,6  lei (inclusiv TVA). Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus cu 40 % din pretul stabilit prin ra-
portul de evaluare conform Adunarilor Creditorilor din
data de 09.04.2014 si 13.11.2014. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 10.03.2015, 13.03.2015, 17.03.2015, 24.03.2015,
31.03.2015, 07.04.2015, 21.04.2015, 23.04.2015, 28.04.2015
si 30.04.2015 orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.

LICITA}IE PUBLICå. Debitorul SC Expert Group SA cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Chi[in`u, nr. 8, jud.
Mehedin]i, CIF: 11580043, J25/74/1999, aflat` în procedura de faliment, dosar nr. 2696/101/2010 prin lichida-
tor judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul profesional ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.
7A, jud. Mehedin]i, scoate la vânzare la un pre] diminuat cu 64% fa]` de pre]ul stabilit în raportul de evalu-
are: -Bunul imobil *teren intravilan în suprafa]` total` de 10136 mp, împ`r]it în 18 parcele cu suprafe]e cuprinse
între 446,68 mp. [i 815,05 mp, în bloc, situat în localitatea Pope[ti Leordeni, str. Leordeni, jud. Ilfov, nr. cad.
3954, tarlaua 4/1, parcela 9* la pre]ul de 255420,00 euro (pre] ce se va achita \n lei la Cursul BNR din ziua pl`]ii).
Titlul executoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea bunului imobil  descris anterior, o
reprezinta sentinta nr. 252/F din data de 26.05.2010 de deschidere a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre
judec`torul sindic \n dosarul de insolven]` nr. 2696/101/2010 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licita]ia pub-
lic` cu strigare va avea loc în Municipiul Bucure[ti, str. Barbu {tef`nescu Delavrancea, nr. 7, ap. 2bis, sector 1 în
data de 16.03.2015 orele 14,00. Participarea la [edin]a de licita]ie este condi]ionat` de consemnarea la Raiffeisen
Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, pân` la începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
[i achizi]ionarea caietului de sarcini. Nr. Cont RO96 RZBR 0000 0600 0640 2702. Inform`m to]i ofertan]ii fap-
tul c` sunt obliga]i s` depun` o garan]ie reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei [i s` achizi]ioneze
caietul de sarcin`. Contul unic de insolven]` al debitoarei SC Expert Group SA Dr. Tr. Severin este: RO96 RZBR
0000 0600 0640 2702 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin. Invit`m pe toti cei care vor s` par-
ticipe la [edin]a de licita]ie din data de 16.03.2015 s` depun` oferte de cump`rare [i documentele în copie
xerox din care rezult` faptul c` a fost achitat` garan]ia de licita]ie [i contravaloarea caietului de sarcin` pân`
la data de 13.03.2015 orele 17:00 la adresa men]ionat` anterior respectiv loc. Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului nr.
7A, jud. Mehedin]i pe email: office@consultant-insolventa.ro sau pe fax 0252-354.399. Som`m pe to]i cei care
pretind vreun drept asupra imobilului s` anun]e lichidatorul judiciar \nainte de data stabilit` pentru vânzare
în termen, sub sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii suplimentare la tel.: 0752.819.051, 0742.592.183, fax: 0252-
354.399 email: office@consultant-insolventa.ro sau la biroul lichidato rului din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL

Nadia Com`neci Katie Holmes


