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OFERTE SERVICIU
Angaj`m aupair (d`dac`) Anglia, doi baie]ei [colari.
Oferim cazare, mas` [i 80 lire pe s`pt`mân`. V` rug`m
trimite]i CV [i POZA la e-mail alina.a@la.mine.nu Relatii
Alina: 00447792658027, dup` ora.14.

Prim`ria or. M`r`[e[ti, jud. Vrancea organizeaz` concurs
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar
vacante, de referent, cl.III, gr. superior în Compartimen-
tul Administra]ie Public`, reg. agr., rela]ii publice, arhiva,
în data de 06-10-2014, ora 10 -proba scris`- la sediul in-
stitu]iei. Concursul va avea urm`toarele etape: selec]ia
dosarelor de înscriere, proba scris` în 06-10-2014, ora 10
[i proba interviu. Dosarele de înscriere se pot depune
din  22-9-2014 pân` în 29-9-2014, la Comp. RU. Candida]ii
trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art.9,
lit.c), art.54, art.57, alin.5, lit.c) din Legea nr. 188/1999:
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplom` de bacalaureat; vechime – 9 ani în specialitatea
studiilor. Bibliografia se va afi[a la sediul [i pe site-ul
Prim`riei or. M`r̀ [e[ti, jud. Vrancea. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul prim`riei [i la nr. de telefon
0237260550.

PRESTARI SERVICII
Preg`tire intensiv` examene evaluare na]ional` [i ba-
calaureat. Program personalizat. Locuri limitate. Detalii:
www.cpis.ro, 0737.479.499.

VÂNZåRI DIVERSE
Carpet` aniversar` Carol I, 1866-1906, 187/126 cm, în
ram` cu geam de sticl`. 0740.33.83.59.

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

CITA}II
SC Rom-Mar Lux SRL, cu ultimul sediu social în Bucure[ti,
str. Cavafii Vechi nr.5, et.1, ap.9, Sector 3, este chemat` în
instan]` la Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VI-a Civil`, cam-
era 128, în ziua de 14.10.2014, Completul C31- Fond, ora
12.00, în calitate de pârât, în proces cu Boda Cornel, în
calitate de reclamant, dizolvare societate, Dosar nr.
16656/3/2014. 

Numitul Bujor Ilie, cu ultimul domiciliu cunoscut în Dara-
bani, str. 

Unirii nr.30, jud. Boto[ani este citat pentru data de
07.10.2014 la Judec`toria Darabani, dosar 155/217/2014.

Se citeaz` pârâta C`bu]` Daniela în proces cu reclaman-
tul Cozariuc Drago[ prin mandatar Andriuc Vasile, pen-
tru ziua de 8 octombrie 2014, orele 8.30, cauza “fond
funciar” la Judec`toria Dorohoi, dosar 7/222/2013.

Numitul Tatarciuc Sorin- Adrian, n`scut la data de
08.03.1966 este chemat la Prim`ria Ad`[eni, în data de
26.09.2014, pentru efectuarea mo[tenirii.

Scripcariu Ovidiu este citat în data de 25.09.2014, la
Judec`toria Dorohoi, dosar 1187/222/2014, în litigiu cu
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.

Numitul Iacob {tefan Florin, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Rm-S`rat, str. Ion P`un Pincio, nr.19, jud. Buz`u, este
citat la 30.10.2014, ora 9.00 la Judec`toria Rm-S`rat, în
proces de divor] cu  Iacob Mihaela.

Se citeaz` pârâta Axinia Florentina, în dosarul nr.
2852/193/2014 în data de 20 octombrie 2014, ora 8:30, la
Judec`toria Boto[ani, pentru pensie de între]inere, se
afl` în localitatea [elimb`r, jud. Sibiu.

Se citeaz` p~r~ta Voicu Ilma, domiciliat` \n Petro[ani,
Str. Saturn nr. 11, \n proces cu reclamanta SC Elf Grup
Otopeni SRL, pentru ie[ire din indiviziune, la termenul
de 02.10.2014, ora 08:30 la Judec`toria C~mpina, \n
dosarul nr. 823/204/2013.

Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg pentru 08.10.2014
numi]ii Vladislav Maria, B`ltean Eva, B`ltean Ieremia,
Ceu]` Mihai Iepure, Popa Mari[ca, Popa Treja, Ceu]`
Iancu în dosarul nr.1286/240/2012.

Numita Gr`dinaru Elena Irina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Satul [i Comuna Victoria, Jud. Ia[i este
chemat` la data de 25.09.2014 ora 8:30 la Judec`toria
Ia[i, C02, în calitate de pârât` în dosarul nr.
19070/245/2014, având ca obiect ordonan]`
pre[edin]ial` - stabilire locuin]` minor, stabilire con-
tribu]ie între]inere, ac]iune formulat` de reclamantul
Gr`dinaru Petru cu domiciliul în Comuna Victoria, Jud.
Ia[i [i privind pe minorul Gr`dinaru Petru Alexandru.

România, Judec`toria Z`rne[ti, dosar nr. 258/338/2013.
Prin prezenta aducem la cuno[tin]` tuturor celor in-
teresa]i a face opozi]ie la constatarea dreptului de pro-
prietate, ca efect al prescrip]iei achizitive al persoanei
Boboc Elena, domiciliat` în comuna Moieciu, sat Pe[tera,
jude]ul Bra[ov, asupra imobilului înscris în CF 282
Pe[tera, c` sunt invita]i la Judec`toria Z`rne[ti, sala de
[edin]e, în data de 22.10.2014, ora 9.00.

Prim`ria Comunei Berca Jude]ul Buz`u Nr.
4370/17.09.2014 cita]ie/ soma]ie. La data de 25.11.2014,
la sediul Societ`]ii Profesionale Notariale “Jalb` Norica &
Constantinescu Ileana Alexandra” din Municipiul Buz`u,
Str.Ostrovului, bl.A1 Centru, ap.4, jude]ul Buz`u, ora-

10.30, are loc dezbaterea succesiunii defunctei Simion
Andreiana, decedat` la data de 23.martie.2012, fosta cu
ultimul domiciliu în comuna Berca, bl.F14, ap.5, jude]ul
Buz`u, CNP 2311012400765. To]i cei interesa]i sunt ruga]i
s` se prezinte. Vor aduce toate actele de]inute în
leg`tur` cu aceast` succesiune. În caz de neprezentare
în termenul mai susmen]ionat, dezbaterea va avea loc
în lips` [i se va proceda conform legii. Mo[tenitorii domi-
cilia]i în alte localit`]i pot trimite declara]ii autentice de
acceptare sau renun]are la succesiune, respectiv procuri
de reprezentare. Neacceptarea succesiunii de c`tre cei
îndrept`]i]i în termen de 1 an de la data deschiderii suc-
cesiunii, atrage dec`derea din drepturi, potrivit preved-
erilor Codului civil. Cererea de deschidere a procedurii
succesorale a fost f`cut` de c`tre reprezentantul legal
al comunei Berca, jude]ul Buz`u care a declarat c` masa
succesoral` a defunctei este compus` din 1(unu) aparta-
ment - compus din 1(unu) camer`, situat în comuna
Berca, jude]ul Buz`u, iar pasivul succesiunii este în cuan-
tum de aprox. 233 lei, reprezentând taxe [i impozite nea-
chitate.

DIVERSE

Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Teleorman, cu sediul
în mun. Alexandria, str. Ion Creang`, nr. 71-73, jud. Tele-
orman, transmite f`r` plat`, c`tre persoane fizice sau
juridice, doi câini de serviciu. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul Inspectoratului de Poli]ie Teleorman
- Serviciul Logistic sau la telefon 0247/407.144.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a
falimentului prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva
debitoarei SC Revolt Security SRL cu sediul în Bucure[ti,
[os. Mihai Bravu nr.221, ap.1, cam.2, sector 2,
J40/9806/2011, CUI 28984739, în dosarul 7184/3/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]elor asupra averii debitorului în vederea în-
tocmirii tabelului suplimentar este 27.10.2014, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i comu-
nicare a tabelului suplimentar de crean]e – 26.11.2014,
termenul de depunere a contesta]iilor – 15.12.2014, ter-
menul de întocmire a tabelului definitiv consolidat –
24.12.2014. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat
pentru data de 04.02.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

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]. Nr. 1691/17.09.2014. Invita]ie
de participare. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul Traian,
nr. 19 bis, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista
practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân`
cel târziu în data de 25.09.2014, ora 13.00, oferte în ved-
erea desemn`rii practicienilor în insolven]` în dosarele
de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Neam], privind
debitoarele: SC Mecanicall SRL, Roman, CUI 22806120;
SC Bogrox Forest SRL, Borca, CUI 30906945; SC Kids
World Luana SRL, Galu, Poiana Teiului, CUI 15554853; SC
Anton Electroserv SRL, Târgu Neam], CUI 2062956. Ofer-
tele vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi men]ionate
urm`toarele: “Oferta pentru selectarea unui practician
în dosarul de insolven]` al S.C. .............. , a nu se deschide
pân` la data de 25.09.2014, ora 14.00”, numele/ denu-
mirea, precum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui
Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr.
1.009/2007 privind procedurile de selec]ie a practicie-
nilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 25.09.2014, ora 14.00 la sediul Admin-
istra]iei jude]ene a Finan]elor Publice Neam], Sala de
[edin]e – parter, dat` pentru care invit`m practicienii în
insolven]` care depun oferte în dosarele pentru care va
fi organizat` selec]ia, s` participe la deschiderea ofer-
telor.

LICITA}II
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie
public` bunuri mobile la pretul de evaluare redus cu
20%, apartinand SC Dog Protection SRL. Persoanele in-
teresate vor cump`ra caietul de prezentare de la lichida-
torul 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 24.09.2014, ora 14:00. |n cazul nead-
judec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 26.09.2014, re-
spectiv 30.09.2014 la aceeasi ora la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate a falimentului prev`zut` de Legea nr.85/2006 îm-
potriva debitoarei SC Util Trans SRL sediul social în sediul
social în sat 1 Decembrie, comuna 1 Decembrie, bl.P25,
ap.33, judetul Ilfov, num`r de ordine în registrul
comer]ului J23/885/2006. Cod de identificare fiscal`
18636141, în dosarul 2451/93/2012 aflat pe rolul Tri-
bunalului  Ilfov, Sec]ia Civil`. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor n`scute în
cursul procedurii – 03.11.2014, termenul de verificare a
crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelu-
lui suplimentar de crean]e – 03.12.2014, termenul de în-

tocmire a tabelului definitiv consolidat – 02.01.2015. Ter-
menul de depunere la tribunal a contesta]iilor va fi de cel
pu]in  10 zile înainte de data stabilit` prin încheierea de
intrare în faliment, pentru definitivarea tabelului defin-
itiv consolidat. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat
pentru data de 18.11.2014. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

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. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. Str. Zorilor, bl. 1B, parter, Moine[ti, Jude]ul
Bac`u. Nr. 42228/ 09.09.2014. Anun]ul privind vânzarea
unor bunuri imobile. Anul 2014 luna septembrie Ziua
09. Al II - lea termen. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti,
\n temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal` republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, face cunoscut c` \n ziua de 02, luna
octombrie, anul 2014, ora 10.00 \n localitatea Moine[ti,
str. Zorilor, bl. B1, Parter, se vor vinde prin licita]ie pub-
lic` bunul imobil, proprietatea debitorului Sârbu Con-
stantin - Florin, cu domiciliul fiscal \n localitatea
Com`ne[ti, str. 1 Mai nr. 5, jude]ul Bac`u, dup` cum
urmeaz`: Denumirea bunului imobil, descrierea sumar`
(se vor indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul): 1. Apartament cu 4 camere
situat \n localitatea Com`ne[ti, str. [tefan Cel Mare, bl. E1,
sc. A, et. 2, ap. 6, jude]ul Bac`u. Cantitate: 1 buc. Pre]ul de
evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA: 69750
lei. Pre]ul de pornire a licita]iei este diminuat cu 25% din
pre]ul de evaluare. Bunul mai sus men]ionat nu este gre-
vat de sarcini. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestui bun s` \n[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i pentru cump`rarea bunurilor sunt invita]i
s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul
vânz`rii prin licita]ie pân` \n ziua precedent` termenu-
lui de vânzare: oferta de cump`rare; dovada pl`]ii taxei
de participare la licita]ie, reprezentând 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei, care se va achita la Trezoreria mu-
nicipiului Bac`u \n contul RO65TREZ0615067XXX013202,
beneficiarul fiind A.J.F.P. Bacau cu codul fiscal 4278523;
precum [i celelalte documente prev`zute de art. 162, alin
.(7) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile  ulterioare. ?mpotriva
prezentului \nscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
\n conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a 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. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la S.F.O. Moine[ti sau la telefon num`rul 0234/
361217. Data afi[`rii: 09.09.2014.

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. 47719 / 18.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 02,
luna octombrie, anul 2014, ora 10,00, în localitatea Ia[i,
str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie public`,
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: 1.
SC “Distribution TY” SRL cu domiciliul fiscal în Bac`u, str.
Stadionului nr. 32; cam. 3; sc. C; ap. 18, cod identificare
fiscal` 17687767. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA *:
Autoturism Skoda Fabia; cap. cilindric` 1397 cmc; an fab-
rica]ie 2002; benzin`; culoare alb; nr. înmatriculare IS-
23-MIL. (stare general` degradat`), 6.140 lei, 24%; Vitrin`
frigorific` Klara; vitrin` congelator Lienherr; congelator
vertical; mobilier birou; etc., 9.755 lei, 24%. Dosar exe-
cutare nr. 26009. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 108, sau la tele-
fon 232/213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Banarescu G. 2.
SC “Pekavia” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, Bd. Carol I nr.
3; et. 3, cod identificare fiscal` 28168390. Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: Pre]ul pornire a
licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA *: Autoturism M1 Break,
marca Renault Megane; cap. cilindric` 1461 cmc; an fab-
rica]ie 2007; motorin`; culoare galben – auriu; nr. înma-
triculare IS-08-XPF. (stare foarte bun`), 14.503 lei, 24%;
Plac` tip Lukas pentru vibropres`, 5.447 lei, 24%. Dosar
executare nr. 2642. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 108, sau la tele-
fon 0232/213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Pavaloi E. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplica-
bile 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 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 (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fis-
cal 4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pen-
tru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; de-
clara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin no-
tariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru
aprobarea normelor metodologice a O.G. Nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` în sensul
c` “debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan`
interpus`” urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului 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 confor-
mitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i

complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.
(2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, repub-
licat`, 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:
19.09.2014.

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
F`lticeni. Nr. 25183 din 16.09.2014. Anun]ul privind vân-
zarea pentru bunuri mobile [i imobile. Anul 2014 luna
septembrie ziua 16. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 02, luna oc-
tombrie orele 11.00, anul 2014, \n localitatea F`lticeni, str.
Republicii, nr. 28, la sediul Serviciului Fiscal F`lticeni, se
vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile [i imo-
bile, proprietate a debitorilor: SC Vodoil SRL, cu domicil-
iul în sat M`lini, com. M`lini, jud. Suceava, CUI –
18719441, reprezentând: Sta]ie Peco mobil`, an fabrica]ie
2006, pre] de evaluare/ de pornire a licita]iei 16.050 lei
(pre]ul de pornire a licita]iei nu con]ine TVA): Distribuitor
FADT 2004, pre] de evaluare/ de pornire a licita]iei 17.250
lei (pre]ul de pornire a licita]iei nu con]ine TVA). Bunurile
imobile de mai sus sunt grevate de urm`toarele: Credi-
tori: D.G.R.F.P. Ia[i. Sarcini: Serviciul Fiscal Municipal
F`lticeni. 2. SC Dolceanu SRL, cu domiciliu \n sat Bune[ti,
com. Bune[ti nr. 89, jud. Suceava, CUI 751407, reprezen-
tând: - Magazie metalic` \n suprafa]` construit` de 153
mp, pre] de pornire a licita]iei 37312 lei (pre]ul de pornire
a licita]iei nu con]ine TVA); - Teren cur]i construc]ii \n
suprafa]` de 484 mp, identic cu corpul de proprietate
nr. 837 al C`r]ii funciare nr. 30594 a comunei Bune[ti,
jud. Suceava, pre] de pornire a licita]iei 12602 lei (pre]ul
nu con]ine TVA). Bunurile imobile de mai sus sunt gre-
vate de urm`toarele: Creditori: D.G.R.F.P. Ia[i. Sarcini: Ser-
viciul Fiscal Municipal F`lticeni; BCR SA. 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 ul-
tima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare,
orele 13.00 la sediul Serviciului Fiscal a mun. F`lticeni –
str. Republicii, nr. 28, documenta]ia prev`zut` de art. 162
din OG nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat` cu modificarile [i complet`rile ulterioare, re-
spectiv: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei de par-
ticipare, 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 elib-
erat de Oficiul Registrul Comer]ului; pentru persoanele
jurice 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, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vanzare [i la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce 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 - 173
din OG 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0230-541.054, int. 17. Data afi[`rii: 16.09.2014.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii gen-
erale: Administra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu
nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128
telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si du-
rata închirierii: închiriere teren  pentru o durat` de 2 ani.
3. Condi]iile de participare: dovada cump`r`rii caietului
de sarcini; garan]ia de participare la licitatie – 10% din
valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul constatator
emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certifi-
cate constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exi-
gibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv
cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis
MF; cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil
pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa
de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii
3 ani; declara]ie c` nu se afl` in litigiu cu titularul drep-
tului de administrare. 4. Cuantumul [i forma garan]iei
de participare: 10% din valoarea minim` a chiriei anuale,
constituit`  prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie
bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap` Olt.
5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat:
Închiriere suprafa]` de teren în albia minor` a râului Olt
din  Jud.Olt, pentru înl`turarea materialului aluvionar:
Jude]ul Olt. Lotul 1 – 9.991 mp teren în albia minor` a
râului Olt, situat în Com. F`rca[ele, Jud.Olt. 6. Data, locul
[i ora limit` de primire a ofertelor: 13.10.2014  pân` la ora
10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul
deschiderii acestora: 13.10.2014 începand cu ora 10:30 la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere
a caietului de sarcini: de la sediul Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt,  Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia
fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân
angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabil-
itate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data
licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere.

Consiliul Local al municipiului Petro[ani - Serviciul Pub-
lic de Administrare a Domeniului Public [i Privat, cu
sediul în municipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918,
nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal RO16982459, adresa de e-mail
spadpp_petrosani@yahoo.com organizeaz`: negociere
direct` în vederea atribuirii contractului de concesiune
al terenului în suprafa]` de 3,0 mp, situat în municipiul
Petro[ani, str. Crângului, în scopul supliment`rii conce-
siunii terenului aferent unui garaj; negociere direct` în
vederea atribuirii contractului de concesiune al terenu-
lui aferent imobilului cu destina]ie de garaj, în suprafa]`
de 17,0 mp, situat în municipiul Petro[ani, str. 1 Decem-
brie 1918, în spatele Po[tei; negociere direct` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului aferent
imobilului cu destina]ie de garaj, în suprafa]` de 16,0
mp, situat în municipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918,
în spatele Po[tei. Ofertele se depun într-un exemplar
pân` la data de 02.10.2014, ora 9.00 [i se vor deschide în
[edin]a public` din data de 02.10.2014, orele 11.00, 13.00

respectiv 15.00, în sala de [edin]e, la sediul institu]iei.
Rela]ii, detalii, clarific`ri cât [i documenta]ia de atribuire
se pot ob]ine pân` la data de 30.09.2014, de la Serviciul
Public de Administrare a Domeniului Public [i Privat din
cadrul Prim`riei municipiului Petro[ani, camera 45, tele-
fon 0254-541220(1), int.132. negociere direct` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului în
suprafa]` de 12,98 mp, situat în municipiul Petro[ani,
str. 1 Decembrie 1918, zona Pia]a Victoriei, lâng` pasarela
C.F.R., în scopul supliment`rii concesiunii terenului afer-
ent unei p`r]i din ansamblul comercial; negociere di-
rect` în vederea atribuirii contractului de concesiune al
terenului în suprafa]` de 4,52 mp, situat în municipiul
Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, zona Pia]a Victoriei,
lâng` pasarela C.F.R., în scopul supliment`rii concesiunii
terenului aferent unei p`r]i din ansamblul comercial.
Ofertele se depun într-un exemplar pân` la data de
06.10.2014, ora 9.00 [i se vor deschide în [edin]a public`
din data de 06.10.2014, orele 11.00 respectiv 13.00, în sala
de [edin]e, la sediul institu]iei. Rela]ii, detalii, clarific`ri
cât [i documenta]ia de atribuire se pot ob]ine pân` la
data de 02.10.2014, de la Serviciul Public de Administrare
a Domeniului Public [i Privat din cadrul Prim`riei mu-
nicipiului Petro[ani, camera 45, telefon 0254-541220(1),
int.132. Costul documenta]iei de atribuire este de 50 lei
[i se va achita la camera nr.36, et.2 din cadrul Prim`riei
municipiului Petro[ani. Ofertele se depun la sediul in-
stitu]iei, biroul de registratur`, camera 5 sau 7.

Consiliul Local al municipiului Petro[ani - Serviciul Pub-
lic de Administrare a Domeniului Public [i Privat, cu
sediul în municipiul Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918,
nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal RO16982459, adresa de e-mail
spadpp_petrosani@yahoo.com organizeaz`: - licita]ie
public` în vederea atribuirii contractului de concesiune
al terenului aferent imobilului cu destina]ie de garaj, în
suprafa]` de 22,0 mp, situat în municipiul Petro[ani, str.
Independen]ei, zona bl.27; - licita]ie public` în vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului în
suprafa]` de 17,0 mp, situat în municipiul Petro[ani, str.
Timi[oarei (în spatele Po[tei), în scopul supliment`rii
concesiunii terenului aferent unui garaj. Ofertele se
depun într-un exemplar pân` la data de 13.10.2014, ora
9.00 [i se vor deschide în [edin]a public` din data de
13.10.2014, orele 11.00, respectiv 13.00, în sala de [edin]e,
la sediul institu]iei. Rela]ii, detalii, clarific`ri cât [i docu-
menta]ia de atribuire se pot ob]ine pân` la data de
09.10.2014, de la Serviciul Public de Administrare a
Domeniului Public [i Privat din cadrul Prim`riei municip-
iului Petro[ani, camera 45, telefon 0254-541220(1), int.132.
- licita]ie public` în vederea atribuirii contractului de con-
cesiune al terenului în suprafa]` de 6,0 mp, situat în mu-
nicipiul Petro[ani, str. Independen]ei, în scopul
supliment`rii concesiunii terenului aferent unui garaj; -
licita]ie public` în vederea atribuirii contractului de con-
cesiune al terenului în suprafa]` de 89,80 mp, situat în
Masivul Parâng, zona C, parcela C 30, în scopul extinderii
casei de vacan]`. Ofertele se depun într-un exemplar
pân` la data de 15.10.2014, ora 9.00 [i se vor deschide în
[edin]a public` din data de 15.10.2014, orele 11.00, respec-
tiv 13.00, în sala de [edin]e, la sediul institu]iei. Rela]ii,
detalii, clarific`ri cât [i documenta]ia de atribuire se pot
ob]ine pân` la data de 13.10.2014, de la Serviciul Public de
Administrare a Domeniului Public [i Privat din cadrul
Prim`riei municipiului Petro[ani, camera 45, telefon
0254-541220(1), int.132. Costul documenta]iei de atribuire
este de 50 lei [i se va achita la camera nr.36, et.2 din
cadrul Prim`riei municipiului Petro[ani. Ofertele se
depun la sediul institu]iei, biroul de registratur`, cam-
era 5 sau 7.

SC Zaco SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
23.10.2014, ora 13,00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: - Cl`dire Hotel P+2E, cl`dire (
buc`t`rie fast-food) tip P, cl`dire sp`l`torie Hotel [i teren
intravilan în suprafa]` total` de 1.465 mp situate în Mizil,
str.Mihai Bravu, nr.108, jude] Prahova; - Mijloace fixe,
obiecte de inventar [i materiale auxiliare; În caz de nead-
judecare în data de 23.10.2014, se vor organiza licita]ii
timp de patru s`pt`mâni, în zilele de joi, respectiv
30.10.2014, 06.11.2014, 13.11.2014, 20.11.2014 [i 27.11.2014.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus TVA,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea bunului
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în
contul de lichidare sau numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Înscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi înainte de
data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini con-
form art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind ac-
tivele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751

SC Centrul Logistic [i De Sevicii Berceni SRL, prin lichida-
tor judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin
licita]ie public` în data de 24.10.2014, ora 13,00 la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: - Teren arabil
extravilan St 7500 mp situat în com. Arice[tii Rahtivani,
jud. Prahova; În caz de neadjudecare în data de
24.10.2014, se vor organiza înc` 9 licita]ii în datele de
31.10.2014, 07.11.2014, 14.11.2014, 21.11.2014, 28.11.2014,
05.12.2014, 12.12.2014, 09.01.2015 [i 16.01.2015 ora 13.00.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus TVA,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea bunului
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în
contul de lichidare sau numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Înscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi înainte de
data licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini con-
form art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind ac-
tivele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751 

SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar Petcu
Viorica IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` cu
strigare în data de 23.10.2014, ora 14,00 la sediul lichida-
torului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova urm`toarele bunuri: - Teren arabil intrav-
ilan St 2427 mp; Teren arabil extravilan St 3000 mp;
Teren arabil extravilan St 5400 mp, situate în com. Fil-
ipe[tii de Târg, sat Bratasanca, jud. Prahova; În caz de
neadjudecare în dat` de 23.10.2014, se vor organiza
licita]ii timp de dou` s`pt`mâni, în zilele de joi, respec-
tiv 30.10.2014, 06.11.2014 la ora 14.00. Taxa de participare
la licita]ie este de 100 RON plus TV A, garan]ia de partic-
ipare este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în contul de
lichidare sau numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea
se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea
la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele
scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751 

SC Karina Impex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data de
24.10.2014, ora 13,30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: - Cl`dire spa]iu comercial – extin-
dere bar, Scd = 22,07 mp, Su=19,80 mp, structura met-
alic`, pere]i izola]i PVC [i geam termopan, plan[eu rigips.
Terenul nu face obiectul vânz`rii. În caz de neadjudecare
în dat` de 24.10.2014, se vor organiza licita]ii timp de
dou` s`pt`mâni, în zilele de vineri, respectiv 31.10.2014
[i 07.11.2014 ora 13.30. Taxa de participare la licita]ie este
de 100 RON plus TVA, garan]ia de participare este de
10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plata în contul de lichidare sau
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza
prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licita]ie se va
face cu cel pu]in o zi înainte de data licita]iei. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare
pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Crash Fashion SRL, prin lichidator judiciar Petcu Viori-
ca IPURL, scoate la vânzare prin licita]ie public` în data
de 23.10.2014, ora 13,30 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Pra-
hova urm`toarele autoturisme: - Ford Fiesta, an
fabrica]ie 2005; - FIAT DOBLO, an fabrica]ie 2006;- Mese

[i scaune fier forjat, mese [i scaune lemn, birouri, dula-
puri, platouri mari, fardurii întinse, boluri, gheridon. În
caz de neadjudecare în data de 23.10.2014, se vor oga-
niza licita]ii timp de dou` s`pt`mâni, în zilele de joi re-
spectiv 30.10.2014 [i 06.11..2014 la ora 13.30. Taxa de
participare la licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia
de participare este de 10% din valoarea bunului plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în con-
tul de lichidare sau numerar la sediul lichidatorului. Vân-
zarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Înscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi înainte de
dat` licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini con-
form art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind ac-
tivele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513.366 sau 0244-597.751.

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-ta Unirii nr.1, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a situat
în Oradea, P-cul Traian, nr. 7. Calendarul licita]iei: - în pe-
rioada 22.09.2014 – 06.10.2014 ora 900 se vor depune la
Administra]ia Imobiliar` Oradea, etaj II, camera 207 –
Compartiment Spa]ii, documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de sarcini pus la
dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - de-
schiderea plicurilor cu documentele de calificare se va
face la data de 06.10.2014 ora 1200, în prezen]a comisiei
de vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor; - [edin]a de
licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la
data de 06.10.2014, ora 13:00. Documentele de calificare
necesare pentru participarea la licita]ie: A. Pentru so-
ciet`]i comerciale: 1. copie de pe certificatul de înmatric-
ulare eliberat de oficiul registrului comer]ului, de pe
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi]ionale
relevante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2.
scrisoare de bonitate financiar`, eliberat` de o banca
comercial` român`; 3. dovad` privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de at-
estare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1
Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General`
a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre buge-
tul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat
de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din
cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul,
valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Ad-
ministra]ia Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor
bugetare; 4. declara]ie pe propria r̀ spundere a reprezen-
tantului legal al societ`]ii comerciale, din care s` rezulte
c` aceasta nu se afl` în reorganizare judiciar` sau fali-
ment; 5. împuternicire pentru persoan` participant` la
strigare din partea ofertantului. 6. documentele justi-
ficative privind plata contravalorii taxei de participare [i
a garan]iei de participare-original [i xerocopie - fi[a ofer-
tantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare (Anexa
nr. 1); B.Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, per-
soane fizice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul
de identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare
eliberat` de autoritatea competent` sau de pe actul
legal de constituire, dup` caz, 3. dovad` privind
achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui cer-
tificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal com-
petent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de
Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind plata
obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului,
valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raz` c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare
fiscal` eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea
privind plata obliga]iilor bugetare; 4. documentele jus-
tificative privind plata contravalorii taxei de participare
[i a garan]iei de participare-original [i xerocopie; - fi[a
ofertantului (Anex` nr. 2); - declara]ie de participare
(Anex` nr. 1); Suprafa]` util` total` a construc]iei: s.u =
44,48 mp. Suprafa]` construit` total`: 60,0 mp. Cota
parte de teren aferent = 73/1069 mp. Pre]ul minim de
vânzare este de 64.000 Euro. Pre]ul de pornire : va fi sta-
bilit de c`tre comisie, în func]ie de raportul cerere [i
oferta, prin organizarea licita]iei dup` regula licita]iei
competitive sau olandeze, respectiv la un pre] în urcare
sau în c`dere, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5%
din pre]ul de pornire. Not`: În baza art.141, alin.2, lit.f),
din Codul Fiscal, pentru prezentul spa]iu comercial nu
se colecteaz` TVA la vânzare. Pasul de licitare: 5% din
pre]ul de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie este
de 10.000 lei [i se constituie pân` la dat` de 06.10.2014,
ora 900, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria
Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea,
cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancar` pentru partic-
iparea la licita]ie. Taxa de participare este de 100 lei, se
va achita la casieria Administra]iei Imobiliare Oradea –
Sala Ghi[eelor – parter pân` la dat` de 06.10.2014, ora
900, [i nu se restituie. Numele, prenumele [i num`rul
de telefon ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii su-
plimentare: - Simona Curta, Aurelian Cisma[ – consilieri
Compartiment Spa]ii, Administra]ia Imobiliar` Oradea,
tel. 0259/437.000, int. 126. Instruc]iunile de organizare
[i desf`[urare a procedurii: se pot descarc` accesând
site-ul www.oradea.ro , sec]iunea Licita]ii.

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Ia[i organizeaz`
licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea a 3793 kg de
fier vechi care poate fi v`zut în strada Decebal nr.13, Ia[i.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 0,70 lei/kg de fier,
iar cota de cheltuieli de participare este de 10 lei. Docu-
mentele de participare la licita]ie sunt: -Chitan]a de
achitare a cotei de cheltuieli de participare la licita]ie,
eliberat` de Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Ia[i; -
Copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul
comer]ului [i codul fiscal, pentru persoanele juridice
române, sau actul de identitate pentru persoanele fiz-
ice. Licita]ia va avea loc la sediul Liceului Teoretic “Dim-
itrie Cantemir” Ia[i din Str. Decebal nr.13 în data de 9
octombrie 2014 ora 12. Repetarea licita]iei în caz de nead-
judecare va avea loc pe 15.10.2014 ora 12, iar pre]ul initial
va fi diminuat cu pân` la 20% respectiv pe 21.10.2014 ora
12, iar pre]ul initial va fi diminuat cu pân` la 40% fa]` de
prima licita]ie. Documentele de participare la licita]ia de
vânzare se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei [i orei
stabilite pentru licita]ie la secretariatul Liceului Teoretic
“Dimitrie Cantemir” Ia[i. Informa]ii suplimentare la tel.
0232233970 [i 0232233940.

PIERDERI
Pierdut atestat transport m`rfuri generale pe numele
Barbu Gheorghe Marian. |l declar nul.

Pierdut adres` ICVL eliberat` în 23.01.1978, pe numele
Petrescu Valentin. O declar nul`.

Declar pierdut [i nul CI seria RT 679327, Preotu Constan-
tina.

Pierdut chitan]ier Uniqa Asigur`ri SA BUCH 149-1584551-
600 Niculae Bogdan.

Pierdut chitan]ier SC Uniqa Asigur`ri SA BUCH 1619401-
1619450 Eftimie Marilena Raluca; BUCH 1641301- 1641350
Voinea Cecilia.

Pierdut certificat constatator, pentru sediul secundar din
Bucure[ti, Sectorul 3, Str. Lipscani, nr.46, eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bu-
cure[ti, apar]inând Andre & Nicolas Design SRL, C.U.I.
16029240. Îl declar nul.

C`tre Unicredit }iriak Bank, SC Orizont Sighetu
Marma]iei SRL, cu sediul în Sighetu Marma]iei, Str.
Plevnei, 3, jud.Maramure[, înregistrat` în Registrul
Comer]ului sub nr.J24/461/1991, C.I.F.-RO2204805,
reprezentat` prin Administrator Vlasin Sorin, prin
prezenta v` inform`m c` fila C.E.C. cu seria
BACX1AA0236429 emis` de noi c`tre SC Final Distribu-
tion SRL ca [i garan]ie la contractul încheiat între p`r]i a
fost furat/sustras din ma[ina reprezentantului SC Final
Distribution SRL. V` rug`m s` nu deconta]i acest C.E.C.

CPIS – Preg`tire intensiv` \n vederea sus]inerii cu
success a examenelor de evaluare na]ionala [i ba-
calaureat. Profesori de top, program personalizat,
\nscrierile se fac \n limita locurilor disponibile. 
Detalii pe www.cpis.ro sau la tel. 0737.479.199. 

Publicitate

Publicitate


