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OFERTE SERVICIU

VÂNZåRI TERENURI
Vând teren pentru investi]ie! 54.317mp (5ha [i 1/2)
lâng` Slatina pe {os.Na]ional`. 0733.963.709.

CITA}II
Se citeaz` Idu Daniel, cu domiciliul în localitatea
Bude[ti, jude]ul Vâlcea, la judec`toria Rm. Vâlcea, în
data de 20.05.2014, în dosar nr. 12073/288/2013
având ca obiect divor] cu Idu Maria.

Se citeaz` Prim`ria comunei Fulga prin primar \n
proces cu Parohia Fulga de Jos \n dosar
1273/259/2013 la data de 15.04.2014, ora 08:30 la
Judec`toria Mizil Prahova pentru uzucapiune [i ac-
cesiune imobiliar`.

Se citeaz` Banu Daniel, fiul lui Marin [i Dumitra
n`scut la 5.10.1972 domiciliat \n comuna Vl`deni, sat
Vl`deni, Str. Principal` nr. 936, D~mbovi]a la data de
16.04.2014, ora 09:00 la Judec`toria Moreni \n dosar
nr. 8/262/2014 de divor] cerut de so]ia sa Banu
Maria Gabriela. |n caz de neprezentare se va judeca
\n lips`.

Se citeaz` la Judec`toria R`d`u]i, \n data de
12.05.2014, ora 08:30. SC Super Rubber SRl, \n dosar
5338/285/2013, \n proces cu Oyal Polterks SRL,  pen-
tru oblige]ie de a face”, cu sediul social cunoscut \n
Sat Slobozia Sucevei, Comuna Gr`nice[ti, nr. 2A, jud.
Suceava, cu urm`toarele date de identificare: CUI
RO 30409377, J33/534/2012.

Rom~nia. Judec`toria S~nnicolau Mare. Dosar nr.
919/295/2013. Cita]ie nr. 919/295/2013. P~r~ta
V`cu]a Lucica, cu ultim domiciliu cunoscut \n local-
itatea Grece[ti, Gropanele, Jud. Dolj, \n prezent cu
domiciliul necunoscut, este citat` la Judec`toria
S~nnicolau Mare, la data de 17.04.2014, completul 2
zivil, ora 08:30 \n process cu Buza Ioana, \n calitate
de reclamant, cauza av~nd ca obiect “partaj bunuri
comune/lichidarea regimului matrimonial sistarea
st`rii de coproprietate”.

Rom~nia. Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Pra-
hova. Dosar nr. 352/331/2014. Data 18.03.2014. |n
temeiul \ncheierii din data de 17.03.2014, potrivit art.
1051 C. proc.civ. ca urmare a cererii \nregistrare pe
rolul instan]ei sub nr. 352/331/2014, prin care se
invoc` de c`tre reclaman]ii Vintil` Constantin domi-
ciliat \n comuna Izvoarele sat Homor\ciu, Jud. Pra-
hova, Vintil` Maria domiciliat` \n comuna Izvoarele
sat Homor\ciu, jud. Prahova, dob~ndirea deptului de
proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imobilu-
lui teren \n suprafa]` de 2695 mp, situat \n comuna
Izvoarele sat Homor\ciu Tarla 2, Parcela Ps 36/1, A,
36/2, Np 36/3, intravilan av~nd urm`toarele
vecin`t`]i Balea Elena, SNCFR M`neciu – Ploie[ti,
Linea Gheorghe pe dou` laturi, Linea Constantin,
Linea Viorel, drum, se emite prezenta soma]ie. Pen-
tru to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie \n termen de 6
luni de la emiterea celei din urma publica]ii. |n lipsa
opozi]iei formulate \n termen procedural, se va trece
la judecarea cererii. Men]ion`m ca imobilul este
de]inut de c`tre Vintil` Comstantin [i Vintil` Maria
domicilia]i \n comuna Izvoarele sat Homor\ciu, jud.
Prahova. Prezenta soma]ie a fost emis` \n 7 exem-
plare, din care: 1. unul pentru afi[ la imobilul in
litigiu; 2. unul pentru afi[are la u[a instant]ei; 3. unul
pentru afi[are la biroul teritorial de carte funciar`; 4.
unul pentru afi[are la sediul prim`riei \n raza c`reia
este situat imobilul; 5. dou` exemplare pentru a fi
publicate \n ziare de larg` r`sp~ndire, dintre care cel
pu]in unul de circula]ie
na]ional`. Pre[edinte
Dragomir G`lan Cristina
Ioana, Grefier Ariciu
Gabriela Elena.

DIVERSE
Leavis Cont IPURL – lichida-
tor notific` deschiderea
procedurii simplificate a in-
solven]ei privind pe SC Val
Glass Prod SRL, cu sediul \n
V`lenii de Munte, str. Aba-
torului nr. 1, jud. Prahova,
dosar 2036/105/2014 Tri-
bunalul Prahova. Termenul
pentru depunerea
opozi]iilor 10 zile de la
primirea notific`rii,
depunere declara]ie de
crean]` 12.05.2014,
\ntocmire tabel preliminar
22.05.2014, solu]ionare
contesta]ii [i depunere
tabel definitiv 06.06.2014,
adunarea creditorilor
27.05.2014 ora 14:00 la
sediul lichidatorului. Rela]ii
la tel. 0723.880.617.

Simoiu Ovidiu Tiberiu
anun]` publicul interesat
a s u p r a d e p u n e r i i
solicit`rii de emitere a acor-
dului de mediu pentru
proiectul "Sp`l`torie auto,
vulcanizare [i împrejmuire
teren", propus spre a fi am-
plasat în Calea Giule[ti
339A, Sector 6, Bucure[ti.
Informa]iile privind proiec-
tul pot fi consultate la
sediul A.P.M. Bucure[ti din
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sec-
tor 6 [i la sediul SC Ada
Concept Design SRL, în
zilele de luni pân` vineri,
între orele 09.00-12.00. Ob-
serva]iile publicului se
primesc zilnic la sediul
A.P.M. Bucure[ti.

LICITA}II
Leavis Cont IPURL – lichidator pentru SC Anvelos
SRL din Ploie[ti, jud. Prahova, organizeaz` la data
de 10.04.2014 la sediul lichidatorului licita]ie pub-
lic` cu strigare pentru v~nzarea bunurilor deb-
itoarei const~nd \n imobil situat \n Ploie[ti, Str.
Eroilor nr. 29 cu 259 mp teren = 85.400 EURO
(386.600 lei f`r` TVA), depozit frigorific la aceea[i
adres` = 5.860 euro (26.500 lei f`r` TVA), Autospe-
cializat` Mitsubishi = 2000 euro (8.900 lei f`r`
TVA). Rela]ii la telefon 0723.880.617.

Prim`ria municipiului Buz`u cu sediul în str.Unirii
nr.163, fax 0238717950, e-mail:
primbz_cabinet@buzau.ro, organizeaz` la data de
15 aprilie 2014, ora 10.00, sala 24, licita]ie public`
deschis` pentru concesionarea unui imobil propri-
etate public` a municipiului, format din construc]ie
în suprafa]` de 55,00 mp precum [i terenul cur]i-
construc]ii aferent în suprafa]` de 70,69 m.p., imo-
bil situat în municipiul Buz`u, punctul termic
20–Dacia, limitrof blocului A2, în vederea
desf`[ur`rii unor activit`]ii medicale sau conexe
serviciilor medicale. Pre]ul minim de pornire al
licita]iei este de 707,00 euro, pl`tibil în lei la cursul
de referin]` al B`ncii Na]ionale a României din ziua
efectu`rii pl`]ii. Durata concesion`rii este de 49 de
ani. Studiul de oportunitate, caietul de sarcini [i
documenta]ia de atribuire pot fi cump`rate de la
sediul Prim`riei municipiului Buz`u, camera 20.
Costul acestora este de 20 lei. Ofertele se primesc la
registratura Prim`riei Municipiului Buz`u pân` la
data de 14 aprilie 2014, ora 16.30.  Perioada de vala-
bilitate a ofertelor se stabile[te din momentul de-
schiderii ofertelor [i pân` în momentul încheierii
contractului de concesiune. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la telefon 0238-717.881.

B.E.J. Horia P`sculescu, cu sediul în Arad, Bd-
ul.Gen.V.Milea, nr.41, ap.2, jud.Arad, anun]` licita]ie
public` în cadrul dosarului execu]ional nr.254/2013
la data de 24.04.2014, ora 13.00, la sediul B.E.J., în
vederea vânz`rii imobilului compus din cas` [i
teren aferent în suprafa]` de 734mp, situat în
Timi[oara, Str.E.Zola, nr.161, jud.Timi[. Pre]ul a fost
stabilit la suma de 344.136 Lei. Pot participa la
licita]ie numai persoanele care vor depune la dis-
pozi]ia executorului judec`toresc, cel târziu pân` la
data [i ora licita]iei, o cau]iune reprezentând 10%
din pre]ul de începere a licita]iei, iar dovada con-
semn`rii, în original, împreun` cu oferta de
cump`rare -scris`, va fi depus` la executorul
judec`toresc. Persoanele care pretind a avea vreun
drept asupra imobilului, vor anun]a executorul
judec`toresc, înainte de data fixat` pentru vân-
zarea imobilului, sub sanc]iunea de a nu li se mai
lua în considerare. Informa]ii la telefon:
0257.338.433.

SC Com Just SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anun]` scoaterea la vânzare, a activelor so-
ciet`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: activul nr.1:
Spa]iu comercial la parter de bloc P+4E (magazin
alimentar). Adresa: Boto[ani, str. T. Vladimirescu nr.
1, parter, Jude]ul Boto[ani cu num`r cadastral
1255/0;3/2. Suprafa]` construit`: 53,42mp vânzarea
se va face prin licitatie publica cu strigare, cu pre]ul
de pornire redus la 80%, de  31.200 euro (fara TVA)
respectiv 143.822,64lei ( fara TVA). ACTIVUL NR.2.
Spa]iu comercial la parter de bloc P+4E (magazin
COLOR); Adresa: Boto[ani, str. T. Vladimirescu nr. 1,
parter, Jude]ul Boto[ani cu num`r cadastral
1255/0;3/1. Suprafa]` construit`: 95,00mp vânzarea
se va face prin licitatie publica cu strigare, cu pre]ul
de pornire redus la 80%, de  47.600 euro ( fara TVA)
respectiv 219.421,72ei (fara TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmeaz` a
fi scoase la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` anun]e lichidatorul judiciar înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data stabilit` pentru
vânzare, la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, Str.  Vasile Lupu
Nr. 43, Jud. Ia[i, \n data de 04.04.2014 ora 15:00, [i se
va desf`[ura în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolven]ei [i ale regu-
lamentului de vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 05.09.2013. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare [i desf`[urare a licita]iei., Regula-
ment ce poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ]inut
la plata pre]ului de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare [i desf`surare a
licita]iei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana
la termenul de vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, Str. Vasile Lupu Nr. 43,  jud. Ia[i, pân` la data de
04.04.2014 ora 14:00. Rela]ii suplimentare se pot

ob]ine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890

Lichidator judiciar vinde prin licita]ie la pret total de
388.391 lei + TVA: teren intravilan de 632 mp, hala
produc]ie [i teren intravilan aferent de 506 mp, sit-
uat \n C~mpina, Str. Popa {apc` nr. 10 [i nr. 12A, jud.
Prahova. Licita]iile se organizeaz` la 16.04.2014,
09.05.2014 si 04.06.2013, la ora 14:00 la Hotelul Cen-
tral din Ploie[ti, Bd. Republicii nr. 1. Informa]ii la
0744.688.623. SC Ifestos Impex SRL, prin lichidator
judiciar Petcu Viorica IPURL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` în data de 05.05.2014, ora 13,00 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului nr. 26,
bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova spatiu comercial
situat in Câmpina, str. Toma Ionescu, nr. 5, jud. Pra-
hova. |n caz de neadjudecare \n data de 05.05.2014,
se vor mai organiza licita]ii \n urm`toarele dou` zile
de luni, respectiv \n data de 12.05.2014 [i 19.05.2014.
Taxa de participare la licita]ie este de 100 RON plus
TVA, garan]ia de participare este de 10% din val-
oarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plat` în contul de lichidare al SC Ifestos
Impex SRL nr. RO34BTRL03001202697003XX deschis
la Banca Transilvania, Sucursala Ploie[ti sau în nu-
merar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006. |nscrierea la
licita]ie se va face cu cel putin o zi \nainte de data
licita]iei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini con-
form art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind
activele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751

Serviciul Fiscal Or`[enesc Gura Lotrului, în temeiul
art. 162 din OG. nr. 92/2003, privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în data de
18 aprilie 2014, ora 12:00, la sediul din localitatea Bre-
zoi, str. Lotrului, nr. 2A, jud Vâlcea se va ]ine prima
licita]ie public` pentru vânzarea bunului mobil
sechestrat apar]inând debitorului Pupezescu Laura
Camelia cu domiciliul în loc. Voineasa, str. I. Gh.
Duca, bl. T2, sc. D, ap. 4, jude]ul Vâlcea, respectiv:  -
autoturism marca AUDI tipul A4, an fabrica]ie 1997,
carte de identitate seria H numar 241103, num`r de
identificare WAUZZZ8DZVA181914, num`r de înma-
triculare VL-10-LNP, culoare gri, stare buna de
func]ionare, prezenta parbriz fisurat, grila din partea
inferioara a spoilerului fa]` lips`, cutie manuala de
viteze, 5 locuri, putere 81 KW, capacitate cilindrica
1896 cmc, carburant-motorina, norma de poluare
Euro 2, nr. de kilometrii pe bord (km) - 262.246 -
pre]ul de pornire al licita]iei este de 8700 lei (pre]ul
nu include TVA); Men]ion`m c` pentru acest auto-
turism este achitat` taxa de prim` înmatriculare.
Asupra de bunului mobil care face obiectul
publica]iei de vânzare nu sunt înregistrate privilegii
ale altor creditori. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri, s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor respective sunt invita]i s` prezinte, cu cel
pu]in o zi înainte de data licita]iei respectiv
17.04.2014 ora 14,00, ofertele de cump`rare înso]ite
de certificatele fiscale din care s` rezulte c` nu au
datorii la bugetul local [i bugetul general consolidat
al statului, dovada depunerii taxei de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei în
contul A.J.F.P. Vâlcea, CUI 2540988, IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 deschis la Trezoreria
Rm. Vâcea (r`spunderea credit`rii contului indicat
pân` la data ]inerii licita]iei cu suma reprezentând
taxa de participare revine ofertan]ilor),  împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant (prin
procur` special`), pentru persoanele juridice - copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., iar pentru persoanele fizice - copie de pe actul
de identitate; declara]ie pe propria r`spundere (au-
tentificat`) a ofertantului prin care certific` c` nu
este persoana interpus` a debitorului. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 -
173 din O.G. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9,
alin. 2, lit. D) din OG 92/2003, republicat`, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pe baza doc-
umentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prez-
inte la data stabilit` pentru licita]ie la locul fixat  în
acest scop. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru din Brezoi,  sau la telefon nr.
0350/806.539.

Serviciul Fiscal Or`[enesc Gura Lotrului, în temeiul
art. 162 din OG. nr. 92/2003, privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare,  face cunoscut c` în data de
18 aprilie 2014, ora 10:00,  la sediul din localitatea
Brezoi, str. Lotrului, nr. 2A, jud Vâlcea se va ]ine prima
licita]ie public` pentru vânzarea bunului mobil
sechestrat apar]inând debitorului Vilcu Ion Catalin
cu domiciliul în  loc. Brezoi, str. Unirii, bl. M12, sc. A,

ap. 16, jude]ul Vâlcea, respectiv: - autoturism marca
PEUGEOT tipul 406, an fabrica]ie 2003, carte de
identitate seria H num`r 499427, num`r de identifi-
care VF38BRHZF81588442, culoare gri, stare bun` de
func]ionare, prezint` urme u[oare lovire în zona
portierei stanga fa]`, cutie manual` de viteze, 5
locuri, putere 80 KW, capacitate cilindric` 1997 cmc,
carburant-motorina, norma de poluare EURO 3, nr.
de kilometrii pe bord (km) - 243.683 - pre]ul de
pornire al licita]ie este de 5500 lei (pre]ul nu include
TVA); Men]ion`m c` pentru acest autoturism nu
este achitat` taxa de prim` înmatriculare, nefiind
înmatriculat în România. Asupra de bunului mobil
care face obiectul publica]iei de vânzare nu sunt în-
registrate privilegii ale altor creditori. 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 licita]ie.  Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor respective sunt in-
vita]i s` prezinte, cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei respectiv 17.04.2014 ora 14,00, ofertele de
cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din care
s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local [i bugetul
general consolidat al statului, dovada depunerii
taxei de participare reprezentând 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei în contul A.J.F.P. Vâlcea, CUI
2540988, IBAN RO30TREZ6715067XXX003560 de-
schis la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii
contului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine
ofertan]ilor),  împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant (prin procur` special`),  pen-
tru persoanele juridice - copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru per-
soanele fizice - copie de pe actul de identitate; de-
clara]ie pe propria r`spundere (autentificat`) a
ofertantului prin care certific` c` nu este persoana
interpus` a debitorului. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în con-
formitate cu prevederile art. 172 - 173 din O.G.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. 2, lit. D)
din OG 92/2003, republicat`, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pe baza documentelor  solic-
itate ofertan]ii urmeaz` s` se prezinte la data
stabilit` pentru licita]ie la locul fixat  în acest scop.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru din Brezoi,  sau la telefon nr.
0350/806.539.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea
în temeiul art. 162 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în
data de 15.03.2014, orele 12.00, la sediul din mun Rm.
Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine a treia
licita]ie public` pentru vânzarea propriet`]ii imobil-
iare ce apar]ine debitorului SC Vartex Grup SRL cu
sediul în Rm. Vâlcea, str. Depozitelor nr. 20, jud. Vâl-
cea, cod fiscal 12271178, în dosarul de executare nr.
V253, dup` cum urmeaz`:  – Cl`dire spa]ii comer-
ciale [i birouri – 220 mp, situata în Municipiul Rm.
Vâlcea strada Calea lui Traian nr. 245, construit` în
baza Autoriza]iei de construire nr.
533/13097/28.05.2010 emis` de Prim`ria Rm. Vâlcea
(Proces verbal de recep]ie nr. 145/11587/2010) din
funda]ie continu` din beton armat, structur` stâlpi
metalici, pere]i interiori rigips, pere]i exteriori tip
cortina cu sticl` [i zid`rie c`r`mid`; acoperi[
[arpant` metalic`, învelitoare tabl`; instala]ii elec-
trice, sanitare, înc`lzire; amplasata pe teren în
suprafa]` de 626 mp, concesionat de Prim`ria Vâl-
cea în baza Contract concesiune nr. 1226/21.03.2003,
situat în Municipiul Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian
nr. 245. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru propri-
etatea imobiliar` (exclusiv TVA) este: 349.908 lei. Nu
se cunosc alte drepturi reale [i sarcini care greveaz`
imobilul. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru licita]ie. Cei interesa]i în cump`rarea bunului
sunt invita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent` ter-
menului de licita]ie, 14.04.2014, orele 16,30: ofertele
de cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din care
s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local [i bugetul
de stat, bugetul asigur`rilor sociale de stat, bugetul
asigur`rilor de [omaj, bugetul asigur`rilor de
s`n`tate; dovada depunerii taxei de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
(exclusiv TVA) în contul AJFP Vâlcea CONT IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 CUI 2540988 deschis
la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii con-
tului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine
ofertan]ilor); ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în
condi]iile legii, sub form` de scrisori de garan]ie ban-
car`; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant (prin procur` special` autentic`), pentru
persoanele juridice - copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele
fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe

proprie r`spundere a ofertantului prin care certific`
c` nu este persoana interpus` a debitorilor. Îm-
potriva prezentului înscris, cei interesa]i pot intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pe baza doc-
umentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se prez-
inte la data stabilit` pentru licita]ie la locul fixat în
acest scop. Data afi[`rii: 02.04.2014. Rela]ii supli-
mentare la telefon 0250/737777, interior 2082.    

Administra]ia Jude]eana a Finan]elor Publice Vâlcea
în temeiul art. 162 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c` în
data de 15.04.2014, orele 12.00, la sediul din mun Rm.
Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, se va ]ine a treia
licita]ie public` pentru vânzarea bunurilor mobile
ce apar]in debitorului SC Constantino Construct SRL
cu sediul în comuna Dae[ti, sat Dae[ti, jud. Vâlcea,
cod fiscal 18237159, în dosarul de executare nr. 964,
dup` cum urmeaz`: Autoturism marca DAEWOO,
tipul MATIZ, carte de identitate seria D nr. 774112, nr.
Identificare UU6MF484130031844, an fabrica]ie
2007, culoare galben, num`r înmatriculare VL-05-
MRR, cutie manual` de viteze cu 5 trepte, geamuri
ac]ionate manual, masa totala autorizat` 1210 kg,
Euro 2. Taxa de prima înmatriculare nu este achitat`
pentru acest autovehicul. Valoarea acesteia este de
aproximativ 645 euro. Valoarea reala este stabilita
de c`tre Administra]ia Jude]eana a Finan]elor Pub-
lice pe baza datelor eliberate de R.A.R. Norma de
poluare este garantata doar de cartea de identitate
emisa de R.A.R. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
bunul mobil sechestrat (exclusiv TVA) este: 1.697lei.
Autoutilitar` marca FORD, tipul TRANSIT, carte de
identitate seria F nr. 536288, nr. Identificare
WFOXXXTTFX7K89426, an fabrica]ie 2007, culoare
ALB, Euro 4, num`r înmatriculare VL-10-CCD, cutie
manuala de viteze cu 5 trepte, geamuri ac]ionate
manual, masa autorizata 3.500 kg. Taxa de prima în-
matriculare este achitata pentru acest autovehicul.
Pre]ul de pornire al licita]iei pentru bunul mobil
sechestrat (exclusiv TVA) este: 15.725 lei. Men]ion`m
c` bunurile mobile sechestrate pot fi vizualizate de
c`tre ofertan]i, la sediul societ`]ii din comuna
Dae[ti, sat Dae[ti, jude]ul Vâlcea. Asupra bunurilor
care fac obiectul anun]ului de licita]ie nu sunt înreg-
istrate privilegii ale altor creditori. 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 licita]ie. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunului sunt invita]i sa prez-
inte, pân` în ziua precedent` termenului de licita]ie,
14.04.2014, orele 16,30: ofertele de cump`rare
înso]ite de certificatele fiscale din care s` rezulte cp
nu au datorii la bugetul local [i  bugetul de stat,
bugetul asigur`rilor sociale de stat, bugetul
asigur`rilor de [omaj, bugetul asigur`rilor de
s`n`tate; dovada depunerii taxei de participare
reprezentând 10 % din pre]ul de pornire al licita]iei
(inclusiv TVA) în contul AJFP Vâlcea CONT IBAN
RO30TREZ6715067XXX003560 CUI 2540988 deschis
la Trezoreria Rm. Vâlcea (r`spunderea credit`rii con-
tului indicat pana la data tinerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine
ofertan]ilor); ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în
condi]iile legii, sub forma de scrisori de garan]ie ban-
car`; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant (prin procur` special` autentic`), pentru
persoanele juridice - copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele
fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe
proprie r`spundere a ofertantului prin care certific`
c` nu este persoana interpusa a debitorilor. Îm-
potriva prezentului înscris, cei interesa]i pot intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`,în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului
nr.92/2003,republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9
alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare,când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pe baza documentelor solicitate ofertan]ii urmeaz`
s` se prezinte la data stabilit` pentru licita]ie la locul
fixat în acest scop. Data afi[`rii: 02.04.2014. Rela]ii
suplimentare la telefon 0250/737777, interior 2082.

Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vâlcea,
în temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, face cunoscut c`
în data de 15 aprilie 2014, orele 12.00, la sediul A.J.

F.P. Vâlcea din loc. Rm. Vâlcea, str. General Magheru,
nr. 17, se va ]ine prima licita]ie public` pentru vân-
zarea ansamblului de  bunurilor imobile sechestrate
apat?inând debitorului SC SAID EX SRL cu sediul în
Rm. Vâlcea, str. Salistea Noua, nr. 1, Jud. Vâlcea, cod
fiscal 9319195 în dosarul de executare nr. S314, re-
spectiv: * TEREN arabil, în suprafa]` de 1120,05 mp
situat în loc. Rm Vâlcea, Cartier Goranu, str. Lespezi,
punct "De la Deal", jud Vâlcea, pe care sunt am-
plasate construc]iile: cl`dire în construc]ie cu des-
tina]ie locuin]` cu suprafa]` construit` la sol de 57,31
mp - numai funda]ia cu [ase stalpi din beton,
buc`t`rie de var` cu regim de înaltime P, suprafa]`
construit` la sol de 25 mp [i pergola lemn cu
suprafa]` construit` la sol de 28,60 mp. Terenul se
identific` cu nr. cadastral 6155/1 [i carte funciar` nr.
45220, forma terenului plat`; natura zonei: zona rezi-
den]ial`; calitatea retelelor de transport: pietruit [i
asfalt; utilit`]i edilitare: re]ea de energie electric`,
re]ea de alimentare cu ap`, re]ea de gaze, re]ea de
telefonie. Buc`t`ria de var` are structura de rezis-
ten]` din lemn cu închidere din placi OSB, placat`
cu placi termoizolante din polistiren, acoperit` cu
[arpant` din lemn cu învelitoare din ]igl` [i
tâmpl`rie PVC cu geam termopan. Pergola de lemn
a fost transformat` în magazie cu zid`rie din
c`r`mid` refolosit`, [arpant` lemn cu învelitoare
din ]igl`. Pre]ul de pornire a licita]iei (exclusiv TVA)
- 121499 lei. Opera]iunile de vânzare a bunurilor imo-
bile intr` sub inciden]a punctului 37, alin.1) din HGR
nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodolog-
ice de aplicare a Legii 571/2003 cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, în aplicarea art. 141, alin. 2),
lit. f) din Legea 571/2003,  din punct de vedere al
TVA.  Men]ion`m c` întabularea, respectiv toate cos-
turile referitoare la aceast` opera]iune cad în sarcina
cump`r`torului. Asupra bunurilor men]ionate care
face obiectul anun]ului de licita]ie sunt înregistrate
privilegii ale altor creditori respectiv BCR SA Sucur-
sala Rm Vâlcea. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare înainte de data sta-
bilit` pentru  licitatie. 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 cunostint`, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 -173 din O.G. nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. 2) din O.G. nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`sura de exe-
cutare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte pâna în ziua precedent` ter-
menului de licita]ie 14.04.2014 orele 16:30 ofertele
de cump`rare înso]ite de certificatele fiscale din care
s` rezulte c` nu au datorii la bugetul local, bugetul
asigur`rilor sociale de stat, bugetul asigur`rilor pen-
tru [omaj, bugetul asigur`rilor sociale de s`n`tate [i
bugetul de stat, dovada depunerii taxei de partici-
pare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei (inclusiv TVA) în contul
RO30REZ6715067XXX003560, CUI 2540988, deschis
la Trezoreria Rm Vâlcea (r`spunderea credit`rii con-
tului indicat pân` la data ]inerii licita]iei cu suma
reprezentând taxa de participare revine
ofertan]ilor); ofertan]ii pot constituii [i garan]ii, în
condi]iile legii, sub form` de scrisori de garan]ie ban-
car`; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant(prin procur` special` autentic`); pentru
persoanele juridice - copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., iar pentru persoanele
fizice - copie de pe actul de identitate; declara]ie pe
proprie r`spundere a ofertantului prin care certific`
c` nu este persoan` interpus` a debitorilor. Pe baza
documentelor solicitate ofertan]ii urmeaz` s` se
prezinte la data stabilit` pentru licita]ie la locul fixat
în acest scop. Data afi[`rii: 02 aprilie 2014. Rela]ii su-
plimentare la telefon 0250/737777, interior 2082.  

PIERDERI
Pierdut atestat profesional, A.D.R. [i cartel`
tahografic` pe numele Haran Vlad Florentin. Se de-
clar` nul.

Pierdut legitima]ie student în zona Gara de Nord-
Eroilor pe numele Roxana Geru. Dac` a g`sit-o
cineva, este rugat s` m` contacteze la adresa: rox-
anageru2004@gmail.com. 

Pierdut legitima]ie IPA nr. RO 04095 din 01.10.1998,
Grumezescu Constantin.

Firma Store Bazi SRL, sediul social Bucure[ti, Sectorul
5, strada Ing. D. Teodoru nr.22, et.1, C.U.I. 31897438,
J40/7903/20.06.2013, declar` nul` [tampila ro-
tund`, din data de 01.04.2014.

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul Dolj, 

lider pe pia]a de transport 
[i logistic` \n Romania [i Europa 
de est, datorit` expansiunii sale 

\n domeniu, selecteaz` \n 
vederea angaj`rii personal 

corespunz`tor pentru 
postul de conduc`tor auto 

categoria C+E:- pentru 
transport interna]ional 
de marf` (minim 1 an 

experien]` interna]ional`). 
Se ofer` condi]ii de lucru 

\ntr-o echip` omogen` 
de profesioni[ti [i 

salariu atractiv. 
Rela]ii [i program`ri la telefon:

0733100396; 0372512094  
sau la adresa de 

e-mail: transport@dumagas.ro.
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