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Anun]uri
CERERI SERVICIU
Farmacist cu experien]`, caut loc de munc` în Teleorman [i jude]ele limitrofe. Rela]ii la telefon
0728.97.01.38.

OFERTE SERVICIU
SC Filip Prod Carn SRL cu sediul \n Filipe[tii de
P`dure Prahova angajeaz` tehnolog produse alimentare (mezeluri, carne) 0762.248.051.
0762.254.230.
Municipiul Sighi[oara organizeaz` la data de
04.09.2014, respectiv 08.09.2014, concurs pentru
ocuparea func]iei publice vacante de: Consilier superior – Serviciul administra]ie public` local` –
Compartiment administrare sistem informatic. Informa]ii privind bibliografia [i condi]iile specifice
privind participarea la concurs se pot ob]ine la
sediul institu]iei sau la telefon nr. 0265.771.280 –
int. 144.
Prim`ria comunei P`cure]i, jude]ul Prahova organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea unei
func]ii publice de execu]ie vacante de consilier,
clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget-finan]e, taxe [i impozite locale. Concursul se va desf`[ura la sediul Prim`riei
Comunei P`cure]i, sat P`cure]i, nr.1. Data
organiz`rii probei scrise: 3 Septembrie 2014, ora
10.00. Data organiz`rii interviului: 5 Septembrie
2014, ora 10.00. Condi]iile de participare, bibliografia [i con]inutul dosarului de înscriere la concurs se afi[eaz` la sediul institu]iei. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Prim`riei
comunei P`cure]i, în perioada 5-25 august 2014.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefonul
0244/219.099.

SC Phoenix Building SRL, cu sediul
\n localitatea Cluj-Napoca,
str. {tefan Luchian nr. 38, ap.2,
jud.Cluj, este citat` la Tribunalul
Specializat Cluj, \n dosarul nr.
59/1285/2014, Sala 249, Complet
nou falimente 14 pentru ziua de
10.09.2014, ora 08:00, \n calitate
de debitor, \n proces cu creditoarea Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Cluj-Napoca
reprezentat` prin Administra]ia
Jude]eana a Finan]elor Publice
Cluj-Napoca, pentru Fond –
procedura insolven]ei.

SC Presthalia Comimpex SRL, cu
sediul \n localitatea Cluj-Napoca,
str. Heltai nr.39, jud.Cluj, este
citat` la Tribunalul Specializat
Cluj, \n dosarul nr. 475/1285/2014,
Sala 249, Complet nou falimente
3, pentru ziua de 07.10.2014, ora
08:00, \n calitate de debitor, \n
proces cu creditoarea Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor
Publice Cluj-Napoca reprezentat`
prin Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice
Cluj-Napoca, pentru Fond –
procedura insolven]ei.

VÂNZåRI IMOBILE

NOTIFICåRI

Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decomandat et
7/10, termopane, aer condi]ionat, u[` metalic`,
proprietar, 41.000E. 0742.202.925.

Lichidatorul judiciar CII Petcu Viorica cu sediul în
Ploie[ti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.2 notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei fa]` de debitoarea SC Grosescu &Co SNC, în
dosarul 5175/105/2014. Tribunalul Prahova. Termen
depunere crean]e: 12.09.2014 Tabel preliminar:
22.09.2014, Tabel definitiv: 08.10.2014, Adunarea
creditorilor va avea loc in data de 26.09.2014 ora
13.30 la sediul lichidatorului.
Lichidatorul judiciar CII Petcu Viorica cu sediul în
Ploie[ti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.2 notific` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei fa]` de debitoarea Societatea Agricola
Trandafirul Rosu, în dosarul 5176/105/2014. Tribunalul Prahova. Termen depunere crean]e:
12.09.2014 Tabel preliminar: 22.09.2014, Tabel definitiv: 08.10.2014, Adunarea creditorilor va avea
loc in data de 26.09.2014 ora 13.00 la sediul lichidatorului.
Lichidator judiciar CII Ciobanu Maria Andreea cu
sediul în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr. 14, bl. 33N2,
et. 2, ap. 5, judet Prahova, notific` deschiderea procedurii simplificate de insolventa fata de debitoarea SC Davicara SRL, în dosarul 5178/105/2014.
Tribunalul Prahova. Termen depunere crean]e:
12.09.2014 Tabel preliminar: 22.09.2014, Tabel definitiv: 08.10.2014, Adunarea creditorilor va avea
loc in data de 26.09.2014 ora 15.00 in Ploiesti, str.
CT Grigorescu, nr. 16, judet Prahova.

PROPUNERI AFACERI
V~nd/\nchiriez fabric` mezeluri, Prahova, Filipe[tii
de P`dure [i sec]ie transare carne proaspat` produc]ie zilnic` 10 tone mezeluri, posibilitate rate,
negociabil. 0762.248. 051, 0762.254.230.

CITA}II
Chetrariu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
Pictor Grigorescu, nr. 100, T~rgu Neam], jud.
Neam], este chemat` la Judec`toria T~rgu Neam]
cu sediul \n Str. Mihai Eminescu, bl. M11, sc.C, Târgu
Neam], jud. Neam], \n Camera de consiliu, în ziua
de 01.10.2014, Completul Camera Consiliu C1, ora
12:00, \n dosarul nr. 957/321/2014, \n calitate de
Debitor, în proces cu SC Eon Energie România SAprin avocat Anca Popa în calitate de Creditor, av~nd
ca obiect cerere de valoare redus`.
Sandu Iosif, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Sat
Crucea, Comuna Crucea, jud. Suceava, este chemat
la Tribunalul Boto[ani, cu sediul \n Boto[ani, Str.
Maxim Gorki, nr. 8, Sectia II Civila, \n ziua de
16.09.2014, ora 8:30 a.m., \n dosarul
2698/193/2014, \n calitate de intimat, \n proces cu
E.ON Energie Romania SA \n calitate de apelant,
av~nd ca obiect incuviintare executare silita.
Judec`toria F`lticeni a pronun]at sentin]a nr. 1913
din 13.11.2013, \n dosarul nr. 2836/227/2013 cu
urm`torul dispozitiv: Admite ac]iunea civil` av~nd
ca obiect preten]ii privind pe reclamanta E.ON Energie Romania SA Suceava – cu sediul ales \n municipiul Suceava, str. {tefan cel Mare, nr. 24, jud.
Suceava, \n contradictoriu cu p~r~t` SC Lidady
Company SRL Mihaiesti – cu sediul \n sat Mih`ie[ti,
com. Horodniceni, jud. Suceava. Oblig` p~r~ta la
plata, c`tre reclamanta SC E.ON Energie SA a sumei
de 1454,32 lei reprezent~nd contravaloarea energiei
electrice [i 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecat`.
Cu drept de apel \n 30 zile de la comunicare. Pronun]at` \n sedin]a public` din 13.11.2013.
Dosar nr. 258/338/2013. Prin prezenta aducem la
cuno[tin]` tuturor celor interesa]i a face opozi]ie la
contestarea dreptului de proprietate, ca efect al
prescrip]iei achizitive al petentei Boboc Elena,
domiciliat` în comuna Moieciu, sat Pe[tera, jude]ul
Bra[ov, asupra imobilului înscris în CF 282 Pe[tera,
c` sunt invita]i la Judec`toria Z`rne[ti, sala de
[edin]e, în data de 03.09.20144, ora 09.00.
Se citeaz` SC Rda Mondo SRL, CUI 24973575,
J17/65/2009, cu sediul \n Str. Nicolae Balcescu nr.4,
ap. 2, Jude]ul Gala]i, \n dosarul civil nr.
1907/121/2014, aflat pe rolul Tribunalului Gala]i,
av~nd ca obiect ordonan]a de plat`, pentru data
de 04.09. 2014, ora 11.00, camera Sala 11, complet
C3 civ II, \n calitate de debitor-p~r~t.
Numitul Ionel Ovidiu, în calitate de pârât, este citat
la Judec`toria Ia[i, Ia[i, Str. Anastasie Panu, nr.25,la
data de 17.septembrie.2014, sala 7, ora-08.30, în
Dosar: 18143/245/2013, în contradictoriu cu Hu]anu
Dana Elena în calitate de reclamant`, obiectul
dosarului -exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti, stabilire domiciliu minor, pensie între]inere, hot`râre
care supline[te acordul parental. În caz de
neprezentare, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lips`.

Rusu Magdalena Georgeta,
cu domiciliul \n jud. Cluj, mun.
Cluj-Napoca, str. Gorunului nr.4,
bl.C5, ap.10, CNP 2670227120671
este citat` la
Tribunalul Specializat Cluj
\n Dosar nr. 559/1285/2013/a1,
sala 249, pentru ziua de
19 septembrie 2014, ora 11:00,
\n calitate de p~r~t, \n proces
cu Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Cluj-Napoca,
prin Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Cluj,
\n calitate de reclamant.

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde \n bloc prin licita]ie la pret
total de 140.050 euro (include TVA) proprietate
imobiliar` industrial` (teren instravilan 4.301 mp,
hal` produc]ie), utilaje, obiecte de inventar, AUDI
A6, situat \n Urla]i, jud. Prahova. Licita]iile se organizeaz` la 11.08.2014, 16.08.2014, 21.08.2014,
26.08.2014 si 01.09.2014, la ora 14:0. Informa]ii la
0744.688.623.
Municipiul Satu Mare, cu sediul \n Satu Mare, P]a
25 Octombrie Nr. 1, intrarea M, reprezentat` prin
primar Dr. Coica Costel Dorel, cod fiscal 0261807.500, fax 0261.710.760 vinde prin licita]ie public` imobilul teren \n suprafa]` de 24.700 mp,
situat \n Zona Industrial` Sud a municipiului Satu
Mare, \nscris \n CF nr. 166256 cu nr. Cadastral
166256. Orice persoan` Juridic` interesat` poate
solicita docuemnta]ia de atribuire de la sediul
prim`riei municipiului Satu Mare, Birou Eviden]a
Patrimoniu, parter, camera 13. Garan]ia de participare la licita]ie este de 46.020 lei [i poate fi achitat` \n numerar la casieria Prim`riei municipiului
satu Mare sau prin ordin de plata la Trezoreria Satu
Mare, cont RO46TREZ5465006XXX000201. Data
limit` pentru solicitarea clarific`rilor: 08.08.2014
iar data limit` de depunere a ofertelor: este
21.08.2014, ora 11:00. Data [i locul la care se va
desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor: Data: 21.08.2014, ora 12:00 la sediul Municipiului Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr. 1, Intrarea M,
sala de consiliu. Persoan` de contact: Faur Mihaela- [ef birou evidenta patrimoniu, adresa email: patrimonlu@satu-mare.ro, tel. 0261-807.521.
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 Bac`u. Anun]ul
privind vânzarea unor bunuri imobile, anul 2014
luna iulie, ziua 21, primul termen. Serviciul Fiscal
Or`[enesc Moine[ti, în temeiul art. 162 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
face cunoscut c` în ziua de 18, luna august, anul
2014, ora 10.00 în localitatea Moine[ti, str. Zorilor,
bl. B1, Parter se vor vinde prin licita]ie public` bunul
imobil, proprietatea debitorului Sârbu ConstantinFlorin, cu domiciliul fiscal în localitatea Com`ne[ti,
str. 1 Mai nr. 5, jude]ul Bac`u, dup` cum urmeaz`:
Denumirea bunului mobil, descrierea sumar` (se
vor indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Cantitate, Pre]ul
de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA,
în lei: Apartament cu 4 camere situat în localitatea
Com`ne[ti, str. {tefan cel Mare, bl. E1, sc. A, et. 2,
ap. 6, jude]ul Bac`u, 1 buc, 93000 lei. Pre]ul de
pornire a licita]iei este pre]ul de evaluare. Bunul
mai sus men]ionat nu este grevat de sarcini.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestui bun s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i pentru cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferta de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare la
licita]ie, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei, care se va achita la Trezoreria municipiului Bac`u în contul RO65TREZ0615067XXX013202,
beneficiarul fiind A.J.F.P. Bac`u cu codul fiscal
4278523, precum [i celelalte documente prev`zute
de art. 162, alin (7) din Ordonan]a Guvernului nr.

92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. 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
conformitate cu prevederile 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. Raportul de evaluare se
afl` la sediul Serviciului Fiscal Moine[ti. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la S.F.O.
Moine[ti sau la telefon num`rul 0234/361217. Data
afi[`rii 21.07.2014.
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
Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr.
27264/ 24.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Ziua 24, luna iulie, anul 2014. În
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` la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Neam] cu sediul în
localitatea Piatra Neam], B-dul. Traian nr. 19 bis, se
vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri
mobile: ?n data de 14.08.2014, ora 10, bunurile debitorului SC Ledim Com SRL cu domiciliul fiscal \n Piatra Neam], str. L`mâi]ei, bl. D26, ap. 6, cod de
identificare fiscala 4676715, dosar de executare
2385/ 2014: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Usc`tor rufe rotativ model STI-23-VT-V,
marca Giabau, putere electric` 5,54 KW, 8 AMPS,
317 kg, capacitate 23 kg. Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul verbal de
sechestru nr. 9170/ 12.11.2013 emis de AJFP Neam].
Buc.: 2. Pre]ul de pornire a licita]iei/ bucat`, exclusiv TVA *(lei): 41.014 lei. *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este
24 %. ?n data de 14.08.2014, ora 10, bunurile debitorului SC Imobil Proiect SRL cu domiciliul fiscal \n
localitatea Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, cod
de identificare fiscal` 19502032, dosar de executare
AL-326: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Autoturism M1G, marca Land Rover, tipul
LF/S4FISF/ Freelander 2, an fabrica]ie 2008, capacitate cilindric` 2179 cm3, sursa de energie – motorin`, an fabrica]ie 2008, nr. kilometri – 122.922.
Drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile: Proces verbal de sechestru nr. 28108 /
10.06.2013. Buc.: 1. Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA *(lei): 40.365 lei. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile
este 24 %. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` în ziua lucr`toare
precedent` termenului de vânzare la licita]ie
(13.08.2014, ora 16.30) urm`toarele documente:
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 (plata se va
face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015,
C.U.I. 2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neam]);
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
româna, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante; urmând s` se prezinte
la data stabilit` pentru 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 conformitate cu prevederile 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 masuri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la telefon num`rul 0233 207602, interior 4410 între
orele 8.30 - 12.00. Data afi[`rii: 24.07.2014.
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 Municipal Roman. Birou Colectare [i Executare
Silit`. Dosar de executare nr. E/246. Nr. 70231 din
25.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2014 luna Iulie ziua 25. ?n temeiul art.
162 alin. (1) [i art. 136 alin. 5 [i alin. 8 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
21 luna August orele 11.00 anul 2014 \n localitatea
Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde
prin licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Euroimobiliare SRL cu
domiciliul fiscal \n localitatea Mangalia, str. Veteranilor nr. 10 jud. Constan]a, cod de identificare
fiscal` 13768753: Teren \n suprafa]` total` de 1.100
mp, pre]ul de pornire a licita]iei a III a este de 3.810
lei (exclusiv TVA), compus din: - 1.100 mp teren arabil, situat \n extravilanul municipiului Roman,
punct Dup` sat, parcela 105/8, sola 13, vecin`t`]i:
nord - canal desc`rcare, est - Buza Vasile, sud - drum
exploatare, vest - Topliceanu Gheorghe, de]inut \n
baza cvc nr. 1211/ 25.11.2008 la o valoare de inventar
de 102.000 lei, jude]ul Neam], \nscris \n cartea funciar` 55418, UAT Roman (13551/N-9452/Roman), nr.
CAD 3254, ID electronic 55418. *) cota de tax` pe
valoarea adaugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este 24%/ neimpozabil \n conformitate cu
prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) art. 141 alin. 2 lit.
f) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile ulterioare, pct. 6 alin. (6) [i pct. 35 din
normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului
nr. 44/ 2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori: S.F.M. Mangalia. Sarcini:
132.274 lei. 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 interesa]i \n cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua
precedent` 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 persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n

limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali ca 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 conformitate cu prevederile
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. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/ 740129.
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 Municipal Roman. Dosar de executare nr.
18882235. Nr. 70.189 din 23.07.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna
iulie ziua 28. ?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 18 luna august, 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, compuse din: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`: (se vor indica
drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul). Pre]ul de evaluare sau
de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de: Cota
TVA 24%*). Autoturism marca Fiat 223 ZXB1A, subcategoria BB Furgon.nr. de \nmatriculare NT-08RAN, num`r de \nmatriculare 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
\nmatricul`ri 18.03.2002, cod omologare
BF11111V11JB6E3, certificat seria 218411, serie
mecanic` 012677037, data \nmatriculare 10.12.2012.
4.297 lei. 1.031 lei; Autoturism marca Fiat 188
BXG1A, subcategoria AB Berlin` cu hayon, nr. de
\nmatriculare NT-07-WST, num`r de \nmatriculare
anterior
CA455SL,
serie
sa[iu
ZFA18800004559609, serie motor - FS, an
fabrica]ie 2002, CIV H816655, culoare gri, data
atribuirii pl`cii 08.10.2010, data primei
\nmatricul`ri 25.09.2002, cod omologare
AB1A197U11C20E3, certificat seria 183538, serie
mecanic` 010792031, data \nmatriculare
08.10.2010. 3.223 lei. 774 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. (5)
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 interesa]i \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i
s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, \n
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua precedent`
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 persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus \n limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru 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 conformitate cu prevederile 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. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0233 740129 int. 110. Data afi[`rii:
28.07.2014.
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 Bac`u. Dosar de executare nr. 183884/24.11.2008, Nr. 35549 din
23.07.2014. Anun]ul privind vânzarea unor bunuri
imobile, anul 2014, luna august, ziua 19, primul termen. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti, în
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal` republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de
19, luna august, anul 2014, ora 12.00, în localitatea
Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter, se vor vinde prin
licita]ie public` bunul imobil, proprietatea debitorului Iliescu Adriana/ CNP 2541115043760, cu
domiciliul fiscal în localitatea Com`ne[ti, str. Republicii, bl. 7, sc. B, ap. 16, jude]ul Bac`u, dup` cum
urmeaz`: Denumirea bunului mobil, descrierea

sumar` (se vor indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Cantitate, Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA, în lei: 1. Apartament cu dou` camere
situat în localitatea Com`ne[ti, str. Libr`riei, bl. 10,
ap. 5, jude]ul Bac`u, 1 buc, 92.860 lei. Pre]ul de
pornire a licita]iei este pre]ul de evaluare. Bunul
mai sus men]ionat este grevat de sarcini, S.F.O.
Moine[ti, având rangul III de prioritate. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestui bun s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i pentru cump`rarea bunului imobil sunt
invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferta de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare la
licita]ie, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei, care se va achita la Trezoreria municipiului Bac`u în contul RO65TREZ0615067XXX013202,
beneficiarul fiind A.J.F.P. Bac`u cu codul fiscal
4278523, precum [i celelalte documente prev`zute
de art. 162 alin. (7) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. 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
conformitate cu prevederile 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. Raportul de evaluare se
afl` la sediul Serviciului Fiscal Moine[ti. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la S.F.O.
Moine[ti sau la telefon num`rul 0234/361217. Data
afi[`rii 23.07.2014.
Debitorul SC Davino SRL -în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: Mijloace fixe (electrocasnice [i echipamente)
aflate în proprietatea societ`]ii debitoare. Pre]ul
de pornire la primele cinci [edin]e de licita]ie pentru mijloacele fixe este de 60% din valoarea de vânzare stabilit` în Raportul de evaluare, exclusiv TVA,
pentru fiecare bun în parte. În cazul în care în urma
celor cinci [edin]e de licita]ie nu se reu[e[te valorificarea bunurilor, la urm`toarele cinci [edin]e
pre]ul de pornire va fi de 50% din valoarea de vânzare stabilit` în Raportul de evaluare, exclusiv TVA,
pentru fiecare bun în parte. Listele cu aceste bunuri
pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil, sau pot fi vizualizate pe site-ul
www.dinu-urse.ro. Pre]ul caietului de sarcini pentru mijloacele fixe este de 500 lei, exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea
în
contul
nr.
RO03PIRB4204727996001000, deschis la Piraeus
Bank România, pân` la data [i ora stabilit` pentru
[edin]a de licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul
de pornire al licita]iei; -achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a caietului de sarcini pentru mijloacele fixe. Prima [edin]a de licita]ie a fost fixat`
la data de 21.08.2014, ora 14.00 iar dac` bunurile
nu se adjudec` la aceast` data, urm`toarele
[edin]e de licita]ii au fost fixate în datele:
28.08.2014, 04.09.2014, 11.09.2014, 18.09.2014,
25.09.2014, 02.10.2014, 09.10.2014, 16.10.2014 [i
23.10.2014 ora 14.00. Toate [edin]ele de licita]ii se
vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam. 203, sector 1.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Anun] de participare la licita]ie public` (al doilea
termen): 1. Informa]ii generale privind concedentul: Consiliul Local Babadag, cod fiscal 4508533;
Adresa: Jude]ul Tulcea, Ora[ul Babadag, Str. Republicii nr. 89, nr. tel. 0240-561.012, fax 0240-562.939;
email: urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Informa]ii generale privind obiectul concesiunii:
dou` grajduri cu suprafa]a construita de 444mp si
respectiv 544 mp, situate in extravilanul ora[ului
Babadag. 3. Informa]ii privind documenta]ia de
atribuire: 3.1. orice persoan` interesat` are dreptul
de a solicita [i de a ob]ine documenta]ia de
atribuire se realizeaza in mod direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice sau pe
suport de hartie. 3.2. Compartimentul responsabil
din cadrul concedentului: Biroul Urbanism din
cadrul Prim`riei orasului Babadag, Str. Cabanei nr.
5. 3.3. Documenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia solicitan]ilor \n mod gratuit. 3.4. Data limit`
pentru solicitarea clarific`rilor 15.08.2014. 4. Informa]ii privind ofertele: 4.1. data limit` de
depunere a ofertelor: 22.08.2014, ora 09:00 la secretariatul Prim`riei ora[ului Babadag, str. Republicii nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, \n 1 exemplar. 5.
{edin]a de licitatie va avea loc la data de
22.08.2014, ora 10:00 la sediul Prim`riei ora[ului
Babadag, Str. Republicii nr. 89. 6. Informa]ii privind
instan]a competent` \n solu]ionarea litigiilor
ap`rute: contesta]ii se depun \n termen de 5 zile
de la comunicarea rezulatatului procedurii la sediul
UAT Babadag, men]ionat la punctul 1, iar ac]iunea
\n justi]ie se introduce la sec]ia de contencios administrativ a Tribunalului Tulcea \n termen de 30
zile. 7. Data transmiterii anun]ului de atribuire
c`tre institu]iile abilitate \n vederea public`rii:
31.07.2014.
Anun] de participare la licita]ie public` privind vanzarea (al doilea termen): 1. Informa]ii generale
privind concedentul: Consiliul Local Babadag, cod
fiscal 4508533; Adresa: Jude]ul Tulcea, Ora[ul
Babadag, Str. Republicii nr. 89, nr. tel. 0240-561.012,
fax 0240-562.939; email: urbanism@primariababadag.ro. 2. Informa]ii generale privind obiectul
concesiunii: teren in suprafata de 169 mp, situate
in intravilanul orasului Babadag, Str. Republicii nr.

13A. 3. Informa]ii privind documenta]ia de
atribuire: 3.1. Orice persoan` interesat` are dreptul
de a solicita [i de a ob]ine documenta]ia de
atribuire, punerea la dispozitia oricarei personae
interesate care a inaintat o solicitare in acest sens,
a unui exemplar din documentatia de atribuire se
realizeaza in mod direct, nerestrictionat si deplin,
prin mijloace electronice sau pe suport de h~rtie.
3.2. Compartimentul responsabil din cadrul concedentului: Biroul Urbanism din cadrul Prim`riei orasului Babadag, Str. Cabanei nr. 5. 3.3. Documenta]ia
de atribuire se pune la dispozi]ia solicitan]ilor \n
mod gratuit. 3.4. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor 15.08.2014. 4. Informa]ii privind ofertele: 4.1. data limit` de depunere a ofertelor:
22.08.2014, ora 10:00 la secretariatul Prim`riei
ora[ului Babadag, str. Republicii nr. 89, Babadag,
jud. Tulcea, \n 1 exemplar. 5. {edin]a de licitatie va
avea loc la data de 21.08.2014, ora 10:00 la sediul
Prim`riei ora[ului Babadag, Str. Republicii nr. 89. 6.
Informa]ii privind instan]a competent` \n
solu]ionarea litigiilor ap`rute: contesta]ii se depun
\n termen de 5 zile de la comunicarea rezulatatului
procedurii la sediul UAT Babadag, men]ionat la
punctul 1, iar ac]iunea \n justi]ie se introduce la
sec]ia de contencios administrativ a Tribunalului
Tulcea \n termen de 30 zile. 7. Data transmiterii
anun]ului de atribuire c`tre institu]iile abilitate \n
vederea public`rii: 31.07.2014.
Anun] de participare la licita]ie deschis` pentru
atribuirea contractelor de servicii exploatare mas`
lemnoas` pe raza de activitate a Direc]iei Silvice
Sibiu, de c`tre operatori economici atesta]i în activitatea de exploatare forestier` cod CPV: 77211100
pentru licita]ia din 18.08.2014 în conformitate cu
O.U.G. nr.34/2006, art. 51 alin.(2) [i ale H.G.
nr.925/2006 [i Regulamentul RNP-Romsilva pentru atribuirea serviciilor cuprinse în anexa 2B. 1.Autoritatea contractant`: Regia Na]ional` a P`durilorRomsilva. 2.Beneficiar: Direc]ia Silvic` Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea Dumbr`vii, nr.140, cod fiscal
RO159012, tel.:-0269.242.411, fax:-0269.214.970, email:-office@sibiu.rosilva.ro, organizeaz` licita]ie
deschis` pentru atribuirea contractelor de servicii
„exploatare mas` lemnoas`”. 3. Procedura aplicat`: „licita]ie deschis`”. 4.Locul prest`rii serviciilor: ocoalele silvice din subordinea Direc]iei Silvice
Sibiu. 5.Natura [i cantitatea serviciilor: servicii de
exploatare mas` lemnoas` conform cantit`]ilor înscrise în Anexa la Caietul de sarcini; 6.Achizi]ia de
servicii similare în perioada prev`zut` în contract:
nu. 7.Serviciile sunt divizate în loturi: da. 8. Valoarea
estimativ`: conform prevederilor din
documenta]ia de atribuire; 9.Se va încheia un contract pentru fiecare partid` (lot): da. 10.Oferta se
va depune în lei pentru una sau mai multe din partizile prev`zute în devizul de lucr`ri de exploatare
mas` lemnoas`. Pot participa la licita]ie agen]i
economici atesta]i pentru activitatea de exploatare
forestier`. 11. Durata contractelor: conform
e[alon`rilor; 12. Se admit oferte alternative: nu.
13.Documenta]ia pentru elaborarea [i prezentarea
ofertei se poate procura de la Direc]ia Silvic` Sibiu,
Calea Dumbr`vii, nr. 140, birou produc]ie, cu cel
pu]in 1 zi înainte de deschiderea ofertelor; 14.Costul unui exemplar: 180RON. Plata la casieria
unit`]ii. 15. a)Termenul limit` de depunere al ofertelor: data 18.08.2014 ora-12.00; b)Adresa la care
se depun/transmit ofertele: Sibiu, Calea Dumbr`vii
nr.140. c)limba de redactare a ofertelor: limba
român`. 16. Data, ora [i locul deschiderii ofertelor:
data 18.08.2014, ora-13.00, locul: Sibiu, Grand Hotel,
sala de conferin]e. 17. Garan]ie de participare: operatorii economici vor depune pân` la data de
18.08.2014 ora-12.00, garan]ia de participare aferent` fiec`rui lot, conform devizului din caietul de
sarcini. 18. Modalit`]i principale de finan]are [i de
plat`: fonduri produc]ie. Plata se va face de c`tre
ocoalele silvice, în baza contractelor încheiate pentru fiecare partid` în parte [i a facturilor emise de
c`tre operatorul economic. 19. Condi]ii minime de
participare: se admite asocierea mai multor operatori economici f`r` a fi obliga]i s` î[i legalizeze
asocierea cu condi]ia ca cel pu]in unul s` fie atestat. 20.Criterii de calificare privind situa]ia personal`: conform documenta]ie. 21. Criterii de
calificare privind situa]ia economico-financiar`:
conform documenta]ie. 22. Criterii de calificare
privind capacitatea tehnic` [i profesional`: coform
documenta]ie. 23.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile. 24.Criteriul utilizat pentru
atribuirea contractelor: "pre]ul cel mai sc`zut".
Anuntul de participare va fi publicat pe site-ul RNPRomsilva.

PIERDERI
Pierdut proces-verbal eliberat în 26.09.1980, pe numele Ionescu Daniela Corina [i Dan Domenic. |l declar nul.
Pierdut atestat profesional transport marf`, eliberat de A.R.R. Ia[i, pe numele Bosînceanu Marian.
Se declar` nul.
Pajura SA cu sediul în Bucure[ti, Str. Jiului nr.8, Sector 1, J40/616/1991, C.U.I. 3022933 declar` pierdute
certificate constatatoare emise în baza Lg.
359/2004, pentru punctele de lucru din Bucure[ti,
Str. Alma[ nr.1, Sector 1- Magazin de desfacere [i Str.
Jiului nr.8, Sector 1, Magazin de desfacere. Se declar` nule.
Pierdut Certificat Constatator pentru punctul de
lucru din Bucure[ti, {os. Olteni]ei nr.140, bloc 5, Sector 4, al societ`]ii Geonic Invest SRL, cu sediul social
în Bucure[ti, Str. Stoian Militaru nr. 1-3, bl.7B, sc.2,
et.4, ap.52, Sector 4, având J40/6764/1994 [i C.U.I.
5539651. Îl declar nul.
Se declar` pierdute [i nule decizia medical` nr.2716
din 14.05.2012 [i decizia nr.309239 din 10.06.2010
apar]inând numitului M`run]elu Ion.
Publicitate

