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OFERTE SERVICIU
Direc]ia General` de Poli]ie Local` Sector 6 organizeaz`
concurs de recrutare pentru ocuparea func]iilor pub-
lice specifice de execu]ie vacante de: -poli]ist local, clasa
I, grad profesional debutant, Serviciul Disciplina în Con-
struc]ii [i Afi[aj Stradal- 1 post; -poli]ist local, clasa I, grad
profesional principal, Serviciul Protec]ia Mediului- 1
post. Concursul se organizeaz` la sediul institu]iei din
[os. Orhideelor nr.2d, Sectorul 6, în data de 14 oc-
tombrie 2014, ora 10.00, proba scris`. Condi]iile de par-
ticipare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediul
institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul institu]iei [i la num`rul de telefon 021.413.17.38
–Biroul Resurse Umane.

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Nr. 20000 / 09.09.2014. Anun]. În conformitate cu
prevederile art. 58 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func]ionarilor publici, republicat`, art.
21, Capitolul II din H.G. nr. 611/2008, actualizat`, pentru
aprobarea normelor privind organizarea [i dezvoltarea
carierei func]ionarilor publici, Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i, organizeaz` concurs
de recrutare în data de 13 octombrie 2014 – proba scris`
[i 16 octombrie 2014 – interviul, pentru ocuparea prin
recrutare a func]iilor publice vacante de inspector
vamal [i controlor vamal, grad profesional debutant,
dup` cum urmeaz`: Structura organizatoric`, Func]ia
public` de execu]ie specific`, Nr. posturi: Biroul Vamal
de Frontier` Albi]a – Compartimentul Supraveghere [i
Control Vamal, Inspector vamal clasa I, grad profesional
debutant, 1; Biroul Vamal de Frontier` Albi]a – Compar-
timentul Supraveghere [i Control Vamal, Controlor
vamal clasa III, grad profesional debutant, 2; Biroul
Vamal de Frontier` Albi]a - Compartimentul Informati-
zare, Inspector vamal clasa I, grad profesional debu-
tant, 1; Nr. total de posturi vacante grad profesional
debutant: 4. Condi]ii de desf`[urare a concursului: -
data pân` la care se pot depune dosarele de înscriere:
în termen de 20 de 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 – secretariatul comisiei
de concurs; - data sus]inerii probei scrise a concursu-
lui: 13.10.2014 ora 10,00 la sediul Direc]iei Regionale Va-
male Ia[i; - data sus]inerii interviului: 16.10.2014 ora
10,00 la sediul Direc]iei Regionale Vamale Ia[i. Condi]ii
pentru func]ia public` de execu]ie vacant`: - inspector
vamal clasa I, grad profesional debutant: condi]iile de
participare la concurs sunt cele prev`zute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func]ionarilor pub-
lici, republicat` (r2) cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare; condi]ii de studii: studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; alte condi]ii specifice: cuno[tin]e de oper-
are pe calculator – nivel mediu. - controlor vamal clasa
III, grad profesional debutant: condi]iile de participare
la concurs sunt cele prev`zute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici, repub-
licat` (r2) cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
condi]ii de studii: studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplom` de bacalaureat; alte
condi]ii specifice: cuno[tin]e de operare pe calculator –
nivel mediu. Bibliografia, condi]iile specifice de partic-
ipare precum [i con]inutul dosarului de concurs vor fi
afi[ate la sediul Direc]iei Regionale Vamale Ia[i, b-dul
Nicolae Iorga, nr. 10C [i publicate pe site-ul ANAF, DGRFP
Ia[i [i DGV. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Direc]iei Regionale Vamale Ia[i – secretariatul comisiei
de concurs, precum [i la telefon 0232/208336 [i
0232/208338.

Prim`ria ora[ului Petrila anun]` concurs pentru ocu-
parea urm`toarelor func]ii publice de execu]ie [i de
conducere vacante: -2 posturi de inspector clasa I gradul
profesional debutant condi]ii: studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` în
domeniul [tiin]elor economice; -2 posturi de inspector
clasa I gradul profesional debutant condi]ii: studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]`; -4 posturi de poli]ist local clasa I gradul pro-
fesional debutant condi]ii: studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durata, absolvite cu diplom` de licen]`; curs de
formare în domeniul poli]iei locale; -1 post de inspec-
tor clasa I gradul profesional debutant condi]ii: studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]` în domeniul tehnic; -1 post de inspector clasa
I gradul profesional principal condi]ii: studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durata, absolvite cu diplom` de
licen]` în domeniul tehnic sau economic; vechime în
specialitatea studiilor minimum 5 ani; - 1 func]ie pub-
lic` de conducere [ef birou, condi]ii: studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durata, absolvite cu diplom` de licen]`
în domeniul tehnic; studii de masterat sau postuniver-
sitare în domeniul administra]iei publice, manage-
ment ori în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice; vechime în specialitatea studiilor ab-
solvite minimum 2 ani; curs de formare/perfec]ionare
evaluator propriet`]i imobiliare. Concursul va avea loc
în dat` de 13 octombrie 2014 proba scris` [i 15 oc-
tombrie 2014 interviul. Cele dou` probe se vor
desf`[ura începând cu ora 10 la sediu Prim`riei ora[ului
Petil` din strad` Republicii nr. 196. Dosarele de înscriere
pentru participarea la concurs se depun la Prim`ria
ora[ului Petrila pân` la dat` de 01 octombrie 2014, ora
15. Bibliografia pentru posturile scoase la concurs din
cadrul Compartimentului Buget Contabilitate
Salarizare [i Compartimentul Energetic. -Legea
215/2001 privind administra]ia public` local` republi-
cat`; -Legea 188/1999 privind statutul func]ionarilor
publici, republicat`; -Legea nr. 7/2004 privind Codul de
conduit` a func]ionarilor publici, republicat`; -Legea
82/1991, legea contabilit`]ii, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; -Legea 273/2006 privind finan]ele
publice locale cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
Bibliografia pentru posturile scoase la concurs din
cadrul Serviciului Public de Poli]ie Local` [i Comparti-
mentul Dispecerat Monitorizare [i Paz` Bunuri. -Legea
215/2001 privind administra]ia public` local` republi-
cat`; -Legea 188/1999 privind statutul func]ionarilor
publici, republicat`; -Legea nr. 7/2004 privind Codul de
conduit` a func]ionarilor publici, republicat`; -Ordo-
nan]` Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contraven]iilor; -Legea 180/2002 pentru aprobarea OG
2/2001 privind regimul juridic al contraven]iilor; -Legea
61/1991 republicat` în 18 ianuarie 2000, pentru
sanc]ionarea faptelor de înc`lcare a unor norme de
convie]uire social`, a ordinii [i lini[tii publice; -Legea
333/2003 privind paz` obiectivelor, bunurilor, valorilor
[i protec]ia persoanelor, republicat`. Bibliografia pen-
tru postul scos la concurs din cadrul Serviciului Achizi]ii
Investi]ii Proiecte cu Finan]are Interna]ional` [i Man-
agementul Calit`]ii. -Legea 215/2001 privind adminis-
tra]ia public` local` republicat`; -Legea 188/1999
privind statutul func]ionarilor publici, republicat`; -
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit` a
func]ionarilor publici, republicat`; -HGR nr. 28/2008
privind aprobarea con]inutului – cadru al
documenta]iei tehnico-economice aferente investi]iilor
publice, precum [i a structurii [i metodologiei de elab-
orare a devizului general pentru obiective de investi]ii
[i lucr`ri de investi]ii cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare; -HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regula-
mentului de recep]ie a lucr`rilor de construc]ii [i
instala]ii aferente cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; -OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizi]ie public`, a contractelor de concesiune de
lucr`ri publice [i a contractelor de servicii cu modifi-
catile [i complet`rile ulterioare; -HGR 625/2006 privind
normele de aplicare a OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizi]ie public`, a con-
tractelor de concesiune de lucr`ri publice [i a con-
tractelor de servicii cu modificatile [i complet`rile
ulterioare. Bibliografia pentru posturile scoase la con-
curs din cadrul Biroului Patrimoniul Domeniului Pub-

lic [i Cadastru. -Legea 215/2001 privind administra]ia
public` local` republicat`; -Legea 188/1999 privind
statutul func]ionarilor publici, republicat`; -Legea nr.
7/2004 privind Codul de conduit` a func]ionarilor pub-
lici , republicat`; -Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuin]e pro-
prietate personal`; -Legea nr. 18/1991, legea fondului
funciar, republicat`. -Legea nr.7/1996, legea cadastrului
[i a publicit`]ii imobiliare, republicat`. -Ordinul min-
istrului economiei [i finan]elor nr. 3471/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea
[i amortizarea activelor fixe corporale aflate în patri-
moniul institu]iilor publice. Acte necesare: dosar, act
de identitate, formular de înscriere la concurs, diplom`
de studii, copie dup` carnetul de munc`, cazier judiciar,
adeverin]` medical` care s` ateste starea de s`n`tate,
fi[a de evaluare a performan]elor profesionale sau re-
comandare de la ultimul loc de munc`, declara]ie pe
proprie r`spundere c` nu a desf`[urat activit`]i de
poli]ie politic`, declara]ie pe proprie r`spundere c` nu
a fost destituit/a dintr-o func]ie public` sau nu i-a înc-
etat contractul individual de munc` pentru motive dis-
ciplinare în ultimii 7 ani. Toate documentele solicitate
vor fi prezentate în copii [i original sau în copii legal-
izate. Rela]ii suplimentare [i bibliografia la sediul
Prim`riei ora[ului Petrila sau telefon 0254/550977 sau
550760.

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

VÂNZåRI TERENURI
Proprietate Parc Carol-teren 1195 mp, deschidere 54 ml,
cladire P+1, amprenta sol 196 mp, 900.000 euro nego-
ciabil. 0731.697.009.

CITA}II
M[oiu Iosif Cristinel cer uzucapiune pe imobilul cu CF
2722 nr. top 861 în dosarul 446/338/2013 la Judec`toria
Z`rne[ti cu termen 24 septembrie 2014.

D`nil` Adirana domiciliat` \n Plopeni, Str. Oituz nr. 5,
bl. 15, sc. B, et. 1, ap. 12, Prahova, este citat` la data de
30.09.2014 la Judec`toria C~mpina, Prahova \n calitate
de p~r~t`, \n dosar 6595/204/2013 av~nd ca obiect ex-
ercitarea autorit`]ii p`rinte[ti.

Se citeaz` Bejan Alexandru [i Buzil` Dorel la Judec`toria
Boto[ani în dosarul nr. 17647/193/2012, la data de
21.10.2014.

Ramushi Chamil, cu ultimul domiciliu în Câmpulung
Str. Gruiului, nr. 71, bl.P1, sc.A, ap.2, jud.Arge[ este
chemat la Judec`toria Câmpulung, în ziua de 1.oc-
tombrie.2014 în calitate de pârât în proces cu Ramushi
Cristina în calitate de reclamant pentru divor], dosar
nr. 1392/205/2014.

Comunicare. Sentin]a civil` 3354/29.10.2013,
pronun]at` de Judec`toria Caracal în dosarul nr.
3498/207/2013 pentru numitul Vrusie C`t`lin, cu ul-
timul domiciliu în Caracal, Str. Aleea Virgil Carianopol,
nr.9, bl.C1, ap.17, Jud. Olt, privind desfacerea c`s`toriei
încheiat` la 25.04.1998 [i minora Vrusie Diana Mirela.

Reclaman]ii: Pantilimon Floare, Pantilimon Gheorghe
Lucian [i Pantilimon Ioan solicit` chemarea \n judecat`
a p~r~]ilor: Sprdlik Matilda, Luca Izabea, Ziegler Maria
(Terezia), pentru solu]ionarea Dosarului nr.
718/278/2013 la Judec`toria Petro[ani av~nd ca obiect
uzucapiune, pentru data de 25.09.2014 ora 9:00.

P~r~tul Bogatu Ciprian Lauren]iu cu ultimul domiciliu
\n sat Holm, com. Podu Iloaiei, jud. Ia[i, este chemat \n
ziua de 09.10.2014, la Judec`toria Ia[i, str. Anastasie
Panu nr. 25, complet C 02M, sala 6, ora 8.30, Dosar
38036/245/2013, \n proces cu Bogatu Veronica, \n cali-
tate de reclamant divor] f`r` minori.

Se citeaz` pârâtul Nikorych Mykola la Judec`toria
Petro[ani, la data de 22.09.2014, ora 10:30, în dosar
6449/278/2014, cu obiectul exercitare autoritate parin-
teasc`, reclamanta fiind Marcu Roxana Marilena.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita
Grancea Marinela - Rodica domiciliat` în mun. Rm. Vâl-
cea, strada Constantin Brâncu[i nr.4, bloc M3, scara B,
apart.6, jud. Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul
civil nr. 2863/90/2014, cu termen de judecat` la data
de 12.09.2014, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numita Dovleac
Florina domiciliat` în comuna Voineasa, strada I.G.
Duca, bloc T3, scara A, apart.1, jud. Vâlcea în calitate de
intimat` în dosarul civil nr.2514/90/2014, cu termen de
judecat` la data de 12.09.2014, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.

Numita Horvath Angela cu ultimul domiciliu cunoscut
în sat {old`ne[ti, com. Blânde[ti, jude]ul Boto[ani, este
chemat` în instan]` la Judec`toria Boto[ani, în data de
25.09.2014, ora 8.00 la Judec`toria Boto[ani, în calitate
de pârât în dosarul nr. 13527/193/2013, având ca obiect
“divor]”.

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 la Tribunalul Prahova pentru data de
29.10.2014, 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 raspun-
dere.

Soma]ie. În conformitate cu dispozi]iile art. 1051 Cod
procedur` civil`, se emite soma]ia prin care se aduce
la cuno[tin]` celor interesa]i c` reclamanta Peter Elis-
abeta, domiciliat` în com. Hoghiz, bl. 1, sc. C, ap. 11, jud.
Bra[ov, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avo-
cat Rodica Blidea din Rupea, nr. 167A, jud. Bra[ov, a so-
licitat Judec`toriei Rupea s` se constate c` antecesorii
s`i Peter Ioan [i Peter Valeria au dobândit prin uzucapi-
une, dreptul de proprietate asupra întregului imobil,
situat în Hoghiz, înscris în CF nr. 100586 Hoghiz, nr. top
2988, compus din teren arabil, în suprafa]` de 922 (o
parcel` cu categoria de folosin]` cur]i construc]ii în
suprafa]` de 335 mp, [i o parcel` cu categoria de
folosin]` arabil intravilan în suprafa]` de 588 mp)
având ca proprietari tabulari pe Peter Ioan, Peter Vale-
ria [i Scânteia Ioan. Persoanele interesate pot face
opozi]ie la Judec`toria Rupea în termen de [ase luni de
la data afi[`rii [i public`rii prezentei soma]ii, dup` care
se va trece la judecarea cererii. Prezenta soma]ie se co-
munic` pentru afi[are la imobilul în litigiu, la sediul in-
stan]ei, la biroul teritorial de cadastru [i publicitate
imobiliar` [i la sediul prim`riei în raza c`reia se afl`
imobilul, urmând a se întocmi un proces verbal de

afi[are care se va comunica instan]ei. Reclamanta va
publica soma]ia în dou` ziare de larg` r`spândire, din-
tre care cel pu]in unul de circula]ie na]ional`.

Direc]ia Generala de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe numi]ii: -
Budic` Ovidiu, domiciliat în comuna Gl`vile, jude]ul
Vâlcea, în calitate de intimat, în dosarul civil nr.
2487/90/2014, cu termen de judecat` în data de
12.09.2014, având ca obiect înlocuirea m`surii de plasa-
ment regim urgen]` cu m`sura de plasament la
DGASPC Vâlcea, Centrul de tip reziden]ial pentru copilul
cu dizabilit`]i, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; -Tuicu
(actual Gheoroaie) Marinela, domiciliat` în comuna
Roe[ti, sat Cuieni, jude]ul Vâlcea, în calitate de intimat`,
în dosarul civil nr. 2487/90/2014 cu termen de judecat`
în data de 12.09.2014, având ca obiect înlocuirea
m`surii de plasament regim urgen]` cu m`sura de
plasament la DGASPC Vâlcea, Centrul pentru copilul
abuzat, neglijat, exploatat, aflat pe rol la Tribunalul Vâl-
cea.

DIVERSE
Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Av~nd \n vedere ac]iunea
\nregistrat` pe rolul Judec`toriei Ia[i sub num`rul de
dosar 28497/245/2013, prin care reclaman]ii Achirei
Sergiu [i Achirei C`t`lin, ambii cu domiciluiul \n Ia[i, str.
F~nt~nilor nr. 4, jud. Ia[i [i domiciliu procedural ales la
Cabinet Avocat Cristina Grigore, cu sediul \n Mun. Ia[i,
str. Str`mo[ilor nr.3, bl.Z4, parter, ap.2, jud. Ia[i, solicit`,
\n baza art. 1049 – 1052 N.C.proc.civ. s` se constate c` a
dob~ndit, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul
de proprietate imobilului teren \n suprafa]` de 110 m.p.,
situat \n Mun. Ia[i, str. F~nt~nilor nr. 4, jud. Ia[i, ce
reprezint` cota de 1/2 din terenul \n suprafa]` total` de
220 mp situat Mun. Ia[i, str. F~nt~nilor nr. 4, jud. Ia[i,
parcelele 384, 384/1 [i 385, adres`m, \n baza \ncheierii
din data de 02.07.2014, pronun]at` \n dosarul nr.
28497/245/2013, tuturor celor interesa]i, prezenta
soma}ie de a formula opozi]ie la cererea reclamantelor.
|n caz contrar, \n termen de 6 luni de la publicarea [i
afi[area soma]iei de fa]`, se va trece la judecarea
cererii.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL no-
tific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii gen-
erale a insolven]ei prevazut` de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei SC Special City Guard SRL cu sediul
în Bucure[ti, Intr. Târgu Frumos nr.9-11, Giurgiu Livada,
Cam. 3, bl. 6, sc. A, ap. 30, sector 4, J40/15398/2011, CUI
29493608, în dosarul 24351/3/2014 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti, Sec]ia a-VII-a Civil`. Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului -08.10.2014, ter-
menul de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar de crean]e -
29.10.2014, termenul de definitivare a tabelului
crean]elor -21.11.2014 iar data primei [edin]e a adun`rii
creditorilor -03.11.2014, ora 14.00 la sediul administra-
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 07.01.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25

Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a
acordului de mediu. Comuna Haghig anun]` publicul
interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Canalizare menajer`,
colector de ape uzate din localitatea Haghig, jude]ul
Covasna, cu deversare în sta]ia de epurare a localit`]ii
Feldioara, jude]ul Bra[ov”, propus a fi amplasat pe ter-
itoriul jude]ului Covasna, pe teritoriul administrativ al
comunei Haghig, atat în extravilan, cât [i în intravilan,
precum [i în jude]ul Bra[ov. Informa]iile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Covasna, Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Bra[ov [i la sediul Comunei Haghig în zilele de
luni-vineri, între orele: 10.00-14.00. Observa]iile pub-
licului se primesc zilnic la sediul Agen]iei pentru Pro-
tec]ia Mediului Covasna [i Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Bra[ov.

Soma]ie emis` în temeiul încheierii de [edin]` din data
de 04.09.2014; Potrivit dispozi]iilor instan]ei, luate prin
încheierea de [edin]` din data de 04.09.2014 în baza
dispozi]iilor art. 1051 C. pr.civ, în cauza civil` cu num`rul
23311/280/2013, având ca obiect uzucapiune prin care
se solicit` a se constata existen]a unui drept de propri-
etate asupra terenului în suprafa]` de aproximativ 515
mp, situat în Pite[ti, str. Arge[ului, tarla nr. 6, jude]ul
Arge[, privind pe reclamantul Tufeanu Gheorghe, cu
domiciliul în Pite[ti, str. Arge[ului nr. 12, jude]ul Arge[ [i
pe pârâtul Municipiul Pite[ti prin Primar, cu sediul în
Pite[ti, str. Victoriei nr. 24, jud. Arge[ se emite prezenta
soma]ie. Posesorul imobilului, reclamantul Tufeanu
Gheorghe, cu domiciliul în Pite[ti, str. Arge[ului nr. 12,
jud. Arge[ invoc` dobândirea propriet`]ii terenului în
suprafa]` de aproximativ 515 mp, situat în Pite[ti, str.
Arge[ului, tarla nr. 6, jud. Arge[ cu urm`toarele
vecin`t`]i N – Uzina de ap`, E – Dinu Constantin, S-
Duca George, V – Marinescu Ionu], prin uzucapiune.
To]i cei interesa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie, în
caz contrar trecându-se la judecarea cererii în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii.
Prezenta soma]ie se afi[eaz` la imobilul în litigiu, a[a
cum a fost identificat mai sus, la sediul Judec`toriei
Pite[ti, B-dul Eroilor nr. 5, la Biroul Teritorial de Cadas-
tru [i Publicitate Imobiliar` Arge[, precum [i la sediul
Prim`riei Pite[ti. Se public` în dou` ziare de larg`
r`spândire, din care cel pu]in unul de circula]ie
na]ional`. Pre[edinte, Alina Apostolescu; Grefier,
Adelina Teodorescu.

ADUNåRI GENERALE
Tincob Construct SA. Sediul: Ploie[ti, Str. Laboratorului
nr. 31A, Prahova. CUI RO 8044851. Nr. O.R.C J29/55/1996.
Convocator. Administratorul unic al Societ`]ii Tincob
Construct SA, persoan` juridic` rom~n`, cu sediul \n
Ploie[ti, Str. Laboratorului nr. 31A, jud. Prahova, \nma-
triculat` la Oficiul Registrului Comer]ului, de pe l~ng`
Tribunalul Prahova, Sub nr. J29/55/1996, av~nd CUI RO
8044851, \n conformitate cu Legea 31/1990 r, privind
societ`]ile comerciale, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, [i Regulamentul 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale ac]ionarilor convoac` Adunarea
General` Extraodinar` a Ac]ionarilor societ`]ii pentru
data de 22.09.2014, ora 11.00, la sediul societ`]ii.
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Schimbarea
formei juridice a firmei din societate pe ac]iuni \n soci-
etate cu r`spundere limitat`; 2. Transformarea ac]iu-
nilor \n p`r]i sociale, fiecare asociat urm~nd a dob~ndi
un nr de p`r]i sociale egale cu num`rul de ac]iuni
de]inute care totalizeaz` 765.200 de ac]iuni nomina-
tive, valoarea nominal` a unei p`r]i sociale este de 1
leu [i p`strarea nemodificat` a capitalului social [i al
structurii acesteia pe asocia]I; 3. Se ia act de demisia
cenzorilor: domnul Bogza Alexandru-Iulian, doamna Ri-
zoiu Gilda-M`d`lina [i doamna Laz`r Daniela \ncepand
cu data de 22.09.2014; 4. Se ia act de demisia dlui Taga
Gheorghe din func]ia de administrator unic; 5. Se
nume[te administrator cu drepturi [i puteri depline pe
o perioad` de 4 (patru) ani \ncep~nd cu data de
22.09.2014 doamna Laz`r Daniela, cet`]ean rom~n,
n`scut` la data de 31.01.1969, com. Drajna, jud. Prahova,
domiciliat` \n com. Drajna, sat Drajna de Jos, str. Radu
{erban Voevod, nr 248, jud. Prahova, posesoare a CI,
seria PX, nr 101601 eliberat` de SPCLEP Dra-
jna/24.07.2012, CNP 2690131297321; 6. Aprobarea datei
de 25.09.2014 ca dat` de \nregistrare a ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfr~ng efectele hot`r~rilor Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor; 7. Stabilirea per-
soanei \mputernicite s` efectueze formalit`]ile legale
privind publicarea, \nregistrarea [i efectuarea men]iu-
nilor la autorit`]ile \n drept, prin Mardale Camelia,
domiciliat` \n com. Tirg[oru Vechi, sat Strejnicu, str Ne-
goie[ti, nr 49, jud. Prahova, posesoare a CI, seria PH, nr
983487 eliberat` de SPCLEP Ploie[ti/28.02.2011, CNP
2660107293098. La [edin]a Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor, sunt \ndrept`]i]i s` participe
ac]ionarii \nregistra]i \n Registrul ac]ionarilor la sf~r[itul
zilei de 19.09.2014, care reprezint` data de referin]`.
Documentele privind informa]iile referitoare la prob-

lemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile [i pot
fi consultate de ac]ionari, conform legii, la sediul so-
ciet`]ii. |n cazul \n care la data men]ionat` mai sus, ca
fiind data primei convoc`ri nu se \ntrunesc condi]iile
de validare prev`zute de legea societ`]ilor comerciale
sau/[i de Actul Constitutiv al societ`]ii, sedin]a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor este
convocat` pentru data de 23.09.2014, 0ra 11.00, la
aceea[i adres` [i cu aceea[i ordine de zi. Informa]ii su-
plimentare se pot ob]ine la sediul societ`]ii.

Convocator: Consiliul de Administra]ie al SC Petrotel-
Lukoil SA cu sediul în Ploie[ti, Str. Mihai Bravu nr.235,
nr. de ordine în Registrul Comer]ului Prahova
J29/111/1991, C.U.I. 1350659, atribut fiscal “R”, convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor la data
de 22.10.2014, ora 11 la sediul societ`]ii cu urm`toarea
ordine de zi: Având în vedere faptul ca Lukoil Europe
Holdings BV a subscris un num`r de 61.506.225 ac]iuni
la o valoare de emisiune de 25 RON [i a pl`tit
350.526.734,22 Euro, reprezentând 1.537.655.625,00 RON
la cursul B`ncii Na]ionale a României de 1 Euro= 4,3867
RON, din care: -153.765.562,50 RON, respectiv
35.052.673,42 Euro, reprezint` valoarea nominal` a
ac]iunilor subscrise; [i -1.383.890.062,50 RON, respec-
tiv 315.474.060,80 Euro reprezint` valoarea primelor de
emisiune, se propune: 1. Majorarea capitalului social al
SC Petrotel- Lukoil SA cu suma de 153.765.562,50 RON,
respectiv, 35.052.673,42 Euro, reprezentând valoarea
nominal` a unui num`r de 61.506.225 ac]iuni subscrise
[i pl`tite integral, conform legii, de ac]ionarul majoritar
Lukoil Europe Holdings BV în`untrul termenului de
preferin]`, prin aport în numerar. 2. Anularea unui
num`r de 2.813.775 ac]iuni având o valoare de emisi-
une de 25 RON emise conform Hot`rârii Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor nr. 1/28.05.2014
r`mase nesubscrise de c`tre ac]ionari în`untrul ter-
menului de preferin]`. 3. Aprobarea, subsecventa
aprob`rii propunerilor înscrise la Punctele 1 [i 2 de mai
sus, a modific`rii art.7.1. din Actul constitutiv al
societ`]ii acesta urmând a avea urm`torul con]inut:
“Capitalul social al societ`]ii, subscris [i v`rsat integral,
este în suma de 455.292.297,50 RON, divizat în 182.116.
919 ac]iuni nominative în valoare nominal` de 2,5 RON.
Capitalul social este structurat astfel: -Lukoil Europe
Holdings B.V. de]ine 176.840.629 ac]iuni, în valoare
total` de 442.101.572,50 RON, reprezentând 97,1028 %
din capitalul social; -Al]i ac]ionari de]in 5.276.290
ac]iuni, în valoare total` de 13.190.725,00 RON,
reprezentând 2,8972% din capitalul social.” 4. Man-
datarea dlui. Andrey I. Bogdanov -administrator, pen-
tru încheierea [i semnarea în numele [i pentru
ac]ionari a Actului Constitutiv actualizat în mod core-
spunz`tor, al societ`]ii. 5. Propunerea ca SC Petrotel-
Lukoil SA s` nu se dizolve, în conformitate cu preveder-
ile art.153 indice 24 din Legea nr. 31/1990. 6. Man-
datarea dlui. Andrey I. Bogdanov pentru
îndeplinirea condi]iilor de form` [i publicitate
prev`zute de lege pentru aducerea la îndeplinire a
acestei hot`râri.. La Adunarea General` Extraordinar`
pot participa ac]ionarii SC Petrotel- Lukoil SA care sunt
înscri[i în Registrul ac]ionarilor ]inut de SC Depozitarul
Central SA la data de 06.10.2014. Participarea ac]ionar-
ilor se poate face personal sau prin reprezentan]i-
ac]ionari sau ter]e persoane. În cazul în care ac]ionarul
va fi reprezentat prin alt` persoan`- ac]ionar sau ter]`
persoan`, atunci reprezentarea se va face în temeiul
unei procuri speciale. Formularele de procur` spe-
cial` pot fi ridicate de la sediul societ`]ii [i vor fi depuse
în original, dup` completare [i semnare, cu 48 de ore
înainte de Adunarea General` Extraordinar̀  a Ac]ionar-
ilor. Accesul ac]ionarilor se face pe baza buletinului/
c`rtii de identitate, a procurii speciale sau a mandatu-
lui, în cazul reprezentan]ilor legali. Dac` la data de
22.10.2014, ora 11 Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor nu îndepline[te condi]iile de întrunire, ea
se va reconvoca în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi,
la data de 23.10.2014, la aceea[i or`. Materialele privi-
toare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dis-
pozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii situat în Ploie[ti,
Str. Mihai Bravu nr.235, Oficiul Juridic (între orele 8.00-
15.00), începând cu data public`rii prezentului convoca-
tor. La cerere, ac]ionarilor li se vor elibera la sediul
societ`]ii, pe cheltuiala lor, copii de pe aceste docu-
mente; sumele percepute pentru eliberarea de copii
nu vor dep`[i costurile administrative implicate de
furnizarea copiilor. Consiliul de Administra]ie al SC
Petrotel- Lukoil SA, prin mandatar Andrey I. Bogdanov
-membru al Consiliului de Administra]ie.

Completare la Convocare: Consiliul de Administra]ie al
Construc]ii Feroviare Ia[i SA, cu sediul în Bucure[ti, sec-
tor 2, str. Opanez nr.3A, etaj 3, cam. nr.66, înregistrat` la
Oficiul Registrului Comer]ului sub nr. J40/12059/2012;
C.U.I. RO1956052 (denumit` în continuare „Soci-
etatea”), potrivit prevederilor art.117 indice 1 din Legea
nr.31/1990 republicat`, cu toate modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare [i cele ale Actului Constitutiv al so-
ciet`]ii,  [i în conformitate cu Cererea formulat` de
ac]ionarul CCCF- Drumuri [i Poduri Timi[oara S.R.L.,
de]inând 1.987.550 ac]iuni reprezentând 23,7796% din
capitalul social al Societ`]ii, completeaz` ordinea de zi
a Adun`rii Generale Etraordinare a Ac]ionarilor Con-
struc]ii Feroviare Ia[i S.A. convocat` pentru data de
26.09.2014 (prima convocare) respectiv 29.09.2014 (a
doua convocare) prin Convocarea publicat` în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a nr.
5011/25.08.2014 [i în Ziarul Jurnalul Na]ional  din
25.08.2014, cu urm`toarele puncte: 1. Aprobarea
vânz`rii de c`tre Societate c`tre BRD-Groupe Societe
Generale SA, a urm`toarele crean]e pe care Societatea
le are la aceast` dat` asupra Colas România SRL.
Crean]ele sunt identificate astfel: a) Factura
1833/29.11.2012 în suma de 3.440.278,72 RON, din care
se deduce suma de 1.263.858,57 RON, care se com-
penseaz` cu ISAF Societatea de Semnaliz`ri [i Autom-
atiz`ri Feroviare SA. Suma net` a crean]ei care se vinde
c`tre BRD-Groupe Societe Generale este de  2.176.420,15
RON. b) Factura 2532/31.07.2013 în suma de
13.239.777,60 RON. Valoarea total` net` a crean]elor
vândute c`tre BRD-Groupe Societe Generale este de
15.416.197,75 RON. 2. Aprobarea ca din suma primit` prin
vânzarea crean]elor c`tre BRD-Groupe Societe Generale
(„Banca”), Societatea va rambursa integral creditul pe
termen mediu, restant, acordat de Banc`, în baza con-
tractului de credit nr.99/16.10.2012, în suma de
12.681.558,58 RON, plus toate costurile aferente credit-
ului (dobânzi, comisioane, alte costuri) [i toate celelalte
sume restante. 3. Aprobarea încheierii, perfect`rii de
c`tre Societate a tuturor documentelor necesare afer-
ente vânz`ri crean]elor men]ionate mai sus cât [i a
oric`ror/ tuturor documentelor necesare [i specifice
opera]iunii de rambursare a creditului men]ionat  mai
sus. 4. Aprobarea împuternicirii dlui Icleanu Virgil,
domiciliat în Mun. Bucure[ti, Bd. Banul Manta nr.16,
bl.27, sc.C, et.6, ap.139, sector 1, identificat cu CI seria RD
nr.536683, eliberat` de SPCEP S1 biroul nr.4 la data de
11.09.2007, valabil` pân` la data de 22.08.2067, CNP
1520822400178, în calitate de Administrator– Pre[ed-
inte C.A. ca pentru, în numele [i pe seama Societ`]ii s`
întreprind` oricare din urm`toarele: -S` negocieze, s`
semneze, s` perfecteze, s` elibereze, s` întocmeasc` [i
s` încheie (în form` autentic`, unde este cazul) în nu-
mele [i pe seama Societ`]ii, Contractul de Credit [i Con-
tractele de Garan]ie, precum [i toate actele [i
documentele în leg`tur` cu acestea, precum [i orice
acte ulterioare modificatoare ale acestora, în vederea
aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate în
prezenta hot`râre. -s` întreprind` toate ac]iunile în
leg`tur` cu înregistrarea Contractelor de Garan]ie sau
a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Elec-
tronic` de Garan]ii Reale Mobiliare [i/sau Cartea Fun-
ciar` competent` [i/sau Registrul Comer]ului
competent [i/sau în registrul ac]ionarilor Societ`]ii
[i/sau în leg`tur` cu notificarea [i/ sau îndeplinirea
oric`rei alte formalit`]i necesare în fa]a oric`rei alte au-
torit`]i competente sau ter]elor p`r]i interesate, pre-
cum [i pentru publicarea prezentei Hot`râri în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; [i -în gen-
eral, s` îndeplineasc` toate ac]iunile [i demersurile
necesare sau utile în scopul tranzac]iei avute în vedere
de documentele men]ionate în rezolu]iile de mai sus.
În cazul în care la data men]ionat` mai sus nu se în-
trunesc condi]iile de validitate/ cvorumul de prezen]`

prev`zute de Legea nr. 31/1990 [i de Actul Constitutiv al
Societ`]ii, se convoac` [i se fixeaz` în temeiul art.118
din Legea nr.31/1990 cea de-a doua A.G.E.A. a Societ`]ii
pentru data de 29.09.2014, la aceea[i or`, în acela[i loc,
cu aceea[i ordine de zi [i Dat` de Referin]`. Dreptul de
a participa [i vota în cadrul A.G.E.A. apar]ine tuturor
ac]ionarilor înregistra]i în registrul ac]ionarilor
Societ`]ii la sfâr[itul zilei de 17.09.2014, considerat` dat`
de referin]`. I. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extra-
ordinare a Ac]ionarilor actualizat` este urm`toarea: 1.
Aprobarea vânz`rii mijloacelor fixe eviden]iate în anexa
nr.1, la un pre] pornind de la valoarea r`mas` de amor-
tizat eviden]iat` în contabilitatea Societ`]ii. 2. Ratifi-
carea  Hot`rârii Consiliului de Administra]ie nr.1 din
data de 17.07.2014 privind: scoaterea din func]iune [i
casarea mijloacelor fixe [i a mijloacelor fixe de natura
obiectelor de inventar uzate moral [i fizic, amortizate
[i neamortizate, eviden]iate în anexa la Hot`rârea Con-
siliului de Administra]ie [i modalitatea de scoatere din
func]iune [i de  valorificare a  acestora. 3. Aprobarea
mandat`rii Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie
al Societ`]ii, dl. Icleanu Virgil, cu posibilitate de substi-
tuire, pentru a negocia [i semna, contractele de vân-
zare– cump`rare a activelor men]ionate la pct.1,
precum [i pentru a semna hot`rârile prezentei Adun`ri
Generale Extraordinare [i pentru a efectua toate for-
malit`]ile legale pentru înregistrarea, publicitatea,
opozabilitate [i executarea actelor juridice respective
[i a hot`rârilor adoptate. 4. Aprobarae vânz`rii de c`tre
Societate catre BRD-Groupe Societe Generale SA, a
urm`toarele crean]e pe care Societatea le are la aceast`
dat` asupra Colas Romania SRL. Crean]ele sunt identi-
ficate astfel: a) Factura 1833/29.11.2012 în suma de
3.440.278,72 RON, din care se deduce suma de
1.263.858,57 RON, care se compenseaz` cu ISAF Soci-
etatea de Semnaliz`ri [i Automatiz`ri Feroviare SA.
Suma net` a crean]ei care se vinde c`tre BRD-Groupe
Societe Generale este de  2.176.420,15 RON. b) Factura
2532/31.07.2013 în suma de  13.239.777,60 RON. Valoarea
total` net` a crean]elor vândute c`tre BRD-Groupe So-
ciete Generale este de 15.416.197,75 RON. 3. Aprobarea ca
din suma primit` prin vânzarea crean]elor c`tre BRD-
Groupe Societe Generale („Banca”), Societatea va ram-
bursa integral creditul pe termen mediu, restant,
acordat de Banca, în baza contractului de credit
nr.99/16.10.2012, în suma de  12.681.558,58 RON, plus
toate costurile aferente creditului (dobânzi, comi-
sioane, alte costuri) [i toate celelalte sume restante. 5.
Aprobarea încheierii, perfectarea de c`tre Societate a
tuturor documentelor necesare aferente vânzari
crean]elor men]ionate mai sus cât [i a oric`ror/ tuturor
documentelor necesare [i specifice opera]iunii de ram-
bursare a creditului men]ionat mai sus. 6. Aprobarea
împuternicirii dl-ui Icleanu Virgil, domiciliat în Mun. Bu-
cure[ti, Bld. Banul Manta nr.16, bl.27, sc.C, et.6, ap.139,
sector 1, identificat cu CI seria RD nr.536683, eliberat` de
SPCEP S1 biroul nr.4 la data de 11.09.2007, valabil` pân`
la data de 22.08.2067, CNP 1520822400178, în calitate
de Administrator– Pre[edinte C.A. ca pentru, în numele
[i pe seama Societ`]ii s` întreprind` oricare din
urm`toarele: -S` negocieze, s` semneze, s` perfecteze,
s` elibereze, s` întocmeasc` [i s` încheie (în form` au-
tentic`, unde este cazul) în numele [i pe seama So-
ciet`]ii, Contractul de Credit [i Contractele de Garan]ie,
precum [i toate actele [i documentele în leg`tur` cu
acestea, precum [i orice acte ulterioare modificatoare
ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a
rezolu]iilor adoptate în prezenta hot`râre. -s` între-
prind` toate ac]iunile în leg`tur` cu înregistrarea Con-
tractelor de Garan]ie sau a amendamentelor aduse
acestora, la Arhiva Electronic` de Garan]ii Reale Mobil-
iare [i/sau Cartea Funciar` competent` [i/sau Registrul
Comer]ului competent [i/sau în registrul ac]ionarilor
Societ`]ii [i/sau în leg`tur` cu notificarea [i/sau în-
deplinirea oric`rei alte formalit`]i necesare în fa]a
oric`rei alte autorit`]i competente sau ter]elor p`r]i in-
teresate, precum [i pentru publicarea prezentei
Hot`râri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-
a; [i -în general, s` îndeplineasc` toate ac]iunile [i de-
mersurile necesare sau utile în scopul tranzac]iei avute
în vedere de documentele men]ionate în rezolu]iile de
mai sus. Ac]ionarii înscri[i în Registrul Ac]ionarilor So-
ciet`]ii la data de referin]` 17.09.2014, vor putea partic-
ipa la A.G.E.A. fie personal, fie prin mandatar, în baza
unei împuternicirii speciale, data cel pu]in sub
semn`tur` privat`, un exemplar original al Procurii spe-
ciale se va depune/ expedia la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6 pân` la data de
24.09.2014, ora 11,30. Orice ac]ionar interesat are drep-
tul de a adresa Consiliului de Administra]ie întreb`ri
referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen
de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar r`spun-
surile vor fi disponibile la Punctul de lucru al  Societ`]ii
începând cu data de 16.09.2014, ora 8,00. Începând cu
data de 28.08.2014, pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare
zi lucr`toare, între orele 08.00-16.00, de la punctul de
lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera–Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, prin
fax sau po[t`, Formularele de Procuri speciale pentru
reprezentarea ac]ionarilor în Adunarea General` a
Ac]ionarilor, proiectele de hot`r`ri, documentele [i ma-
terialele informative referitoare la problemele/ as-
pectele incluse pe ordinea de zi.  Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din  Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tu-
nari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, sau la nr. de telefon
021/210.60.25, int.210, între orele 08:00-16:30. Presed-
inte C.A., Icleanu Virgil.

LICITA}II
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie
public` teren intravilan arabil situat \n Ploie[ti, str. Dru-
mul Serii, nr. 58 (T 12; P.A 166/67), jud. Prahova, \n
suprafa]` de 2.499 mp, av~nd nr. cadastral 123887, in-
scris in cartea funciara nr.123887 a localitatii Ploiesti la
pretul de evaluare, respectiv 84.590 lei apartinând SC
Radcar Autoserv SRL. Persoanele interesate vor
cump`ra caietul de prezentare de la administratorul ju-
diciar [i vor depune documentele de participare la
licita]ie cu o zi înainte de data licita]iei. Licita]ia va avea
loc în fiecare zi incepand cu data de 15.09.2014, ora
13:00 la sediul administratorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.

Sc Prof. Ex. Jud. “Marin Florea [i Marin George Robert”,
cu sediul în Racari, str. Ana Ip`tescu, nr. 88. jude]ul
Dâmbovi]a, aduce la cuno[tin]a public` c`, în data de
15.09.2014 orele 10:00 vor fi scoase la licita]ie public`
bunurile debitoarei SC Gloria Serenity Agro SRL, con-
stând în teren extravilan arabil în suprafa]` de 1500 mp
cu nr. cadastral 70672, teren extravilan arabil în
suprafa]` de 1039 mp cu nr. cadastral 70671, teren ex-
travilan arabil 2500 mp cu nr. cadastral 70673. teren ex-
travilan arabil în suprafa]` de 21128 mp cu nr. cadastral
70494, teren intravilan cur]i construc]ii în suprafa]` de
9300 mp cu nr. cadastral 70495, împreun` cu
construc]ia edificat` pe acesta cu destina]ie industrial`-
edilitar`- ser` flori, în suprafa]` de 4795 mp având nr.
cadastral 70495-C1, situate în Comuna Bucsani. sat
Racovita, jude]ul Dâmbovi]a, pre]ul de începere a
licita]iei fiind de 1.500.000 lei. Licita]ia public` va avea
loc la sediul Sc Prof. Ex. Jud. „Marin Florea [i Marin
George Robert”, iar cei interesa]i au obliga]ia ca, pân`
la data de desf`[urare a licita]iei, s` depun` garan]ia
de participare în cuantum de 10% din pre]ul de pornire,
adic` 150.000 lei odat` cu aceasta depunându-se [i
ofertele concrete în vederea înscrierii pe tabelul cu li-
citatori.

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 Neam]. Dosar de executare nr.
23279908/ 2014. Nr. 518 din 08.09.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2014 luna Septembrie ziua 08. 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 ulterioare, se face cunos-

cut c` în ziua de 24, luna Septembrie, orele 12.00, anul
2014, în localitatea Piatra Neam], Bd. Traian nr. 19 bis se
vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, pro-
prietate a debitorului SC Prolex Holiday SRL cu domicil-
iul fiscal în sat Ungheni, comuna R`cesti, jud. Neam],
cod de identificare fiscal` 23279908: Prima licita]ie:
Teren intravilan în suprafa]` de 7.500 mp situat în lo-
calitatea Nem]i[or, com. Vân`tori, jud. Neam], pre] de
evaluare/ de pornire al licita]iei 216.879 lei (exclusiv TVA
*). *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pen-
tru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în con-
formitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
este 24%. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori: ANAF - Serviciul Fis-
cal Or`[enesc Tg. Neam]; AJFP – Colectare Contribuabili
Mijlocii Neam]. Sarcini: Sechestru asigurator nr. 908/
29.08.2013 pentru suma de 16.157.564 lei; Proces Verbal
sechestru asigurator nr. 321/ 06.06.2014. 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: 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 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 înmatricu-
lare 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,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare
[i la locul fixat în acest scop. Taxa de participare la
licita]ie de 10% se pl`te[te prin virament sau numerar
la AJFP Neam], CIF 2612782, în contul
RO53TREZ4915067XXX014015 deschis la Trezoreria
Neam]. 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 Guvernului 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 Guver-
nului 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 contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru
sau la num`rul de telefon 0233/ 207602, int. 6003.
Data afi[`rii: 08.09.2014.

SC EKO MP SRL - în faliment, prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL, anun]` vânzarea prin negociere direct`,
conform art. 118 din Legea nr. 85/206, a propriet`]ii
imobiliare situat` în Ploie[ti, str. Poligonului, nr. 5, jude]
Prahova, compus` din teren intravilan în suprafa]` de
2170 mp [i construc]ie (depozit [i birouri cu parter [i
etaj 1 cu 19 camere, parter cu Sc = 1439 mp, etaj 1 cu Sc
= 552 mp), înscrise în cartea funciar` nr. 134805, nr. cad.
3070/1, respectiv 3070/C12, imobil asupra c`ruia sunt
instituite sarcini (ipotec` în favoarea Credit Europe
Bank România SA [i soma]ie emis` în dosarul de exe-
cutare 130/2012/S al BEJ Divoiu Maria în favoarea SC
Hell Energy SRL) ce vor fi radiate conform art. 53 din
Legea nr. 85/2006, vânzare aprobat` de adunarea cred-
itorilor din data de 10.09.2014. Cel mai mare pre] oferit
la data prezententului anun] este 983.205,75 RON +
TVA, reprezentând 75% din valoarea de evaluare, pasul
de supraofertare este de 20.000 lei. Persoanele intere-
sate sunt obligate s` achizi]ioneze caietul de
prezentare de la sediul lichidatorului [i s` depun`
oferta împreun` cu taxa de garan]ie de 121.917 lei pân`
la dat` de 13.10.2014. Negocierea [i încheierea actului
de adjudecare se va face la dat` de 14.10.2014 ora 13/00
la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax: 0244 519800.

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: spatiu comercial
situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr. 35, bl.F2-1, sc.A,B,
jud. Iasi , cu aria construita de 187,28 mp. si aria utila  de
173,23 mp., inscris in Cartea Funciar` sub nr. 55170 a
Mun. Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp. com./1/2 si Cartea Funciara nr.23405 cu
nr. cadastral 1906/1, cu pre]ul de pornire a licitatiei este
de  470.242,50 lei ( fara 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 11.09.2014, 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, \n  data de 12 sep-
tembrie 2014, ora 15:.00, [i se va desf`[ura în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolven]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
cat si 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.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul
de vanzare, o garantie de participare la licitatie in pro-
cent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia
se va depune in numerar, prin plata in 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 11.09.2014, ora 15.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la tele-
foanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.

PIERDERI
Pierdut dovad` achitare integral` contract 13198, pe nu-
mele Nichifor {tefania. O declar nul`.

Pierdut Legitima]ie metrou persoan` cu handicap
Turea Ion. O declar nul`.

Subsemnatul P`unescu Sorin, domiciliat în Pite[ti, de-
clar` pierdut cardul tahograf digital [i atestatul profe-
sional de marf` [i persoane. Se declar`  nul.

Vasile F`nel pierdut atestat profesional de conduc`tor
auto de marf` seria 0223866000. Îl declar nul. 

Pierdut atestat instructor auto, seria AIC nr. 031035, pe
numele Gojg`rea Valentin-Claudiu. Îl declar nul. 

Subsemnata R`du]` Stela- Felica, declar pierdut`
[tampila dreptunghiular` de la [coala nr.126 Bucure[ti,
Sectorul 5. O declar nul`.

Declar pierdute legitima]ie [i carnet de student emise
de Universitatea Bucure[ti, Facultatea de Psihologie [i
[tiin]ele Educa]iei pe numele Cojocaru Florina Raluca.

Pierdut proces verbal predare- primire contract nr. 266-
4.IV.1992, între societatea comercial` Titan AL SA [i Nico-
lescu Constantin.


