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OFERTE SERVICIU
Direc]ia de Impozite [i Taxe Locale Sector 6
anun]` organizarea concursului pentru ocu-
parea a 4 (patru) func]ii publice de execu]ie
vacante, respectiv: -1 post inspector, clasa I,
grad profesional principal în cadrul Serviciu-
lui Impunere Persoane Fizice [i Urm`rire Deb-
ite Centrul 2; -1 post inspector, clasa I, grad
profesional superior în cadrul Biroului
Încas`ri; -1 post inspector, clasa I, grad profe-
sional superior în cadrul Compartimentului
Tehnologia Informa]iei [i Administrarea Bazei
de Date; -1 post inspector, clasa I, grad profe-
sional asistent în cadrul Serviciului Executare
Silit` Persoane Fizice [i Persoane Juridice.
Dosarele de înscriere în vederea sus]inerii con-
cursului se pot depune în termen de 20 de zile
de la data public`rii anun]ului, la sediul D.I.T.L.
Sector 6. Concursul va avea loc în data de
31.07.2014 ora 10.00 –proba scris` [i în data de
04.08.2014 ora 14.00 –sus]inerea interviului,
la sediul D.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul
Taberei, nr.18. Bibliografia, cerin]ele pentru
ocuparea postului [i actele necesare pentru
dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul
D.I.T.L. Sector 6, iar rela]ii suplimentare se pot
ob]ine de la Compartimentul Managementul
Resurselor Umane –tel. 0374.817.720.

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

VÂNZåRI DIVERSE

VÂNZåRI IMOBILE
V~nd gospod`rie complet`, dou` corpuri cas`,
anne`, gradin`, livad`, vie, 20.000 metri, asfalt
comuna V~rtoape Teleorman. Pre] 15.000 Euro.
0740.835.58.02.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în Austria
caut` colaboratori, firme transport autorizate,
PFA cu sprinter, dube, autoutilitar` prelat` 3,5t,
sarcin` util` de la 1.000kg, capacitate de la 4 eu-
ropale]i, camioane 7,5t, 12t, 40t pentru transport
marf` în UE. Persoan` de contact: Klara Izabella
Menyhart. Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de.

CITA}II
Stiopu Dimitrie este citat pentru data de
03.07.2014, la Tribunalul Cara[-Severin, \n calitate
de p~r~t, \n dosarul num`rul 3648/115/2013.

Numita Zepodeanu Adina-Petronela, cu ultimul
domiciliu în sat Bunghi, com. Poienari, jud.
Neam], este citat` la Judec`toria Dr`g`[ani, în
dosar nr. 3139/223/2013, cu termen în 18.09.2014,
pentru divor]. 

|n dosar nr. 3259/100/2012/a1 privind atragerea
r`spunderii administratorilor statutari pentru
plata datoriilor fiscale ale insolven]ei SC
Avalache SRL Baia Mare se citeaz` la data de
11.09.2014, ora 11:00 \n sala 78 de la Tribunalul
Maramure[ numi]ii: Voszitz Paul cu domiciliul
declarat \n Oradea, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 61 A
re[edin]a necunoscut` [i Bala Liviu domiciliat \n
Baia Mare, Str. Iza nr. 7, ap. 7.

C\mpan Ieronim, reclamant \n dosar nr.
248/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud, cheam` \n
judecat` p~r~]ii {iot Grigore [i so]ia Maria,
Dejan Floarea, Steinbringer Ezechil, Steinbriger
Dochia, Steinbringer {tefan, Bora Toader, Bora
leon, Bora Gavrila, Bora Eufrosina, Bora Ioana,
Pop Iuliu, {iott Todosia, {iott Florin, {iott Firoana,
{iott tekla, {iott Dochia, {iott {ofronia, {iott
Valer, Bora Ioan, Bora Pavel, Bora Frasina, Bora
Todor, Bulcuc Constantin, pentru data de 02 oc-
tombrie 2014.

Guzu Claudia Gianina Oana, reclamant` \n
Dosar nr. 2962/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud,
cheam` \n judecat` p~r~]ii Guzu Flore [i Guzu
Ileana pentru data de 29 septembrie 2014.

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate de lichidator ju-
diciar v` informeaz` c` împotriva debitoarei SC
Explogalcomar SRL având CUI 15120021,
J06/1/2003, a fost deschis` procedura simplifi-
cat` a falimentului prin Încheierea civil` nr.
944/10.06.2014 din dosar nr. 2089/112/2014 al
Tribunalului Bistri]a-N`s`ud. Creditorii sunt in-
vita]i s`-[i depun` cererile de crean]e la grefa in-
stan]ei în temeiul Legii 85/2006.

Judec`toria R`d`uti dosar nr. 5802/285/2013.
Se aduce la cuno[tin]` public` solicitarea recla-
mantului Lungu Florin domiciliat \n comuna
Marginea jud. Suceava de a se constata dob~ndi-
rea de c`tre acesta, a dreptului de proprietate
prin uzucapiune, privind: - suprafa]a de 1467 mp
teren arabil situat \n intravilanul comunei Mar-
ginea, care s-a format din cate o parte a p.f.989/1
din CF 3855 Marginea, p.f. 989/5 din CF 3857 Mar-
ginea [i p.f.989/6 din CF 2103 Marginea. Orice
persoan` interesata este somat` s` formuleze
opozi]ie la Judec`toria R`d`u]i \n caz contrar \n
termen de 6 ([ase) luni de la emiterea prezen-
tei se va trece la judecarea cererii.

Rostami Saeid având sediul în Str. Fortului
nr.105A, localitatea Clinceni, titular al planului/
programului PUD localitatea Clinceni, [os. Cen-
tur` Bucure[ti T10, P43, nr. cad. 693, anun]` pub-
licul interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a avizului de mediu pentru planul/ pro-
gramul men]ionat [i declan[area etapei de în-
cadrare. Prima versiune a planului/ programului
poate fi consultat` la sediul Agen]iei pentru Pro-
tec]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 15 zile
de la data public`rii anun]ului.

Consor]iul format din  Mincu [i Asocia]ii SPRL,
Mit Insolv SPRL [i   Lex Insolv SPRL, cu sediul ales
în Municipiul Pite[ti, str. Maior Sever Niculescu,
nr. 22, jude] Arge[, organizeaz` licita]ie public`
cu strigare privind vânzarea urmatoarelor cate-
gorii de bunuri apar]inând debitoarei Societ`]ii
Rom Forest Exim SRL: Cas` de locuit, parter +1
etaj, aria construit` desf`[urat` de 222,58 mp [i
teren în suprafa]` total` de 1023,00 mp, înscris
în Cartea Funciar` nr. 80568. Pre] pornire
licita]ie 780.300 lei; Apartament cu patru
camere, Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru, nr. 3, bloc
A+B, sc. C ap. 18, etaj 4, jud Vâlcea, suprafa]a
102,52 mp. Pre] pornire licita]ie  261.634 lei; “Fab-
rica de cherestea”, Curtea de Arge[, strada Rm.
Vâlcea, nr.113C, jude] Arge[, constând în: -teren
de 69.127,09 mp; nr.cadastrale 2986/2, 2986/3,
2986/4 [i 2986/5. -construc]iile C1 – C31. Pre]
pornire licita]ie 5.873.160 lei. Licita]ia va avea loc
la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar
în mun. Pite[ti, str. Maior Sever Niculescu, nr. 22,
jud. Arge[, la data de 31.07.2014, 07.08.2014,
14.08.2014, 21.08.2014, ora 13. Regulamentele de
valorificare pot fi procurate de la sediul lichida-
torului judiciar. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute zilnic la telefon: 0744-188.454; 0767-
932.828; 0723.309.305; 0248-253243.

Anun] de mediu: SC Sio Impax Nic SRL, cu sediul
în Pite[ti, Sstr. Negru Vod` nr. 42, bl. C3, sc. A, ap.
14, jud. Arge[, prin cererea depus` la APM Arge[
a solicitat autoriza]ie de mediu pentru
desf`[urarea activit`]ii: Exploatare forestier`, în
jude]ele Dolj [i Gorj. Informa]ii referitoare la
prezenta activitate, precum [i eventualele sug-
estii [i contesta]ii se pot ob]ine, respectiv
depune, în scris, sub semn`tur` [i cu date de
identificare, la sediul APM Arge[, loc. Pite[ti, str.
Egalit`]ii nr. 50, tel. 0248-213200, în termen de
15 zile lucr`toare de la publicarea anun]ului.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de
administrator judiciar al SC Kastel International
Imobiliar SRL desemnat prin [entin]a civil` din
data de 23.06.2014, pronun]at` de Tribunalul Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr.
28713/3/2013, notific` deschiderea procedurii in-
solven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2006 îm-
potriva SC Kastel International Imobiliar SRL, cu
sediul \n Bucure[ti Sectorul 1, Str. Hora]iu, Nr. 5,
CUI 15380790, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/5408/2003. Persoanele fizice [i
juridice care \nregistreaza un drept de crean]`
\mpotriva SC Kastel International Imobiliar SRL
vor formul` declara]ie de crean]` care va fi \nreg-
istrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 28713/3/2013,
\n urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pen-
tru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului 04.08.2014; b) ter-
menul de verificare a crean]elor, de \ntocmire,
afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de
crean]e 11.08.2014;c) termenul pentru
\ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv la
25.08.2014; d) data primei [edin]e a adun`rii
generale a creditorilor, 14.08.2014 ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor la data de
14.07.2014, ora 14.00 la sediul administratorului
judiciar.

LICITA}II
Prim`ria ora[ului Bolde[ti Sc`eni, cu sediul \n
ora[ul Bolde[ti-Sc`eni, Calea Unirii nr. 67,
desf`[oar` \n perioada 01-03.09.2014 procedura
de atribuire a unui nr. de 14 autoriza]ii taxi pen-
tru transportul de persoane \n regim de taxi.
Cererile vor fi depuse la sediul Prim`riei ora[ului
Bolde[ti-Sc`eni p~n` la data de 29.08.2014. Doc-
umentele care trebuie depuse de fiecare solici-
tant, criteriile de departajare [i punctajele care
se acord` sunt afi[ate la sediul Prim`riei. Rezul-
tatul atribuirii va fi afi[at la sediul Prim`riei la
data de 03.09.2014.

Lichidatorul judiciar al SC Nicolin SRL, cu sediul
social \n Ploie[ti, {os Vestului nr. 1, bl. 52, sc. C,
et. 2, ap. 99, jud. Prahova, \nregistrat` la ORC sub
nr. J29/2274/1994, CUI 6219264, notific` deb-
itoarea, creditorii [i ORC Prahova c` \n dos. Nr.
4349/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului Pra-
hova s-a dispus deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolven]ei \mportiva SC Nicolin SRL,
stabilindu-se teremen limit` de depunere a
cererilor de admitere a crean]elor la data de
28.07.2014, termenul limit` de depunere de

c`tre creditori a opozi]iilor \n 10 zile de la prim-
irea notific`rii [i termen de solu]ionare a
opozi]iilor \n 5 zile dup` formarea acestora; ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar este 08.08.2014 (termenul pentru in-
troducerea eventualelor contesta]ii la tabelul
preliminar este de 5 zile de la publicarea \n Bulet-
inul Pricedurilor de Insolven]` a tabelului pre-
limiar); termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i pentru definitivarea
tabelului crean]elor este 25.08.2014. Rel. lichida-
tor judiciar Cadruelis Consulting IPURL, Ploie[ti,
Str. Cercelu[ nr. 33, jud. Prahova. Tel. 0722.634.777.

Administratorul judiciar al SC Eden Garden ST
SRL, cu sediul social \n Plopeni, Str. Republicii nr.
20, jud. Prahova, \nregistrat` la ORC sub nr.
J29/694/2003, CUI RO 15380226, notific` deb-
itoarea, creditorii [i ORC Prahova c` \n dos. Nr.
4860/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului Pra-
hova s-a dispus deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolven]ei \mportiva SC Eden Garden ST
SRL, stabilindu-se termen limit` de depunere a
cererilor de admitere a crean]elor la data de
12.08.2014, termenul limit` verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelu-
lui preliminar este 29.08.2014 (termenul pentru
introducerea eventualelor contesta]ii la tabelul
preliminar este de 5 zile de la publicarea \n Bulet-
inul Pricedurilor de Insolven]` a tabelului pre-
limiar); termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i pentru definitivarea
tabelului crean]elor este 15.09.2014. Rel. lichida-
tor judiciar Cadruelis Consulting IPURL, Ploie[ti,
Str. Cercelu[ nr. 33, jud. Prahova. Tel. 0722.634.777.

Anun] de participare la licita]ie pentru închiri-
erea unor suprafe]e de teren din albiile minore.
1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal` de
Ap` Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jude]ul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon
0250-739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si du-
rata închirierii : închiriere teren  pentru o durat`
de 2 ani. 3. Condi]iile de participare: dovada
cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de par-
ticipare la licitatie – 10% din valoarea minim` a
chiriei anuale; certificatul constatator emis de
ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certifi-
cate constatatoare privind îndeplinirea
obliga]iilor exigibile de plat` a impozitelor [i tax-
elor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de
atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier ju-
diciar al administratorului; bilan]ul contabil pen-
tru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`;
fi[a de informa]ii generale privind cifra de afac-
eri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` în
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4.
Cuantumul [i forma garan]iei de participare:
10% din valoarea minim` a chiriei anuale, consti-
tuit` prin ordin de plat` sau scrisoare de
garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Baz-
inale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a bunului
ce urmeaz` a fi închiriat: Închirieri suprafe]e de
teren în albii minore ale râurilor si pârâurilor din
Jud. Bra[ov [i Olt, pentru înl`turarea materialu-
lui aluvionar: jude]ul Bra[ov. Lotul 1 – 3.600 mp
teren în albia minor` a râului Olt, situat în Loc.
Podu - Olt, Com. H`rman, Jud. Bra[ov. Jude]ul
Olt. Lotul 1 –  17.344 mp teren în albia minor` a
pârâului Olte], situat în Or. Bal[, Jud.Olt. 6. Data,
locul [i ora limit` de primire a ofertelor:
18.07.2014  pân` la ora 10:00 la sediul Adminis-
tra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul de-
schiderii acestora: 18.07.2014 începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini:
de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt,
Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de
1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân
angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de
valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licita]iei deschise  organizat`
pentru atribuirea contractului de închiriere.

Extras publica]ie de v~nzare nr. 100/19.06.2014.
SCPEJ Matei &Asocia]ii, cu sediul \n Timi[oara,
P-ta }epe[ Vod` nr. 1, a. 7, jud. Timi[, anun]`
licita]ie public` \n dosar nr. 100 EX/2014 la data
de 07.07.2014, ora 12:00, ce va avea loc la sediul
SCPEJ Matei & Asocia]ii, \n vederea v~nz`rii imo-
bilului situat \n Timi[oara, Str. {tefan Octavian
Iosif nr. 1, etaj I, nr. 1, ap. 1, Jude]ul Timi[, \nscris \n
CF nr. 400288-C1-U4 Timi[oara (provenit` din
conversia de pe h~rtie a CF nr. 143541), top 7149/
I reprezent~nd aparatament compus din sas,
buc`tarie, baie, sufragerie, living, dormitor [i
teras`, av~nd 21/747 mp \n proprietate cote
teren [i 3,43% cote p`r]i comune. Pre]ul a fost
stabilit prin raport de evaluare la suma de
351.525,12 lei (TVA inclus), iar pre]ul de pornire al
licita]iei este de 351.525,12 lei. To]i cei care pre-
tend vreun drept asupra imobilului urm`rit,
sunt soma]i s` anun]e executorul judec`toresc
\nainte de data stabilit` pentru v~nzare, \n
termenele [i sub sanc]iunile prev`zute de lege.
Persoanele care doresc s` participe sunt invitate
s` se prezinte la termenul de v~nzare, la locul
fixat \n acest scop [i, p~n` la acel termen, s` se
prezinte oferta de cumpar`re. Ofertan]ii sunt
obligati s` depun`, p~n` la termenul de v~nzare,
o garan]ie de 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei, \n contul de consemn`ri RO54 BREL
0002 0006 1274 0101 deschis la Libra Bank SA
Sucursala Timi[oara, (beneficiar Libra Internet
Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI 8119644) sau
\n contul RO29 CECE TM01 03RO N000 0001 de-
schis la CEC Bank SA. Sucursala Timi[oara (ben-
eficiar CEC Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI
5728731) sau la Trezoreria Statului sau la orice in-
stitu]ie bancar`, pe seama [i la dispozi]ia SCPEJ
Matei [i Asocia]ii, CUI RO 14982690 pentru
dosar 100 EX/2014, iar dovada consemn`rii \n
original, \mpreuna cu oferta de cump`rare

scris`, va fi depus` la executorul judec`toresc.
Informa]ii la telefon: 0256-438.668. Executor
Judec`toresc Damian Kleinsz Nicolae-Vasile.

1.Informa]ii generale privind concedentul, \n spe-
cial denumirea, codul fiscal, adresa, num`rul de
telefon, Telefax [i/sau adresa de e-mail ale per-
soanei de contract: Prim`ria comunei Cernica,
Str. Traian nr. 10, Cernica, jude]ul Ilfov, telefon
021-255.55.08, fax 021-255.55.00, email: dur-
baca_andra@yahoo.com. 2. Informa]ii generale
privind obiectul concesiunii, \n special descrierea
[i identificarea bunului care urmeaz` s` fie con-
cesionat: Se concesioneaz` proprietatea imobil-
iar` de tip teren liber extravilan \n suprafa]`
total` de 52.340 mp, identificat` cu nr. cadastral
50377, \nscris \n Cartea Funciara nr. 50377 – Cer-
nica, situat \n Comuna Cernica, Tarla 12, Parcela
164/1/3, jude]ul Ilfov; Proprietatea imobiliar` de
tip teren liber extravilan este amplasat pe terito-
riul administrativ al comunei Cernica, jude]ul
Ilfov, \n partea de Est a municipiului Bucure[ti –
ie[irea spre Cernica, \n arealul intersec]iei {os-
eaua de Centur` cu {oseaua Cernica. 3.
Informa]ii privind documenta]ia de atribuire: 3.1.
Modalitatea sau modalit`]ile prin care per-
soanele interesate pot intra \n posesia unui ex-
eplar al documenta]iei de atribuire:
Documenta]ia de atribuire se poate ob]ine de
c`tre persoanele intersate de la sediul institu]iei,
de luni p~n` joi, \ntre orele 08:15:00 [i vineri
\ntre orele 08:00-13:00, dup` depunerea unei
solicit`ri scrise la Registratura institu]iei. 3.2. De-
numirea [i adresa serviciului/ compartimentu-
lui din cadrul concedentului de la care se poate
ob]ine un exemplar din documenta]ia de
atribuire: Compartimentul Juridic, de Achizi]ii
publice [i autorizare taxi, persoan` de contact
Stoinea Andra Ioana. 3.3. Costul [i condi]iile de
plat` pentru ob]inerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonan]ei de
urgen]` a Guvernului nr. 54/2006: Nu este cazul.
3.4. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
21/07/2014, 21 iulie 2014, orele 15:00. R`spunsul
la acestea se vor transmite cu confirmare de
primire la adresa solicitantului. 4. Informa]ii
privind ofertele: Ofertele se vor depune la Regi-
stratura institu]iei, \n dou` exemplare [i cu re-
spectarea prevederilor din docuementa]ia de
atribuire. 4.1. Data limit` de depunere a ofer-
telor: 28.07.2014, 28 iulie 2014, ora 12:00. 4.2
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul
Prim`riei comunei Cernica, la Registratura in-
stitu]iei, situat \n str. Traian nr. 10, comuna Cer-
nica, jude]ul Ilfov. 4.3. Num`rul de exemplare \n
care trebuie despus` fiecare ofert`: dou` exem-
plare. 5. Data [i locul la care se def`[ura [edin]a
public` de deschidere a ofertelor: 31.07.2014,
{edin]a public` de deschidere a ofertelor se va
desf`sura la sediul Prim`riei comunei Cernica,
situat \n Str. Traian nr. 10, comuna Cernica,
jude]ul Ilfov, la data de 31 iulie 2014, orele 12:00.
6. Denumirea, adresa, num`rul de telefon, Tele-
fax [i/sau adresa de e-mail: ale institu]iei compe-
tente \n solu]ionarea litigiilor ap`rute [i
termenele pentru sesizarea instan]ei:
Solu]ionarea litigiilor ap`rute \n legatur` cu
atribuirea, \ncheierea, executarea, modificarea
[i \ncetarea contractului de concesiune se va re-
aliza potrivit prevederilo Legii contenciosului ad-
ministrativ, nr. 554/2004, cu modific`rile
ulterioare. Ac]iunea \n Justi]ie se introduce la Tri-
bunalul Ilfov, Sec]ia de Contencios administra-
tiv – Ilfov, jud. Ilfov, or. Buftea, Str. {tirbei Vod`
nr. 24, tel. 021-312.23.43, 0372.21.88.16. 7. Data
transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre
institu]iile abilitate, \n vederea public`rii:
24.06.2014.

Lichidatorul insolventei SC ELN Forest Salsig CII
Silaghi Zamfir desemnat de Tribunalul Mara-
mure[ \n dosarul 5415/100/201011/a1, orga-
nizeaz` \n continuare valorificarea bunurilor
imobile [i mobile ale insolven]ei \n cadrul pro-
cedurii de faliment, prin licita]ii publice deschise
cu strigare, [i negociere direct`, \n fiecare zi de
mar]i orele 13:00 \n localul Federalcoop SA Baia
Mare, Str. Avram Iancu nr. 16, astfel: 1. Propri-
etatea imobiliar` din Ulmeni, Maramure[, Str.
Depozitelor nr. 2, la pre]ul redus la 75% fa]` de
evaluarea compus` din: teren liber [i ocupat cu
construc]ii \n suprafa]` de 37.661 mp, pre] redus
la 354.411 lei, Magazie uscare I [i II, fiecare de
2.120 mp, pre] 914.392 lei/cl`dire, Garaj de 33 mp
pre] redus la 18.978 lei, Atelier mechanic de 56
mp, pre] 24.229 lei, Cl`dire fost` magazie de 645
mp, pre] de redus la 27.820 lei. Bunurile se v~nd
global sau individual. II. Proprietatea imobiliar`
Salsig, compus` din: teren \n suprafa]` de 739
mp a Cl`dire \n suprafa]` desf`[urat` de 395
mp, imobilele se v~nd \mpreun` prin pre] redus
la 335.346 lei. Pre]ul definitiv de adjudecare a
bunurilor imobile urmeaz` a se aproba de
adunarea creditorilor, conform condi]iei impus`
de BCR SA Bucure[ti. III. Valorificarea bunurilor
mobile, const~nd \n echipamente tehnologice –
ma[ini [i utilaje vechi de prelucarre a lemnului-
\n num`r de 20 de pozi]ii [i 4 ma[ini de cusut \n
piele la pre] redus de 75% fa]` de evaluare, san-
dale barbat [i unle materii [i materiale tehno-
logice la cel mai mare pre] rezonabil oferit. Lista
celor 2 categorii de bunuri imobile, pre]urile de
pornire, se pot consulta la lichidator. 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor
judec`toresc asociat în cadrul Biroului Executo-
rilor Judec`tore[ti Asocia]i “Dumitrache [i Du-
mitrache”, cu sediul în Bucure[ti, B-dul Decebal,
nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sec-
tor 3 (interfon 42, telefon: 021.323.61.38, fax:
021.323.61.36, email: office@bej-bogdandumitra-
che.ro), aducem la cuno[tin]` general` faptul c`
în data de 21 iulie 2014, la ora 12.30, va avea loc
la sediul Biroului Executorilor Judec`tore[ti Aso-
cia]i “Dumitrache [i Dumitrache”, anterior indi-
cat, vânzarea silit` la licita]ie public` a bunului

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:
codarommacin@yahoo.com.
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imobil situat în Bucure[ti, Strada Eufrosina
Popescu, nr.54, bloc 37A+B, scara F, etaj 5, aparta-
ment 241, Sector 3, înscris în Cartea funciar`
nr.219167-C1-U72, având nr. cadastral 219167-C1-
U72, compus din 3 camere [i dependin]e cu cota
indiviz` de 2,49% din p`r]ile [i dependin]ele co-
mune blocului [i 9,65mp teren [i folosin]`,
având o suprafa]` util` de 62,81mp, suprafa]`
locuibil` 41,63mp, potrivit decrierii din Cartea
Funciar` pentru un pre] de pornire pentru
primul termen al licita]iei publice, de 333.810 de
Lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra
imobilului urm`rit sunt invitate s` îl
încuno[tin]eze, în scris (datele de contact fiind
indicate în antetul publica]iei), pe executorul
judec`toresc înainte de data de 21 iulie 2014, în-
trucât, dup` aceast` dat`, o asemenea situa]ie
juridic` nu mai poate fi luat` în considerare de
executorul judec`toresc. Persoanele care doresc
s` participe la licita]ie sunt obligate ca, pân` la
data de 21 iulie 2014, la ora 12.30, s` depun` o
ofert` de cump`rare cu specificarea pre]ului
oferit, f`r` ca o asemenea men]iune s`
îngr`deasc` dreptul licitatorului de a face even-
tuale supralicit`ri în timpul [edin]ei de licita]ie,
în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. De
asemenea, licitatorii trebuie s` depun`, în con-
tul de consemna]iuni nr.
RO88BREL0002000364710101, deschis la Libra-
Bank, Sucursala Decebal, pe seama [i la
dispozi]ia B.E.J. a “Dumitrache [i Dumitrache”,
o garan]ie de 10% din suma reprezentând pre]ul
de pornire a licita]iei. În recipisa doveditoare a
depunerii garan]iei, care se va depune la dosarul
de executare cu respectarea acelora[i date [i or`
limit`, adic` 21 iulie 2014, la ora 12.30, se va pre-
ciza, în afara datelor de identificare a licitatoru-
lui, faptul c` garan]ia s-a depus pentru înscrierea
la licita]ia din 21 iulie 2014, la ora 12.30 în dosarul
de executare nr.1426/2013- B.E.J. a “Dumitrache [i
Dumitrache”. Executor judec`toresc Bogdan Du-
mitrache, ss indescifrabil cu [tampil` aplicat` pe
exemplarele originale. Data stabilit` pentru
afi[area la locul licita]iei publice:18 iunie 2014.

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 Bac`u. Serviciul
Fiscal Or`[enesc Buhu[i. Nr. \nreg: 12472 din
23.06.2014. Serviciul Fiscal Or`[enesc Buhu[i, \n
temeiul art. 162 din Ordonan]a 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal` republicat, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, orga-
nizeaz` \n data de 15.07.2014 ora 11.00, la sediul
din Buhu[i, strada Republicii, nr. 2 bis, jude]ul
Bac`u, licita]ie public` pentru vânzarea bunului
imobil din patrimoniul debitorului Sapatoriu
Costica preluat \n urma execut`rii silite. Bunul
imobil se va vinde la pre]ul de pornire licita]ie
\n sum` de 4.445 lei – pre]ul nu include TVA [i
este format din: Garaj construit din pal situat \n
Buhu[i, str. Libert`]ii, nr. 227, \n suprafa]` con-
struit` la sol de 23 mp, pe terenul concesionat
de la Prim`ria ora[ului Buhu[i, cu pre] de pornire
licita]ie 4.445 lei. Ofertele de cump`rare, \nso]ite
de taxa de participare la licita]ie, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei, vor fi de-
puse la sediul SFO Buhu[i pân` \n data de
14.07.2014, \nso]ite de: \mputernicirea persoanei
care \l reprezint` pe ofertant sau copie dup`
actul de identitate pentru persoanele fizice
române; copie dup` pa[aport pentru per-
soanele fizice str`ine; copie dup` certificatul
unic de \nregistrare pentru persoanele juridice
române [i dovada emis` de creditorii bugetari
c` nu au obliga]ii bugetare restante. Toate per-
soanele fizice sau juridice care pretind vreun
drept pentru bunurile oferite spre licita]ie sunt
invitate pân` la data de 15.07.2014 s` \n[tiin]eze
Serviciul Fiscal Or`[enesc Buhu[i. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0234/ 261461.

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 Neam]. Serviciul
Fiscal Municipal Roman. Dosar de executare nr.
18882235. Nr. 69.549 din 25.06.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna iunie ziua 25. |n temeiul art. 162 alin. (1)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` \n ziua de 22 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. 51.520/28.06.2013, proprietatea SC Comacris
Cons SRL Roman, CUI - 18882235, cu sediul \n
Roman, strada Roman Mu[at, bl. 14, ap. 7, com-
puse din: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privi-
legiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul).
Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, ex-
clusiv TVA, este de: Cota TVA 24% *). Autoturism
marca Fiat 223 ZXB1A, subcategoria BB Furgon,
nr. de \nmatriculare NT-08-RAN, num`r de \nma-
triculare anterior GU02KKT, serie sa[iu -
ZFA22300005030547, serie motor - 2482219, an
fabrica]ie 2002, CIV J596297, culoare verde, data
atribuirii pl`cii 07.12.2012, data primei \nma-
tricul`ri 18.03.2002, cod omologare
BF11111V11JB6E3, certificat seria 218411, serie
mecanic` 012677037, data \nmatriculare
10.12.2012. 6.445 lei. 1.547 lei; Autoturism marca
Fiat 188 BXG1A, subcategoria AB Berlina cu
hayon, nr. de \nmatriculare NT-07-WST, num`r
de \nmatriculare anterior CA455SL, serie sa[iu -
ZFA18800004559609, serie motor - FS, an fab-
rica]ie 2002, CIV H816655, culoare gri, data
atribuirii pl`cii 08.10.2010, data primei \nmatric-
ulari 25.09.2002, cod omologare
AB1A197U11C20E3, certificat seria 183538, serie

mecanic` 010792031, data \nmatriculare
08.10.2010. 4.835 lei. 1.160 lei. *) cota de tax` pe
valoarea adaugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile este 24% \n conformitate cu prevederile
art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare,
[i pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate
prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modific`rile ulterioare. 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 \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 prece-
dent` termenului 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 per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de \nregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare
tradus \n limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
\n acest scop. |mpotriva prezentului \nscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n con-
formitate 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
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. Pen-
tru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0233
740129 int. 110. Data afi[`rii: 30.06.2014.

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. Serviciul
Fiscal Or`[enesc D`r`bani. Str. Pie]ii nr. 26, jud.
Boto[ani. Tel. 0231 631260, Fax 0231 631248. Nr.
10151 din 27.06.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna iulie ziua
10. |n temeiul art. 159, alin. (3). litera (d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedur̀  Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i, Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani face
cunoscut prin prezenta c` \n ziua de 10 iulie 2014,
ora 10, \n ora[ul D`r̀ bani, Str. Pie]ii Nr. 26, la sediul
Serviciul Fiscal Or̀ [enesc D`r̀ bani, organizeaz`
licita]ia pentru vânzarea bunurilor imobile, pro-
prietatea debitorului SC Darcom SRL cu sediul \n
D`r̀ bani, jude]ul Boto[ani, cod de \nregistrare fis-
cal` 619636, dosar de executare nr.
16440/17.10.2013. Bunuri mobile: 1. Combin` Case
1460 serie 1700231UO22901, an fabrica]ie 1983, cu-
loare ro[u, pre]ul de pornire a licita]iei este 39610
Iei exclusiv TVA. 2. Tractor Massey Ferguson 3690
seria S161006, an fabrica]ie \n 1991, culoare ro[u,
pre]ul de pornire a licita]iei este 66459 lei exclusiv
TVA. 3. Autofurgonul Mercedes Benz Sprinter 311
CDI, serie certificat Boo126102T, an fabrica]ie
2004, pre]ul de pornire a Iicita]iei este 41205 Iei
exclusiv TVA. 4. Autotractor Iveco Magirus Stralis
430, nr. identificare WJMM1VSK004290823, an
fabrica]ie 2004, pre]ul de pornire a Iicita]iei este
48737 lei exclusiv TVA. 5. Autotractorul Iveco Ma-
girus Stralis 430, nr. identificare
WJMM1VSK004293413, an fabrica]ie 2005, pre]ul
de pornire a Iicita]iei este 70900 lei exclusiv TVA.
6. AutotractoruI Man 18413FLS/TG 410A, nr. iden-
tificare WMAHO5ZZZ2G156531, culoare ro[u, an
fabrica]ie 2002, pre] de pornire 68231 lei exclusiv
TVA. 7. Semiremorc` Lecitrailer 3E 20, nr. identifi-
care VV1P3XA7BSN050166, an fabrica]ie 2001,
pre] de pornire 38856 Iei exclusiv TVA. 8. Tractor
Case International 5140A, nr. identificare
JJF1016869, culoare ro[u 89941, pre]ul de pornire
de 89941 lei exclusiv TVA. 9. Combin  ̀Class Jaguar
690 serie 18101251, culoare verde, an fabrica]ie
1986, pre]ul de pornire de 84181 lei exclusiv TVA.
10. Semiremorc` Ben` Basculant` Montenegru
SCHF nr. identificare VST1135032M000798, pre]ul
de pornire 37461 Iei exclusiv TVA. 11. Plug reversibil
cu 5 brazde Lemken Opal 140/5, seria 012, anul fab-
rica]iei 2007, pre]ul de pornire 37219 lei exclusiv
TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, \nainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la
licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele docu-
mente: - oferta de cump`rare; - dovada pl̀ ]ii taxei
de participare, care reprezint` 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; - \mputernicirea persoanei care
\l reprezint` pe ofertant; - dovada emis` de cred-
itorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la bugetul
consolidat al statului [i bugetul local; - pentru per-
soanele juridice, copie de pe certificatul unic de
\nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; - pentru persoane 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, respectiv 09
iulie, la sediul Serviciului Fiscal D`r̀ bani. Plata se
va face \n contul nostru de disponibil nr. R056TREZ
1165067XXX007335, CF 3372874, AJFP Boto[ani.
Dac` ave]i nel`muriri, \n Iegatur̀  cu acest anun]
publicitar, persoana de contact este Mirela
Nichiteanu, Administra]ia Finan]elor Publice
D`r̀ bani sau la telefon 0231/ 631260 \ntre orele
8.30 - 16.

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 Ia[i. Nr. \nreg.
34166/ 26.06.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. |n temeiul art. 162 alin.
(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` \n
ziua de 10 luna iulie anul 2014, ora 10.00 \n lo-
calitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin
licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, pro-
prietate a debitorului: SC Davas Com SRL cu
domiciliul fiscal \n Ia[i, sos. P`curari nr. 77, bl. 477,
sc. C, et. 4, ap. 18 ,cod identificare fiscal` 7272428.
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA). Cota TVA *.
Autoutilitar` Camion 2 u[i, marca Dacia - Drop
Side 4X4, an fabrica]ie 2005, motorin`, cap. cilin-
dric` 1870 cmc, culoare gri metalizat, nr. \nma-
triculare IS-05-FFT. Stare nefunc]ional`. 2.025 lei.
24%. Automobil mixt – Furgon cabin` retras`, 4
u[i + u[` spate, marca Dacia 1307, an fabrica]ie
2004, benzin`, cap. cilindric` 1557 cmc, culoare
alb, nr. \nmatriculare IS-05-AFX. Stare
nefunc]ional`. 1.650 lei. 24%. Dosar executare
nr. 450. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 107 sau
la telefon 213332, int. 2110 – cons. Protaila E. *)
Cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru vân-
zarea bunurilor mobile/ imobile  este de 24% \n
conformitate cu prevederile art. 140 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Cei interesa]i \n
cump`rea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua precedent`
termenului 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 (\n contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i
- A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); \mputernicirea
persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de \nregistrare elib-
erat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de \nmatricu-
lare tradus \n limba român`; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin notariat, din care
s` rezulte c` au fost respectate prevederile art.
157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru apro-
barea normelor metodologice a O.G. nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicata
\n sensul c`: debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat \n acest scop. |mpotriva prezentului \nscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, \n termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art.
172 - 174 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaza s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Data afi[`rii: 27.06.2014.

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 Ia[i. Nr. înreg.
34165/ 26.06.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2014, luna iulie, ziua
10, ora 10.00. În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 10, luna
iulie, anul 2014, ora 10.00, \n localitatea Ia[i, str.
Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde prin vânzare
la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorilor: 1. SC Arhitect Invest SRL cu
domiciliul fiscal în jud. Ia[i, sos. Na]ional` nr. 194,
bl. D, sc. C, et. 7, ap. 27, CUI 18013852, Dosar exe-
cutare 4157. Proprietate imobiliar`: Teren intrav-
ilan \n suprafa]` de 900 mp pe care este
amplasat` construc]ie de chirpici \n suprafa]`
de 93 mp \n stare avansat` de degradare (90%)
situat \n sat Dancas, com. Miroslava. Carte Fun-
ciar` nr. 674343 a com. Miroslava. Pre] de pornire
a licita]iei 19.900 lei (exclusiv TVA). Creditori:
ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I – ANAF –
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i, \nscrisa sub nr. 34830/25.03.2014. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
AJFP Ia[i, mezanin, cam. 108 sau la telefon
213332, int. 2111 – cons. Damian C. *) Cota de tax`
pe valoarea adaugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile/ imobile este de 24% \n conformitate cu
prevederile art. 140 din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` 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 RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezore-
ria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod
fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele ju-

ridice de na]ionalitate român`, copie de pe cer-
tificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus \n
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; 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 respectate 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`: deb-
itorul nu va licita nici personal, nici prin per-
soan` interpus`, urmând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vînzare [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 cunostin]`, în con-
formitate cu prevederile art. 172 - 174 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i completarile 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. Data
afi[`rii: 27.06.2014.

SC Riumfi Construct SRL, prin lichidator judiciar
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie
public` cu strigare în data de 04.08.2014, ora
12:00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: - teren intravilan St – 700
mp situat \n Bolde[ti-Sc`eni, str. Distilarii, jud.
Prahova, foarte aproape de DN1A; - autoutilitar`
Dacia Drop Side 1,9D, an fabrica]ie 2006; |n caz
de neadjudecare \n data de 04.08.2014, se vor
mai organiza licita]ii, \n zilele de 11.08.2014 [i
18.08.2014. Taxa de participare la licita]ie este de
100 RON plus TVA, garan]ia de participare este
de 10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plat` în contul de
lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza preve-
derilor 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 conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte rela]ii privind ac-
tivele scoase la vânzare pute]i ob]ine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0244-597751

SC Lupu Confex SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licita]ie pub-
lic` cu strigare în data de 04.08.2014, ora 11:00
la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str. Splaiului
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
urm`toarele bunuri: - terenuri [i cl`diri situate \n
Urla]i, str. 1 Mai, jud. Prahova; - teren extravilan
St – 22.366,35 mp situat \n Valea Bobului, Urla]i,
jud. Prahova; - autoutilitar` VW LT35, an
fabrica]ie 2003; - bunuri, echipamente tehno-
logice, birotic`, materii prime, obiecte de inven-
tar. |n caz de neadjudecare \n data de
04.08.2014, se vor mai organiza licita]ii, \n zilele
de 11.08.2014, 18.08.2014 [i 25.08.2014. Taxa de
participare la licita]ie este de 100 RON plus TVA,
garan]ia de participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu
ordin de plat` în contul de lichidare al debitoarei
sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea
se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
|nscrierea la licita]ie se va face cu cel pu]in o zi
\nainte de data licita]iei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la
vânzare pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597.751.

Erat` la publica]ia de vânzare din data de
28.02.2014: Debitorul SC Alto Adprod SRL -în fal-
iment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate
imobiliar` situat` în Pantelimon, B-dul Biruin]ei
nr.102, jude]ul Ilfov, format` din: -Teren în
suprafa]` de 188,19mp [i construc]ia de pe
acesta, cu o suprafa]` construit` la sol de
188,19mp [i o suprafa]` desf`[urat` de
376,38mp; -Teren în suprafa]` de 775,09mp [i
construc]iile de pe acesta, cu o suprafa]` total`
construit` la sol de 482,09mp. Pre]ul de pornire

al licita]iei este de 150.000 Euro, exclusiv TVA.
Pre]ul Caietului de sarcini este de 1.500 lei, ex-
clusiv TVA. 2.Mijloace fixe [i obiecte de inventar
apar]inând SC Alto Adrpod SRL -în faliment.
Pre]ul de pornire al licita]iei este reprezentat de
valoarea de lichidare din Raportul de evaluare,
exclusiv TVA, diminuat` cu 50%, pentru fiecare
bun în parte. Lista cu mijloacele fixe [i obiectele
de inventar poate fi consultat` pe site-ul:
www.dinu-urse.ro. Toate [edin]ele de licita]ie
vor avea loc la sediul de coresponden]` al
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str. Buze[ti
nr.71, et.2, cam.203, sector 1, în datele men]ion-
ate în publica]ia de vânzare, nu la sediul de core-
sponden]` din Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector
3, cum a fost men]ionat în anun]ul publicat în
data de 28.02.2014. Pentru rela]ii suplimentare
suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com

Erat` la publica]ia de vânzare din data de
12.02.2014: Debitorul SC Cont Consulting Winn
SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare
urm`toarele bunuri: Mijloace fixe [i obiecte de
inventar. Pre]ul de pornire al licita]iei va
reprezenta 50% din pre]ul stabilit de expertul
evaluator pentru fiecare bun în parte exclusiv
TVA, iar informa]ii despre bunuri pot fi ob]inute
de la lichidatorul judiciar cu un telefon în preal-
abil, sau cu o solicitare pe adresa de email. Pre]ul
caietului de sarcini este 500 RON exclusiv TVA [i
se achit` în numerar, pe seama lichidatorului ju-
diciar Dinu Urse [i Asocia]ii SPRL, la sediul de
coresponden]` ales al acestuia. Toate [edin]ele
de licita]ie vor avea loc la sediul de corespon-
den]` al lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1, în datele
men]ionate în publica]ia de vânzare, nu la sediul
de coresponden]` din Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8,
sector 3, cum a fost men]ionat în anun]ul publi-
cat în data de 12.02.2014. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Anun]ul poate fi vizual-
izat [i pe site-ul www.dinu-urse.ro

Erat` la publica]ia de vânzare din data de
08.05.2014: Debitorul SC Magnum Corp SRL -în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: -Autovehicule;
-Mijloace fixe [i obiecte de inventar. Pre]ul de
pornire al licita]iei pentru autovehicule, mi-
jloacele fixe [i obiectele de inventar este
reprezentat de valoarea de lichidare din Rapor-
tul de evaluare, exclusiv TVA, diminuat` cu 65%,
pentru fiecare bun în parte, iar lista cu aceste
bunuri poate fi vizualizat` pe site-ul www.dinu-
urse.ro. Pre]ul Caietului de sarcini pentru autove-
hicule, mijloacele fixe [i obiectele de inventar
este de 500 lei, exclusiv TVA. Toate [edin]ele de
licita]ie vor avea loc la sediul de coresponden]`
al lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1, în datele
men]ionate în publica]ia de vânzare, nu la sediul
de coresponden]` din Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8,
sector 3, cum a fost men]ionat în anun]ul publi-
cat în data de 08.05.2014. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com

Erat` la publica]ia de vânzare din data de
15.05.2014: Debitorul SC Monalisa Investments
SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare
urm`toarele imobile al c`ror pre] de pornire este
diminuat cu 10% din pre]urile stabilite în cadrul
ultimei licita]ii conform procesului verbal al
Adun`rii Creditorilor din data de 05.03.2014:
1.Teren extravilan situat în com. {tef`ne[tii de
Jos, jude]ul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/25, în
suprafa]` de 12.000 mp. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 113.400 EURO exclusiv TVA.
Pre]ul caietului de sarcini este de 2.000 lei ex-
clusiv TVA. 2.Teren extravilan situat în com.
{tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov, tarlaua 10,
parcela 40/4/23, în suprafa]` de 22.336 mp.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 211.075,20
EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini
este de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.Teren extravi-
lan situat în com. {tef`ne[tii de Jos, jude]ul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/26, în suprafa]` de
12.800 mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
120.960 EURO exclusiv TVA. Pre]ul caietului de

sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. 4.Teren in-
travilan situat în Ia[i, Str. Trotus nr.1, jude]ul Ia[i,
în suprafa]` de 999,93 mp. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 144.686 EURO exclusiv TVA.
Pre]ul caietului de sarcini este de 2.000 lei ex-
clusiv TVA. Toate [edin]ele de licita]ie vor avea
loc la sediul de coresponden]` al lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, str. Buze[ti nr.71, et.2,
cam.203, sector 1, în datele men]ionate în pub-
lica]ia de vânzare, nu la sediul de coresponden]`
din Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3, cum a
fost men]ionat în anun]ul publicat în data de
15.05.2014. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la
telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Anun]ul poate fi vizual-
izat [i pe site-ul www.dinu-urse.ro.

Erat` la publica]ia de vânzare din data de
13.05.2014: Debitorul SC Quality Serv Interna-
tional SRL societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la
vânzare: Active apar]inând SC Quality Serv In-
ternational SRL în faliment. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 75% din valoarea de vânzare
for]at` stabilit` în Raportul de Evaluare exclusiv
TVA, pentru fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil, sau cu o solic-
itare pe adresa de email. Caietul de sarcini este
în valoare de 50 lei exclusiv TVA [i se va achita în
numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL. Lista cu bunurile ce
apar]in societ`]ii debitoare poate fi vizualizat`
pe site-ul: www.dinu-urse.ro. Toate [edin]ele de
licita]ie vor avea loc la sediul de coresponden]`
al lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1, în datele
men]ionate în publica]ia de vânzare, nu la sediul
de coresponden]` din Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8,
sector 3, cum a fost men]ionat în anun]ul publi-
cat în data de 13.05.2014. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com

Erat` la publica]ia de vânzare din data de
19.05.2014: Debitorul SC Sangria Com SRL -în fal-
iment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Aso-
cia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Terenuri arabile
situate în extravilanul comunei 1 Decembrie
1918, satul 1 Decembrie 1918, jude]ul Ilfov, for-
mate din: -Teren în suprafa]` de 1.190 mp, am-
plasat în tarlaua 3, parcela 6/17/45; Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 5.974,36 Euro exclu-
siv TVA. Pre]ul Caietului de sarcini este de 1.500
lei exclusiv TVA. -Teren în suprafa]` de 1.260 mp
amplasat în tarlaua 3/9, parcela 6/17/44. Pre]ul
de pornire al licita]iei este de 6.322,38 Euro ex-
clusiv TVA. Pre]ul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe (carman-
gerie) apar]inând SC Sangria Com SRL -în fali-
ment, pre]ul de pornire al licita]iei este
reprezentat de valoarea de vânzare for]at` din
Raportul de evaluare, exclusiv TVA, diminuat`
cu 30%, pentru fiecare bun în parte, iar lista cu
aceste bunuri poate fi vizualizat` pe site-ul
www.dinu-urse.ro. Pre]ul Caietului de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA. Toate [edin]ele de
licita]ie vor avea loc la sediul de coresponden]`
al lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str.
Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1, în datele
men]ionate în publica]ia de vânzare, nu la sediul
de coresponden]` din Bd. Lucian Blaga nr.4, et.8,
sector 3, cum a fost men]ionat în anun]ul publi-
cat în data de 19.05.2014. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. 

PIERDERI
Declar pierdute [i nule Certificatele medicale cu
seria CCMAG nr. 1787832 [i seria CCMAG nr.
1787833, pe numele Biri[ Verginica, eliberate de
dr. Pan` R`zvan Cosmin. 

Declar pierdut [i nul certificat profesional taxi
cu serie CPTx nr. 0091041, eliberat la data de
12.05.2012 pe numele Cojocea Gabriel.

Pierdut legitima]ie de acces pe Aeroportul In-
terna]ional Henry Coand` pe numele Chiscop
Cristian Nicu[or.

Pierdut contract construire nr.1086/7/24.10.1981
[i proces-verbal eliberat în 13.04.1982, pe nu-
mele Pandelea Gheorghe [i Aneta Florica. Le
declar nule.

Publicitate


