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OFERTE SERVICIU
Filiala Jude]ean` Prahova a Asocia]iei Comunelor
din România, cu sediul în Comuna Cornu, B-dul
Eroilor, nr.750, telefon: 0244-367.461, fax:
0244.367.402, organizeaz` concurs pentru ocuparea
a dou` posturi de auditor public intern. Concursul
se va desf`[ura în data de 21.08.2014, proba scris` [i
în data de 25.08.2014, interviul. Dosarele de concurs
se pot depune la secretariatul Prim`riei Comunei
Cornu în perioada 07-21 iulie 2014. Detaliile concrete
privind condi]iile de înscriere, actele necesare în-
scrierii precum [i bibliografia de concurs se g`sesc
pe site-ul: www.primariacornu.ro, sec]iunea ACOR.
Pentru informa]ii suplimentare, persoana de con-
tact este doamna Daniela Chi]u, telefon: 0244-
367.461.

CITA}II
Numi]ii, Tocil` Neculai, Gigea Rodica [i Gigea D`nu],
\n calitate de mo[tenitori ai defunctei Gigea Valeria,
sunt cita]i s` se prezinte \n data de 12.09.2014, la
Judec`toria Suceava, p`r]i \n dosarul nr.
7653/314/2013, ce are ca obiect fond funciar.

SC Almarom Impex SRL, sediul în Str. Anton Pann
16B, Bucure[ti, în calitate de debitor, Arseni Andreea-
Georgiana –curator, sunt citate la Judec`toria Sec-
torului 2, Bd. Unirii 37, Sector 3, în dosarul nr.
7040/300/2014, litigii cu profesioni[tii, ordonan]`
de plat`- OUG, la data de 15.09.2014 ora 8.30, camera
113, Complet 1u2, în proces cu SC Inorogul Impex SRL
creditor.

Pârâta Enache R`di]a, cu ultimul domiciliu în com.
C.A. Rosetti, jud. Buz`u, este citat` la Judec`toria
Pogoanele, jud. Buz`u în data de 21.07.2014, orele
9.00, în  dosar civil nr. 666/282/2014, având ca
obiect divor], reclamant fiind Enache Gheorghe.

Judec`toria Vaslui, ds. 4605/333/2012, sentin]a civil`
nr. 1631/04.04.2013. |n numele legii, hot`r`[te: Ad-
mite ac]iunea civil` formulat` de reclamantul
Popovici Dan, domiciliat în com. Muntenii de Jos,
jud. Vaslui, \n contradictoriu cu p~r~ta Popovici Vior-
ica, domiciliat` \n com. Tanacu, jud. Vaslui, la fam
Buculet Ioan, citatat prin publicitate. Desface prin
divor], din culpa p~r~tei, c`s`toria p`r]ilor \ncheiat`
la data de 16.04.1988, \nregistrat` la Prim`ria Com.
Muntenii de Jos, jud. Vaslui sub nr. 07/1988. Dispune
ca p~r~ta s` revin` la numele avut anterior c`s`to-
riei de Bugulet. Cu drept de apel \n 30 de zile de la co-
municare. Pronun]at` \n [edin]a public`, azi,
04.04.2013.

Laz`r Sabina, identificat` prin carte de identitate
seria RD num`rul 437156, CNP 2400308400537,
domiciliat` în municipiul Bucure[ti, Sector 6, Strada
Drumul Taberei, num`rul 26, bloc T1, scara 1, aparta-
ment 110, este chemat` în calitate în calitate de
pârât` la Judec`toria Slobozia, cu sediul în municip-
iul Slobozia, Bulevardul Cosminului, num`rul 12,
jude]ul Ialomi]a, în dosar num`rul 5513/312/2013, cu
termen de judecat` la 09.09.2014, orele 08:30,
având ca obiect hot`râre care s` ]in` loc de act aut-
entic de vânzare-cump`rare. În caz de neprezentare
procesul se va judeca în lipsa p`r]ilor.

Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` petenta
Solzia Marcela a solicitat Judec`toriei Bra[ov s` se
constate c` a dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului situat în Ora[ul Ghim-
bav str. Râului nr. 435 (fostul nr. 334), jude]ul Bra[ov,
înscris în CF nr. l02745-Ghimbav (provenit` din con-
versia de pe hârtie a CF nr. 444), cu nr. top. 174, com-
pus din teren, având categoria de folosin]` cur]i,
construc]ii, în suprafa]` de 115 mp (suprafa]a din CF
de hârtie fiind de 115,20 mp), descris la A1 [i cu nr.
top. 174 având indicator cadastral C1, compus din
cas` de lemn, descris la A 1.1, cu îndeplinirea
condi]iilor prev`zute de art. 1051 Cpc. Persoanele in-
teresate pot face opozi]ie la Judec`toria Bra[ov cu
precizarea c`, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urm` publica]ii, se va trece la
judecarea cererii. Soma]ia face parte integran`a din
încheierea pronun]at` la data de 17.06.2014.

SOMA}II
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 18
iunie 2014. Având în vedere cererea formulat` de
reclaman]ii Danci Maria, CNP 2681018241663 [i
Danci Gheorghe, CNP 1710714241656, ambii cu domi-
ciliul în Sighetu Marma]iei, str. Locul Târgului nr.
22/A, jud. Maramure[, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului în natur` teren arabil situat în
Sighetu Marma]iei, str. Locul Târgului nr. 22A, în
suprafa]` de 1253 mp, înscris în CF nr. 58514 Sighetu
Marma]iei, nr. top 5984/1/a/2/2/2 ce urmeaz` a fi
dezmembrat, persoanele interesate care pot dovedi
un drept sau un interes legitim au dreptul de a for-
mula opozi]ie în termen de [ase luni de la publi-
carea prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen
de [ase luni de la emiterea publica]iei prezentei
soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va pro-
ceda la judecarea cererii formulate de reclaman]i.
(Dosar nr. 1179/307/2014).

DIVERSE
|n seara zilei de 23.05.2009, respectiv 24.05.2009, SC
Com Cant 91 SRL Club Krypton, din localitatea
Craiova, a \ngr`dit accesul unui num`r de 6 tineri de
etnie rom` \n localul deschis publicului larg, fapt ce
a reprezentat o excludere pe baz` de etnie. Faptul
reprezint` un act de discriminare, iar SC Com Cant 91
SRL \[i cere scuze pentru nepl`cuta situa]ie \n care
au fost puse persoanele de etnie rom`.

SC Davis International Fruit SRL, J52/245/2014, C.U.I.
33165188, pc. lucru Com. Vidra, sat Sinte[ti, str. Troi]ei
nr.2, jud. Ilfov, titular al activit`]ii Comer] cu ridicata
al de[eurilor [i resturilor, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de ob]inere a autoriza]iei
de mediu pentru activitate. Informa]iile privind
poten]ialul impact asupra mediului al activit`]ii pot
fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul Morii nr.1,
sector 6, Bucure[ti, tel./ fax 340.15.21 /0746.248.440.
Observa]iile publicului se primesc zilnic, la sediul
A.P.M. Ilfov.

SC GAB&MET. FER. SRL, J52/689/2013, C.U.I.
32587630, pc. lucru Com. Vidra, sat Sinte[ti, str. Prin-
cipal` nr.406, jud. Ilfov, titular al activit`]ii Comer]
cu ridicata al de[eurilor [i resturilor, anun]` publicul
interesat asupra depunerii solicit`rii de ob]inere a
autoriza]iei de mediu pentru activitate. Informa]iile
privind poten]ialul impact asupra mediului al ac-
tivit`]ii pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov, str.
Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucure[ti, tel./ fax 340.15.21
/0746.248.440. Observa]iile publicului se primesc
zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Aurel Liscan, notific` prin
prezenta, numirea \n calitate de lichidator judiciar
al Dumalex Group SA pe Evrika Insolvency IPURL, de-
semnat prin \ncheierea de [edin]` 03.07.2014, pro-
nun]at` de Tribunalul Ilfov, Sec]ia a VII-a Civil`, \n
Dosar nr. 866/93/2012, prin care s-a dispus
\nlocuirea lichidatorului judiciar Fineco Insolvency
SPRL cu lichidatorul judiciar Evrika Insolvency IPURL.

Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin  sentinta civil`
nr.1037/24.06. 2014 a dispus deschiderea procedurii
simplificate a falimentului împotriva debitorului SC

Auto Hail Service SRL Bistri]a, dosar nr.
2166/112/2014, desemnând ca lichidator judiciar cab-
inetul individual de insolven]` {erban Simion, cu
sediul \n Bistri]a str. Vadului nr. 4. Procedura se va
desf`[ura la urm`toarele termene: 1. termen limit`
pentru  \nregistrarea cererilor de admitere a
crean]elor: 11.08. 2014;  2.termen pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area, comunicarea [i pub-
licarea în BPI a tabelului  preliminar al crean]elor la
data de 22.08. 2014; 3.termen pentru depunerea
eventualelor contesta]ii la 5 zile de la publicarea \n
BPI a tabelului preliminar de crean]e; termen pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor la data de
8.09.2014. Adunarea creditorilor se va desf`[ura în
ziua de 28.09.2014 ora 10:00 la sediul secundar al
lichidatorului din Bistri]a, str. Simion B`rnu]iu nr. 40.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Vaslui. Nr. 19081/ 04.07.2014.
Anun]. Având în vedere prevederile art. 13 alin nr. 2
[i art. nr. 16 din Ordinul Ministerului Finan]elor Pub-
lice nr. 1009/ 2007 privind procedurile de selec]ie a
practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`, al`turat v` trans-
mitem: Invita]ie Participare. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Vaslui, invit` practi-
cienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicienilor în
insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal` pentru Zona XII s` depun`, pân` cel
târziu la data de 30.05.2014 ora 12.00 oferte în ved-
erea desemn`rii unui practician în insolven]`
privind urm`torii debitori afla]i pe rolul Tribunalu-
lui Vaslui: 1. SC Trust Conagro SRL Bârlad; 2. SC Built-
stone SRL Vaslui; 3. SC Badiu Trans Service SRL Vaslui;
4. II Beleuta Elena Vaslui; 5. SC Tomalis SRL Vaslui; 6.
SC Nomolos Mob SRL Vaslui; 7. SC Birdocos SRL Hu[i;
8. SC Pildor SRL Vaslui; 9. SC Mona-Minoris SRL Hu[i;
10. SC  Icomet Construct SRL Hu[i; 11. SC Codru Agro
SRL Hu[i; 12. SC Fic Impex SRL Hu[i; 13. Filip Toma-
Claudiu PFA Hu[i; 14. SC Iliamir SRL Negre[ti; 15. SC
Comstar Haulica SRL Vaslui. Ofertele vor fi întocmite
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 4, art. 14,
art. 16 din Ordinul ANAF nr. 1009/2007 cuprinzând:
-adresa prin care î[i manifest` interesul de a fi
numi]i în calitate de administrator judiciar/ lichida-
tor; -onorariul lunar solicitat de practician; -onorar-
iul de succes solicitat de practician; -declara]ia pe
propria r`spundere din care s` rezulte c` ofertantul
nu se afl` în situa]ia de incompatibilitate sau con-
flict de interese cu debitorul care urmeaz` s` fie
numit; -declara]ia 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 aceasta declara]ie va fi
ata[at` câte o prezentare a fiecarei persoane [i
dovada c` are încheiat un contract de munc`, de co-
laborare, c` exist` un raport juridic cu ofertantul,
pentru fiecare persoan` în parte); -strategia de re-
organizare [i /sau lichidare, cu program în 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 ca în baza acesteia s`
putem efectua departajarea ofertan]ilor în cazul în
care ace[tia ar cumula acela[i punctaj, conform art.
15, alin 2 din OMFP nr. 1009 /2007; -conform art.15
comisia se va întruni în ziua de 25 iulie 2014 ora
10.00 [i va puncta ofertele, declarând câ[tig`toare
oferta care ob]ine cel mai mare punctaj. Docu-
menta]ia va fi depus` în original la sediul AJFP
Vaslui, strada {tefan cel Mare, nr. 56, et 2, Secretariat,
în plic închis, toate paginile fiind numerotate, ini]ial-
izate [i [tampilate.

LICITA}II
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul fiscal or`[enesc
Târgu Neam]. Nr. 8046/03.07.2014. Anun], ast`zi
03.07.2014. Prin prezenta se face cunoscut în temeiul
art. 148 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
ale art. 75 din Legea 85 din 25.06.2014 privind pro-
cedurile de prevenire a insolven]ei [i de insolven]`,
c` se suspend` licita]ia din ziua de 23, luna iulie, anul
2014, ora 12.00, în localitatea Tg. Neam], B-dul [tefan
Cel Mare, nr. 48, licita]ie public` bunuri mobile,
Autoutilitar` DAF, an fabrica]ie 2008, 12580 cmc, cu-
loare ro[u + Semiremorc` basculant` Meiller, pro-
prietate a debitorului SC Stone Trans SRL cu
domiciliul fiscal în sat V`ratec, com. Agapia, jud.
Neam], cod de identificare fiscal`: 23129463. 

Lichidator judiciar vinde \n bloc prin licita]ie la pre]
total de 558.120 lei + TVA proprietate imobiliar` in-
dustrial` (teren intravilan 4.301 mp, hal` produc]ie),
utilaje, obiecte de inventar, autoturism AUDI A6, sit-
uat \n Urla]i, jud. Prahova. Licita]iile se organizeaz`
la 12.07.2014, 18.07.2014, 27.07.2014, 30.07.2014 [i
05.08.2014, la ora 14:00 la Hotelul Central din
Ploie[ti, Bd. Republicii nr. 1. Informa]ii la
0744.688.623.

Consiliul Local al Comunei Borca, jude]ul Neam], cod
fiscal 2614139, cont RO27TREZ49421A300530XXXX
deschis la Trezoreria Bicaz, te/fax 0233-268.005,
0233.268.000, organizeaz` licita]ie public` deschis`
\n ziua de 31.07.2014, ora 13:00 \n vederea concesiu-

nii urm`toarelor suprafe]e de teren: - 30.258 mp
teren din sat Soci, Comuna Borca, jude]ul Neam]; -
2.480 mp teren din punctul Rate[, comuna Borca,
jude]ul Neam]; - 701 mp teren din sat Sabasa, co-
muna Borca, jude]ul Neam]. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia oric`rei persoane in-
teresate pe suport de h~rtie la biroul contabilitate,
achit~nd contracostul multiplic`rii acesteia. Data
limit` de depunere a ofertelor este 30.07.2014, ora
15:00 \ntr-un singur exemplar la sediul Prim`riei
Borca. {edin]a public` de deschidere a ofertelor va
avea loc la data de 31.07.2014, ora 13:00, la sediul
Prim`riei Borca. Instan]a competent` \n
solu]ionarea litigiilor ap`rute este sec]ia de con-
tencios administrativ a Tribunalul Neam], localitatea
Piatra Neam], Str. Republicii nr. 16, telefon/fax
0233.021.294. Caietele de sarcini pot fi procurate con-
stracost de la sediul Consiliului Local Borca contabil-
iate.

Prim`ria ora[ului P`t~rlagele, cu sediul \n ora[ul
P`t~rlagele, cu sediul \n ora[ul P`t~rlagele, Str. N.
B`lcescu nr. 108, jud. Buz`u, scoate la licita]ie prin
strigare \n vederea v~nz`rii unui autoturism Aro,
care nu mai este \n stare de func]ionare. Pre]ul
minim de pornire la licita]ie este de 2500 lei. Licita]ia
va avea loc la data de 22.07.2014, ora 10:00 la sediul
Prim`riei unde poate fi v`zut [i bunul, iar \n caz de
neadjudecare, se va relua licita]ia \n data de
28.07.2014, ora 10:00 respectiv la data de
04.08.2014, ora 10:00 la sediul Prim`riei. Persoanele
interesate de cumpr`rea acestui bun sunt obligate
s` depun` la sediul prim`riei la data de 21.07.2014
urm`toarele. a) chintan]a de achitare a cotei de chel-
tuieli de participare la licita]ie, \n  cunatum de 1%
din valoarea bunului eliberat` de casieria prim`riei.
b) copie de pe certificatul de \nmatriculare la Reg-
istrul Comer]ului [i codul fiscal, pentru persoanele
juridice rom~ne, sau actul de identitate pentru per-
soanele fizice. Rela]ii spulimentare pute]i ob]ine la
tel. 0238-550.001, fax 0238-550.001, 0238-550.966 -
persoan` de contact Mih`lcioiu Marian.

Anun] licita]ie: SC Ap`-Canal 2000 SA, cu sediul so-
cial în Municipiul Pite[ti, b-dul. I.C. Br`tianu, nr. 24 A,
Jude]ul Arge[, înmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului Arge[ sub nr.J03/185/2000, CUI
13009001, având ca obiect principal de activitate
„Captarea, tratarea [i distribu]ia apei - COD CAEN
3600”, capital social subscris [i integral v`rsat este
în valoare de 10.139.510 lei, num`r total de ac]iuni
1.013.951, cu valoarea nominal` de 10 (zece)
lei/ac]iune,  având ca ac]ionari unit`]ile administra-
tiv teritoriale: municipiul Pite[ti (89,8895%), ora[ul
Coste[ti (0,1830%), ora[ul {tef`ne[ti (4,8500%),
ora[ul Topoloveni (0,1940%), jude]ul Arge[
(0,1247%), comuna Albota (0,7704%), comuna Bas-
cov (0,2232), comuna Bârla (0,0394%), comuna
Bradu (1,5008%), comuna Buzoe[ti (0,0807%), co-
muna C`teasca (0,0009%), comuna M`r`cineni
(0,8203%), comuna Meri[ani (0,0355%), comuna
Mo[oaia (1,0571), comuna Ruc`r (0,0915%), comuna
Ti]e[ti (0,0425%), comuna Stolnici (0,0965%), orga-
nizeaz` în data de 25.07.2014, ora 12:00, la sediul s`u
din Municipiul Pite[ti, Calea Craiovei, nr. 38, Jude]ul
Arge[ (în cl`direa OTP Bank), licita]ie public` de-
schis`, cu strigare, pentru vânzarea bunului „spa]iu
comercial compus din teren în suprafa]` de 153 mp
[i o construc]ie situat` pe acesta tip S+P+1E+2E
par]ial, în suprafa]` construit` la sol de 81 mp [i o
suprafa]` util` total` de 326,05 mp”. Bunul este sit-
uat în municipiul Pite[ti, Calea Bascov , nr.43, jude]ul
Arge[ [i apar]ine domeniului privat la SC Ap`-Canal
2000 SA Pite[ti. Licita]ia deschis` cu strigare se va
face dup` regula licita]iei competitive sau olandeze,
respectiv la un pre] în urcare sau în sc`dere, în
func]ie de raportul dintre cerere [i ofert`. Licita]ia
se va organiza în data de 25.07.2014, începând cu ora
12:00, numai cu participan]ii declara]i accepta]i.
Pre]ul de pornire al licita]iei: 536.971 lei, f`r` TVA.
Vânzarea poate fi efectuat` [i în condi]iile art.141
alin.2 lit.f din Codul fiscal (cu scutire de TVA). Pasul
de licita]ie: 5% din pre]ul de pornire, respectiv
26.849 lei, f`r` TVA. Condi]iile pe care trebuie s` le
îndeplineasc` poten]ialii achizitori, pentru a fi
admi[i la licita]ie, sunt prev`zute în „Caietul de
sarcini”. Caietul de sarcini al licita]iei poate fi ridicat
de la sediul SC Ap` - Canal 2000 SA din Municipiul
Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu nr.24A, jude]ul Arge[ - Ser-
viciul Rela]ii Publice, în zilele lucr`toare, începând cu
data de 09.07.2014, între orele 08:00-16:30, pân` cel
târziu la data de 15.07.2014, ora 16:30. Taxa de partic-
ipare la licita]ie  este de 1000 lei f`r` TVA [i se poate
achita la casieria SC Ap` - Canal 2000 SA din Mu-
nicipiul Pite[ti, b-dul I.C. Br`tianu nr. 24A, jude]ul
Arge[ sau prin ordin de plat` în contul RO93 BRDE
030S V057 3458 0300 deschis la BRD - Sucursala
Pite[ti. Pentru participarea la licita]ie este obligato-
rie achitarea taxei de participare la licita]ie care in-
clude [i achizi]ionarea Caietului de sarcini. Taxa de
participare la licita]ie nu se restituie ofertan]ilor.
Documentele pe baza c`rora se va elibera Caietul de
sarcini sunt: dovada achit`rii taxei de participare la
licita]ie; împuternicire scris` din partea ofertantu-
lui persoan` juridic` acordat` persoanei care
reprezint` ofertantul [i copia c`r]ii de identitate a
persoanei împuternicite; copia c`r]ii de identitate a
ofertantului persoan` fizic`. Garan]ia de participare:
20%  din pre]ul de pornire al licita]iei, respectiv
107.394 lei f`r̀  TVA. Garan]ia de participare se achit`
prin transfer bancar în contul SC Ap` - Canal 2000 SA
RO93BRDE030SV05734580300 deschis la BRD - Su-
cursala Pite[ti. Dovada achit`rii se face cu ordinul de
plat` confirmat de banca emitent`. Pentru partici-
parea la licita]ie, ofertan]ii vor depune la sediul SC

Ap` - Canal 2000 SA Pite[ti din Municipiul Pite[ti, b-
dul. I.C. Br`tianu, nr. 24A, jude]ul Arge[, docu-
mentele de participare prev`zute de „Caietul de
sarcini”, pân` la data de: 18.07.2014, ora 16:30. De-
schiderea plicurilor cu documentele de participare la
licita]ie se va face în prezen]a tuturor ofertan]ilor, la
sediul SC Ap` - Canal 2000 SA din Municipiul Pite[ti,
Calea Craiovei, nr. 38, Jude]ul Arge[ (în cl`direa OTP
Bank), la data de 21.07.2014, ora 12:00. Verificarea [i
analizarea documentelor de participare la licita]ie
se va face de c`tre comisia de licita]ie în maxim 3
zile lucr`toare de la data [edin]ei de deschidere.
Lista cuprinzând ofertan]ii accepta]i, care au depus
documenta]ia complet` de participare la licita]ie,
se va afi[a la sediul SC Ap` - Canal 2000 SA din Mu-
nicipiul Pite[ti, b-dul. I.C. Br`tianu, nr. 24A, jude]ul
Arge[, la data de 23.07.2014, ora 16:30. Licita]ia cu
strigare se va desf`[ura în data de 25.07.2014, ora
12:00, numai cu participan]ii declara]i accepta]i.
Modalitatea de plat` a pre]ului adjudecat: maxim
5(cinci) rate egale trimestriale, din care prima rat`
egal` cu 20% din pre]ul de pornire al licita]iei se va
achita în termen de 10 zile de la data încheierii con-
tractului de vânzare-cump`rare în form` autentic`,
conform caietului de sarcini. Persoana de contact
pentru rela]ii referitoare la licita]ie: dl. Marinescu
Mihail (tel. 0743100234, fax: 0248210146). Comisia
de licita]ie.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Colectare Contribuabili
Mijlocii. Nr. înreg. ANSPDCP: 20.010. Dosar de exe-
cutare silit` nr. 756668/2014. Nr. 158287 din
02.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2014 luna iulie ziua 02. În temeiul art.
162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua
de 23, luna iulie, orele 10.00, anul 2014, în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului: SC Mica Industrie [i Prest`ri Servicii
SRL, cu domiciliul fiscal în oras Cajvana, nr. 1996,
jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 756668:
Nr. Crt. Bunurile asupra c`rora se dispun m`suri
asiguratorii. Date de identificare (Nr. inventar). Val-
oare. Observa]ii referitoare la sarcini. Linie
Panifica]ie, Nr. inv. 169: 1. Cern`tor f`ina alimentar`.
Model SF 100 Italpan. 5775 lei. Liber de sarcini; 2.
Malaxor intensiv bra] spiral. 130/A Logiudice. 13950
lei. Liber de sarcini; 3. Divizor masic oleodinamic au-
tomat. Model SQ30 Vitella. 12900 lei. Liber de
sarcini; 4. Formator rotund. Model ART2T Turri de-
schis cu clopot mare. 16350 lei. Liber de sarcini; 5.
Formator. Model F560-4 Turri cu 4 cilindri. 13275 lei.
Liber de sarcini; 6. Formator. Model FF4 Turri cu 4
cilindri, cu ghidaje laterale inox. 22425 lei. Liber de
sarcini; 7. Dospitor. DOS608024 cu 2 u[i. 19525 lei.
Liber de sarcini; 8. Cuptor rotativ combustibil 60 X
80. Model LFRN P 60 X 80. 30600 lei. Liber de
sarcini; 9. Arz`tor Eco-7R. Lamburghini. 1125 lei. Liber
de sarcini. Total: 125.925 lei. Bunurile mobile mai sus
men]ionate sunt libere de sarcini. DGRFP Ia[i - AJFP
Suceava: Proces - Verbal de sechestru bunuri mo-
bile nr. 151321/04.02.2014. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare prin licita]ie,
respectiv, pân` în ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de vânzare orele 10.00 la sediul AJFP
Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, docu-
menta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, respec-
tiv: 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]ional-
itate român`, copie de pe certificatul unic de înreg-
istrare eliberat de Oficiul Registrul Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respec-
tiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat al
statului [i fa]` de bugetele locale), urmând s` se
prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 – 173 din O.G. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0230/ 521.358,
int. 717. Data afi[`rii: 09.07.2014.

C.N. Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 30.07.2014, ora 11.00,
la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1,
licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închiri-
erea suprafe]ei de 2.000mp teritoriu portuar, din
Portul Bechet. Închirierea teritoriului portuar se va
face pentru desf`[urarea de activit`]i portuare de
operare m`rfuri, prin licita]ie public` deschis` cu
strigare în conformitate cu prevederile: -HG
520/1998 privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu,
modificat` [i completat` cu HG 596/13.05.2009; -

OG 22/1999 republicat`, privind administrarea por-
turilor [i c`ilor navigabile, utilizarea infrastructurilor
de transport naval apar]inând domeniului public,
precum [i desf`[urarea activit`]ilor de transport
naval în porturi [i pe c`ile navigabile interioare;-Or-
dinul MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regula-
mentului privind închirierea înfrastructurii de
transport naval care apar]ine domeniului public al
statului [i este concesionat` administra]iilor portu-
are [i /sau de c`i navigabile interioare.
Documenta]ia de licita]ie, în valoare de 100 lei, la
care se adaug` TVA, poate fi achizi]ionat` de la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului nr.1, în-
cepând cu data de 10.07.2014, iar ofertele pot fi de-
puse la sediul CN APDF SA din Giurgiu, [os. Portului
nr.1, pân` la data de 28.07.2014, ora 16.00. Preciz`m
c` nu se percepe tax` de participare la licita]ie. In-
forma]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel
0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email:
marketing@apdf.ro.  

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r
de \nregistrare ca operator de date cu caracter per-
sonal: 21105. Nr. 58614 / 03 / 04 / din 01.07.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile.
Anul 2014 luna Iulie ziua 01. ?n temeiul art. 159 alin.
(3) lit. d din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat`,
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i, face cunoscut prin prezenta c` \n ziua de 16,
luna iulie, anul 2014, orele 11, \n municipiul
Boto[ani, str. Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Admin-
istra]iei Finan]elor Publice, organizeaz` licita]ie
pentru vânzarea bunului imobil, proprietatea deb-
itorului Societatea Comercial` Super Cadryola SRL,
cu sediul \n localitatea Rauseni, com. Rauseni, jud.
Boto[ani cod de \nregistrare fiscal` 26050355,
dosar de executare nr. 121730 / 2014, astfel: Spa]iul
din Microcomplexul prest`ri servicii situat \n co-
muna C`l`ra[i, parter jud. Boto[ani, \n suprafa]`
construit` de 24.18 mp, identificat cu nr. cadastral
79/0:4 \nscris \n CF 50028 - C1 – U1 a comunei
C`l`ra[i (provenit` din conversia de pe hârtie a CF
41, imobil dobândit \n baza contractului de vânzare
cump`rare, autentificat sub nr. 10787 / 29 decem-
brie 2009 de c`tre Biroul Notarilor Publici Asocia]i
Reta Anitei – Ana – Maria Vatavu, pre] pornire
licita]ie 11238 lei. Parcel` teren \n suprafa]` de 1450
(una mie patru sute cincizeci ) mp teren (1418 m.p.
suprafa]` din m`suratori) situat` \n intravilanul
satului C`l`ra[i, com. C`l`ra[i, jud. Boto[ani, \n p.c.
261/4 identificat` cu nr. cadastral 193, \nscris` \n CF
50026 a comunei C`l`ra[i (provenit` din conver-
sia de pe hârtie a CF nr. 128, imobil dobândit \n
baza contractului de vânzare cump`rare, autentifi-
cat sub nr. 10379 / 08 decembrie 2009 de c`tre
Biroul Notarilor Publici Asocia]i Reta Anitei – Ana
– Maria Vatavu, pre] pornire licita]ie 10099 lei.
Total 21337 lei, exclusiv TVA (licita]ia II). Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
\nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: oferta de cump`rare;
dovada pl`]ii taxei de participare, care reprezint`
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; \mputerni-

cirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant;
dovada emis` de creditorii fiscali, \n copie, c` nu
au obliga]ii de plata la bugetul de stat [i bugetul
local; pentru persoanele juridice copie de pe certi-
ficatul unic de \nregistrare fiscal`, eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului; pentru persoanele
fizice copie de pe actul de identitate. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi
lucr`toare \nainte de desf`[urarea licita]iei, respec-
tiv 15 iulie 2014, la sediul Administra]iei Finan]elor
Publice municipale Boto[ani. Plata se va face \n
contul nostru de disponibil nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria
municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri \n
legatur` cu acest anun] publicitar \l pute]i contacta
pe d-l. Beldie Demi la sediul Administra]iei
Finan]elor Publice municipale Boto[ani sau la tele-
fonul 0231/ 607115 \ntre orele 8.00 – 16.00 [i pe
pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF.

PIERDERI
SC Steeleuro Metal SRL anun]` pierderea docu-
mentelor contabile facturi, niruri, balan]e, Bilan]uri,
register, etc, aferente 2008- nov 2013. Le declar`m
nule.

Weizmann Ariana&Partners mandatar al SC Cov-
alact SRL declar pierdute certificatele de înregistrare
m`rci pentru urm`toarele m`rci: fri[ca pentru cafea
M 2006 06620, din SECUIME M 2008 07456 [i de
ferm` M 2008 08110.

Pierdut Certificat Constatator emis în baza legii
359/2004 privind activit`]ile de la sediul profesional
pentru Paraluta Florentina-Irina Persoan` Fizic` Au-
torizat`, eliberat în data de 03.07.2014 în baza de-
clara]iei 235355/01.07.2014.

SC SupportSave Europe SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Sector 3, înregistrat` la Reg. Com. cu J40/8010/2013,
C.I.F. RO 31906420, declar` pierdute urm`toarele: 1.
Certificat de Înregistrare seria B 2774942; 2. Certifi-
catul Constatator nr. 233904/2013. Se declar` nule.

SC Allstar Consulting SRL cu sediul în Bucure[ti, Sec-
torul 4, B-dul Unirii nr.27, bloc 15, scara 3, etaj 1, ap.48,
J40/170/10.01.2008, C.U.I. 23022857, declar nul certi-
ficatul de înregistrare cu seria B num`rul 1119631
eliberat la data 14.01.2008 de O.N.R.C.-T.B.

Matecons Technologies SRL Bucure[ti, Sector 1, str.
Intr. Ing. Zablovschi nr.3, camera 1, J40/12517/2006,
C.U.I. 17414660, declar pierdut [i nul Certificat de în-
registrare seria B nr. 2435428 [i Certificat de înregis-
trare men]iuni nr. 5475 din 16.01.2011.

Pierdut carnet student Facultatea Inginerie Eco-
nomic` Construc]ii, D`n`i]` Victor.

Subsemnatul Gagiu Carmian declar nul (pierdut) ex-
emplarul nr.1 al foii de parcurs pentru transporturi
rutiere ocazionale de persoane national, document
de control nr. 0051545, foaie de parcurs nr.14,
apar]inând firmei Autotrans C`l`tori Filaret SA.

SC Site Project &Management SRL, C.U.I.: 23767356,
J40/7578/2011, având sediul social în Bucure[ti, sec-
tor 4, Str.Principatele Unite, nr. 42, pierdut certificat
constatator emis în baza Legii 359/2004 pentru ac-
tivit`]i desf`[urate la ter]i. Îl declar nul.
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