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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Sector 6 –Bucure[ti, organizeaz` concurs de promovare în func]ia public` de conducere, conform Art. 58
alin. (2) lit. b), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici, republicat`- actualizat`, în data de
06-08 august 2014. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institu]iei din
str. Cerni[oara nr. 38-40 Sector 6 Bucure[ti, pentru
urm`toarele posturi: -[ef serviciu– Serviciul ajutor social:
Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute
la art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind statutul
func]ionarilor publici (r2), cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Condi]iile de participare sunt: -Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalenta în domeniile: -sociologie, psihologie; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administra]iei publice, management, ori în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice; -vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice minimum 2 ani; -s` fie numi]i într-o func]ie public`
din clasa I; -s` nu aib` în cazierul administrativ o
sanc]iune disciplinar` neradiat`.
Prim`ria comunei Botoroaga, jude]ul Teleorman, str. Principal`, nr. 13, CF 6691916, cod po[tal 147023 organizeaz`
concurs pentru recrutarea func]iei publice vacante în data
de 05 august 2014 (proba scris`) [i 07 august 2014 (interviu: - un post de referent clasa a III- asistent, în cadrul compartimentului contabilitate, taxe [i impozite din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei
Botoroaga; - post vacant prin încetarea raporturilor de serviciu. Condi]ii generale de ocupare: - studii medii cu
diploma de bacalaureat; - cet`]enie român` cu domiciliu
în România; - cunoa[terea limbii române, scris [i vorbit; vârsta minim` 18 ani împlini]i; - capacitatea deplin` de
execu]ie; - stare de s`n`tate corespunz`toare func]iei
publice pentru care candideaz` atestat` pe baz` de examen medical de specialitate; - îndeplinirea condi]iilor de
studii (studii medii cu diplom` de bacalaureat)- nu a fost
condamnat; - nu a fost destituit dintr-o fnc]ie public`; nu a desf`[urat activitate de poli]ie politic`, astfel cum
este definit` prin lege; - vechimea în specialitatea studiilor
s` fie de 6 luni; Locul desf`[ur`rii concursului [i
depunerea dosarelor de concurs vor avea loc la sediul
Prim`riei comunei Botoroaga, str. Principal`, nr. 13, jude]ul
Teleorman. - bibliografia. Rela]ii la telefon 0247/442101.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Satu Mare cu sediul în Satu Mare, Str. Ion Ghica, nr. 36,
scoate la concurs, în zilele de 06.08.2014 (proba scris`)
[i 08.08.2014 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: Inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Analiza Pie]ei Muncii, Programe de Ocupare
[i Implementare M`suri Active. Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie men]ionat`
sunt: Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 1 an;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 06.08.2014 – orele 09:00 - proba scris`;
08.08.2014 – orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs
se fac, în termen de maximum 20 zile de la publicarea
anun]ului \n Monitorul Oficial.

VÂNZåRI DIVERSE

O carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel. 0733.940.772.
0761.674.276.

VÂNZåRI TERENURI
Vând teren intravilan, Sector 1, Bucure[tii Noi, 7900 mp,
cu deschidere 33 mp, utilit`]i, pre] negociabil. Tel:
0723.199.088, 0722.525.010.

CITA}II
Ni]u Aron, cu sediul în com. Furcule[ti, jude]ul Teleorman
pierdut certificat competen]` profesional` ADR nr.
009793 [i certificat competen]` profesional` marf` nr.
0205598000. Le declar nule.
Se citeaz` numitul Hagiu Ion Mihail, cu domiciliul necunoscut, la Judec`toria Pite[ti, în Dosarul nr.
1982/280/2014, având ca obiect partaj succesoral.
Numitul Chirimbu]` Radu, domiciliat în satul Br`e[ti, comuna Br`e[ti, jude]ul Boto[ani, este citat pentru termenul din 09.07.2014 la Judec`toria Dorohoi, jude]ul
Boto[ani, în dosarul nr. 968/222/2014, având ca obiect
“divor] cu copii”.
Tancau Marius, cu ultimul domiciliu în sat (com.)
Miroslava str. Olga Sturza nr.29A, jud. Ia[i, este chemat în
judecat` la Curtea de Apel Ia[i, cam.1, et.2, litigii de
munc` [i asigur`ri sociale– recurs 1, în ziua de 24.09.2014,
ora 9.00, Dosar nr. 9511/99/2012, în calitate de intimat
de c`tre recurenta SC Lux Taxi SRL, pentru recurs ac]iune
în r`spundere patrimonial`.
Se citeaz` {erban Filofteia, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Ploie[ti, Str. Unghiului, jud. Prahova la Judec`toria
Ploie[ti, la data de 05.09.2014, \n dosarul 4479/281/2014,
\n proces cu Eos Ksi Romania pentru validare poprire.
Numita Amaria Emilia domiciliat` \n sat C`uie[ti, com.
Dr`gu[eni, jud. Gala]i, este citat` \n calitate de p~r~t`, \n
contradictoriu cu DGASPC Gala]i, \n dosarul civil nr.
7519/121/2013, cu termen de judecat` la data de
22.07.2014 sala 3 ora 09:00, la Tribunalul Gala]i.
Se aduce la cuno[tin]a p~r~]ilor Ciobanu {tefan [i
Ciobanu Ioana, cu domiciliul necunoscut, c` prin
sentin]a civil` nr. 482/05.02.2014 din dosar nr.
5394/204/2012 al Judec`toriei C~mpina, ca a fost admis`
ac]iunea reclaman]ilor Popa Petre [.a a fost constat` nulitate absolut` partial` a actului de partaj voluntar nr.
631/12.09.2001 \n ce prive[te vecin`tatea cu stada Tudose[ti a terenului din Breaza, Str. Tudosesti nr. 20 si vecinatatea cu drumul de acces dintre loturile 1, 2 si 3 si s-a
dispus radierea mentiunii din Cartea funciara corespunzatoare.
Se citeaz` Albu Raluca Nicoleta cu domiciliul necunoscut la data de 14.07.2014, ora 08:00 la sediul Biroului
Notar Public Ivan Constantin, din Ploie[ti, Str. {tefan cel
Mare nr. 1, Prahova \n cauza succesoral` privind pe defunctul Albu Gabriel [i Codreanu Alexandriana fo[ti cu
domiciliul pe Bdul Republicii 197, bl. 5C1, ap. 29 Ploies[ti
si Str. Veniamin Costache Nr. 20, Ploie[ti, Albu Gabriel decedat la 18.08.2013 [i Codreanu Alexandrina pe 16 oct
2013. Neprezentarea atrage \nlaturarea de la succesiune.
Dumitru Mihaela- Daniela, Str. Ing. Zablovschi nr. 58, ap.
11, Sector 1, Bucure[ti [i Enache Adelina cu aceea[i adres`
reprezentat` de cur`tor Gozec Melania din Mun. R`d`u]i,
Str. Calea Bucivinei nr. 36, sc. D, ap. 9, jud. Suceava [i Doroftei Hunea Leonard domiciliat \n com Saru Dornei nr. 15,
jud. Suceava, sunt chema]i la judec`toria R`d`u]i, jud.

Suceva \n dosarul nr. 1436/285/2010 \n calitate de p~r~]i
pentru data de 05 septembrie 2014.
SC Moteco Scont IFN SA, cu ultimul sediu cunoscut în Bucure[ti, Bd. M`r`[e[ti, nr.59, sector 1, este citat` în calitate de intimat` la Judec`toria Giurgiu, ora[ Giurgiu, str.
Episcopiei, nr.13, jud.Giurgiu, camera sala-4, complet cn4,
în dosarul civil nr. 2787/236/2014, cu termen de judecat`
la data de 05 august 2014, ora-08:30, pentru fond- contesta]ie la executare, în proces cu intima]ii Banca Comercial` Carpatica SA -Agen]ia Bucure[ti, Banca Comercial`
Carpatica SA -Sibiu, CEC Bank SA, SC Oscar Downstream
SRL, SC Case Utilaje Construc]ii SRL, Biroul Executorului
Judec`toresc Casagranda -Stana Anton, Fondul Na]ional
de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici [i Mijlocii S.A. -IFN, Bank of Cyprus Public Company Limited
Nicosia -Sucursala România, Gazdac Sorin Adrian [i contestatoarea Direc]ia de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizat` [i Terorism.
Soma]ia nr. 3876/333/2014 din 11 iunie 2014. Judec`toria
Vaslui. Cu sediul \n Vaslui, str. ing.Badea Romeo nr.13,
judetul Vaslui. Numele, prenumele sau denumirea posesorului: Roznov Viorica cu domiciliul in orasul Vaslui,
str. Militari nr.54, judetul Vaslui. Aceasta invoca dobandirea proprietatii prin efectul prescriptiei achizitive de 30
de ani ( uzucapiune ) asupra terenului in suprafata de
308 mp situat in Vaslui, str.Militari nr.54, judetul Vaslui.
vecini : str. Militari, str.Veteran Turcanu, Nita Gheorghe(
str.Militari nr.52), Tufa Costel. Catre to]i cei interesati sa
faca opozitie cu precizarea ca, in caz contrar, in termen de
6 luni de la emiterea celei din urma publicatii se va teece
la judecarea cererii. Presedinte,

DIVERSE
Admite ac]iunea civil` pentru stabilire locuin]` minor
formulat` de reclamanta Dini]` Vasilica domiciliat` în
comuna Segarcea Vale, jude]ul Teleorman, împotriva
pârâtei Ciufu Georgiana Simona, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Gruia, jude]ul Mehedin]i. Stabilire
locuin]a minorei Cosac Loredana - Iuliana, n`scut` la data
de 8 iunie 2000 la domiciliul reclamantei Dini]` Vasilica,
m`tu[a minorei.
Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul nr.
2207/105/2013 al Tribunalului Prahova notific` deschiderea procedurii generale a falimentului conform hotararii intermediare nr. 836 din 20.06.2014 a SC Mbtt
Development SRL cu sediul în Ploiesti, str. Democratiei,
nr.103, judetul Prahova, avand stabilite urmatoarele
termene: depunerea cererilor privind crean]ele n`scute
în cursul procedurii 04.08.2014, verificarea crean]elor
n`scute în cursul procedurii, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor
02.09.2014, depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute
în cursul procedurii 22.09.2014, solu]ionarea
contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul procedurii si
întocmirea tabelului definitiv consolidat al crean]elor
01.10.2014.
Revalactiv SPRL notifica intrarea in procedura simplificata si inceperea procedurii falimentului in dosarul nr.
3580/105/2013 al Tribunalului Prahova prin hotararea intermediara nr. 837 din 20.06.2014 privind pe SC Vany
Group SRL cu sediul social in comuna Podenii Noi, sat
Nevesteasca, nr. 105 Bis, judetul Prahova.
Revalactiv SPRL, lichidator judiciar în dosarul nr.
2206/105/2013 al Tribunalului Prahova notific` deschiderea procedurii generale a falimentului conform hotararii intermediare nr. 835 din 20.06.2014 a SC Sar
Imobiliar SRL cu sediul în Ploiesti, str. Democra]iei, nr.103,
parter, camera 7, judetul Prahova, avand stabilite urmatoarele termene: depunerea cererilor privind crean]ele
n`scute în cursul procedurii 04.08.2014, verificarea
crean]elor n`scute în cursul procedurii, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor 02.09.2014, depunerea contesta]iilor la
crean]ele n`scute în cursul procedurii 22.09.2014,
solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii si întocmirea tabelului definitiv consolidat al
crean]elor 01.10.2014.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii simplificate a insolventei in dosarul nr. 4833/105/2014 al Tribunalului Prahova prin incheierea din data de 23.06.2014
privind pe SC Doryscol COM SRL, cu urmatoarele
termene: depunere declaratii creanta 04.08.2014, intocmire tabel preliminar 18.08.2014, intocmire tabel definitiv 01.09.2014 si Prima Adunare a Creditorilor
22.08.2014, orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar in
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab 7B, judetul
Prahova.
România. Judec`toria Pite[ti. Sec]ia Civil`. Dosar nr.
2473/280/2013. Sentin]a civil` Nr. 9540/2013. [edin]a
public` de la 27 Noiembrie 2013: În numele legii,
hot`r`[te: „Admite cererea formulat` [i precizat` de
creditoarea Compania Na]ional` Po[ta Român` SA, cu
sediul în Sector 2, Bucure[ti, B-dul Dacia nr. 140, în contradictoriu cu debitoarea SC Battistella Trading SRL, cu
sediul în mun. Pite[ti, str. Dârzu nr. 4, jud. Arge[. Ordon`
debitoarei s` pl`teasc` creditoarei, în termen de 30 de
zile: suma de 2603,46 lei reprezentând: 1905,36 lei contravaloare chirie [i 698,10 lei penalit`]i de întârziere pân`
la 29.02.2012. Oblig` pe debitoare s` pl`teasc` creditoarei suma de 39,3 lei reprezentând cheltuieli de judecat`. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de
la comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` de la
27.11.2013.” Pre[edinte, Georgeta Ionescu. Grefier, Florica
[tefan.
Anun] de inten]ie privind atragerea mediului privat, de
c`tre SC CET Arad SA pentru retehnologizarea sursei de
producere a energiei termice \n Municipiul Arad. |n baza
prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Arad, nr.120 din 24 mai 2012, privind oportunitatea unei
investitii noi la CET Arad, pentru retehnologizarea sursei
de producere a energiei termice in Municipiul Arad SC
CET Arad SA cu sediul social în România, Arad, Calea 6
Vân`tori, FN, cod po[tal 310162, jud. Arad, anun]` inten]ia
de a ini]ia procesul de atragere a mediului privat pentru
retehnologizarea sursei de producere a energiei termice
in Municipiul Arad, de la CET Arad prin realizarea investitiei Centrala pe ciclu combinat cu turbin` pe gaze, cazan
recuperator [i acumulator de c`ldur` Realizarea procesului de atragere a mediului privat se va face prin asocierea
in participa]iune dintre SC CET Arad SA si un investitor,
suma de]inut` [i introdus` ca participa]iune de la investitorul selectat urmând a fi utilizat` pentru realizarea
investitiei noi in sursa de productie: Turbina de gaze,
Cazan recuperator [i Acumulator de c`ldur` (TG/KR
40MWe+AKU). Raportul de evaluare privind contributia
SC CET Arad SA in cazul incheierii unui contract de
asociere in participatiune, poate fi procurat de pe site-ul
societ`]ii www.cetarad.ro, accesând link-ul:
www.cetarad.ro/investitii la rubrica „Anun]uri”. Selectarea investitorului se va face pe baza unui proces
competitiv prev`zut în caietul de sarcini. Caietul de
sarcini, Contractul cadru de asociere in participatiune si
Studiul privind oportunitatea unei investitii noi la CET
Arad, pentru retehnologizarea sursei de producere a energiei termice in Municipiul Arad, necesare intocmirii
ofertei din partea investitorilor interesati, pot fi procurate gratuit de pe site-ul societ`]ii www.cetarad.ro, accesând link-ul: www.cetarad.ro/investitii la rubrica
„Anun]uri”. Investitorii interesa]i de participarea la
proiectul de investi]ii TG/KR 40 MWe+AKU [i operarea
comercial` a sursei de productie de energie in cogenerare de inalta eficienta-Centrala pe ciclu combinat cu
turbin` pe gaze, cazan recuperator [i acumulator de
c`ldur`, prin asociere în participa]iune cu Societatea,
sunt invita]i s` depun` Oferte tehnico economice la
sediul SC CET Arad SA, din Arad, Calea.6 Vanatori FN, sigilate, pana la data de 29 august 2014, ora 13.00. Ofertele
tehnico economice trebuie prezentate si in limba
român`. Oferta tehnico economic` trebuie insotita si de
o prezentare a investitorului, cuprinzând informa]ii detaliate despre ac]ionariatul acestuia [i/sau structura de control corporativ, experien]a investitorului în domeniul
finan]`rii [i/sau oper`rii de societ`]i care activeaz` în
sectorul energetic, precum [i despre capabilit`]ile financiare ale acestuia, informa]ii care s` demonstreze posibilitatea efectiv` [i imediat` de implicare într-un proiect
comun de investi]ii cu Societatea, în vederea dezvolt`rii
acesteia. Administratia SC CET Arad SA.
Mit Insolv SPRL Filiala Arge[, cu sediul în Mun. Pite[ti, Bd.
I.C. Br`tianu, nr.36 , bl.30, sc.B, et. Parter, ap.1, jude] Arge[,
atestat UNPIR nr. 2B0725, Cod de identificare fiscal`: RO
32620680, administrator judiciar al Societ`]ii Integra Srl

(în insolven]`, în insolvency, en procedure collective), cu
sediul în Comuna Valea Cri[ului, str. Principal`, nr. 292,
jud. Covasna, înmatriculat` la Oficiul Registrului
Comer]ului Covasna, sub nr. J14/119/2000 [i având C.U.I.
RO 13386230, debitoare în procedur` general` de insolven]`, în dosarul nr. 983/119/2014 al Tribunalului Covasna, aduce la cuno[tin]` termenele stabilite în
procedur`: depunerea declara]iilor de crean]`:
14.07.2014; tabel preliminar 04.08.2014; tabel definitiv
19.08.2014; termen adunare creditori: 07.08.2014; termen continuare procedur` 08.09.2014.
SC Bema International SRL, titular al planului PUZ -Zona
industie nepoluant`, depozitare, ora[ Pantelimon,
jude]ul Ilfov, tarla 55, parcela 524/13-16, nr.cad.1539/3/610,12 anun]` publicul interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de mediu pentru planul
men]ionat [i declan[area etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ilfov din Bucure[ti, Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, de luni pân` joi între orele 09.0013.00. Observa]ii/comentarii [i sugestii se primesc în scris
la sediul APMIF, în termen de 18 zile de la data public`rii
anun]ului.

SOMA}II
Soma]ie emis` la data de 02.07.2014 de Judec`toria Rm.
Vâlcea, în dosarul nr. 4511/288/2014. În temeiul articolului 1051 aliniatul 1 Cod de procedur` civil` [i în baza dispozi]iilor cuprinse în încheierea din data de 27 iunie 2014.
Aducem la cuno[tin]` c`, prin ac]iunea civil` formulat`
de reclamantul Ungureanu P. Nicolae, domiciliat în Rm.
Vâlcea str. Antim Ivireanul, nr. 88 jude]ul Vâlcea,
reprezentat conven]ional de avocat Ungureanu Petre,
reclamantul invoc` dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune, asupra terenului în suprafa]` de 420 m.p. situat în
Rm. Vâlcea str. Antim Ivireanul, nr. 88 jude]ul Vâlcea cu
vecinii: N-str. Antim Ivireanul, S-domeniul public, E- Ene
Ion [i V-Butoescu Georgeta, precum [i asupra
construc]iei în suprafa]` de 56 m.p. situat` pe terenul de
mai sus. V` comunic`m c`, potrivit articolului 1051
aliniatul 2, litera e din Codul de procedur` civil`, to]i cei
interesa]i au dreptul s` fac` opozi]ie, iar, în caz contrar, în
termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii
se va trece la judecarea cererii.
Judec`toria Ia[i, Dosar nr. 26262/245/2013. Soma]ie. În
temeiul încheierii de [edin]` din 24.06.2014 a Judec`toriei Ia[i, pronun]at` în Dosar nr. 26262/245/2013, prin
prezenta v` inform`m c`, prin cererea înregistrat` sub
num`rul de dosar anterior men]ionat, reclamanta Ro[ca
Eugenia (domiciliat` în mun. Ia[i, Jud. Ia[i, P-]a Unirii nr.2,
sc.A, ap.13) solicit` ca Instan]a s` constate prin Hot`râre
Judec`toreasc`, c` aceasta a dobândit prin uzucapiune,
dreptul de proprietate asupra terenului în suprafa]` de
363m.p., situat în mun. Ia[i, jud. Ia[i, str. S`vescu nr.7, Tarlaua 35, parcela CC 1238/1 [i A 1240/1, având ca vecin`t`]i:
-La Nord- Parcela nr. cadastral 146889; -La Est- Str. S`vescu
nr.7; -La Sud- Ciugulea Gheorghe; -La Vest- Parohia Sf. Antonie (Biserica Vulpe). Orice persoan` fizic` sau juridic`
interesat` este somat` ca în termen de 6 luni de la
afi[area prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ie ce se
va trimite instan]ei, în scris, cu referire la nr. de dosar indicat în antet. În caz contrar se va proceda la judecarea
cererii. Pre[edinte Instan]`, Dasc`lu Cristina- Elena; Grefier, Jescu Viorel. Gabriel.

NOTIFICåRI
Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii generale
a insolven]ei împotriva debitoarei Organiza]ia Utilizatorilor de Ap` pentru Iriga]ii Racord Suhurlui, CUI 23210532,
dosar 3576/121/2014, Tribunalul Gala]i – Sec]ia aIIa Civil`.

LICITA}II
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul fiscal or`[enesc Târgu
Neam]. Nr. 7569/19.06.2014. Anun]ul privind vânzarea
de bunuri mobile. Anul 2014, luna iunie, ziua 19. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal` republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 23, luna iulie, anul 2014, ora 12.00, în localitatea Tg. Neam], B-dul [tefan Cel Mare, nr. 48, se vor
vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Stone Trans SRL cu domiciliul fiscal în sat V`ratec, com. Agapia, jud. Neam] cod de
identificare fiscal`: 23129463. Bunurile sechestrate se afl`
în custodia debitorului. Denumirea bunului mobil, descrierea sumar`: (se vor indica drepturi reale [i privilegii
care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Autoutilitar`
DAF, an fabrica]ie 2008, 12580 cmc, culoare ro[u + Semiremorc` basculanta Meiller; Pre]ul de pornire al licita]iei
a-I-a, (exclusiv TVA): 493000 Lei. Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24
%, în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile
ulterioare, [i pct. 23 alin. (1) 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` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii
prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: - oferte de cump`rare; - dovada achit`rii taxei de
participare de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei, taxa
achitat` în contul RO42TREZ4935067XXX002934, deschis
la Trezoreria Tg. Neam], pentru beneficiar Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam], CUI 2612782, cu
OP sau mandat po[tal; - împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; - pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; - pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în 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 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 m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare
v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
0233/790040, interior 106, camera 08.
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 Boto[ani. Operator de date cu caracter
personal 21105. Nr. 57152/03/28 din 24.06.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri. Anul 2014 luna Iunie ziua 24. |n temeiul art. 162
alin. (2), din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i /AJFP Boto[ani, face cunoscut prin
prezenta c`, \n ziua de 16, luna Iulie, orele 10.00, anul
2014, \n municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei, nr. 5, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, organizeaz` a [asea licita]ie pentru vânzarea
bunurilor imobile, proprietatea SC Gepa Com Invest SRL,
CUI 236717570, cu domiciliul fiscal \n localitatea Boto[ani,
str. Alexandru Cel Bun, nr. 17, judetul Boto[ani, dosar de
executare Nr. 236717570/2011 (P. V. Sechestru bunuri imobile Nr. 66516/20.06.2012), astfel: - Apartament \n
suprafa]` 32,49 m.p. compus din 2 camere dec., situat în
localitatea Boto[ani, str. Parcul Tineretului, nr. 11 bl. -, sc.
A, ap. 18, jud. Boto[ani. Pre]ul de pornire a licita]iei este
de 32950 lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata
TVA, conform art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal). Total valoare bunuri imobile 32950
lei, exclusiv TVA (operatiune scutit` la plata TVA, conform
art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal). 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 a participa la licita]ie trebuie s` prezinte
urm`toarele documente: - oferta de cump`rare; - dovada
pl`]ii taxei de participare, care reprezint` 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei; - \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; - dovada emis` de creditorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la bugetul consolidat al
statului; - pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de \nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele fizice copie de
pe actul de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`
aceste documente cu o zi \nainte de desf`[urarea
licita]iei, respectiv 15.07.2014, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata se va face
\n contul de disponibil al A.J.F.P. Boto[ani, CUI 3372874,
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Daca ave]i nel`muriri \n legatur` cu
acest anun] publicitar o pute]i contacta pe dna. Sauciuc
Nuta, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul 0231/ 607119 \ntre orele
8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
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 Boto[ani. Operator de date cu caracter
personal 21105. Nr. 57152/03/27 din 24.06.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna
Iunie ziua 24. |n temeiul art. 162 alin. (2), din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i / AJFP Boto[ani, face cunoscut prin prezenta c`, \n
ziua de 15, luna Iulie, orele 10.00, anul 2014, \n municipiul Botosani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` a
patra licita]ie, pentru vânzarea bunurilor mobile, proprietatea SC Danis Exim SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Boto[ani, str. Al. Unirii, nr. 6, jude]ul Boto[ani, cod
de \nregistrare fiscal` 19241255, dosar de executare nr.
19241255/2013 (P. V. Sechestru bunuri mobile Nr.
82587/14.08.2012 [i P. V. Sechestru bunuri mobile Nr.
48751/01.07.2011), astfel: Bunuri mobile: - Autoturism M1
G Land Rover, tipul: Freelander 2, nr. \nmatriculare: BT-16SCS, culoarea: gri, an fabrica]ie 2007, sursa energie motorin`. Pre]ul de pornire a licita]iei este de 52092 lei,
exclusiv TVA. - Autoutilitar` Volkswagen, tipul
ZDX0AE/LT32, nr. \nmatriculare BT 88 SCS, culoarea alb,
an fabrica]ie 2001. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
10434 lei, exclusiv TVA. Valoare total` bunuri mobile
62526 lei, exclusiv TVA. Pre]ul total de pornire a licita]iei
este 62526 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 stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele documente: - oferta de
cump`rare; - dovada pl`]ii taxei de participare, care
reprezint` 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; - \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; dovada emis` de creditorii fiscali, \n copie, c` nu au
obliga]ii la bugetul consolidat al statului; - pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de \nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu
o zi \nainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv 14.07.2014,
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face \n contul de disponibil al A.J.F.P.
Boto[ani, CUI 3372874, RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Dac` aveti
nel`muriri \n legatur` cu acest anun] publicitar o pute]i
contacta pe dna. Sauciuc Nuta, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul
0231/ 607119 \ntre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
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 Boto[ani. Operator de date cu caracter
personal 21105. Nr. 57152/03/26 din 24.06.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile sau pentru
ansamblu de bunuri. Anul 2014 luna Iunie ziua 24. |n
temeiul art. 162 alin. (2), din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i/ A.J.F.P. Boto[ani,
face cunoscut prin prezenta c`, \n ziua de 15, luna Iulie,
orele 12.00 anul 2014, \n municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Boto[ani, organizeaz`: - a treisprezecea licita]ie
pentru vânzarea bunurilor imobile, proprietatea SC Hit Ag SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Boto[ani, str.
Manole[ti Deal, nr. 3 bis, jude]ul Boto[ani, cod de \nregistrare fiscal` 15759239, dosar de executare Nr.
15759239/2011 (P. V. Sechestru bunuri imobile: Nr.
3873/23.02.2010; 55008/25.07.2011 [i P. V. Sechestru
bunuri mobile Nr. 56363/24.05.2012), reprezentând
bunuri imobile: 1. Cl`dire tip hal` industrial` (hal`
repara]ii utilaje cu supraf. construit` la sol de 160,70 m.p.
+ hal` repara]ii auto cu supraf. constr. la sol de 311,85 m.p.
+ camere birouri – etaj - \nchideri metalice, suprafa]a 48
m.p. + pod rulant, sarcina 3.2T, deschidere 10.5 m,
lungime cale de rulare 12.0 m), situat` \n localitatea
Boto[ani, str. Manole[ti Deal, nr. 3 bis. Pre]ul de pornire
a licita]iei este de 96018 lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata TVA, conform art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal); 2. Teren construit +
neconstruit \n suprafa]` total` de 1509 m.p. (d. c. platform` betonat` 1036,09 m.p.), situat \n localitatea
Boto[ani, str. Manole[ti Deal, nr. 3 bis. Pre]ul de pornire
a licita]iei este de 31893 lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata TVA, conform art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal); 3. 462, 74 m.p. teren intravilan (platform` betonat`) cu destina]ie cale de acces,
reprezentand 34% din suprafa]a total` de 1361 m.p. %,
bun comun cu SC Simco Shoes SRL, de]inut conform Contract de vânzare cump`rare 2602/22.10.2007, situat \n str.
Manole[ti Deal nr. 3 bis, localitatea Boto[ani. Pre]ul de
pornire a licita]iei este de 9779 lei, exclusiv TVA
(opera]iune scutit` la plata TVA, conform art. 141, alin. 2,
lit. f, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal); 4.
Bunuri mobile ata[ate bunurilor imobile (ce vor fi valorificate prin vânzarea la licita]ie odat` cu bunurile imobile): |mprejmuire din stâlpi beton armat C + (H = 2.0 m),
panouri beton prefabricat, L = 36 m. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 753 lei, exclusiv TVA. - Rigol` carosabil` canalizare ape pluviale, L = 36.0 m; l = 0.45 m, adâncime
0.50 - 0.65 m, carosabil`, acoperit` cu gr`tar metalic (situat` \n interiorul halei de produc]ie din str. Manole[ti
Deal, nr. 3 bis). Pre]ul de pornire a licita]iei este de 2395
lei, exclusiv TVA. Total valoare bunuri imobile 140838 lei,
exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata TVA, conform
art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal). - Prima licita]ie pentru vânzarea bunurilor mobile, proprietatea SC Hit - Ag SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Boto[ani, str. Manolesti Deal, nr. 3 bis, jude]ul
Boto[ani, cod de \nregistrare fiscal` 15759239, dosar de
executare nr. 15759239/2014 (P. V. Sechestru bunuri mobile Nr. 29154/18.03.2014), reprezentând: Autoutilitar`
Marca Dacia D2F717/ Double Cab 1.9D, serie sa[iu:
UU1D2F7176A4877987, serie motor: UA75701, anul fabrica]iei 2005, nr. \nmatriculare BT-08-HIT. Pre]ul de
pornire a licita]iei este de 4593 lei, exclusiv TVA. Autoturism marca Renault Laguna, serie sa[iu: VFKGOGO627602715, serie motor C124650, anul fabrica]iei
2002, nr. \nmatriculare BT-71-HIT. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 8833 lei, exclusiv TVA. Autoturism marca
Dacia SD KSDOK, serie sa[iu: UU1KSD0KJ37041833, serie
motor: D027432, anul fabrica]iei 2007, nr. \nmatriculare
BT-10-HIT. Pre]ul de pornire a licita]iei este de 14132 lei,
exclusiv TVA. Total valoare bunuri mobile 27558 lei, exclusiv TVA. Pre]ul total de pornire a licita]iei este 168396
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 stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s`
prezinte urm`toarele documente: - oferta de cump`rare;
- dovada pl`]ii taxei de participare, care reprezint` 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei; - \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; - dovada emis` de
creditorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la bugetul
consolidat al statului; - pentru persoanele juridice, copie
de pe certificatul unic de \nregistrare fiscal`, eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele fizice
copie de pe actul de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s`

depun` aceste documente cu o zi \nainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 14.07.2014, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata
se va face \n contul de disponibil al A.J.F.P. Boto[ani, CUI
3372874, RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri \n
legatur` cu acest anun] publicitar o pute]i contacta pe
dna. Sauciuc Nuta, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul 0231/ 607119
intre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
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]. Dosar de executare nr.
862/2011. Nr. 370/ 30.06.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile, Anul 2014, luna iunie, ziua 30. În
temeiul art. 162 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` în ziua de 17, luna iulie, orele 12:00, anul 2014, în localitatea Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, se vor vinde
prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC Perla Invest SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 5, jud.
Neam], cod de identificare fiscal` 19101430: Licita]ia a IIa: a) – teren intravilan în suprafa]` de 28.696 m.p., situat în localitatea Piatra Neam], Aleea Tineretului, jud.
Neam]; Pre] de pornire a licita]iei = 2.037.750 lei. b) –
teren intravilan în suprafa]` de 5.928 m.p., situat în localitatea Piatra Neam], Aleea Tineretului, jud. Neam];
Pre] de pornire a licita]iei = 420.750 lei. c) - teren intravilan în suprafa]` de 1.094 m.p., situat în localitatea Piatra
Neam], Aleea Tineretului, jud. Neam]; Pre] de pornire a
licita]iei = 78.000 lei. Pre]urile de pornire a licita]iei nu includ TVA. Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor este conform prevederilor legale.
Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
sarcini. Creditori: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Neam]; Sarcini: A.J.F.P. Neam] - Colectare Contribuabili Mijlocii. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i
s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
pentru persoanele fizice str`ine, copie dup` pa[aport;
dovada emis` de organele fiscale c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Taxa de
participare la licita]ie de 10% se plateste prin virament
bancar la A.J.F.P.Neam], CIF 2612782, în contul
RO53TREZ4915067XXX014015 deschis la Trezoreria
Neam]. 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 si 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 A.J.F.P. Neam], str. B-dul. Traian nr. 19 bis, etaj 5
cam. 5.08 sau la telefon num`rul 0233207602, int. 6003.
Data afi[`rii: 30.06.2014.
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/ 24.06.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile, ziua 24, luna iunie, 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: 1. În data de 17.07.2014, ora 10, bunurile debitorului
SC Zecram SRL cu domiciliul fiscal în com. Girov, jud.
Neam], cod de identificare fiscal` 15917070, dosar de executare GI-135/2014: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: Combin` agricol` Class Dominator 118, nr. identificare - 09552637, an fabrica]ie – 1996, motor diesel, ore
de func]ionare -4500, putere – 19 kw, culoare verde, stare
general` satisf`c`toare; Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile: Procesul verbal de sechestru nr. 27719/
09.04.2013 emis de AJFP Neam]; Buc.: 1; Pre]ul de pornire
a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): 74.322. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este 24
%. 2. În data de 17.07.2014, ora 10, bunurile debitorului SC
Ledim Com SRL cu domiciliul fiscal în Piatra Neam], str.
L`mâi]ei, bl. D26, ap. 6, cod de identificare fiscal` 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, ca-

pacitate 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,
exclusiv TVA *(lei): 123.042. *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este 24 %. 3.
În data de 17.07.2014, ora 10, bunurile debitorului SC Imobil
Proiect SRL cu domiciliul fiscal în 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 pronire a
licita]iei, exclusiv TVA *(lei): 53.820. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este 24
%. 4. În data de 17.07.2014, ora 12, bunul imobil al debitorului SC TYK Impex SRL cu domiciliul fiscal în Loc. Piatra
Neam], str. Mihai Viteazu, nr. 16, jud. Neam], cod de identificare fiscal` 11655081, dosar de executare nr. 5533/2014:
Denumirea bunului mobil/ imobil, descriere sumar`: Imobil (construc]ie [i teren) situat în Piatra Neam], B-dul
Decebal, (Restaurant Nefertiti) nr. 196, reprezentând 800
m.p. teren din care suprafa]a construit` este de 129 m.p.,
reprezentând construc]ie de tip P, cu acoperi[ [arpant`, învelitoare de tabl`, structur` beton armat, stâlpi [i grinzi
din beton armat, plan[ee beton armat, pere]i portan]i din
zid`rie c`r`mid`, tâmpl`rie PVC, instala]ii de iluminat, ap`
canal, înc`lzire CT proprie; Construc]ia cuprinde 2 birouri,
hol, magazie [i 2 grupuri sanitare; Starea general` a
spa]iului este bun`; Drepturile reale si privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul verbal de sechestru nr.
44/09.01.2014 emis de AJFP Neam]; Buc.: 1; Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): 273.100. *) scutit de la
plata taxei pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 141
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ulterioare, [i pct. 37 din Normele metodologice, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modific`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 interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i
s` prezinte, pân` în ziua lucr`toare precedent` termenului de vânzare la licita]ie (16.07.2014, 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 român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; - pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în 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 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 0233207602, interior 4410 între orele 8,30 -10.
Data afi[`rii 24.06.2014.
Andrei Ioan IPURL, in calitate de lichidator judiciar al SC
Matizol SA, societate in faliment organizeaza selectie de
oferte privind preluarea intregii arhive a SC Matizol SA,
in vederea pastrarii si conservarii in conformitate cu legislatia in vigoare. Componenta documentelor ce se solicita a fi preluate este urmatoarea: 24 ml state salarii;
39 ml dosare personal; 62 ml documente comerciale; 77
ml documente contabile; 7 ml documente actionari; 67
ml documente diverse, corespondenta. Societatile interesate pot comunica oferta lichidatorului judiciar la sediul
acestuia din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31 Jud.
Prahova, pana la data de 10.07.2014.
Direc]ia Silvic` Teleorman organizeaz` în data de
16.07.2014, ora 10.00, la sediul s`u din Alexandria,
Str.Mih`i]` Filipescu, nr.3, Jud.Teleorman, licita]ie public`
deschis` cu strigare pentru mas` lemnoas` pe picior,
posibilitatea anului 2014. Preselec]ia va avea loc în data
de 11.07.2014, ora 14.00, la sediul direc]iei silvice. Atât preselec]ia cât [i licita]ia se desf`[oar` în condi]iile
prev`zute de Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recolteaz` anual din fondul forestier proprietate public` a statului administrat de RNP- Romsilva,
aprobat prin Ordinul nr.1898/2010 al ministrului mediului [i p`durilor. Volumul de mas` lemnoas` oferit la
licita]ie este de 1,7 mii mc din care: cvercinee 0,5 mii mc;
diverse specii tari 0,6 mii mc; diverse specii moi 0,6 mii
mc. Lista partizilor [i alte date pot fi consultate pe site-ul
RNP Romsilva sau la sediul organizatorului. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.0247.312.238, 0247.312.333 [i
la fax: 0247.315.790.
Publicitate
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Sport

Caterinca de la
Rapid continu`

Fiii lui Blatter
gestioneaz` discre]ionar
pu[c`riile fotbalului

Investitorul italian anun]` transferuri-bomb`!

Dan
Dumitrescu

MEDIAFAX
dan.dumitrescu@jurnalul.ro

Punctul pe Ei

Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Primi]i \n Liga 1 datorit` deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la
Lausanne, rapidi[tii se afl` \n aceea[i
situa]ia pe care o traverseaz` an de an
\naintea startului sezonului. Juc`torii
sunt tot nepl`ti]i, iar lotul este unul
care dac` nu va fi \nt`rit, echipa are
mari [anse s` se \ntoarc` \n Liga 2.
Doar caterinca r`m~ne la cote \nalte,
iar „gogo[ile“ apar cu o consecven]`
demn` de o cauz` mai bun`. Dup` un
mare prin] arab care inten]iona s`
cumpere clubul \n prim`var`, gruparea de sub Podul Grant pare s` fie
aproape de a fi „salvat`“ mai nou de
c`tre un investitor italian.
De c~teva zile a ap`rut \n lumina reflectoarelor Angelo Massone,

un afacerist italian care deja s-a afi[at
\n Giule[ti, \ncep~nd s` ofere [i
primele interviuri dintr-o iminent`
calitate de patron al Rapidului: „În
momentul de fa]`, noi nu putem
cump`ra fotbali[ti, putem lua numai
juc`tori la sf~r[itul contractului sau
împrumut: asta ne impune legea. Vorbim cu multe cluburi, din Portugalia
[i Italia, ideea este s` avem un mix
între români [i str`ini, vom aduce [i
tineri de la cluburi importante, Inter,
Juventus, Milan, juc`tori de la
echipele Primavera: to]i împrumuta]i.
Încet-încet, a[a va trebui s` fie. Vrem
s` construim o academie în stil Ajax,
un campus unde s` vin` juc`tori din
toat` lumea. Apropo, avem deja un
funda[ st~nga foarte bun, n`scut \n
1995, Nicolae Vasile“, a fost una dintre declara]iile lui Massone.

Moldovan a plecat
Totu[i, \n ciuda inten]iilor declarate de italian, situa]ia de la echip` nu
pare s` fie deloc similar`. Antrenorul
din sezonul trecut, fostul interna]ional
Viorel Moldovan, a demisionat ieri,
fiind numit \n func]ia de selec]ioner al
reprezentativei Under 21 a Rom~niei.
Moldovan a fost ales de noii conduc`tori ai FRF dup` ce s-a num`rat
printre cei peste 130 de tehnicieni care
[i-au depus CV-urile pentru ocuparea
unor posturi la echipele de juniori [i
tineret. „Încep~nd de ast`zi, 3 iulie
2014, noul selec]ioner al na]ionalei
Under 21 a României este Viorel Moldovan“, a anun]at site-ul oficial al FRF.
Fostul mare interna]ional va fi prezentat ast`zi, \n jurul orei 12:00, \ntr-o
conferin]` de pres` la Casa Fotbalului.

Optimile mondialului brazilian au
creat tensiuni ap`s`toare. Granzii
[i-au procurat meciuri lungi [i triste,
oferindu-le deseori micu]ilor timp
de speran]`. Dar surprizele, adev`ratele surprize, cele capabile s`
poten]eze spectacolul, nu s-au
împlinit. Dup` chinuitoare a[tept`ri
[i mototoliri ale fotbalului, dup`
prelungiri ale prelungirilor [i loterii
ale penaltiurilor, rezultatele meciurilor din optimi au fost, în final, pe
placul pronosporti[tilor monotoni. {i, în aceste condi]ii, doar
n`zbâtiile unor nervo[i sau gafele
fluiera[ilor au mai înt`râtat oarecum discursurile marginalilor.
Pre[edintele Uruguayului, încins
la sentiment dup` ce na]ionala ]`rii
sale a capotat în fa]a Columbiei, a
dat-o în ni[te sincerit`]i total neprotocolare. Cei de la FIFA sunt o
adun`tur` de fii de curve – a zis
pre[edintele. A[a o fi. Nu-mi permit eu, votant de rând, s` contrazic
un pre[edinte de talia lui Jose Mujica. Ba, dac` m` gândesc mai bine,
chiar a[ fi tentat s`-i dau dreptate.
Este adev`rat c` mu[c`tura de
calic prin care Luis Suarez l-a
amprentat pe Giorgio Chiellini
merita aten]ia „disciplina]ilor“ din
comisiile FIFA. Numai c` ace[ti
exemplari ai drept`]ii s-au avântat

în exager`ri mai turbate decât
mu[c`tura lui uruguayanului. Nu
cred c` au fost prea întregi la minte
cei care au decis suspendarea pentru 9 meciuri ale na]ionalei [i, mai
ales, cele patru luni de adev`rat`
pu[c`rie fotbalistic` pentru Suarez.
Aceste sanc]iuni par [i mai
deplasate acum, când Luis Suarez
[i-a cerut scuze public, când Giorgio Chiellini a gra]iat prin uitare
gestul lui Suarez.
Francezul Blaise Matuidi, în
meciul echipei sale cu Nigeria, l-a
nenorocit pe Ogenyi Onazi,
provocându-i acestuia o dubl` fractur`. Arbitrul Mark Geiger l-a iertat
îns` de eliminare pe francez. L-a
l`sat pe Matuidi în teren pentru ca
Fran]a s` câ[tige. Scuza conform
c`reia arbitrul n-ar fi observat cât de
criminal` a fost intrarea lui Matuidi nu ]ine. Dac` ar fi fost corect,
Geiger putea acorda ro[u, ca a doua
decizie, atunci când a constatat
gravitatea accident`rii lui Onazi.
Regulamentul accept` asemenea
schimb`ri ale deciziei.
F`c`tura urât` a americanului
Mark Geiger completeaz` impresionantul palmares al gafelor de
arbitraj care au ornat mondialul
brazilian. Mai mult decât suspect`
este îns` lipsa de reac]ie a observatorilor fifi[ti. Comparând reac]ia în
spume generat` de mu[c`tura lui
Suarez [i adormirea bleag` de dup`
dup` ruperea lui Onazi ajungem la
o singur` concluzie. Se consum`
mult` m`g`rie la acest turneu final.
De aceea suntem tenta]i s`-i d`m
dreptate lui Jose Mujica, pre[edintele Uruguayului, cel care vorbea
despre fiii lui... Bletter.

„Canibalul“, spre Barcelona
Conform presei britanice, FC Barcelona este aproape de parafarea
transferului atacantului uruguayan
Luis Suarez pentru suma de 88 de
miloane de euro. Informa]iile au
ap`rut, ieri, \n The Guardian [i Daily
Mail, care scriu despre o \nt~lnire
„productiv`“ \ntre cluburi, care a avut

loc miercuri la Liverpool. Se vorbe[te
c` chilianul Alexis Sanchez ar putea
intra \n ecua]ia transferului care \l
are \n prim plan pe valorosul atacant
care s-a remarcat \n ultimul timp,
inclusiv la „Mondialul“ din Brazilia,
prin mu[c`turi aplicate funda[ilor
adver[i. (Mihai Igiro[anu)
Anun]uri

LICITA}II
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1. Informa]ii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num`rul de telefon, telefax [i adresa de email a persoanei de contact: Consiliul Local al
Municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar`
Oradea, cu sediul în Oradea, Pia]a Unirii nr.1, jude]ul
Bihor, cod fiscal 21982927, telefon: 0259/437.000, fax:
0259/409.406; persoana de contact: Marge Adina, email: marge_adina@yahoo.com. 2. Informa]ii generale
privind concesionarea prin negociere direct` a
suprafe]ei de 100.000 mp teren, proprietate public` a
municipiul Oradea, în vederea realiz`rii unei canaliza]ii
subterane pentru amplasare re]ele de comunica]ii electronice [i electrice. 3. Pre]ul minim de pornire al concesiunii este de 60.000 euro/ an. Durata concesiunii este de
40 ani. 4. Informa]ii privind documenta]ia de atribuire:
4.1. Documenta]ia de atribuire se poate desc`rca accesând site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii. 4.2.
Garan]ia de participare: 100.000 euro, respectiv 448.160
lei (echivalentul in lei este calculat la cursul BNR din data
de 21.03.2014, pentru 1 euro=4,4816 lei). 4.3. Modalita]i
de constituire a garan]iei de participare: scrisoare de
garan]ie bancar` pentru participare la procedur`/ Instrument de garantare emis în condi]iile legii de o societate
de asigur`ri sau virament bancar în contul
RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927. 4.4. Taxa de participare
este de 100 euro respectiv 448,16 lei (sum` care se va
plati in lei la cursul BNR din data de 21.03.2014, 1 euro=
4,4816lei). 4.5. Aceasta poate fi achitat` la Casieria Administra]iei Imobiliare Oradea, Pia]a Unirii nr. 1, Sala
Ghi[eelor sau in contul Administra]iei Imobiliare Oradea,
cod fiscal 21982927, cont RO74TREZ0765006XXX005460
deschis la Trezoreria Municipiului Oradea. 4.5. Data limit`
pentru solicitarea clarific`rilor: 17.07.2014, ora 15.00. 5) Informa]ii privind ofertele: 5.1. Data limit` de depunere a
ofertelor: 22.07.2014, ora 09.00. 5.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oradea, Pia]a Unirii nr.1, Serviciul
Rela]ii cu Publicul, Sala Ghi[eelor, ghi[eul nr. 10. 5.3.
Num`rul de exemplare în care trebuie depus` fiecare
ofert`: Ofertan]ii transmit ofertele lor în dou` plicuri sigilate, unul exterior [i unul interior, care se înregistreaz`,
în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se
data [i ora. Plicul interior va con]ine, în câte 2 exemplare
fiecare din cele 2 oferte propriu-zise (privind redeven]a,
aspectul privind proiectarea si constructia infrastructurii
de comunicatii). 6) Data [i locul la care este programat`
începerea procedurii de negociere direct`: 22.07.2014 ora
12.00, în sala mic` a Prim`riei Municipiului Oradea. 7)
Denumirea, adresa, num`rul de telefon, telefax [i/sau
adresa de e-mail a instan]ei competente în solu]ionarea
litigiilor ap`rute [i termenele pentru sesizarea instan]ei:
Sec]ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor,
adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174,
jude]ul Bihor; Registratur` General`: email: tr-bihorreg@just.ro, fax: 0359/432750. 8) Data transmiterii
anun]ului negocierii c`tre institu]iile abilitate, în vederea

public`rii: 02.07.2014.
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare prin licitatie publica urmatoarele bunuri ce
apartin debitoarei SC Universalmontaj Darzeu SRL, dupa
cum urmeaza: bunuri amplasate in incinta rafinariei
Midia Navodari: Telemac 12,5 to - 25.806,60 lei; Grup
sudura Lincoln SAE 400 diesel - 5.050,35 lei; Grup sudura
Lincoln SAE 400 diesel - 5.050,35 lei; Container metalic
6x2, placata la interior cu osb - 2.952,45 lei; Baraca metalica 6x3, placata la interior cu osb - 3.280,50 lei; Container metalic 4x2 - 2.551,5 lei; Rezervor multitanc 750 l cu
pompa din tabla dublu decapata- 1.213,38 lei; Polizor cu
banda Grit As Gi 75, serie 9020100403 - 1.917,27 lei; Palan
1,5 to - 62.37 lei; Masina de gaurit cu stand magnetic
RUKO RS40E, serie 400925 - 1.545,48 lei; Masina insurubat Rodcraft 2469 6,3 bari - 517,59 lei; Masina insurubat
Rodcraft 2585 6,3 bari - 1.261,17 lei; Trifor Deltafor WPH 16,
1,6 to A 3125 - 291,60 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to A
3125 - 291,60 lei; Butelie gaz - 40,5 lei; Scara aluminiu 3
elemente 9 m - 131,22 lei; Sursa sudura Invertec V 275S268,92 lei; Opritor foc -8,1 lei;Masca de gaz cu furtun 10
m- 97,2 lei; Canistra 10 l - 8,91 lei; Palan tip Yale - 167,67
lei; Bunuri aflate la puntul de lucru al SC Universalmontaj
Darzeu SRL din Navodari, Str. T2, nr.21, Jud. Constanta:
Sediu Administrativ Navodari Corp A -2010 -72.900 lei;
Sediu Administrativ Navodari Corp B 2010 - 178.200 lei;
Gard imprejmuire sediu Navodari G 02 2010 - 16.605 lei;
Combina frigorifica Whirpool- 306,18 lei; Combina frigorifica Arctic - 261,63 lei; Combina frigorifica Zanussi341,01 lei; Lazi frigorifice- 275,40 lei; Aer conditionat Nordstar - 234,90 lei; Masa - 58,32 lei; Rafturi - 42,12 lei; Spalator cu doua cuve - 493,29 lei; Masa inox - 281,07 lei;
Scaune cu spatar - 14,58 lei; Ansamblu cuptor+ hota 4.902,93 lei; Chiuveta inox - 76,14 lei; Taburete - 21,06 lei;
Aragaz Zanussi - 174,96 lei; Centrala termica Wiessman +
Cazan Vitocell 100 L - 1.478,25 lei; Canistra 20 L - 41,31 lei;
Dulap metalic - 58,32 lei; Masina de spalat Bosch (nefunctionala, dezmembrata)- 20,25 lei; Copiator xerox C1281.513,89 lei; Receiver cablu- 11,34 lei; Dvd (nefuctional)3,24 lei; Adaptor WIFI vodafone- 11,34 lei; Copiator Canon
K860- 38.07 lei; Scaune birou- 67,23 lei; Etajera documente (3 corpuri)- 109.35 lei; Birouri- 35,64 lei; Extensie
birou- 22,68 lei; Interfon- 22,68 lei; Paturi- 29,16 lei; Saltele30,78 lei; Noptiere- 34,02 lei; Masa TV- 23,49 lei; Tv
Hyundai- 36,45 lei; Tv Kenstar- 36,45 lei; Tv Samsung- ,45
lei; Centrala termica Wiessman+ cazan Vitocell 100 L1.478,25 lei; Combina frigorifica Arctic- 261,63 lei; Mobilier
bucatarie - 330,48 lei; Chiuveta- 76,14 lei; Aragaz- 174,96
lei; Hota- 51,84 lei; Masa bucatarie- 430.92 lei; Scaune
tapitate- 45,36 lei; Paturi- 29,16 lei; Dulap doua usi- 87,48
lei; Noptiera- 34,02 lei; Masa Tv- 23,49 lei; TV Kenstar36,45 lei; TV Sharp- 36,45 lei; TV Philips- 36,45 lei; TV Panasonic- 36,45 lei; TV Panasonic plasma- 264,87 lei; Receiver
cablu- 11,34 lei; DVD- 8,91 lei; Video- 5,67 lei; Taburete21,06 lei; Birou directorial - 128,79 lei; Extensie birou- 61,56
lei; Fotoliu- 161,19 lei; Scaune birou- 334,53 lei; Scaune
tapitate- 47,79 lei; Masa - 430,92 lei; Biblioteca (3 corpuri)545,94 lei; Telefon fix Panasonic- 7,29 lei; Telefon fix
Philips- 4,86 lei; Interfon- 8,91 lei; Statie Motorola- 109.35
lei; Aer conditionat- 234,90 lei; Pian concert cu coada
scurta Wendl & Lunger- 25.375,68 lei;Set canapele Royal
3-1-1- 2.693,25 lei; Set canapele Royal 3-1-1- 2.693,25 lei; Set

canapele Royal 3-2-1- 2.733,75 lei; Masa sticla- 81,81 lei;
Covoare persane - 294,03 lei; Covoare persane ovale 81,81 lei; Pat dublu - 85,05 lei; Saltea California- 260.01 lei;
Dulap 3 usi- 238,14 lei; Licitatiile se vor organiza la puntul de lucru al SC Universalmontaj Darzeu SRL din Navodari, Str. T2, nr.21, Jud. Constanta. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cel mai tarziu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relattii precum si
achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la lichidatorul judiciar, la adresa sa mai sus mentionata, nr. de telefon 0723357858/ 0244597808 sau pe siteul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data
de 04.07.2014 ora 150:00, iar in cazul in care bunurile nu
vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data
de 07.07.2014, 08.07.2014, 09.07.2014, 10.07.2014,
11.07.2014, la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 834/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj, privind pe debitoarea SC Falomir Habitat SRL,
J12/1428/2013, CUI: RO21744372 scoate la vânzare prin
licita]ie public` Parcele teren intravilan, situate în Oradea
(11 parcele ce formeaz` un tot unitar) la pre] de pornire
1.881.000 Euro f`r` TVA. Persoanele interesate trebuie
s` achizi]ioneze un caiet de sarcini privind bunurile
scoase la licita]ie, contra sumei de 500 RON +TVA, ce
cuprinde regulamentul de vânzare. Licitantul va depune
la sediul lichidatorului judiciar o cerere de participare la
licita]ie cu cel pu]in trei zile înainte de termenul licita]iei
stabilit prin anun]ul public. Licita]ia va avea loc în data de
10.07.2014 ora 11:00 la sediul lichidatorului din Oradea
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se
va relua în data de 17.07.2014 respectiv 24.07.2014 la
aceea[i or` [i adres`. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 7819/111/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Andrex SRL, J05/2106/1993, CUI:
RO4453985 scoate la vânzare prin licitatie public`
urm`toarele bunuri imobile: teren intravilan format din
cinci parcele situat în Sântandrei FN, jude]ul Bihor - pre]
de pornire 42.350 de EURO; teren cu cas` unifamilial`
situat` în municipiul Oradea str. Ciheiului nr. 138B jude]ul
Bihor - pre] de pornire 63.250 de EURO. Licita]ia va avea
loc în data de 10.07.2014, ora 10:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11, care se va relua
în cazul nevalorific`rii bunurilor în data de 17.07.2014, respectiv 24.07.2014 în acela[i loc [i aceea[i or`.
Participan]ii vor depune 10% garan]ie din valoarea
bunurilor licitate. Caietul de sarcini (cost 500 RON) precum [i informa]ii suplimentare se pot ob]ine la: Tel:
0359/463661 Fax: 0359/463662

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Prospec]iuni
SA, cu sediul în Bucure[ti, strada Caransebe[ nr. 1, sector
1, J40/4072/1991, C.U.I. 1552801, tel.: 021.319.66.60, fax:
021.319.66.56, întrunit în data de 21.05.2014, convoac`
Adunarea General` Ordinar` pentru data de 05.08.2014,
ora 11:00, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, strada
Caransebe[ nr. 1, sector 1 cu urm`toarea ordine de zi: 1.

Discutarea [i aprobarea situa]iilor financiare consolidate
întocmite pentru exerci]iul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Standardele Interna]ionale
de Raportare Financiar` (IFRS) adoptate de Uniunea European`. 2. Aprobarea datei de 22.08.2014 ca dat` de înregistrare a hot`rârii A.G.O.A. pentru identificarea
ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârii
A.G.O.A., conform art. 238 din Legea 297/2004. 3. Aprobarea împuternicirii d-lui Gehrig Stannard Schultz,
Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie [i Director General, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot`râri
A.G.O.A. precum [i efectuarea demersurilor necesare
pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comer]ului Bucure[ti, Actului Constitutiv actualizat
[i a altor documente necesare la notariat. Particip`
ac]ionarii înscri[i în registrul de eviden]` al ac]ionarilor
pân` la sfâr[itul zilei de 25.07.2014, considerat` data de
referin]`. Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de
zi a Adun`rii Generale Ordinare cu condi]ia ca fiecare
punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de
hot`râre propus spre adoptare de adunarea general` [i
de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adun`rii Generale
Ordinare, înso]ite de copiile actelor de identitate
(buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor
juridice), ale ac]ionarilor, pot fi depuse la sediul societ`]ii
din Bucure[ti, str. Caransebe[ nr. 1, sector 1, pân` la data
de 18.07.2014, ora 16:30, ora de închidere a programului
societ`]ii, în plic închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu
majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE
05.08.2014. Fiecare ac]ionar poate depune întreb`ri în
scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare, înso]ite de copia actului de identitate valabil (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, str.
Caransebe[ nr. 1, sector 1, pân` la data de 28.07.2014, în
plic închis, cu men]iunea scris` în clar [i cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE 05.08.2014.
Accesul ac]ionarilor înscri[i în registrul ac]ionarilor la
data de referin]`, în locul în care se desf`[oar` adunarea
general` a ac]ionarilor, este permis prin simpla prob` a
identit`]ii acestora, f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane
fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice [i al ac]ionarilor persoane fizice reprezentate, în
baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea general`, persoanei fizice care le reprezint`. Ac]ionarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea general`,
precum [i ac]ionarii persoane juridice, vor depune pân`
la data de 02.08.2014, la sediul societ`]ii, procurile prin
care împuternicesc alte persoane s`-i reprezinte.
Procurile se pot ob]ine de la sediul societ`]ii sau accesând pagina de internet, la adresa
www.prospectiuni.ro, sec]iunea Investitori/ AGA începând cu data de 05.07.2014. Ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i la Data de Referin]` în registrul ac]ionarilor eliberat
de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin
coresponden]`, înainte de Adunarea General` Ordinar`

Ac]ionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de
vot pentru votul prin coresponden]` (“Buletinul de vot”).
Buletinul de vot poate fi ob]inut începând cu data de
05.07.2014 de la Registratura Societ`]ii [i de pe websiteul Societ`]ii (www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin
coresponden]`, Buletinele de vot, completate [i semnate, pot fi transmise sau depuse personal c`tre/ la Registratura Societ`]ii prin orice form` de curierat cu
confirmare de primire astfel încât s` fie înregistrate ca
fiind primite la Registratura Societ`]ii pân` cel târziu la
data de 30.07.2014, ora 16:30, în plic închis, cu men]iunea
scris` în clar [i cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALå DIN DATA DE 05.08.2014.” Buletinele de vot care
nu sunt primite la Registratura Societ`]ii pân` la data [i
ora mai sus men]ionate nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului [i majorit`]ii în Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor. Sub sanc]iunea nelu`rii în
considerare a voturilor exprimate prin coresponden]` în
caz contrar, formularele de vot prin coresponden]` trebuie înso]ite obligatoriu de documente care s` permit`
identificare ac]ionarilor, astfel: În cazul ac]ionarilor persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau pa[aport în termen de
valabilitate; -un specimen de semn`tur` legalizat/ certificat de un notar public sau de un organism cu competen]e de legalizare/ certificare a semn`turii sau se poate
proceda direct la legalizarea/ certificarea semn`turii aplicate pe formularul de vot prin coresponden]`; -dac` este
cazul, copie C.I./B.I. pa[aport în termen de valabilitate [i
specimen de semn`tur` care s` îndeplineasc` toate
condi]iile de mai sus pentru reprezentantul legal al
ac]ionarului persoan` fizic`, precum [i copie a documentului oficial care atest` calitatea de reprezentant legal
(poate fi orice document din care rezult` lipsa capacit`]ii
de exerci]iu a ac]ionarului persoan` fizic` [i/sau motivul
pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant
legal). În cazul ac]ionarilor persoane juridice: -copie
C.I./B.I. sau pa[aport în termen de valabilitate pentru
reprezentantul legal al ac]ionarului- persoan` juridic`; un specimen de semn`tur` pentru reprezentantul legal
al ac]ionarului, legalizat/ certificat de un notar sau de
un alt organism cu competen]e de legalizare/ cerificare
a semn`turii sau se poate proceda direct la legalizarea/
certificarea semn`turii aplicate pe formularul de vot prin
coresponden]`; -copie a certificatului de înmatriculare
sau a unui document echivalent; -copie a documentului
oficial care atest` calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaz` formularul de vot prin coresponden]` în numele ac]ionarului- persoan` juridic`
(poate fi un certificat emis de Registrul Comer]ului sau
de orice alt organism similar). Documentele, materialele
informative [i proiectele de hot`râre în leg`tur` cu
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, pot fi consultate de ac]ionari începând cu data de 05.07.2014, în
zilele lucr`toare, la sediul societ`]ii. În cazul în care nu se
întrune[te cvorumul legal, Adunarea General` Ordinar`
a Ac]ionarilor, va avea loc in data de 06.08.2014 în acela[i
loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. Pentru a se
asigura condi]ii bune de desf`[urare a Adun`rii Generale
a Ac]ionarilor a SC Prospec]iuni SA, rug`m ca ac]ionarii
s`-[i anun]e din timp inten]ia de a participa la [edin]`, la
telefon num`rul 021.319.66.60 /int. 2104 sau prin fax la
num`rul 021.319.66.56, pân` cel târziu în data de
28.07.2014. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la

Biroul Rela]ii Investitori, la num`rul de telefon men]ionat
mai sus [i pe website-ul societ`]ii (www.prospectiuni.ro).
Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, Director General, Gehrig Stannard Schultz.

PIERDERI
Pierdut chitan]ier seria AQC 17074051-1704100, chitan]ele
1704093-1704100. Le declar nule.
Pierdut chitan]a loc de veci din Parohia Sfântul Nicolae
din C`]elu, Com. Glina, Ilfov -Cimitirul 2, parcela D, rând
5, Figura 3 pe numele Truscoaica Vas.
Pierdut legitima]ie card acces Apa Nova Buc. pe numele
Gl`van Ionu]- Sorin marca 19000, îl declar nul.
SC Romaqua Group SA Borsec, C.U.I. RO 402911, jud.
Harghita, str. Carpa]i nr.46, declar` pierdut cotor
chitan]ier de la nr. 1406024101 pân` la 1406024150
con]inând exemplare verzi pân` la chitan]a 1406024133,
exemplare verzi [i ro[ii între numerele 14060241341406024142 inclusiv, iar restul de la 14060241431406024150 le declar`m nule, fiind necompletate,
[tampilate.
Pierdut protocol de predare-preluare a imobilului din Bucure[ti, Str.Sfin]ilor nr.6, sector 2, înregistrat` sub
nr.12629/11.06.2007, pe numele Nicolae Victoria prin tutore Nicolae Maria. Îl declar nul.
Contract pentru plata în rate a locuin]ei cump`rat` în
baza
contractului
de
vânzare-cump`rare
nr.216/28.05.1992, adeverin]` achitare integral` pe numele Deftu Auric`. Le declar nule.
Pierdut proces-verbal eliberat în 15.03.1980, pe numele
Costin Aurelian [i Costin Maria Atela. Îl declar nul.
Pierdut adeverin]` achitare integral`, pe numele Radu
Maria, Radu Gheorghe. O declar nul`.
Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.40569/5/1994,
pe numele Mih`il` Marin [i Mih`il` Elena. Îl declar nul.
Subsemnata Grigora[ I. Mirela Adriana declar pierdut
Certificat de divor] încheiat la Biroul Notarial Public Ro[ca
Irinel Daniela eliberat la data de 09.04.2012.
Declar pierdut` dovad` de re]inere a permisului de conducere pe numele Guta Ion serie CU, nr. 0471369.
Pierdut autoriza]ie transport interna]ional nr. 405879
(Turcia– terta) eliberat` la 17.01.2014 de c`tre C.N.M.S.I
–Minsterul Transporturilor, pe numele SC A & A Pantagruel SRL cu sediul în Ia[i, str. Lasc`r Catargi nr. 37. Se declar` nul`.
Tur Transit International Transport SRL anun]`
pierderea Autoriza]iei de transport tip Turcia
Terta -407292, în data de 30.03.2014, -în ora[ul
Bursa/Turcia. O declar`m nul`.

