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OFERTE SERVICIU
Direc]ia Local` de Eviden]` a Persoanelor Sector 6 orga-
nizeaz` în data de 29.07.2014, la sediul din Str. Hanul
Ancu]ei nr.4, Sector 6, concurs de recrutare pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacante de inspector,
clasa I, grad debutant, în cadrul Serviciului Eviden]a Per-
soanelor. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
institu]iei [i la nr. de tel. 021.434.13.31 –Serviciul Resurse
Umane, Juridic.

Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs în
data de 28.07.2014, orele 10.00, pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie de consilier principal. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la Compartimentul resurse
umane din cadrul Prim`riei Municipiului Dorohoi, la tel.
0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul institu]iei
www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs [i
condi]iile de concurs sunt afi[ate la sediul institu]iei.

Administra]ia Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul
\n Ploie[ti, Str. Gh Gr Cantacuzino nr. 46, organizeaz`
concurs la data de 28 iulie [i 30 iulie 2014 pentru ocu-
parea pe perioad` nedeterminat` a func]iei publice de
execu]ie: Consilier clasa I/grad profesional superior.
Condi]ii de participare: - studii universitare de licen]`
absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diploma de licen]` sau echiva-
lenta. – vechime minim` \n nivelul studiilor: 9 ani; -
cuno[tin]e PC- nivel mediu. Concursul se va desf`[ura
la sediul din str. Po[tei nr. 6. Dosarele de \nscriere se
depun la registratura institu]iei din Str. Po[tei nr. 6, \n
termen de 20 de zile de la data public`rii anun]ului.
Rela]ii privind condi]iile de participare se pot ob]ine la
telefon 0244-384.920 tasta 6.

Prim`ria comunei Balcani organizeaz` concurs de ocu-
pare a func]iei publice vacanta de consilier debutant, \n
cadrul compartimentului achizi]ii publice. Probele sta-
bilite pentru examenul de ocupare a func]iei publice va-
canta de consilier debutant sunt: 1. Proba scris`- \n data
de 30 iulie 2014 ora 10,00 la sediul institu]iei –Comuna
Balcani, jude]ul Bac`u; 2. Interviul – \n data de 01 au-
gust 2014 ora 10,00 la sediul institu]iei – Comuna Bal-
cani, jude]ul Bac`u; Condi]ii de participare la concurs:
Pentru ocuparea func]iei publice trebuie \ndeplinite
urm`toarele condi]ii: - condi]iile specifice prev`zute la
art.54 din Legea nr. 188/1999, republicat` [i actualizat`;
- certificat de calificare pentru Operator introducere val-
idare [i prelucrare date; - studii superioare absolvite cu
diploma de licen]` sau echivalenta. Dosarele de
\nscriere la examenul se pot depune de c`tre candida]i
\n termen de 20 zile de la data afi[`rii anun]ului privind
organizarea examenul de ocupare a func]iei publice va-
canta de consilier debutant. Orice alte informa]ii privind
condi]iile de \nscriere la concurs [i bibliografie se pot
g`si zilnic la secretarul comunei, telefon 0234-380.680,
interior 114.

CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora cump`r`m c`r]i vechi [i noi, pictur`
[i grafic` româneasc`, ilustrate vechi, autografe, icoane
vechi. Deplasare la domiciliu. 0726.527.097/0751.221.166.

VÂNZåRI DIVERSE

CITA}II
Numi]ii Ioni]` Gheorghe [i Antonoaie Camelia sunt
cita]i în calitate de pârâ]i în dosar nr. 1300/222/2014 al
Judec`toriei Dorohoi pentru termenul din 17.09.2014.

SC Pavimenti Sottofonde SRL cu ultimul sediu cunoscut

în Ia[i, {os. Nicolina, nr. 56C, jud. Ia[i, J22/231/2008, CUI:
23116463, este chemat în judecat` în calitate de debitor,
pe data de 02.12.2014, ora 09:00, la Tribunalul Ia[i, str.
Nicolae Gane, nr. 20A, jud. Iasi, camera Sala 1, Complet
com.S4 fal, în proces cu S.C.P. Casa de Insolven]` Ho-
moranu SPRL în calitate de reclamant, în dosarul nr.
5039/99/2014, având ca obiect procedura insolven]ei.

Dosar nr. 39945/4/2012. Judec`toria Sectorului 4 Bu-
cure[ti. {entin]a civil` nr. 2482. {edin]a public` din data
de 20.03.2014. Instan]a constituit` din: Pre[edinte: Con-
stantina Col]uneac, grefier: Florea Marilena. Pentru
aceste motive în numele legii hot`r`[te: Ia act de
renun]area reclamantului la cap`tul de cerere privind
prejudiciul moral de 2000 lei. Admite cererea formulat`
de reclamantul Ene Virgil domiciliat în Bucure[ti, Str.
Oravi]a, nr.2, sector 4, în contradictoriu cu pârâta Ene
Elena citat` prin afi[are la u[a instan]ei [i prin mica pub-
licitate. Dispune desfacerea c`s`toriei încheiate între
p`r]i la data de 28.01.2006 [i înregistrat` în registrul de
stare civil` al Prim`riei Sectorului 4 Bucure[ti sub nr.60
din data de 28.01.2006, din culpa exclusiv` a pârâtei. Dis-
pune revenirea pârâtei la numele purtat anterior c`s`to-
riei, [i anume Ciobanu. Oblig` pârâta s` achite
reclamantului suma de 205,95lei. Cu apel la în termen
de 30 de zile de la comunicare [i cu recurs în 15 zile de la
comunicare pentru renun]are. Pronun]at` în [edin]`
public` azi, 20.03.2014.

DIVERSE
Pentru firma SC Forest Pracmatic, cu sediul \n localitatea
Anie[, jud. Bistri]a-N`s`ud. Text: activit`]i \n afara sedi-
ului.

Rostami Saeid având sediul în Str. Fortului nr.105A, lo-
calitatea Clinceni, titular al planului/ programului PUD
din com. Clinceni, localitatea Clinceni, str. {os. Centur`
T10, P43, nr. cad. 693, anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a avizului de mediu pen-
tru planul/ programul men]ionat [i declan[area etapei
de încadrare. Prima versiune a planului/ programului
poate fi consultat` la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni
pân` joi între orele 9.00-11.00. Observa]ii/ comentarii [i
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel.
021/4301523, 021/4301402, 0746248440) în termen de
18 zile de la data public`rii anun]ului.

Subsemnata Olteanu Georgeta, în calitate de recla-
mant` în Dosarul nr. 22721/280/2013 al Tribunalului
Arge[ formulez urm`torul anun] cu privire la de-
schiderea dosarului de declarare judec`toreasc` a
mor]ii numitului Jianu Constantin Cristinel, fiul lui
Marin [i Georgeta, n`scut la data de 16.11.1974 în mu-
nicipiul Pite[ti, cu ultimul domiciliu cunoscut în Coliba[i
– Mioveni, str. Dogarilor bl. A20, sc. C, ap. 9, jud. Arge[,
cu invita]ia ca orice persoan` s` comunice instan]ei, la
dosarul indicat mai sus, datele pe care le cunoa[te în
leg`tur` cu cele ar`tate.

În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006 comunic`m
deschiderea procedurii simplificate de faliment a deb-
itorului SC Pro Domus Inc SRL, cod fiscal 17987560,
num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J35/3086/2005, de c`tre Tribunalul Timi[ în dosar nr.
3317/30/2014. Termenul limit` pentru depunerea de-
clara]iilor de crean]` la 28.07.2014; Termenul limit` pen-
tru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la
07.08.2014; Termen limit` pentru solu]ionarea even-
tualelor contesta]ii este la 5 zile de la publicarea în Bulet-
inul Procedurilor de Insolven]` a tabelului preliminar;
Termen pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
la 22.08.2014. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar Consultant Insolven]` SPRL,
din localitatea Timi[oara, str. Nicu Flipescu, nr. 4, ap. 14,
jud. Timi[, în data de 12.08.2014, la orele 12:00, având ca
ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar, apro-
barea onorariului, prezentarea situa]iei rapoartelor în-
tocmite, analizarea situa]iei debitoarei, prezentarea
cheltuielilor de procedur` efectuate pân` în prezent.

Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin
reprezentant 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 Suceava. Având în vedere prevederile
art. 13, alin. 2 [i art. 16 din Ordinul Ministerului
Finan]elor Publice nr. 1009/23.07.2007 privind proce-
durile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i
de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, al`turat
v` transmitem: Invita]ie de participare: Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice a Jude]ului Suceava
invit` practicienii \n insolven]` \nscri[i pe Lista practi-
cienilor \n insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal` pentru zona a - V - a s` depun`,
pân` cel târziu în data de 07.07.2014, ora 13.00, oferte în
vederea desemn`rii unui practician în insolven]`
privind urm`torii debitori afla]i pe rolul Tribunalului
Suceava: 1. SC Baikal SRL Suceava; 2. SC Aeda Store SRL
Suceava; 3. SC Unigiff SRL Suceava; 4. SC Adidum SRL
Gura – Humorului; 5. SC Sev Adi SRL Suceava; 6. SC Mari-
dor SRL Suceava; 7. SC Elbam SRL Suceava. Ofertele vor
fi întocmite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 4,
art. 14, art. 16 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei
Na]ionale nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa prin care
î[i manifest` interesul de a fi numi]i în calitate de ad-
ministrator judiciar/ lichidator; onorariul lunar solicitat
de practician; onorariul de succes solicitat de practician;
declara]ie pe propria r`spundere din care s` rezulte c`
ofertantul nu se afl` \n situa]ia de incompatibilitate sau
conflict de interese cu debitorul la care urmeaz` s` fie
numit; declara]ie pe propria r`spundere privind
num`rul de personal care va fi alocat pentru realizarea
activit`]ilor legate de procedura insolven]ei la respec-
tiva societate (la aceast` declara]ie va fi ata[at` câte o
prezentare a fiec`rei persoane [i dovada c` are \ncheiat
un contract de munc`, de colaborare, c` exist` un ra-
port juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoana \n
parte); strategia de reorganizare [i/sau lichidare, cu pro-
gram \n timp, a c`rei aplicare va fi urmarit` de c`tre or-
ganele fiscale; colaborarea cu organele fiscale pe raza
c`rora se afl` sediul debitoarei, care va cuprinde o
situa]ie cu privire la gradul de acoperire a crean]elor fis-
cale cuprinse în masa credal` pentru toate cazurile din
portofoliu solu]ionate, pentru ca \n baza acesteia s`
putem efectua departajarea ofertan]ilor în cazul \n care
ace[tia ar cumula acela[i punctaj, conform art. 15 alin. 2
din O.M.F.P. nr. 1009/2007. Conform art. 15 comisia se va
\ntruni \n ziua de 07.07.2014, ora 13.15 [i va puncta ofer-
tele, declarând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai
mare punctaj. Documenta]ia va fi depus` \n original la
sediul A.J.F.P. Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, etaj 1,
birou nr. 43, \n plic \nchis, toate paginile fiind numero-
tate, ini]ializate [i [tampilate. Persoane de contact –
Dan Elena - telefon 521358 - int. 512; - Luiza Robciuc - tele-
fon 521358 - int. 933. 

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. Având în vedere prevederile
art. 13, alin. 2 [i art. 16 din Ordinul Ministerului
Finan]elor Publice nr. 1009/23.07.2007 privind proce-
durile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i
de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, al`turat
v` transmitem: Invita]ie de participare: Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice a Jude]ului Suceava
invit` practicienii \n insolven]` \nscri[i pe Lista practi-
cienilor \n insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal` pentru zona a - V - a s` depun`,
pân` cel târziu în data de 08.07.2014, ora 13.00, oferte
în vederea desemn`rii unui practician în insolven]`
privind urm`torii debitori afla]i pe rolul Tribunalului
Suceava: 1. SC Horadom Trading SRL Suceava; 2. SC Lux
Prima Plast SRL Suceava; 3. SC Ignatescu Shoes SRL
Suceava; 4. SC Mutare SRL Sadova – Câmpulung
Moldovenesc; 5. SC Eghina SRL Demacusa - Câmpulung
Moldovenesc; 6. SC Realm Forest SRL Vatra – Dornei.
Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile
art. 2 alin. 4, art. 14, art. 16 din Ordinul Pre[edintelui
Agen]iei Na]ionale nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa
prin care î[i manifest` interesul de a fi numi]i în calitate
de administrator judiciar/ lichidator; - onorariul lunar
solicitat de practician; - onorariul de succes solicitat de
practician; - declara]ie pe propria r`spundere din care
s` rezulte c` ofertantul nu se afl` \n situa]ia de incom-
patibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care
urmeaz` s` fie numit; - declara]ie pe propria r`spundere
privind num`rul de personal care va fi alocat pentru re-
alizarea 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
\ncheiat un contract de munc`, de colaborare, c` exist`
un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoan`
\n parte); - strategia de reorganizare [i/sau lichidare, cu
program \n timp, a c`rei aplicare va fi urm`rit` de c`tre
organele fiscale; - colaborarea cu organele fiscale pe raza
c`rora se afl` sediul debitoarei, care va cuprinde o
situa]ie cu privire la gradul de acoperire a crean]elor fis-
cale cuprinse în masa credal` pentru toate cazurile din
portofoliu solu]ionate, pentru c` \n baza acesteia s`
putem efectua departajarea ofertan]ilor în cazul \n care
ace[tia ar cumula acela[i punctaj, conform art. 15 alin. 2
din O.M.F.P. nr. 1009/2007. Conform art. 15 comisia se va
\ntruni \n ziua de 08.07.2014, ora 13.15 [i va puncta ofer-
tele, declarând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai
mare punctaj. Documenta]ia va fi depus` \n original la
sediul A.J.F.P. Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, etaj 1,
birou nr. 43, \n plic \nchis, toate paginile fiind numero-
tate, ini]ializate [i [tampilate. Persoane de contact –
Dan Elena - telefon 521358 - int. 512; - Luiza Robciuc - tele-
fon 521358 - int. 933.

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. Având în vedere prevederile
art. 13, alin. 2 [i art. 16 din Ordinul Ministerului

Finan]elor Publice nr. 1009/23.07.2007 privind proce-
durile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i
de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, al`turat
v` transmitem: Invita]ie de participare: Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice a Jude]ului Suceava
invit` practicienii \n insolven]` \nscri[i pe Lista practi-
cienilor \n insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal` pentru zona a - V - a s` depun`,
pân` cel târziu în data de 09.07.2014, ora 13.00, oferte
în vederea desemn`rii unui practician în insolven]`
privind urm`torii debitori afla]i pe rolul Tribunalului
Suceava: 1. SC Legumesin SRL Frasin – Gura – Humoru-
lui; 2. SC Luxdix SRL Suceava; 3. SC Vandre SRL Suceava;
4. II Lalitei Laurian WYKY F`lticeni; 5. SC Optipalas SRL
Suceava; 6. SC Lux Desidn SRL Suceava; 7. SC Fassaden
Bau SRL Bosanci – Suceava. Ofertele vor fi întocmite în
conformitate cu prevederile art. 2 alin. 4, art. 14, art. 16
din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale nr.
1009/2007 cuprinzând: - adresa prin care î[i manifest`
interesul de a fi numi]i în calitate de administrator judi-
ciar/ lichidator; - onorariul lunar solicitat de practician;
- onorariul de succes solicitat de practician; - declara]ie
pe propria r`spundere din care s` rezulte c` ofertantul
nu se afl` \n situa]ia de incompatibilitate sau conflict
de interese cu debitorul la care urmeaz` s` fie numit; -
declara]ie pe propria r`spundere privind num`rul de
personal care va fi alocat pentru 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 \ncheiat un contract
de munc`, de colaborare, c` exist` un raport juridic cu
ofertantul, pentru fiecare persoan` \n parte); - strategia
de reorganizare [i/sau lichidare, cu program \n timp, a
c`rei aplicare va fi urm`rit` de c`tre organele fiscale; -
colaborarea cu organele 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, pentru c` \n baza acesteia s` putem efectua
departajarea ofertan]ilor în cazul \n care ace[tia ar cu-
mula acela[i punctaj, conform art. 15 alin. 2 din O.M.F.P.
nr. 1009/2007. Conform art. 15 comisia se va \ntruni \n
ziua de 09.07.2014, ora 13.15 [i va puncta ofertele, declar-
ând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai mare punc-
taj. Documenta]ia va fi depus` \n original la sediul A.J.F.P.
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7 , etaj 1, birou nr. 43, \n
plic \nchis, toate paginile fiind numerotate, ini]ializate [i
[tampilate. Persoane de contact – Dan Elena - telefon
521358 - int. 512; - Luiza Robciuc - telefon 521358 - int. 933. 

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]. Invita]ie de participare. Ad-
ministra]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 Adminis-
trare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân` cel târziu
în data de 02.07.2014, ora 13.00, oferte în vederea de-
semn`rii practicienilor în insolven]` în dosarele de in-
solven]` aflate pe rolul Tribunalului Neam], privind
debitoarele: SC Petrariu Vulcarex SNC, Târgu Neam], CUI
9043064; SC Mavion Caffe SRL, Piatra Neam], CUI
15114348; SC Vili & Vili Construct SRL, Roman, CUI
19169630; SC ABI LKW SRL, Târgu Neam], CUI 5712590;
SC Aristocratis SRL, Târgu Neam], CUI 16624060; SC Cio-
lact SRL, Roman, CUI 25850678; I.I. Tugui Bogdan Alexan-
dru, Roman, CUI 25850686. Ofertele vor fi depuse în plic
închis, pe care vor fi men]ionate urm`toarele: Ofert`
pentru selectarea unui practician în dosarul de insol-
ven]` al S.C. .............., a nu se deschide pân` la data de
02.07.2014, ora 14.00, numele/ denumirea, precum [i
adresa/ sediul social [i vor fi întocmite conform preved-
erilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/2007 privind
procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]a
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în data de
02.07.2014, ora 14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de sedin]e – parter, data
pentru care invit`m practicienii în insolven]` care
depun oferte în dosarele pentru care va fi organizat`
selec]ia, s` participe la deschiderea ofertelor. 

ADUNåRI GENERALE
Erat` la Convocatorul [edin]ei A.G.O.A. a S. Romaero SA
pentru data de 10/11.07.2014, publicat în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a IV-a, nr. 3230/06.06.2014 [i în
Jurnalul Na]ional din data de 06.06.2014: Convocatorul
se modific` dup` cum urmeaz`: La punctul 2 al ordinii
de zi: -În loc de ”...Candidaturile pentru func]ia de mem-
bru în Consiliul de Administra]ie se pot depune la secre-
tariatul societ`]ii pân` la data de 9.07.2014.” Se va
înlocui cu: ”...Candidaturile pentru func]ia de membru
în Consiliul de Administra]ie se pot depune la secre-
tariatul societ`]ii pân` la data de 7.07.2014”; Penultimele
dou` paragrafe ale convocatorului se vor corecta astfel:
În loc de ”...Documentele [i informa]iile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi precum [i proiectul
de hot`râre supus dezbaterii [i aprob`rii A.G.O.A. sunt
disponibile la sediul S. Romaero SA, la Secretariatul AGA,
începând cu data de 11.06.2014, precum [i pe website-ul
societ`]ii Romaero SA: www.romaero.com. Participarea
la [edin]a adun`rii generale a ac]ionarilor se face con-
form legisla]iei specifice în vigoare [i Actului Constitutiv
al S. Romaero SA, prin reprezentare direct` sau pe baz`
de procur` special`. Formularele de procur` special`
pentru reprezentare în AGOA [i buletinele de vot prin
coresponden]` se pot ob]ine: la Secretariatul AGA pre-
cum [i pe website-ul societ`]ii Romaero SA: www.ro-
maero.com, sec]iunea Leg`turi -Romaero Info-
Informa]ii ac]ionari, începând cu data de 11.06.2014 [i
vor fi depuse pân` la data de 9.07.2014”. Se vor înlocui
cu ”...Documentele [i informa]iile referitoare la prob-
lemele incluse pe ordinea de zi precum [i proiectul de

hot`râre supus dezbaterii [i aprob`rii AGOA sunt
disponibile la sediul S. Romaero S.A., la Secretariatul
AGA, începând cu data de 10.06.2014, precum [i pe web-
site-ul societ`]ii Romaero SA: www.romaero.com. Par-
ticiparea la [edin]a adun`rii generale a ac]ionarilor se
face conform legisla]iei specifice în vigoare [i Actului
Constitutiv al S. Romaero SA, prin reprezentare direct`
sau pe baz` de procur` special`. Formularele de procur`
special` pentru reprezentare în AGOA [i buletinele de
vot prin coresponden]` se pot ob]ine: la Secretariatul
AGA precum [i pe website-ul societ`]ii Romaero SA:
www.romaero.com, sec]iunea Leg`turi -Romaero Info-
Informa]ii ac]ionari, începând cu data de 10.06.2014 [i
vor fi depuse pân` la data de 9.07.2014.”

Consiliul de Administra]ie SC IMCOM SA, cu sediul în Bu-
cure[ti, Str. Fântânica, nr.41, sector 2, J40/2576/1991, C.U.I.
RO1294, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
ac]ionarilor la sediul societ`]ii în data de 31.07.2014, ora
11.00, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Analiza situa]iei fi-
nanciare a SC IMCOM SA respectiv acoperirea pierderii
financiare înregistrate în contabilitatea societ`]ii; 2.
Diminuarea capitalului social [i a rezervelor SC IMCOM
SA pentru acoperirea pierderii financiare înregistrate în
contabilitatea societ`]ii; 3. Recalcularea num`rului de
ac]iuni [i a procentului acestuia atribuit fiec`rui ac]ionar
al SC IMCOM SA; 4. Diverse. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului pentru prima convocare a Adun`rii Generale Ex-
traordinare a Ac]ionarilor, a doua convocare va avea loc
la data de 01.08.2014, în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu
aceea[i ordine de zi. Data de referin]`: la Adunarea Gen-
eral` vor participa to]i de]in`torii de ac]iuni de la data
de 26.06.2014, conform eviden]elor SC Depozitarul Cen-
tral SA. Ac]ionarii pot fi reprezenta]i pe baz` de procur`
special` autentificat`. Documentele [i materialele
Adun`rii vor putea fi consultate la sediul societ`]ii, de
luni pân` vineri, între orele 10.00-14.00, începând cu
data de 30.06.2014.

LICITA}II
B.E.J. Pu[ca[ Eugen Nicolae scoate la v~nzare \n data de
23.07.2014, ora-09:30, apartamentul/ usc`torie situat \n
Oradea, Str. Doina, nr.4, bl. PB 46, ap.20, jud. Bihor, pro-
prietatea debitorului Nemeti Sandor Ianos \n dos.
683/E/2013 la pretul de 23.328lei, ofertan]ii trebuie s`
consemneze la dispozi]ia executorului judec`toresc, cel
mai t~rziu p~n` la termenul de v~nzare, o garan]ie de
participare de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei imobilului.

Comuna Miroslava, jud. Ia[i, organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis`, în data de 16.07.2014, pentru concesion-
are: -Teren în suprafa]` de 14,6653 ha, orele 10:00. -Teren
în suprafa]` de 5608 m.p. [i sta]ie pomp` dezafectat`,
orele 11:00. -Teren în suprafa]` de 495 mp, orele 12.00.
Caietul de sarcini poate fi ob]inut de la Biroul achizi]ii
publice din cadrul Prim`riei Miroslava, jud. Ia[i. Costul
caietului de sarcini este de 50 lei. Data limit` pentru
depunerea ofertelor: 15.07.2014, orele 16.00.

Marina DMJ SRL Gala]i, C.U.I. 24255850, prin lichidator ju-
diciar Expert Am SPRL, desemnat în Dosar nr.
6429/121/2013, scoate la vânzare prin licita]ie public` în
data de 01,08,15.07.2014, ora 14.00, stoc de marf` con-
stând în bunuri alimentare  la pre]ul redus cu 20% fa]`
de cel stabilit prin raport de evaluare de 3.897 lei. La
aceast` valoare nu se calculeaz` TVA. {edin]ele de
licita]ie au loc la sediul lichidatorului judiciar, iar ofer-
tan]ii vor achita pân` la ora licita]iei contravaloarea Cai-
etului de sarcini [i garan]ia de 10%. Prezentul anun]
constituie [i notificare c`tre creditori, debitori [i orice
alt`  persoan` interesat` în cauz`. Raportul de evaluare
poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar din Gala]i,
str. Plantelor nr. 7. Rela]ii suplimentare la telefon
0236/470525; 0722/654481.

Prim`ria comunei Cozieni, jude]ul Buz`u identificat`
prin CF nr. 4055823, organizeaz` lcita]ie public` având ca
obiect concesionare imobil ”Moara cu utilaje” [i teren
aferent în suprafa]` de 792 mp, situat în comuna Co-
zieni, sat Cozieni. Licita]ia va avea loc în data de
18.07.2014, ora 10.0, la sediul Prim`ria comunei Cozieni.
Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor este data de
12.07.2014, ora 9.00. Data limit` pentru depunerea ofer-
telor este data de 18.07.2014, ora 9.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la num`rul de telefon
0238/450743.

SC Mirea Trans SRL în faliment, cu sediul social în Dr. Tr.
Severin, str. Veterani nr.48, bl.A2, sc.1, ap.10,
jud.Mehedin]i, J25/165/2006, CIF: 18515301, dosar nr.
4882/101/2013 - Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL, scoate la vânzare
bunurile mobile: -Semiremorc` basculant` marca
Schmitz, Num`r de certifict înmatriculare
M00080222H, Num`r de înmatriculare MH78MAG la
pre]ul de 5.650,00 euro echivalentul a 25.400,00 lei ex-
clusiv TVA. - Autotractor N3, marca Volvo Num`r de în-
matriculare MH76MAG la pre]ul de 3.950,00 euro
echivalentul a 17.750,00 lei exclusiv TVA. Licita]ia va avea
loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A,
jude]ul Mehedin]i, la data de 30.06.2014 orele 12:00.
Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea la Piraeus Bank, pân` la data începerii
licita]iei, a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire  a
licita]iei si achizitionarea caietului de sarcini. Rela]ii la
telefon 0752819051, email: office@consultant-insol-
venta.ro, Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Comp. Val-
orificare Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3,
localitatea Bac`u. Anun] vânzare direct`. Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u valorific` direct
cu factur` \n baza OG nr. 14/2007 [i a H.G. nr. 731/2007,
bunuri intrate \n proprietatea privat` a statului, cum ar
fi: I. Obiecte din metale pre]ioase (aur [i argint), dup`
cum urmeaz`: Gropul nr. 160 – 29,65 gr. argint \n valoare

de 122,02 lei, compus din: 3 br`]`ri, un inel [i un pandan-
tiv; Gropul nr. 161 – 2,38 gr. aur (18 K) reprezentând o
pereche de cercei \n valoare de 238 lei, 6,11 gr. aur (14 K)
\n valoare de 476,58 lei, compus dintr-un inel [i un lan];
Gropul nr. 130 – 60,94 gr. aur (18 K) \n valoare de 6480,10
lei, 292,67 grame aur (14 K) \n valoare de 22163,53 lei, 5,35
gr. aur (22 K) \n valoare de 588,50 lei, 1,12 gr. aur (12 K) \n
valoare de 67,20 lei, 1,19 gr. aur (9 K) \n valoare de 48,65
lei, reprezentând inele, verighete, pandantive, cercei,
br`]`ri, lan]uri, butoni, fragmente. Aceste obiecte pot fi
valorificate numai persoanelor fizice sau juridice autor-
izate de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
Consumatorilor. II. Autoturism marca Daewoo Cielo –
util pentru piese de schimb, culoare neagr`, serie sa[iu
KLATFI9Y1SB593521, nr. \nmatriculare B-24-GRS, an fab-
rica]ie 1995, pre] de vânzare 1138 lei. Rela]ii suplimentare
– A.J.F.P. Bac`u, etajul 3, cam. 310, telefon 0234/ 510015
int. 134. Pre]ul include TVA.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Comp. Val-
orificare Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3,
localitatea Bac`u. Anun] vânzare direct`. Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Anun] licita]ie
public`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u, cu sediul în str. Dumbrava Rosie, nr. 1 - 3, \n
temeiul art. 20, 22 din H.G. 731/2007 privind normele
metodologice de aplicare a O.G. 14/2007, organizeaz`
licita]ie public` în data de 07 iulie 2014, orele 10.00, pen-
tru vânzarea urm`toarelor mijloace de transport: Auto-
turism marca Opel Omega Caravan, 2.3 D, an fabrica]ie
1987, pre] de pornire 990 lei; Autoturism marca Skoda
Octavia, 1,9 TDI, an fabrica]ie 2000, pre] de pornire 8081
lei; Microbuz 8+1 locuri, marca Mercedes Benz 210 D, an
fabrica]ie 2001, pre] de pornire 3656 lei; Moped, marca
Kymco Heroism, f`r` nr. \nmatriculare, cheie contact,
pre] de pornire 1388 lei. Pre]ul include TVA. Pasul de lic-
itare este 5% din pre]ul de pornire a licita]iei. La licita]ia
public` pot participa atât persoane fizice cât [i persoane
juridice, în urm`toarele condi]ii: înscrierea pe baza unei
cereri; plata unei garan]ii de participare la licita]ie
reprezentând 10% din valoarea 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
O.R.C.; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român` [i legalizat; pentru per-
soanele fizice române, copie act de identitate; pentru
persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport sau carte
de identitate, dup` caz; certificate de atestare fiscal`
emise de creditorii fiscali, din care s` rezulte c` partici-
pantul nu are obliga]ii restante la bugetul de stat [i la
bugetul local; plata garan]iei de 10% din valoarea de
pornire a licita]iei se face în contul
RO97TREZ4065005XXX000447, deschis la Trezoreria
Ia[i, C.F. 4540186 pân` la data [i ora licita]iei. Adjude-
catarul este obligat s` pl`teasc` pre]ul, diminuat cu con-
travaloarea garan]iei, în termen de cel mult 5 zile
lucr`toare de la data licita]iei. Dosarul cu actele
men]ionate mai sus, se depune pân` la data de
07.07.2014 ora 09.00 la A.J.F.P Bac`u - Compartimentul
Valorific`ri Bunuri - camera 310. Bunurile se afl` în cus-
todia I.P.J. Bac`u. Rela]ii suplimentare la sediul A.J.F.P.
Bac`u - Compartimentul Valorificare Bunuri, camera 310
- telefon 0234/ 510015, interior 134.

Consiliul Local al Comunei Ciorani, Jude]ul Prahova cu
sediul în Comuna Ciorani, satul Cioranii de Jos, nr. 1287
bis, jude]ul Prahova, tel. /fax 0244/462.025, email: con-
tabilitate@primariaciorani.ro, cod fiscal: 2848648, or-
ganizeaz` la sediul s`u din Comuna Ciorani, sat Cioranii
de Jos, nr.1287 bis, jude]ul Prahova, licita]ie public` în
vederea concesion`rii unui spa]iu în suprafa]` de 497
mp reprezentând Sala multifunc]ional` din satul Cio-
ranii de Sus, pentru deschiderea unei croitorii, la data
de 18.07.2014, ora 10.00. Documenta]ia de atribuire
poate fi procurat` de la Registratura Prim`riei Comunei
Ciorani la pre]ul de 200 lei, achitat` la casieria Prim`riei
Comunei Ciorani. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 16.07.2014, ora 16.00. Data limit` de
depunere a ofertelor: 17.07.2014, ora 16.00 la sediul
Prim`riei Comunei Ciorani, 1 exemplar care con]ine 2 pli-
curi sigilate, 1 exterior care va trebui s` con]in` fi[a cu in-
forma]ii privind ofertantul, declara]ie de participare
semnat` de ofertant, acte doveditoare privind calit`]ile
[i capacit`]ile ofertan]ilor, acte doveditoare privind in-
trarea în posesia caietului de sarcini [i 1 interior care
con]ine oferta propriu zis`. Solu]ionarea litigiilor se re-
alizeaz` conform prevederilor Legii contenciosului ad-
ministrativ nr.554/2004, actualizat` de c`tre sec]ia de
contencios administrativ a Tribunalului Prahova, din
Ploie[ti, Str. Pia]a Victoriei, nr.10, tel./fax: 0244/ 529.107,
email tr-ph-contencios@just.ro. Rela]ii la telefon
0244/462.025.

Debitorul SC Tr`inicia Com SRL cu sediul în localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 100-108,
bl. TS12, sc. 2, ap. 12, jud. Mehedin]i, CIF: 5818826,
J25/795/1994, aflat` în procedura de faliment, prin
lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, scoate la
vânzare: -Cl`dire moar` situat` în localitatea Greci la
pre]ul de pornire a licita]iei de 4305,00 lei. Licitatia va
avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jude]ul Mehedin]i în data de 30.06.2014 orele
12,00. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea la BRD Sucursala Dr. Tr. Severin, pân` la în-
ceperea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei. Nr. cont:
RO77BRDE260SV36541842600. 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 ter-
men s` depun` oferte de cump`rare. Rela]ii la:
0752819051; email: office@consultant-insolventa.ro.
Lichidator Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

Activ Insolv SPRL, lichidator al Agilchim SRL anun]` vân-
zarea prin licitatie public`, în condi]iile art. 116 alin. 2 din
Legea nr. 85/2006, a urmatoarelor bunuri imobile pro-

de vânzare: baz` cereale, capacitate 11.000
tone, amplasat` pe malul Dun`rii, M`cin, jud.
Tulcea. 0744.546.877; 0722.273.902; e-mail: co-
darommacin@yahoo.com.

Publicitate Publicitate

Publicitate

Publicitate
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prietatea debitoarei: Teren arabil in suprafata de 11.757
situat in com. Mihaesti, sat Barsesti, jud Valcea, pret de
pornire a licitatiei 152.896,95 lei; Teren arabil \n suprafa]`
de 4.666 situat \n com. Mihaesti, sat Barsesti, jud Val-
cea, pret de pornire a licitatiei 60.680,25 lei; Preturile nu
includ TVA. {edin]ele de licita]ie public` se organizeaz`
la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr.
34, bl. CPL, sc. A, parter, in datele de 22.07.2014,
05.08.2014, 19.08.2014, 02.09.2014, 16.09.2014,
30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 11.11.2014, 25.11.2014,
09.12.2014, 23.12.2014, 06.01.2015, 20.01.2015, 03.02.2015
si 17.02.2015, ora 14,00. Rela]ii suplimentare privind imo-
bilul scos la vânzare, caietul de sarcini si condi]iile de
participare la licita]ie  se pot ob]ine la sediul lichidatoru-
lui sau la telefon/ fax 0350414880; 0744835386;
0727653523.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Brutaria Zavideni SRL
- (în faliment, in bankruptcy, en faillite), anun]` vânzarea
prin licitatie publica, în condi]iile art.116 alin. 2 din Legea
nr.85/2006, coroborat cu prevederile art. 845 din NCC, a
urmatorului bun imobil proprietatea debitoarei: Imo-
bilul  Spatii de productie si depozitare - Brutarie - situat
in comuna Prundeni, sat Zavideni, jud. Valcea, compus
din: brutarie + magazine de faina, sopron de depozitare,
depozit combustibil, magazie grau, birouri, sopron uti-
laje agricole, magazii si atelier mecanic, sopron utilaje,
bazin vidanjabil, WC, fantana, rezervor cu apa, imprej-
muire – la pretul de pornire de  51.460 lei, fara TVA.
{edin]ele de licitatie publica se organizeaz` la sediul
lichidatorului din Rm. Valcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl.
CPL, sc. A, parter, in fiecare zi de marti, ora 12,00, in-
cepand cu data de 22.07.2014. Rela]ii suplimentare
privind bunurile scoase la vanzare, caietul de sarcini si
conditiile de participare la licitatie  se pot ob]ine la
sediul lichidatorului sau la telefon/ fax 0350414880;
0744835386; 0727653523.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC MC Castle SRL (în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite), anun]` vânzarea prin
licitatie publica, în condi]iile legii,  a urmatoarelor bunuri
mobile proprietatea debitoarei: Masina de ambalat
Baby Pack MD3246-N, seria 8868, pret pornire licitatie
12.019 lei fara TVA, reprezentand 50% din pretul de eval-
uare stabilit de evaluator; Stoc de marfa si obiecte de
inventar ( balama simpla GS-2 buc, balama GS NGR-1
buc, balama simpla NGR-1 buc, balama tripla GS 12 piese
NGr-1 buc, balama FAZA Alb-1 buc, balama UFL-1 buc, raf-
turi metalice-2 buc, cutie cu capac DP219-500 buc, cutie
cu capac DP218-300 buc,coltar 443-1 buc, colt 446,9-1
buc, colt TEU-4 buc, colt 1003-1 buc, colt FUJY-1 buc, can-
tar Bizerba-2 buc,centre placa yala-1 buc, cremon alb-1
buc, cutite-19100 buc, cutii tort DP10-300 buc, capac
cutii tort DP10-300 buc, cutii tort DP44-100 buc, capace
cutii tort DP44-100 buc, etichete Mx5500-19 role, fur-
culite-8800 buc, inchizator suplimentar-1 buc, \nchiza-
tor AZA-2 buc, ma[in` lipit pungi-1 buc, mecanism
ROMY-1 buc, pungi -57600 buc, rezistenta 300-1 buc,
servetele-35100-buc, siguranta A2A KEGS-1 buc, soft fi-
delizare clienti-1 buc, soft customizare clienti-1 buc, tavita
114 alb-1000 buc, tavita 756 alb-500 buc, tavita 24 alb-
200 buc, yala SOMM-1 buc ), pretul de pornire licitatie
fiind de 50% din pretul de evaluare stabilit de evalua-
tor pentru fiecare bun in parte, fara TVA, conform rapor-
tului de evaluare anexa la caietul de sarcini. {edin]ele
de licitatie publica se organizeaz` la sediul lichidatoru-
lui din Rm. Valcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A,
parter, în fiecare zi de marti ora 14,00 incepand cu data
de 22.07.2014 pana la adjudecare. Rela]ii suplimentare
privind lista bunurilor scoase la vanzare, caietul de
sarcini si conditiile de participare la licitatie se pot
ob]ine la sediul lichidatorului sau la telefon/ fax 0350-
414.880; 0744.835.386; 0727.653.523.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Barila Exim SRL anun]`
vânzarea prin licitatie publica, urmatoarelor bunuri mo-
bile: 1. Ruleta automata electronic cu 8 posturi de joc,
pret pornire licitatie 14.724 lei; 2. Utilaj placare,  pret
pornire licitatie 4.874 lei. {edin]ele de licitatie publica
se organizeaz` la sediul lichidatorului din Rm. Valcea,
str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, in fiecare marti
ora 14,00 începand cu data de 22.07.2014. Caietul de
sarcini si orice informatii se pot ob]ine la sediul lichida-
torului sau la telefon 0744835386; 0727653523, fax
0350414880.

Debitorul SC Marinos Construct SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL,
scoate la vânzare: 1. Teren constituit din trei loturi situ-
ate în Mun. Ploie[ti, Jude] Prahova: -Str. Mare[al
Averescu nr. 10 -494mp; -Str. Pl`ie[ilor nr.59 -398mp; -
Str. Fuiorului nr. 10 -199 mp. Pre]ul de pornire licita]ie
este de 107.965,00Euro exclusiv TVA. 2. Teren situat în
intravilanul comunei Blejoi, sat Ploiestiori, Tarlaua 19,
jude]ul Prahova, având suprafa]a de 1.000 mp. Pre]ul
de pornire al licita]iei este de 48.750,00Euro exclusiv
TVA. 3. Teren situat în intravilanul comunei Blejoi,
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, jude]ul Prahova
având suprafa]a de 1.835mp. Pre]ul de pornire al licita]iei
este de 64.225,00Euro exclusiv TVA. 4. Teren situat în
intravilanul Mun. Ploie[ti, Str. A. T. Laurian, Jud. Prahova,
în suprafa]` total` din m`sur`tori de 117mp (suprafa]a
din acte de 130mp). Pre]ul de pornire al licita]iei este de
6.435,00Euro exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini
pentru imobilele aflate în proprietatea SC Marinos Con-
struct SRL este de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 5. Autotur-
ism Fiat Fiorino -1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru imobilul
de la pozi]ia nr. 1 (unu) pre]ul de pornire al licita]iei
reprezint` 55% din valoarea de pia]` exclusiv TVA din
Raportul de evaluare;  Pentru imobilul de la pozi]ia nr.
2(doi) pre]ul de pornire al licita]iei reprezint` 65% din
valoarea de pia]` exclusiv TVA din Raportul de evaluare;
Pentru imobilul de la pozi]ia nr. 3(trei) pre]ul de pornire
al licita]iei reprezint` 70% din valoarea de pia]` exclusiv
TVA din Raportul de evaluare. Pentru imobilul de la
pozi]ia nr. 4(patru) pre]ul de pornire al licita]iei

reprezint` 50% din valoarea de pia]` exclusiv TVA din
Raportul de evaluare. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr. RO91 FNNB
0051 0230 0947 RO02 deschis la Credit Europe Bank, Su-
cursala Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile înainte de
[edin]a de licita]ie ora 16.00, a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei, -achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a Caietelor de sarcini [i a Regulamentelor
de licita]ie pentru propriet`]ile imobiliare [i pentru au-
toturism, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru pro-
priet`]ile imobiliare [i pentru autoturism prima [edin]`
de licita]ie a fost fixat` în data de 17.07.2014, ora 11.00, iar
dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 25.09.2014
ora 11.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploie[ti, Str.
Elena Doamna nr. 44A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii su-
plimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i
vizionare apela]i tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro

Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra-
tia Imobiliara Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1,
organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta sit-
uat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, nr. 8, etaj. I, ap. 6.
Calendarul licita]iei: - în perioada 27.06.2014 – 17.07.2014
orele 09:00  se vor depune 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 17.07.2014 orele 12:00, 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 17.07.2014, orele 13,00. Documentele
de calificare necesare pentru participarea la licita]ie: A.
Pentru societ`]i comerciale: 1. copie de pe certificatul
de înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate
actele adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înreg-
istrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, eliber-
ata de o banca comercial` romana; 3. dovada privind
achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui cer-
tificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal com-
petent; 3.1 Certificat de atestare fiscala 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 fiscala eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de at-
estare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar`
Oradea privind plata obligatiilor bugetare; 4. declara]ie
pe propria r`spundere a reprezentantului legal al so-
ciet`]ii comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se
afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuter-
nicire pentru persoana participant` la strigare din
partea ofertantului. 6. documentele justificative privind
plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de
participare-original si xerocopie; - fisa ofertantului
(Anexa nr. 2); - declaratie de participare (Anexa nr. 1);
B.Pentru comercian]i sau prestatori de servicii, persoane
fizice sau asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de iden-
titate. 2. copie dup` autoriza]ia de func]ionare eliber-
ata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de
constituire, dup` caz, 3. dovada privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1
Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Gen-
eral` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre
bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certi-
ficat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Finan]e Lo-
cale din cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz`
ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala elib-
erat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata
obligatiilor bugetare; 4. documentele justificative
privind plata contravalorii taxei de participare [i a
garan]iei de participare-original si xerocopie; - fisa ofer-
tantului (Anexa nr. 2); - declaratie de participare (Anexa
nr. 1); Suprafata utila totala a constructiei : 28,67 mp.
Suprafata construita totala:37 mp cota parte de teren
aferent = 24/4237 mp [i cote par]i comune 24/757. Pretul
de pornire a licitatiei cu strigare: 14.500 euro. Nota: In
baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezen-
tul spatiu comercial nu se colecteaza TVA la vanzare.
Pasul de licitare: 5% din pretul de pornire. Garan]ia de
participare la licita]ie este de 6.500 lei si se constitui
pân` la data de 17.07.2014, orele 09:00, prin virament
bancar în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis
la Trezoreria Oradea, titular de cont Administratia Imo-
biliara Oradea, cod fiscal 21982927 sau scrisoare bancare
pentru participarea la licitatie. Taxa de participare este
de 50 lei, se va achita la casieria Administratiei Imobil-
iara Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la data de
17.07.2014, orele 09:00, si nu se restituie. Numele, prenu-
mele si num`rul de telefon ale persoanelor desemnate
s` dea rela]ii suplimentare: - Marge Adina –Birou
Achizi]ii Publice, Primaria Municipiului Oradea, tel.
0259/437.000, int. 233. - Petan Lucretia – consilier Com-
partiment Spatii, Adminsitratia Imobiliara Oradea, tel.
0259/437.000, int. 126. Instructiunile de organizare si
desfasurare a procedurii: se pot descarca accesand site-
ul www.oradea.ro, sectiunea Licitatii

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]. Serviciul Fiscal Municipal
Roman. Dosar de executare nr. 32536237. Nr. 69495 din
23.06.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mo-
bile. Anul 2014 luna iunie ziua 23. |n temeiul art. 162 alin.
(1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-

plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de 17 luna
iulie, anul 2014, ora 11, \n localitatea Roman, str. Pia]a
Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, sechestrate prin procesul verbal de
sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.
78297/16.12.2013, proprietatea debitorului Anghel Con-
stantin, CNP 1600610272669, pentru obliga]ii restante
\nregistrate pe CUI 32536237, cu domiciliul fiscal \n local-
itatea Cordun, strada Libert`]ii nr. 5, comuna Cordun,
jude]ul Neam], compuse din: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale
[i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul).
Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv
TVA, este de: Cota TVA 24%*). Autoutilitar` Iveco
35C11/Daily, culoare alb, an fabrica]ie 2003, cp. cil. 2798,
BA suprastructur` deschis`, serie sa[iu
ZCFC357200D167978, serie motor 3473568, CIV J100916,
cod omologare B117351111B71R3, nr. \nmatriculare NT-60-
KOS. 10.652 lei. F`r` TVA. Autoutilitar` Ford FMD6/
ENO327/Transit, culoare alb - gri, an fabrica]ie 2006, BA
suprastructur` deschis`, serie sa[iu
WF0FXXTTFF6B60375, serie motor 6B60375, CIV
F294228, cod omologare B113234N11B50E4, nr. \nmatric-
ulare NT-28-KOS. 15.166 lei. F`r` TVA. Autoutilitar` Dacia
D17119 1305 RI Drop - Side, culoare 60013 bleu de france,
an fabrica]ie 2002, subcategorie camion cab. retr., 2 u[i,
serie sa[iu UU1D1711933301911, serie motor 0033646,
CIV D441272, cod omologare FADA241112T16X4, nr. \nma-
triculare NT-05-EFW. 2.110 lei. F`r` TVA. Autoturism Ford
Focus 1.8TDI, culoare alb, an fabrica]ie 2001, serie sa[iu
WF0NXXGCDN1M06873, serie motor 1M06873, CIV
D845179, cod omologare ABFR2F1A15I31E3, nr. \nmatric-
ulare NT-44-KOS. 5.326 lei. F`r` TVA. *) opera]iune neim-
pozabil` TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, \nainte de data stabilit` pentru vân-
zare. Cei interesa]i \n 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: oferte de cump`rare; \n cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea per-
soanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
\nmatriculare tradus \n limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat \n acest scop. ?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 sediul nostru sau la telefon num`rul 0233-
740.129 int. 110. Data afi[`rii: 27.06.2014.

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 Neam]. Serviciul Fiscal Or`[enesc Tg.
Neam]. Nr. 20263 /05.06.2014. Anun]ul privind vânzarea
de bunuri imobile. Anul 2014 luna iunie ziua 05. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, se face cunoscut prin prezenta c` în ziua de 08 iulie,
ora 10.00, în localitatea Tg. Neam], B-dul. [tefan Cel
Mare, nr. 48, la sediul SFO Târgu-Neamt, se va vinde prin
licita]ie public` (prima [edin]`) bunuri imobile constind
in: cl`dire atelier 133,19 mp, depozit 82,88 mp, atelier
mecanic 67,26 mp, depozit 98,55 mp, construc]ii admin-
istrative [i social culturale 177,24 mp, teren intravilan
1450 mp, proprietate a debitorului SC Paltinoasa Prod
SRL, cu sediul \n Tg. Neam], str. [tefan Cel Mare, nr. 202,
identificat` cu CUI - 4236153, dosar de executare:
3001/29.11.2013, bunuri sechestrate prin Procesul - Ver-
bal de Sechestru nr. 20263/29.11.2013. Denumirea
bunului, descriere sumar`: 1. Cl`diri (6 corpuri) + Teren
(1450 mp). Pre]ul de pornire al licita]iei I: 363773 lei. Con-
form Raportului de Evaluare Bunuri Imobile nr. 2153-
3/08.05.2014 \ntocmit de SC Consexpert SRL Piatra
Neam], având valoarea de expertizare de 363773 lei.
Total valoare bunuri imobile diminuat` cu 0% din val-
oarea de expertizare: 0 lei. Pre]urile nu includ TVA.
Bunurile imobile sunt grevate de urm`toarele: CEC Bank
SA Sucursala Piatra Neam] – ipotec`. Licita]ia va avea
loc la sediul SFO Tg. Neam], Str. {tefan Cel Mare, nr. 48.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Partici-
pan]ii vor depune cu cel pu]in o zi \nainte de data
licita]iei, la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Tg. Neam],
documenta]ia necesar` \n conformitate cu prevederile
art. 162, alin. 1-13, din OGR 92/2003, republicat`, cu
privire la Codul de Procedur` Fiscal`: - Ofertele scrise de
cump`rare; - Dovada achit`rii taxei de participare de
10% din pre]ul de evaluare/ pre]ul de \ncepere a
licita]iei, taxa achitat` \n contul,
RO42TREZ4935067XXX002934, deschis la Trezoreria Tg.
Neam], pentru beneficiar AJFP Neam], CUI - 2612782, cu
ordin de plat` sau mandat po[tal; - |mputernicirea per-
soanei care \l reprezint` pe ofertant; - Dovada emis` de
creditorii bugetari c` nu au obliga]ii fiscale restante; -
Copii dup` actele de identitate, pentru persoane fizice
(carte de identitate sau pa[aport, dup` caz); - Copie
dup` certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul

Registrului Comer]ului, pentru persoanele juridice
române; - Actul de \nmatriculare tradus \n limba
român`, pentru persoane juridice str`ine. Rela]ii supli-
mentare la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Tg. Neam]
aflat \n Tg. Neam], B-dul. {tefan Cel Mare nr. 48, telefon
0233/ 790040, sau 790773, interior 115, camera 10.

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. Dosar de executare nr.
1430823221196, 2570407221205, 1710302221154,
2830205226777, 1760715090065, 1780929221251,
1710116220020. Nr. 69227 / 25.06.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2014, luna Iulie,
ziua 16, ora 10. În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur̀  Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în ziua de 16, luna iulie, anul 2014, ora 10, \n local-
itatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde prin
vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorilor: 1. Pitigoi Lucian cu domiciliul fiscal
în localitatea Ia[i, Str. Gavriil Muzicescu nr. 5, bl. 7 A
L`pu[neanu, et. 6, ap. 17: - Cota de 1/2 din bunul imobil
- Teren extravilan \n loc. Miroslava, jud. Ia[i, \n suprafa]`
de 2500 mp, nr. cadastral 4492, \nscris \n Cartea Funciar̀
nr. 75848, provenit` din conversia de pe hârtie a CF nr.
4917, de]inut \n baza contractului de vânzare -
cumparare autentificat sub nr. 513 din 10.10.2008, emis
de BNP Cremenitchi Daniela, bun comun de]inut \n co-
proprietate de c`tre dl. Pitigoi Lucian [i dna. Pitigoi Car-
men. Pre] de pornire a licita]iei 2850 lei. - Cota de 1/2 din
bunul imobil - Teren extravilan \n loc. Miroslava, jud. Ia[i,
\n suprafa]` de 5000 mp, nr. cadastral 4254, \nscris \n
Cartea Funciar` nr. 61333, provenit` din conversia de pe
hârtie a CF nr. 6213, de]inut \n baza contractului de vân-
zare - cump`rare autentificat sub nr. 815 din 25.11.2010,
emis de BNP Cremenitchi Daniela, bun comun de]inut
\n coproprietate de c`tre dl. Pitigoi Lucian [i dna. Pitigoi
Carmen. Pre] de pornire a licita]iei 5888 lei. - Cota de 1/6
din bunul imobil - teren extravilan \n loc. Miroslava, jud.
Ia[i, \n suprafa]` de 9001 mp, nr. cadastral 5108, \nscris
\n Cartea Funciar` nr. 71101, provenit` din conversia de
pe hârtie a CF nr. 7414, de]inut \n baza contractului de
vânzare - cump`rare autentificat sub nr. 509 din
10.10.2008, emis de BNP Cremenitchi Daniela, bun
comun de]inut \n coproprietate de c`tre dl. Pitigoi Lu-
cian [i dna. Pitigoi Carmen \n cot` de 1/3 [i dna. Stampfl
Mihaela \n cot` de 2/3. Pre] de pornire a licita]iei 4476
lei. - Cota de 1/2 din bunul imobil - Teren extravilan \n
suprafa]` de 10000 mp, bun comun cu dna. Pitigoi Car-
men, situat \n localitatea Miroslava, jud. Ia[i, nr. cadas-
tral 6147, \nscris \n Cartea Funciar` nr. 69024, nr. Carte
Funciar` vechi 11259, provenit` din conversia de pe hâr-
tie a CF nr. 11259, de]inut \n baza contractului de vânzare
- cump`rare autentificat sub nr. 1020 din 31.07.2009,
emis de BNP Norocea, bun comun de]inut \n copropri-
etate de c`tre dl. Pitigoi Lucian [i dna. Pitigoi Carmen.
Pre] de pornire a licita]iei 13275 lei. Bunurile imobile mai
sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele sarcini: -
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i prin
procesele verbale de sechestru nr. 201338/30.07.2013, nr.
201336/30.07.2013, nr. 201340/30.07.2013, nr.
66853/12.03.2014. *) Cota de tax` pe valoarea adaugat`
pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24%
\n conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]`
nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -
fiscale care a fost publicat` \n Monitorul Oficial nr. 431
din 28.06.2010. 2. Maica Lumini]a cu domiciliul fiscal în
localitatea Ia[i, Str. Sf. Laz`r nr. 1, bl. Ghica Vod`, sc. 1B, et.
2, ap. 11: - 1/2 din bunul imobil -Teren arabil \n suprafa]`
de 11.900 mp situat \n loc. Poieni, com. Schitu Duca,
jude]ul Ia[i, nr. cadastral 24, \nscris \n Cartea Funciar`
nr. 60760 a com. Schitu Duca, jud. Ia[i, provenit` din
conversia de pe hârtie a CF nr. 36, de]inut \n baza con-
tractului de vânzare cump`rare conform \ncheierii de
autentificare nr. 3578/27.11.2006, bun comun de]inut \n
coproprietate de c`tre dna. Maica Lumini]a [i dl. Maica
Mihai R`zvan. Pre] de pornire a licita]iei 39750 lei. Bunul
imobil mai sus men]ionat este grevat de urm`toarele
sarcini: 1. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i, proces verbal de sechestru nr. 178783/15.05.2013. *)
Cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% \n conformitate
cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pen-
tru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal [i alte m`suri financiar - fiscale care a fost
publicat` \n Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 3.
Tomaseschi Sava - Dragomir cu domiciliul fiscal în local-
itatea Ia[i, str. Minervei nr. 8, bl. 845, sc. A, et. 3, ap. 9: -
Teren \n suprafa]` de 814 mp situat \n intravilanul Mu-
nicipiului Ia[i, zona Bucium, identificat cu num`r cadas-
tral al bunului imobil 15575, sector cadastral 138,
categoria de folosin]` - cur]i construc]ii, amplasat \n
parcela 1 (5097) [i dou` beciuri având numere de con-
struc]ii C1 [i C2. Pre] de pornire a licita]iei 54.347 lei.
Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - proces verbal de sechestru nr.
179564 din 12.06.2013. *) Cota de tax` pe valoarea adau-
gat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de
24% \n conformitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri fi-
nanciar - fiscale care a fost publicat` \n Monitorul Oficial
nr. 431 din 28.06.2010. 4. Qamar (Iovita) Alexandra Vasil-
iana cu domiciliul fiscal \n localitatea Ia[i, Bd. Mangeron
nr. 26, bl. A6, sc. A, et. 3, ap. 14. - Teren \n suprafa]` de
2617 mp (Arabil - 2302,48 mp, fânea]` -132,66 mp, drum
- 181,86 mp.) situat în extravilan com. Barnova, jud. Ia[i
cu num`rul cadastral al corpului de proprietate 2694,
înscris în Cartea Funciar` nr. 66130 (provenit` din con-
versia de pe hârtie a CF 2748) a com. Barnova, jud. Ia[i,

de]inut în baza contractului de vânzare - cump`rare nr.
3602/21.07.2006 emis de BNP Sora Barzu. Pre] de
pornire a licita]iei 24375 lei. Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Adminis-
tra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, proces verbal
de sechestru nr. 201302/29.07.2013. - Teren \n suprafa]`
de 10.000 mp situat în extravilan com. Popricani, jud.
Ia[i având categoria de folosin]` arabil, cu num`rul
cadastral al corpului de proprietate 926, înscris în Cartea
Funciar` nr. 61311 (provenit` din conversia de pe hârtie
a CF 1092) a com. Popricani, jud. Ia[i, de]inut \n baza con-
tractului de vânzare cump`rare 2877/04.06.2007 emis
de BNP Barzu. Pre] de pornire a licita]iei 9375 lei. Bunul
imobil mai sus men]ionat este grevat de urm`toarele
sarcini: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i, proces verbal de sechestru nr. 201302/29.07.2013. *)
Cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% \n conformitate
cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pen-
tru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal [i alte m`suri financiar - fiscale care a fost
publicat` \n Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 5.
Anghelache Marius Marian cu domiciliul fiscal în local-
itatea Ia[i, str. Canta nr. 53, bl. 521, sc. A, et. 2, ap. 2: - bun
propriu - cot` parte 1/2 proprietate a numitului
Anghelache Marius - Marian din terenul \n suprafa]` de
5.000 m.p. situat \n com. Miroslava, \nregistrat \n Cartea
Funciar̀  sub nr. 4670 a com. Miroslava, dobândit \n baza
contractului de vânzare cump`rare nr. 3.104/18.08.2006
la BNP Macovei Raluca Mihaela, nr. cadastral 4.390 care
se compune din: – p 1 (2058/14) - parcel` arabil` extrav-
ilan \n suprafa]` de 3.476 m.p.; - p 2 (2058/15) – parcel`
livezi \n suprafa]` de 1.524 m.p. Pre] de pornire a licita]iei
5512 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - proces verbal de sechestru nr.
34486 din 06.08.2009. *) Cota de tax` pe valoarea adau-
gat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de
24% \n conformitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri fi-
nanciar - fiscale care a fost publicat` \n Monitorul Oficial
nr. 431 din 28.06.2010. 6. Cioclu Ionu] Mihai cu domicil-
iul fiscal \n localitatea Ia[i, str. Vladiceni nr. 14, bl. C1, sc.
T1, et. 1, ap. 59: Cot` indiviz` – 1/2 - din teren \n suprafa]`
de 1881 mp (împreun` cu Cioclu Marcel Iulian) situat în
extravilan com. Miroslava, jud. Ia[i având categoria de
folosin]` arabil, cu num`rul cadastral al corpului de pro-
prietate 247/1/1/1/1/1, înscris în Cartea Funciar` nr. 72053
(provenit` din conversia de pe hârtie a CF 6407) a com.
Miroslava, jud. Ia[i. Pre] de pornire a licita]iei 29.000 lei.
Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - proces verbal de sechestru nr.
179023 din 22.05.2013. *) Cota de tax` pe valoarea adau-
gat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de
24% \n conformitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri fi-
nanciar - fiscale care a fost publicat` \n Monitorul Oficial
nr. 431 din 28.06.2010. 7. Adomnicai Antonel cu domicil-
iul fiscal \n sat Tome[ti, comuna Tome[ti - Teren situat \n
comuna Tome[ti, jude]ul Ia[i, \n suprafa]` de 4998 mp,
\nregistrat \n Cartea Funciar` nr. 60778 - comuna
Tome[ti provenit` din conversia de pe hârtie a CF vechi
nr. 4408, nr cadastral 2816, act notarial nr. 415/13.11.2008
emis de BNP Gabriela Claudia Enache. Pre] de pornire a
licita]iei 77.400 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este
grevat de urm`toarele sarcini: Sarcini: SC Sabo Trans SRL
- se \nscrie certificatul nr. 146/2010 prin care atest` c`
pe rolul biroului BEJ Zabolotnai se afla \nscris dosarul
de executare silit` nr. 146/2010, \nregistrat cu nr.
36101/06.05.2010; OTP Bank România SA - se \nscrie
soma]ia de plat` precum [i cheltuieli de executare,
\nregistrat cu nr. 40866/21.05.2010; Raiffeisen Leasing
IFN SA prin BEJ Cezar Andrei - 117316/13.12.2011, Act ad-
ministrativ certificat din dosarul de executare nr.
35/2011/02.12.2011 emis de BEJ Cezar Andrei, \nregistrat
cu nr. 117313/13.12.2011; Raiffeisen Leasing IFN SA se
noteaz` certificatul emis \n dosarul de executare nr.
35/2011, \nregistrat cu nr. 117316/13.12.2011. 5.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - pro-
ces verbal de sechestru nr. 57577 din 28.12.2011. *) Cota de
tax` pe valoarea adaugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile/ imobile este de 24% \n conformitate cu preved-
erile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modifi-
carea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal [i alte m`suri financiar - fiscale care a fost publi-
cat` \n Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 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 vânzarii 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 RO54 TREZ 4065 067X
XX01 9752), deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, ben-
eficiar DGRFP Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus \n limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante; declara]ie pe proprie r`spundere aut-
entificat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost re-
spectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/2004,
pentru aprobarea normelor metodologice a O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`
\n sensul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici prin

persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva 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 - 174
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 Guver-
nului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la AJFP Ia[i, str. Sfântul Laz`r, nr. 1 camera 2, sau la tele-
fon 213332, int. 3003. Data afi[`rii: 26.06.2014.

Debitorul SC Arietis Impex SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la
vânzare: 1. Autoturism Dacia Logan, pre] pornire licitatie
–6.101,36 Lei exclusiv TVA; 2.Autoturism Audi A6 Break,
pre] pornire licita]ie –56.910,25 Lei exclusiv TVA;
3.Autoutilitara Fiat Doblo, pre] pornire licita]ie
–17.645,08 Lei exclusiv TVA; 4.Autoutilitara Hyundai H 1,
pre] pornire licita]ie –40. 980,74 Lei exclusiv TVA; 5.Mi-
jloace fixe [i obiecte de inventar, apar]inând SC Arietis
Impex SRL în valoare de 14.498,67 Lei exclusiv TVA; 6.Stoc
de marf`, apar]inând SC Arietis Impex SRL în valoare de
146.971,42 Lei exclusiv TVA. Pre]ul Regulamentului de
licita]ie pentru bunurile aflate în proprietatea SC Arietis
Impex SRL este de 500,00 lei exclusiv TVA. -Pre]ul de
pornire al licita]ilor pentru autovehicule, mijloace fixe,
obiecte de inventar [i stocul de marf` apar]inând SC Ari-
etis Impex SRL reprezint` 100% din valoarea de pia]`
exclusiv TVA, ar`tat` în Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi
ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în pre-
alabil la 021.318.74.25. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr. RO15 BITR
0030 1006 3364 RO01 deschis la Veneto Banca s.p.c.a
Ag. Ploie[ti pân` la orele 14.00 am din preziua  stabilit`
licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei, -achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Regula-
mentului de licita]ie pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru au-
tovehicule, mijloacele fixe, obiectele de inventar [i
stocul de marf` prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în
data de 17.07.2014, ora 10.00, iar dac` bunurile nu se ad-
judec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii
vor fi în data de 24.07.2014, 31.07.2014, 07.08.2014,
14.08.2014, ora 10.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploie[ti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Jude] Prahova.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii
suplimentare [i vizionare apela]i tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site
www.dinu-urse.ro. 

Debitorul SC Tamina 2003 SRL cu sediul social în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Gh. Ionescu {i[e[ti, nr.45, bl.IA3,
sc.3, ap.12, jude]ul Mehedin]i, J25/92/2003, CIF: 15251701,
aflat în procedur` de faliment în dosar nr.
6068/101/2011-Tribunalul Mehedin]i, prin lichidator ju-
diciar, Consultant Insolventa SPRL, scoate la vânzare: -
Bunul imobil - proprietate imobiliar` de tip mixt rezi-
den]ial – productiv – teren [i casa - aflat` în localitatea
Dr. Tr. Severin str. Walter M`r`cineanu, nr. 81, jud.
Mehedin]i, teren in suprafata de 1191 mp, casa cu regim
de în`l]ime P+M cu Aria construit` de 279.50 mp, Arie
desf`[urat` de 302.95 mp [i Aria Util` de 224.98 mp. CF:
nr. 15936/N; Nr. Cadastral 5626 la pre]ul de 49530,00
euro f`r` TVA. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, la
data de 30.06.2014 orele 12:00. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de consemnarea la banca, 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
sarcini. Rela]ii la tel: 0742592183 fax:0252354399 email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Con-
sultant Insolven]` SPRL.

PIERDERI
Unguru Gherghina, domiciliat` în Tulcea, str. Sabinelor
nr.21, bl. C1, sc.1, ap.23, jud. Tulcea pierdut certificat infir-
mier` seria G, nr. 00380472 [i certificat sor` voluntar`
nr. 1644, ambele eliberate la data de 29.05.2013 de
Crucea Ro[ie Român`- Filiala Tulcea. Se declar` nule.

Pierdut Autoriza]ie nr. 7074/2007, cu men]iunile ulte-
rioare pentru Farmacia cu Circuit Închis al Agen]iei
Na]ionale Antidrog, B-dul Unirii 37, Bucure[ti, C.U.I.
28716329. Se declar` nul`.

Declar pierdut [i nul contractul cu nr.CC000095440,
apar]inând SC Asirom, agent V`duvescu Andreea Clau-
dia.

SC Provident Financial Romania IFN, C.U.I. 18346091,
J40/1682/2006, Cal. {erban Vod` nr.133, S4, declar`
pierderea Registrului Unic de Control (nul), seria A, nr.
1279219, eliberat în 2008, de Administra]ia Financiar`
S4 Bucure[ti.

Pierdut adeverin]` achitare integral` la Contractul 11607,
pe numele Baluta Gheorghe [i Iuliana. O declar nul`.

SC Miiles Int. SRL, J40/6192/2003, C.U.I. 15417333, Bu-
cure[ti, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil 22, declar` pierdut
carnetul de Document control pentru transport per-
soane în regim ocazional cu seria 051582. Îl declar nul.

SC Cadouri Corporate SRL, cu J23/820/2009 [i C.U.I.
25384047, cu adresa Bd. Eroilor nr.118, bl.A, sc.2, parter,
ap.35, Voluntari, jud. Ilfov, declar (pierdut) nul Certificat
constatator nr. 16679/27.03.2009 pentru ter]i.
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