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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activi-
tate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e,
numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite,
cu prec`dere în industria auto. C`ut`m persoan`, fe-
meie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte
manuale. Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro. 

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale în temeiul
Hot`rârii Guvernului nr. 611/2008 [i O.U.G. nr. 45/2008
anun]` scoaterea la concurs a unei func]ii publice va-
cante de consilier juridic, gradul profesional principal
la Serviciul Litigii, Direc]ia Juridic` din cadrul Direc]iei
Generale Managementul Resurselor Umane [i Juridic.
Condi]iile specifice: Studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
în domeniul [tiin]elor juridice. Vechime în specialitatea
studiilor: minimum 5 ani. Concursul va avea loc la
sediul M.A.D.R. în data de 19 decembrie 2014, orele
10.00 proba scris`. Dosarele de înscriere se depun în
opt zile de la publicare. Bibliografia, condi]iile specifice
de participare precum [i actele solicitate candida]ilor
înscriere vor fi  publicate pe pagina de web
www.madr.ro [i afi[ate la sediul institu]iei din B-dul.
Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucure[ti.

VÂNZåRI DIVERSE

Carte pentru pomul de Cr`ciun. Tel. 0761.674.276,
0733.940.772

CITA}II
Numitul Tama[ Dorel Cristian cu ultimul domiciliu
cunoscut în Localitatea Alba Iulia, Str. Aurel Vlaicu, nr.
22, Jude] Alba, este citat în fa]a Înaltei Cur]i de Casa]ie
[i Justi]ie pentru data de mar]i, 13.01.2015, ora 09:00,
Sec]ia a II-a Civil`, completul 1, în calitate de intimat-
pârât în dosarul civ. nr. 8903/176/2011, având ca obiect
ac]iune pauliana în contradictoriu cu recurentul-pârât
Mateiu Dorin Mirel [i intimat`-pârât` SC Spaxia Devel-
opment SRL Cluj Napoca.

Se citeaz` dl. Rosu Gheorghe, cet`]ean rom~n, cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n sat Bucov, comuna Bucov,
nr. 5, jud. Prahova [i dna. Rosu Elena, cet`]ean rom~n,
cu ultimul domiciliu cunoscut \n sat Bucov, comuna
Bucov, nr. 5, jud. Prahova, p~r~]i \n dosarul nr.
4713/105/2013/a1 la Tribunalul Prahova pentru data de
12.01.2015, ora 9.00, în proces cu SC Rescol Prod SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL \n calitate de recla-
mant, pentru solu]ionare cerere atragere la r`spun-
dere.

Se citeaz` Arge[anu Maria Daniela, cu domiciliul în
com. Racovi]a, sat Racovi]a, jud. V~lcea, CNP:
2711201384250, în data de 20 Ianuarie 2015, ora:08.00,
la Tribunalul Rm. V~lcea în dosarul: 1973/90/2014 în
proces împreun` cu Moise Daniel [i al]ii, având ca
obiect Contesta]ie în anulare-Recurs la dosarul:
10531/288/2012. 

Ce citeaz` numitul Mare[ Romic` atât la  domiciliul din
Sapina, Provincia De Madrid, ora[ Aranjuez, strada Del
Rey, nr. 61, etaj 2, apartament 2, cod 28300 cât [i în Co-
muna Stalpeni, Sat Livezeni, Jude]ul Arge[, pentru ter-
menul de Judecat` din 10.12. 2014, ora 10.00, la
Judec`toria Pite[ti, în calitate de Pârât, în contradicto-
riu cu reclamanta Le Roy Petru]a, pentru partaj bunuri
comune, în dosarul nr. 233/280/2008.

PF Apetri Margareta, cu sediu \n Sat Tomesti, Comuna
Tomesti, bloc 4, sc. B, et. 1, ap. 28, Jude] Ia[i, este
chemat` la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n Ia[i, str. Anas-
tasie Panu nr. 25, \n dosarul 17495/245/2014, \n data de
13/01/2015,ora 8:30, completul C17, Camera Sala 4, \n
calitate de p~r~t, \n proces cu E.ON Energie Romania
SA \n calitate de reclamant, av~nd ca obiect cerere de
valoare redus`. 

Se citeaz` Pavel Dumitru, Evesc Ioan, Pavel Demeter,
Evesc Maria, Daroni Pavel Maria,  cu domiciliul ne-
cunoscut [i Olteanu Nicu [i Olteanu Claudia, cu ultimul
domiciliu cunoscut în ora[ul Uricani, Str. Muncii, Bl. 8,
Sc.1, Ap 15 sau urma[ii acestora, la Judec`toria
Petro[ani, sala 24, pentru termenul din 15 Ianuarie 2015,
ora 10:30, în dosarul 10.028/278/2012 având ca obiect
partaj judiciar, reclaman]ii fiind Vâlv`resc M`rioara,
Pavel Dorica [i al]ii.

Numitul Paraschiv Neculai cu domiciliul declarat în
Mun. Bac`u, str. Dr. Victor Babe[, nr. 2, sc. A, ap. 2, jud.
Bac`u este chemat la Tribunalul Ia[i – Sec]ia II Civil` Fal-
iment din Ia[i, str. Elena Doamna, nr.1A, în data de
27.05.2015 ora 9, pentru procedura insolven]ei debitoru-
lui SC Sibnieft SRL, dosar 6084/99/2013.

Numitul Iacob Marian cu domiciliul declarat în Mun.
Ia[i, str. Agatha Bârsescu, nr. 6, jud. Ia[i este chemat la
Tribunalul Ia[i – Sec]ia II Civil` Faliment din Ia[i, str.
Elena Doamna, nr. 1A, în data de 27.05.2015 ora 9, pen-
tru procedura insolven]ei debitorului SC SR Cris SRL,
dosar 12096/99/2012.

DIVERSE
To]i ac]ionarii ceden]i (sau dup` caz mo[tenitori legali)
care au cesionat [i transmis dreptul de proprietate
asupra instrumentelor financiare (certificate ac]ionar)
emise de SC Dunarea SA Moldova Nou`, ac]ionarului
cesionar Lungu Ion, sunt notifica]i conform Legii nr.
31/1990, modificat` [i republicat`, s` se prezinte \n ter-
men de 30 zile la depozitarul central SA Bucure[ti, B-
dul Carol I nr. 34-36, etaj 8, Sector 2, pentru a confirma
[i \nregistra cererea de cesiune a instrumentelor finan-
ciare cesionate. |n caz de neprezentare \n termenul
men]ionat mai sus, ac]ionarul cesionar Lungu Ion, con-
sider` acordul tacit al ac]ionarilor ceden]i de a fi per-
sonal autorizat s` duc` la \ndeplinire toate diligentele
de radiere a ac]ionarilor ceden]i din registrul ac]ionar-
ilor SC Dunarea SA [i s` \nregistreze \n contul personal
toate instrumentele financiare cesionate. Rela]ii supli-
mentare la tel 0744.793.075.

Dosar 33312/245/2014. Din 28.11.2014. Soma]ie privind
Uzucapiunea – art. 1051 alin. 2 din Codul de procedura
civil` adoptat prin Legea nr. 134/2010. Prin cererea
\nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i, sub num`rul de
dosar 33312/245/2014, reclamantul {urubaru Aglaia,
domiciliat` \n Ia[i, str. Elena Doamna nr. 31, jud. Ia[i, so-
licit` \n baza art. 1049 – 1052, din Codul de procedur`
civil` adoptat prin Legea nr. 134/2010, s` se constate c`
a dob~ndit, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani, drep-
tul de proprietate asupra imobilului reprezentat de
teren situat \n Ia[i, str. Elena Doamna nr. 31, \n suprafa]`
de 1217 mp compus din urm`toarele parcele CC 527, AG,
526, Ag 528, AG 529 [i CAT 537 sector cadastral 17.
Prezenta soma]ie se adreseaz` tuturor celor interesa]i

s` fac` opozi]ie, \n termenul de 6 luni, prev`zut de art.
1051 din Codul de procedur` civil` adoptat prin Legea
nr. 134/2010, care se calculeaz` de la emiterea celei din
urm` publica]ii, dup` care se va trece la judecarea
cererii.

În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii generale de insolven]`
împotriva debitorului SC Luctrans SRL, cu sediul social
în Oradea, str. Corneliu Coposu, nr.5, bl.P61, ap.6, jud.
Bihor, CIF: 14561461, J05/349/2002, dosar nr.
1242/111/2014-Tribunalul Bihor. Termenul limit` pentru
depunerea declara]iilor de crean]` la 02.01.2015; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor la 22.01.2015; Termen limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii este la 5 zile de la
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolven]` a
tabelului preliminar; Termen pentru afi[area tabelului
definitiv al crean]elor la 20.02.2015. Adunarea General`
a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului ju-
diciar din Timi[oara, str. Nicu Filipescu, nr.4, ap.14, jud.
Timi[, la data de 26.01.2015 orele 12:00. Administrator
judiciar Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu
George

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comu-
nic`m deschiderea procedurii generale de insolven]`
a debitorului SC Eurocons SRL, CIF: 3472059,
J11/123/1993, dosar nr. 2951/115/2014-Tribunalul Cara[-
Severin. Termenul limit` pentru înregistrarea cererilor
de admintere a crean]elor asupra averii debitorului la
22.12.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui preliminar al crean]elor la 12.01.2015; Termen pen-
tru afi[area tabelului definitiv al crean]elor la
09.02.2015; Termen pentru prima [edin]` a adun`rii
generale a creditorilor debitorului la 19.01.2015, ora
12:00 la sediul administratorului judiciar din Timi[oara,
str. Nicu Filipescu, nr.4, ap.14, jud.Timi[; Termen pentru
depunerea contesta]iilor împotriva tabelului prelimi-
nar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data public`rii
tabelului preliminar în BPI. Administrator judiciar Con-
sultant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu George

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comu-
nic`m deschiderea procedurii simplificate de insol-
ven]` a debitorului SC Filip Bijou SRL, CIF: 24459184,
J35/3281/2008, dosar nr. 6796/30/2014-Tribunalul
Timi[. Termenul limit` pentru înregistrarea cererilor de
admintere a crean]elor asupra averii debitorului la
29.12.2014; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui preliminar al crean]elor la 05.01.2015; Termen pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 30.01.2015;
Termen limit` pentru întocmirea raportului perivind
cauzele insolven]ei la 22.12.2014; Termen pentru prima
[edin]` a adun`rii generale a creditorilor debitorului la
12.01.2015, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar; Ter-
men pentru depunerea contesta]iilor împotriva tabelu-
lui preliminar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data
public`rii tabelului preliminar în BPI. Lichidator judiciar
Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu George. 

În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006 comu-
nic`m deschiderea procedurii generale de insolven]`
împotriva debitorului SC Tehno Ecologic SRL, cod fiscal
29855171, num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J05/313/2012, de c`tre Tribunalul Bihor în dosar nr.
1859/111/2014. Termenul limit` pentru depunerea de-
clara]iilor de crean]` la 02.01.2015; Termenul limit` pen-
tru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la
22.01.2015; Termen limit` pentru introducerea con-
testa]iilor este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Pro-
cedurilor de Insolven]` a tabelului preliminar; Termen
pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
20.02.2015. Administrator judiciar, Consultant Insol-
ven]` SPRL, prin ec. Popescu George

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comu-
nic`m deschiderea procedurii generale de insolven]`
a debitorului SC Crys Car Service SRL, CIF: 16774091,
J35/2672/2004, dosar nr. 5391/30/2014-Tribunalul Timi[.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererilor de ad-
mintere a crean]elor asupra averii debitorului la
05.01.2015; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelu-
lui preliminar al crean]elor la 26.01.2015; Termen pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 16.02.2015;
Termen pentru prima [edin]` a adun`rii generale a
creditorilor debitorului la 30.01.2015, ora 12:00 la sediul
administratorului judiciar din Timi[oara, str. Nicu Fil-
ipescu, nr.4, ap.14, jud. Timi[; Termen pentru depunerea
contesta]iilor împotriva tabelului preliminar al
crean]elor debitoarei 7 zile de la data public`rii tabelu-
lui preliminar în BPI. Administrator judiciar Consultant
Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu George.

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 Vaslui. Nr. 33380/ 04.12.2014. Anun].
Având în vedere prevederile art. 13 alin nr. 2 [i art. nr. 16
din Ordinul Ministerului Finan]elor Publice nr.
1009/2007 privind procedurile de selec]ie a practicie-
nilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`, al`turat v` transmitem: Invita]ie
Participare. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Vaslui, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe
Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru Zona XII s`
depun`, pân` cel târziu la data de 17.12.2014 ora 12.00
oferte în vederea desemn`rii unui practician în insol-
ven]` privind urm`torii debitori afla]i pe rolul Tri-
bunalului Vaslui: 1. SC Bitaris SRL Bârlad; 2. SC Metodie
Construct SRL Chers`cosu – com St`nile[ti; 3. SC Andi -
Geocom SRL Hu[i; 4. SC Arminia SRL Hu[i; 5. Sc Mica-
mad Serv SRL Hu[i; 6. SC Galenus SRL Hu[i; 7. SC Loca-
tiva SRL Vaslui; 8. SC Maxoan SRL Vaslui; 9. SC
Adimardav SRL Vaslui; 10. SC Tebona Trans SRL Vaslui; 11.
SC Mobilive SRL Vaslui. Ofertele vor fi întocmite în con-
formitate cu prevederile art. 2 alin. 4, art. 14, art. 16 din
Ordinul ANAF nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa prin
care î[i manifest` interesul de a fi numi]i în calitate de
administrator judiciar/ lichidator; - onorariul lunar so-
licitat de practician; - onorariul de succes solicitat de
practician; - declara]ia pe propria r`spundere din care
s` rezulte c` ofertantul nu se afl` în situa]ia de incom-
patibilitate sau conflict de interese cu debitorul care
urmeaz` s` fie numit; - declara]ia pe propria r`spun-
dere privind num`rul de personal care va fi alocat pen-
tru realizarea activit`]ilor legate de procedura
insolven]ei la respectiva societate (la aceast` declara]ie
va fi ata[at` câte o prezentare a fiec`rei persoane [i
dovada c` are încheiat un contract de munc`, de colab-
orare, c` exist` un raport juridic cu ofertantul, pentru
fiecare persoan` în parte); - strategia de reorganizare [i
/sau lichidare, cu program în timp, a c`rei aplicare va fi
urm`rit` de c`tre organele fiscale; - colaborarea cu or-
ganele fiscale pe raza c`rora se afl` sediul debitoarei,
care va cuprinde o situa]ie cu privire la gradul de
acoperire a crean]elor fiscale cuprinse în masa credal`
pentru toate cazurile din portofoliu solu]ionate, pen-
tru ca în baza acesteia s` putem efectua departajarea
ofertan]ilor în cazul în care ace[tia ar cumula acela[i
punctaj, conform art. 15, alin 2 din OMFP nr. 1009
/2007; - conform art. 15 comisia se va întruni în ziua de
18 decembrie 2014 ora 10.00 [i va puncta ofertele, de-
clarând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai mare
punctaj. Documenta]ia va fi depus` în original la sediul
AJFP Vaslui, strada [tefan cel Mare, nr. 56, et. 2, Secre-
tariat, în plic închis, toate paginile fiind numerotate,
ini]ializate [i [tampilate.

|n conformitate cu prevederile,art. 26 alin. (2)  din OG
nr. 137/2000 privind prevenirea [i sanc]ionarea tuturor
formelor de discriminare [i Hot`r~rea Colegiului Direc-
tor nr. 251/30-04-2014 pronun]at` \n urma solu]ion`rii
dosarului 4A/2012, peti]ia nr. 3412/17-07-2012 a Consili-
ului Na]ional pentru Combaterea Discrimin`rii, Pri-
marul Municipiului Alexandria public` urm`torul:
REZUMAT Privind: Hot`r~rea Colegiului Director nr.
251/30-04-2014 pronun]at` \n urma solu]ion`rii dosaru-
lui 4A/2012, peti]ia nr. 3412/17-07-2012 a Consiliului
Na]ional pentru Combaterea Discriminarii. Obiect:
neasigurarea condi]iilor de transport local, prin mi-

jloacele de transport \n comun, a persoanelor cu diz-
abilit`]i locomotorii, \nc`lcarea dreptului la demnitate
prin modul \n care persoanele cu dizabilit`]i locomo-
torii sunt obligate s` utilizeze transportul \n comun \n
municipii re[edin]a de jude], neluarea unor m`suri
concrete pentru facilitarea accesului persoanelor cu diz-
abilit`]i locomotorii la transportul local. Numele, domi-
ciliul [i sediul p`r]ilor: Institu]ia care a Declan[at
ac]iunea din oficiu: Consiliului Na]ional pentru Com-
baterea Discrimin`rii, Pia]a Valter Maracineanu nr. 1-3,
sector 1, Bucure[ti. Numele, domiciliul procedural [i
sediul reclaman]ilor: ........municipii re[edin]` de
jude].............. Primarul municipiului Alexandria, strada
Dun`rii nr. 139, Alexandria, jude]ul Teleorman. Obiec-
tul sesiz`rii [i descrierea presupusei fapte de discrim-
inare: |n a treia faz` autosesizarea a fost extins` asupra
tuturor municipiilor re[edin]a de jude].....   [i pune \n
discu]ie analiza discrimin`rii din punctul de vedere al
neasigur`rii condi]iilor de transport local, prin mi-
jloacele de transport \n comun, a persoanelor cu diz-
abilit`]i locomotorii care sunt obligate s` utilizeze
transportul \n comun \n municipii, re[edin]` de jude].
Citarea p`r]ilor: |n temeiul art. 20 alin.(4) din OG nr.
137/2000 s-a \ndeplinit procedura de citare. Sus]inerile
reclaman]ilor: Primarii au depus la dosar r`spunsuri
(filele 137-157 din dosar). -municipiul Alexandria are un
total de 11 mijloace de tranport, dintre care mijloace
adaptate 2, deci 18,18 % din mijloacele de transport
sunt adaptate. Colegiul Director constat` c`, prin
neasigurarea transportului persoanelor cu dizabilit`]i
locomotorii, s-a refuzat accesul acestor categorii de per-
soane la serviciile oferite de companiile de transport
\n comun fiind refuzate [i acordarea drepturilor sta-
bilite de legisla]ie, astfel sunt incidente prevderile art.
10, litera “g” i “h” ale OG nr. 137/2000. Recomand` pri-
marilor s` revizuiasc` toate contractele \ncheiate cu
firmele de transport \n sensul prelungirii doar cu
firmele care au toate mijloacele de transport \n comun
adaptate transportului persoanelor cu dizabilit`]i loco-
motorii, conform prevederilor legale. Obligarea recla-
man]ilor la comunicarea rezumatului prezentei
hot`r~ri \n mass media, conform art. 26 din OG nr.
137/2000.

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Pra-
hova. Dosar nr. 2543/331/2014. Data 26.11.2014. OP 5041.
Fa]` de dispozi]iile \ncheierii de [edin]` din 26.11.2014
din dosarul nr. 2543/331/2014, prin care se invoc` de
c`tre reclamanta Carpen Elena, domiciliat` \n comuna
Izvoarele, Sat Malu Vanat nr. 231, jud. Prahova, dob~ndi-
rea dreptului de proprietate ca urmare a efectului pre-
scrip]iei achzitive de lung` durat` pentru imobilul
teren \n suprafa]` de 417 mp, situat \n comuna
Izvoarele, punct “Lupe[ti:, jud. Prahova, intravilan, T21,
P A 408, se emite SOMA}IE: Prin care to]i cei interesa]i
pot face opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urma publica]ii, \n lipsa opozi]iei formulate \n
termen procedural, se va trece la judecarea cererii.
Men]ion`m ca imobilul este de]inut de c`tre recla-
manta Carpen Elena domiciliat` \n comuna Izvoarele,
sat Malu Vanat nr. 231, Jud. Prahova. 

Judec`toria Zimnicea, jude] Teleorman, prin încheierea
nr. 1794/339/2014 din data de 20.10.2014 a dispus
emiterea soma]iei privind pe reclamanta Dr`ghici Vior-
ica, cu domiciliul în Zimnicea, str. Duzilor, nr. 9A, jude]
Teleorman, care invoc` dobândirea propriet`]ii prin
uzucapiune, în sensul c` posed` bunurile sub nume de
proprietar din 24.10.21974, dat` la care împreun` cu
so]ul s`u Dr`ghici Stelian, a cump`rat de la numita
Pârvu D. MAria, imobilele, dup` cum urmeaz`: - teren
în suprafa]` total` de 518 mp situat în intravilanul
ora[ului Zimnicea, str. Duzilor, nr. 9A, jude] Teleorman,
compus din suprafa]a de 255 mp teren categoria de
folosin]` „cur]i construc]ii” [i suprafa]a de 263 mp cat-
egoria de folosin]` arabil, având ca vecin`t`]i: N - Cure-
lea Ecaterina, V - Popa Ioana, E- Curelea Ion [i s - str.
Duzilor, imobil pe care se afl` amplasate construc]iile:
o cas` de locuit (1) ridicat` în anul 1971, construit` din
chirpici, acoperit` cu ]igl`, compus` din 3 camere de
locuit, buc`t`rie, c`mar`,[i o sal` închis` cu geamuri
în suprafa]` total` de 115 m.p. [i o anex` (C2)- magazie
în suprafa]` de 13 m.p. ridicat` în anul 1976, construit`
din bol]ari de beton [i acoperit` cu pl`ci de azboci-
ment. To]i cei interes]i s` fac` opozi]ie, se vor adresa
instan]ei în scris, cu precizarea c`, în caz contrar, în ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii
se va trece la judecarea cererii.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jud. Ia[i organizeaz` licita]ie pub-
lic`  deschis`, în data 30.12.2014 pentru concesionare
teren în suprafa]` de 33.400m.p. situat în extravilan co-
muna Miroslava, jude] Ia[i, orele 9.00. Caietul de sarcini
poate fi ob]inut de la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul
Prim`riei comunei Miroslava, jude]ul Ia[i. Costul cai-
etului de sarcini este de 50 lei. Data limit` pentru
depunerea ofertelor: 29.12.2014, orele 16.00.

SC Market Andutu SRL prin lichidator judiciar VIA In-
solv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
bunurile mobile apar]in~nd debitoarei la pre]ul de
evaluare redus cu 50%. Licita]ia va avea loc în fiecare
zi de miercuri începând cu data de 10.12.2014, ora 13/30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

Prim`ria comunei Furcule[ti, organizeaz` la data de
08.01.2015, orele 10,00, la sediul Prim`riei comunei Fur-
cule[ti, licita]ia public` cu strigare pentru vânzarea pro-
priet`]ii imobiliare Teren intravilan, având suprafa]` de
4450 mp, amplasat în Cv 23, P556/1, sat Mo[teni, com.
Furcule[ti, jude]ul Teleorman, apar]inînd domeniului
privat de interes local al comunei Furcule[ti. Rela]ii se
ob]in la sediul prim`riei comunei Furcule[ti, telefon
0247/328.768.

Marina DMJ SRL Gala]i, C.U.I. 24255850, prin lichidator
judiciar Expert AM SPRL, desemnat în Dosar nr.
6429/121/2013, scoate la vânzare prin licita]ie public`
în data de 10,17,24.12.2014 ora 14.00, stoc de marf` con-
stând în bunuri alimentare.  Bunurile vor fi adjudecate
la cel mai mare pre] oferit. {edin]ele de licita]ie au loc
la sediul lichidatorului judiciar, iar ofertan]ii vor achita
pân` la ora licita]iei contravaloarea Caietului de sarcini
[i garan]ia de 10%. Prezentul anun] constituie [i notifi-
care c`tre creditori, debitori [i orice alt`  persoan` in-
teresat` în cauz`. Rela]ii suplimentare la telefon
0236-470.525; 0722.654.481.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Domino Trading SRL desemnat
prin Sentin]a Civil` nr. 743 din data de 25.02.2014, pro-
nun]at` \n Dosar nr. 2424/93/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Ilfov, Sec]ia Civil`, anun]` scoaterea la
v~nzare a bunului imobil aflat \n proprietatea SC
Domino Trading SRL compus din teren intravilan \n
suprafa]a de 20.099 mp situat \n Com. G`neasa, Satul
Moara Domneasc`, Tarlaua 69, parcelele 258/6 si 258/7,
Jud. Ilfov, \n valoare total` de 247.500 euro, identificat
[i inventariat conform raportului de evaluare aproba
\n prezenta cauz` [i a publica]iei de v~nzare \ntocmit`
cu aceasta ocazie. V~nzarea bunului imobil apar]in~nd
societ`]ii falite se va organiza \n data de 12.12.2014, ora
15.00, prin licita]ie public` cu strigare. |n cazul \n care
bunul imobil nu se va vinde la primul termen de
licita]ie se vor organiza alte 2 (doua) licita]ii \n data
19.12.2014 si 09.01.2015 la aceea[i or` [i \n acelea[i
condi]ii conform regulamentului stabilit \n adunarea
creditorilor din data de 12.11.2014. 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, sec-
tor 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 caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona de la
sediul lichidatorului judiciar 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 pentru bunul imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pen-
tru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la tel.021.227.28.81.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Domino Trading SRL desemnat
prin Sentin]a Civil` nr. 743 din data de 25.02.2014, pro-
nun]at` \n Dosar nr. 2424/93/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Ilfov, Sec]ia Civil`, anun]` scoaterea la
v~nzare a bunului imobil aflat \n proprietatea SC
Domino Trading SRL compus din teren \n suprafa]` de
249 mp [i construc]ia edificat` pe acesta (locuin]` uni-
familial`) \n suprafa]` construit` la sol de 150 mp cu
regim de \nal]ime P+1E+M situate \n Ora[ Voluntari,
{os. Pipera Tunari, nr. 198, Jud. Ilfov (Complexul rezi-
den]ial „Ibiza Golf&Light”), \n valoare total` de 283.500
euro, identificat [i inventariat conform raportului de
evaluare aproba \n prezenta cauza [i a publica]iei de
v~nzare \ntocmit` cu aceasta ocazie. V~nzarea bunului
imobil apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza \n data
de 12.12.2014, ora 15.00, prin licita]ie public` cu strigare.
|n cazul \n care bunul imobil nu se va vinde la primul
termen de licita]ie se vor organiza alte 2 (dou`) licita]ii
\n data 19.12.2014 [i 09.01.2015 la aceea[i or` [i \n ace-
lea[i condi]ii conform regulamentului stabilit \n
adunarea creditorilor din data de 12.11.2014. Locul de
desfa[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului 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 de-
spre starea bunului imobil, pretul acestuia, condi]iile
de \nscriere la licita]ie precum [i modul de organizare
a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd. Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei pentru bunul
imobil. Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligato-
rie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la tel. 021.227.28.81.

Debitorul SC DO&GI SRL cu sediul social în localitatea
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Vîrciorova, nr. 11, jude]ul
Mehedin]i, CIF: 23309685, J25/132/2008, aflat` în pro-
cedura de faliment, dosar nr. 7807/101/2013-Tribunalul
Mehedinti prin lichidator judiciar Consultant Insolventa
SPRL, scoate la vânzare:- mijloc de transport, marca
Iveco Daily, serie sasiu ZCFC5090005466419, serie
motor 3885561, capacitate 2800 cmc la pre]ul de
pornire a licita]iei de 6.500,00 euro echivalentul a
28.500,00 lei, -mijloc de transport, marca Volkswagen
Touran, serie [asiu WVGZZZ1TZ7W061891, serie motor
117268, capacitate 1896 cmc la pre]ul de pornire a
licita]iei de 4600,00 euro echivalentul a 20580,00 lei,
Pre]urile nu includ TVA. Licita]ia va avea loc la biroul
lichidatorului din localitatea Dr. Tr. Severin str.
Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i la data de 12.12.2014
orele 14:00. Participarea la licita]ie este condi]ionat`
de consemnarea la Piraeus Bank SA Dr. Tr. Severin, pân`
la data începerii licita]iei, a unei cau]iuni de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei [i achizi]ionarea caietului
de sarcin`. Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la
[edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop [i pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept
asupra imobilului s` anun]e lichidatorul judiciar înainte
de data stabilit` pentru vânzare în termen, sub
sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0252/354399, 0742592183, 0752819051 sau email: of-
fice@consultant-insolventa.ro. sau la sediul lichidatoru-
lui judiciar din localitatea Drobeta Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i. Lichidator Judiciar,
Consultant Insolventa SPRL, prin ec. Emil Popescu 

„Licita]ie deschis`” pentru achizi]ia de „Structuri [i ma-
teriale de construc]ii: produse auxiliare pentru con-
struc]ii”. 1. Date identificare achizitor SC Fise Electrica
Serv SA - SISE Electrica Transilvania Sud, cu sediul în
Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel.:
0268/305598, fax: 0268/305594, achizi]ioneaz` Struc-
turi [i materiale de construc]ii: produse auxiliare pen-
tru construc]ii, Cod CPV 44000000-0: Structuri [i
materiale de construc]ii; produse auxiliare pentru con-
struc]ii; în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în docu-
menta]ia de atribuire. Adresa la care se poate solicita
documenta]ia de atribuire: SISE Electrica Transilvania
Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, tel: 0268/305598,
fax: 0268/305594. Documenta]ia de atribuire se pune
la dispozi]ia operatorilor economici gratuit, în urma so-
licit`rii scrise a acestora; 2. Procedura aplicat`: „Licita]ie
deschis`”; 3. Împ`r]ire pe loturi: DA; 4. Locul de livrare
a produselor: DDP benficiar la depozitele SISE Electrica
Transilvania Sud din orasele: Alba Iulia, Bra[ov, Sf. Ghe-
orghe, M. Ciuc, Tg. Mure[ [i Sibiu; 5. Natura [i canti-
tatea produselor ce se vor achizi]iona: Structuri [i
materiale de construc]ii: produse auxiliare pentru con-
struc]ii în cantit`]ile prev`zute în documenta]ia de
atribuire; 6. Durata acordului cadru: 12 luni de zile. Ter-
menul de livrare: max. 2 zile de la data semn`rii con-
tractului subsecvent; 7. a. Data limit` de primire a
ofertelor: 29.12.2014, ora 11.00. Data deschiderii ofer-
telor: 29.12.2014, ora 12.00; 7. b. Adresa la care se depun
ofertele: sediul SISE Electrica Transilvania Sud, Bra[ov,
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat general; 7. c.
Limba de redactare a ofertelor: limba român`; 8.
Modalit`]ile de finan]are: surse proprii; 9. Criterii de
calificare conform prevederilor din Fi[a de date; 10. Pe-
rioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data de-
schiderii ofertelor; 11. Criteriul de atribuire a
contractului: “pre]ul cel mai sc`zut” ; 12. Garan]ie de
participare: conform Documenta]ie de atribuire.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal
R`d`u]i. Dosar de executare silit` 180. Nr. 30750 din
02.12.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile, Anul 2014, luna decembrie, ziua 22. În temeiul
art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 22,
luna decembrie orele 12.00, anul 2014, în localitatea
R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
Plamada Iacov, cu domiciliul fiscal în localitatea
R`d`u]i, str. Victoriei, nr. 6, jud. Suceava: - Construc]ii:
apartament nr. 14 situat în loc R`d`u]i, str. Pia]a Unirii,
nr. 16, bl. 66, sc. B, jud. Suceava, nr. crt. A1 nr. cadastral
Top: 1796/1/XIV; - înscris în cartea funciar` nr. 30534-C1-
U1 (cf vechi 12262) a municipiului R`d`u]i, pre] de eval-
uare al licita]iei 202.000 lei (exclusiv TVA), pre] de
pornire 151.000 lei (exclusiv TVA). – Bunul imobil mai
sus men]ionat este grevat de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: BCR R`d`u]i - Act de garan]ie 1398/15.04.2004;
S.F.M. R`d`u]i - Proces-verbal sechestru bunuri imobile
nr. 2052/11.02.2008. 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
prin licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi lucr`toare
precedent` termenului de vânzare orele 12.00 la sediul
Serviciului Fiscal Municipal R`d`u]i – str. 1 Mai, nr. 3,
documenta]ia prev`zut` de art. 162 din OG nr. 92/2003
privind Codul de procedur̀  fiscal`, republicat`, cu toate
modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte
de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; îm-
puternicirea 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; 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 fa]` de ace[tia (respectiv
obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al statului
[i fa]` de bugetele locale), 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` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din O.G. 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. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0230/561067.

UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou, sat
Garana, nr. 66, jude] Cara[-Severin, organizeaz` în data
de 23.12.2014, 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 respectarea prevederilor legale în vigoare. Ofertele
de participare la licita]ie se pot depune pân` la data de
19.12.2014, ora-08.30. Terenurile care vor vinde sunt
urm`toarele:-terenul înscris în CF 30847 extravilan, în
suprafa]` de 600metri p`tra]i -p`[une, pentru care
pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la 2.435lei. -
terenul înscris în CF 30848 extravilan, în suprafa]` de
1.723 metri p`tra]i -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 534.640metri
p`tra]i -p`[une, pentru care pre]ul de pornire a licita]iei
se stabile[te la 169.000lei. -terenul înscris în CF 30410
extravilan, în suprafa]` de 55.000metri p`tra]i -p`[une,
pentru care pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la
24.800lei. Taxa de participare la licita]ie este de 400lei.
Garan]ia de participare la licita]ie este de 1.000lei. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul de tele-
fon: 0751.112.380 sau e-mail:
primaria.garina@yahoo.com. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Nr. 122.220/ 04.12.2014.
Anun]. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava vinde din stoc prin licita]ie public` autove-
hicule aflate la a prima licita]ie astfel: Nr. crt. Denumire
produs: Descriere: Um: Stoc: Pre] (ron): 1. Ford Tranzit.
ss WFOLXXGBVLVB37316, an 1997, nr. SV 05 DUT, f`r`
acte, f`r` chei. Buc. 1. 4.600 lei; 2. VW Passat. ss
WVWZZZ3BZ1E115318, an 2001, nr. SV 08 RFX, f`r` acte,
o cheie. Buc. 1. 9.400 lei; 3. BMW 318. ss
WBAAL31040JJ58263, nr. SV 82 HLC, 242549 km, f`r`
acte, o cheie. Buc. 1. 7.800 lei; 4. VW Sharan. ss
WVWZZZMZ1V042989, nr. SV 26 CML, 189364 km, f`r`
acte, o cheie. Buc. 1. 9.800 lei; 5. Iveco Daily. ss
ZCFC359100D108192, 0920151 mile, cul. alb, cheie +
Carte identitate. Buc. 1. 5.200 lei. 6. Jeep Grad Cheroche.
ss IJ4G88843YY118559, nr. W – 919 - DHK, 1541861 mile,
cul. argintiu, cheie + certificat proprietate. Buc. 1. 3.200
lei; 7. Mercedes Sprinter 313 cdi. ss
WDB9036132R108179, nr. CJ – 14 – WEU, an 2000,
225191 mile, 2 chei. Buc. 1. 13.600 lei. Pasul licita]iei: 5%
din pre]ul de pornire al fiec`rui autovehicul. Condi]ii
de participare atât pentru persoanele fizice, cât [i ju-
ridice: - înscrierea la licita]ie pe baza unei cereri; - plata
unei garan]ii de participare la licita]ie, reprezentând cel
pu]in 10% din valoarea de pornire a licita]iei; - împuter-
nicirea 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`
[i legalizat; - pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice str`ine,
copie de pe pa[aport sau carte de identitate, dup` caz;
- dovada emis` de creditorii fiscali c` nu are obliga]ii
fiscale restante. Licita]ia va avea loc pe data de
17.12.2014 ora 11 la sediul institu]iei din municipiul
Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1, etaj 2, cam. 45. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la telefon 0230/ 521358 sau
0230/ 521359 int. 215 sau direct la camera nr. 45 etaj 2
(compartiment valorific`ri bunuri confiscate).

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie
public` \ncep~nd cu data de 11.12.2014, bunurile apart-
inând urm`torilor debitori: Apollo-Ela SRL (proprietate
imobiliar` situat` în Câmpina, str. I.H. R`dulescu, nr. 39,
jude] Prahova (Sp+P+E+M) + teren intravilan \n
suprafa]` de 773 mp la pre]ul de evaluare redus cu
80%, respectiv 308.546,80 lei lei f`r̀  TVA, ora 12.00); SC
Dog Protection SRL bunuri mobile (Mitsubishi Pajero
Sport 2005 -22.587,60 lei, ATV Linhai 2007 -3.733,10 lei,
ATV Linhai 2008 -4.172,70 lei, Lincoln Limousine 1999-
35.449,40 lei, Mercedes Benz CL500-21.332,50 lei) la
pre]ul de evaluare redus cu 30% -pre]urile nu includ
TVA, ora 14.00; SC Staliola Serv SRL bunuri mobile (bi-
juterii fantezie, curele, gen]i \nlocuitor, bentite mate-
rial textil, articole p`r, diademe plastic, mese,
clestisoare, cercei) la pre]ul de inventar redus cu 50% [i
cu un discount pentru v~nzarea fortat` de 20%
(89.108,40 lei), ora 14.30. Persoanele interesate vor
cump`ra caietul de prezentare de la lichidator [i vor
depune documentele de participare la licita]ie cu o zi
înainte de data licita]iei, înso]ite de taxa de garan]ie
de 10%. |n cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în
ziua de 15.12.2014, 17.12.2014, respectiv 19.12.2014 la

aceea[i or` la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244-519.800.

Constar Invest SRL, prin lichidator, scoate la licita]ie pub-
lic` cu strigare urm`toarele apartamente [i locuri de
parcare situate în Str.Toamnei nr.118, sector 2: aparta-
ment patru camere, parter, în suprafa]` util` de
112,42mp; apartament dou` camere, et.4, în suprafa]`
util` de 38,78mp; garsonier`, et.4, în suprafa]` util` de
24,94mp; apartament dou` camere, et.4, în suprafa]`
util` de 51,96mp; apartament o camer`, pod circulabil
[i dependin]e, et.5+6, în suprafa]` util` de 84,95mp.
Prima licita]ie va avea loc în data de 16.decembrie.2014
în Bucure[ti, sector 2, Str. Dimitrie Onciu nr. 16A, et.1,
apt. 3, ora-15.00. Vânzarea se va efectua în baza unui
caiet de sarcini [i a unei garan]ii de participare de 10%
din valoare. Garan]ia [i actele solicitate se pot depune
pân` cel târziu vinerea ce precede data licita]iei. Cai-
etul de sarcini poate fi achizi]ionat între orele 10.00-
16.00 de la adresa indicat` mai sus, pe baza unei cereri
prealabile scrise. Licita]iile se vor ]ine apoi pe data de
23.12.2014, 13.01.2015 [i apoi s`pt`mânal, în ziua de
mar]i la adresa [i ora mai sus men]ionat`. Rela]ii: e-
mail: marculescu@dva.ro.

SC Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anun]` scoaterea la vânzare, a activelor societ`]ii deb-
itoare, dup` cum urmeaz`: Activul Nr.1: spa]iu comer-
cial situat \n Mun. Ia[i, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B,
jud. Ia[i, cu aria construit` de 187,28 mp. [i aria util` de
173,23 mp, \nscris \n Cartea Funciar` sub nr. 55170 a
Mun. Ia[i, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 [i Cartea Funciara nr. 23405 cu
nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de pornire a licita]iei este
de  470.242,50 lei (f`r` TVA) ( 50% din valoarea de eval-
uare). Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare au obliga]ia,
sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt
pân` la data de 18.12.2014, ora 15.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Ia[i, la data de 19 decem-
brie 2014, ora 15:.00, [i se va desf`[ura în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insol-
ven]ei [i ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 18.07.2014. Adjude-
carea se va face în conformitate cu prevederile Regula-
mentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat atat la dosarul cauzei
c~t [i la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut
la plata pre]ului de adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i desf`surare a licita]iei.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`, p~n` la termenul
de vanzare, o garan]ie de participare la licita]ie \n pro-
cent de 10% din pre]ul de \ncepere a licita]iei. Garan]ia
se va depune \n numerar, prin plata \n contul indicat
de lichidator. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie la sediul lichidatoru-
lui judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i,
pân` la data de 18.12.2014, ora 15.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la tele-
foanele: 0232-240.890; 0742.109.890, Fax 0232-240.890.

PIERDERI
Pierdut proces verbal eliberat în 22.10.1981, pe numele
Gogoloiu Ilie [i Leti]ia. Îl declar nul.

Pierdut Atestat transport marf` [i cartel` tahograf, elib-
erate de A.R.R. Arge[, pe numele Ganci Gabriel, comuna
Stoene[ti, jud. Arge[. Se declar` nule.

SC Fox Com Serv Distribution declar` pierdut în
27.11.2014 chitan]ierul ce con]ine chitan]e de la nr.
1913151 la nr.1913200, din care emise c`tre clien]i de la nr.
1913151 la nr. 1913182, restul chitan]elor de la nr.1913183
la nr. 1913200 neutilizate. Se declar` nule.

Declar pierdute (nule) certificat constatator sediul so-
cial [i punct de lucru pentru societatea Q’S INN Expert
Take Away SRL, C.U.I. 28155390, J40/2778/09.03.2011,
sediul- [os. Vârtejului nr.31A, Sector 5, punct de lucru-
Str. Fabrica de Glucoz` nr.9B, bl. C, sc. D, parter, spa]iul
CD1, Sector 2.

Declar pierdut` legitima]ia de student emis` de
U.N.A.T.C. I.L. Caragiale pe numele Petrini Marian Mihai.

Declar nul Certificat profesional transport persoane în
regim taxi, seria CPTx 0061638 A.R.R., pe numele Kliti
Costica.

SC Sursa Zilei Media SRL, C.U.I. 30480792,
J40/13892/28.11.2014, strada Baba Novac nr. 23, Bu-
cure[ti, Sector 3, declar nul certificat de înregistrare în
scopuri de TVA seria B nr. 1164834.

Subsemnata Popa Cristina, consilier parlamentar la
Camera Deputa]ilor- Direc]ia Studii [i Documentare
Legislativ`- declar pierdut` legitima]ie de serviciu.

Declar pierdute certificate medicale cu seria CC MAH
0868799, CC MAH 0868800 Tasc` Aurel Constantin, le
declar nule.

Publicitate


