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Anun]uri
VÂNZåRI TERENURI
Proprietate Parc Carol-teren 1195 mp, deschidere 54 ml, cladire P+1, amprenta sol 196
mp, 900.000 euro negociabil. 0731.697.009.

PROPUNRI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caut`
colaboratori, firme transport autorizate, PFA
cu sprinter, dube, autoutilitar` prelat` 3.5t,
sarcin` util` de la 1.000kg, capacitate de la 4
europale]i, camioane 7,5t, 12t, pentru transport marf` în UE. Obligatoriu [oferul s`
cunoasc` limba englez` sau german`, nivel
conversa]ional. Tel: 0043.6628.7977.218,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de.

CITA}II
Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru Administrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15
– 17, sector 1, Bucure[ti, reprezentat prin director general [tefan Gheorghiu, în calitate
de reclamant în dosarul nr. 19081/3/2013,
aflat pe rolul Sec]iei a V-a Civile a Tribunalului Bucure[ti, având ca obiect drepturile
conexe datorate arti[tilor interpre]i, cit`m
pârâta, SC Media Cover SRL, cu sediul social
în mun. Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 49,
bloc D23, sc. 3, ap. 19, jud. Dolj, înregistrat`
la Registrul Comer]ului sub nr.
J16/2215/2007, s` se prezinte la termenul de
judecat` din data de 14.10.2014, cam. 101, PI
2, ora 8:30”.
Ciobanu Matilda, cu ultimul domiciliu în Godine[tii de Sus, jud. Bac`u, este citat` în ziua
de 10.09.2014 la Judec`toria Dorohoi, în calitate de pârât` în dosarul nr. 1051/222/2014,
având ca obiect “succesiune” dup` defuncta
Pînzariu Paraschiva.
Se citeaz` la Judec`toria Ha]eg în data de
17.09.2014, în dosarul nr. 1286/240/12 numi]ii
Vladislav Maria, B`ltean Eva, B`ltean
Ieremia, Ceu]` Mihai Iepure, Popa Tre]a
Ceu]a Iancu.
Numitul Iliev Iliyan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sat Tome[ti, Comuna Tome[ti,
Str.Vioarei, nr.140, Jude]ul Ia[i, este citat la
Judec`toria Ia[i pe data de miercuri,
1.10.2014, ora 08.30, completul c12m, camera
Sala 1C în calitate de pârât dosarul civ. nr.
9588/245/2014, în procesul de divor] cu
reclamanta Iliev Anda Maria.

SC Probuono Consulting SRL, cu
sediul în Turda, str. Gh Bari]iu nr
102, jud. Cluj, este citat` la
Tribunalul Specializat Cluj în Dosar
nr 266/1285/2014, sala 249, complet nou falimentate 14, pentru
ziua de 24 septembrie 2014, ora
8:00, în calitate de debitor, în proces cu Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice
Cluj-Napoca, prin Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice
Cluj, în calitate de creditor,
pentru procedura insolven]ei.

DIVERSE
SC Credis Comexim SRL în calitate de titular,
anun]` publicul interesat asupra declans`rii
etapei de încadrare, conform HG nr.
1076/2004, în vederea ob]inerii avizului de
mediu pentru “Planul Urbanistic Zonal Bd.Muncii (nord) –construire hal` [i birouri,
Bd.Muncii, nr.279” în municipiul ClujNapoca, B-dul Muncii, nr.279, jud.Cluj. Prima
versiune a planului poate fi consultat` la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Cluj, Calea Doroban]ilor, nr.99, [i la adresa Bdul Muncii, nr.281, Cluj-Napoca, din data de
08.09.2014 între orele 08.00-14.00. Publicul
interesat poate transmite, în scris, comentarii [i sugestii, pân` în data de 26.09.2014, la
APM Cluj, Str. Doroban]ilor, nr.99, blocul 9B,
cod: 400609, fax: 0264.410.716, email: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni între
orele 09.00-16.30, mar]i-joi între orele
09.00-14.00 [i vineri între orele 09.00-12.00.
Judec`toria Hârl`u, dosar civil nr.
141/239/2014, Sentin]a civil` nr.
675/02.06.2014: admite ac]iunea formulat`
de reclamanta Doban Andreea în contradictoriu cu pârâtul Doban Constantin Radu [i,
pe cale de consecin]`, dispune desfacerea
c`s`toriei încheiate la data de 09.09.2006,
[i înregistrat` sub nr. 6 din 09.09.2006, din
culpa exclusiv` a pârâtului: -revenirea reclamantei la numele avut anterior c`s`toriei [i
anume acela de Dasc`lu; -exercitarea de
c`tre reclamant` a autorit`]ii p`rinte[ti în
ceea ce prive[te minorul Doban Carlos Fabiian, n`scut la data de 15.05.2012, minor care
va locui la domiciliul reclamantei; -stabilirea
unei pensii lunare de între]inere [i
contribu]ie la cheltuielile de cre[tere, educare, înv`]`tur` [i preg`tire profesional` a
minorului, calculat` la o p`trime din salariul
minim net pe economie, conform art.529,
alin.2 din Codul Civil.
SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
anun]` v~nzarea la licita]ie public`
bunurilor aflate \n patrimoniul societ`]ii,
pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus cu
25% din pre]ul stabilit \n raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe data de:
10.09.2014, 11.09.2014, 15.09.2014, 17.09.2014,
18.09.2014, 23.09.2014, 24.09.2014,
25.09.2014, 29.09.2014 si 30.09.2014 orele
13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la tel. 0344-104.525.

Partidul Mi[carea Popular` desemneaz` pe doamna Bene Daniela Isabelle în func]ia de mandatar
financiar pentru candidatul Udrea
Gabriela-Elena
la
alegerile
preziden]iale 2014.

ADUNåRI GENERALE
Completare la Convocatorul Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor Societ`]ii
Romelectro SA -publicat în Monitorul Oficial
nr. 4833 din 19.08.2014- Consiliul de administra]ie al societ`]ii Romelectro SA, în conformitate cu prevederile art.117 indice 1 din
Legea nr. 31/1990, republicat`, suplimenteaz` punctele înscrise pe ordinea de zi
anun]at` prin convocarea publicat` în Monitorul Oficial nr. 4833 din 19.08.2014. Astfel,
Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii Romelectro S.A., Nr.
R.C. J40/187/1991, C.U.I. 1557850, se va întruni la sediul societ`]ii din Bucure[ti, B-dul
Lacul Tei nr.1-3, etaj 4 sector 2, la data de
19.09.2014, ora 11:00, cu reconvocare în caz
de necesitate în data de 22.09.2014 la
aceea[i or` [i în acela[i loc, pe noua ordine
de zi ad`ugându-se punctul 4 cu urm`torul
con]inut: 4. Aprobarea achizi]ion`rii de c`tre
Societate, în calitate de cump`r`tor, de la Societatea de Investi]ii Financiare Muntenia
SA, reprezentat` prin administratorul s`u,
Societatea de Administrare a Investi]iilor
Muntenia Invest SA, în calitate de vânz`tor,
a unui num`r de 122.778 ac]iuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominal` de
2,5 lei fiecare, în valoare nominal` total` de
306.945 lei, reprezentând 6,251% din capitalul social al CELPI SA Bucure[ti, persoan`
juridic` român` de drept privat, cu sediul social în Bucure[ti, Str. Drumul Bercenarului
nr.1, sector 4, înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului sub nr. J40/290/1991,
având C.U.I. 382482. Pre]ul unitar de vânzare
a ac]iunilor este de 12,2171724576 lei/ac]iune.
Prin urmare, pre]ul pachetul de ac]iuni anterior men]ionat este de 1.500.000 lei. Pot participa to]i ac]ionarii Societ`]ii înregistra]i în
Registrul Ac]ionarilor pân` la sfâr[itul zilei
de 15.07.2014 („Data de Referin]`”). Pentru
ac]ionarii care vor participa prin mandatar,
un exemplar original al procurii speciale va
trebui s` parvin` Societ`]ii pân` la data de
14.09.2014, sub sanc]iunea pierderii
exerci]iului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii, conform prevederilor
legii. Procura va fi transmis` în original, pe
suport de hârtie, la sediul Societ`]ii situat în
Bucure[ti, Bdul Lacul Tei nr.1-3, sector 2. Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate
de c`tre ac]ionari sau reprezentan]ii acestora la sediul social al Societ`]ii începând cu
data de 19.08.2014. Romelectro SA, Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Dl. Viorel
Gafi]a.

LICITA}II
Prim`ria comunei Furcule[ti, jude]ul Teleorman, organizeaz` la data de 3 octombrie
2014, orele 10,00 la sediul Prim`riei comunei
Furcule[ti, licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea terenului intravilan - Teren intravilan, cu suprafa]a de 980,00 m.p.,
amplasat în CV 25, sat Furcule[ti, comuna
Furcule[ti, apar]inând domeniului privat de
interes local al comunei Furcule[ti. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei
comunei Furcule[ti sau la telefon
0247/328.768.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licita]ie public` teren intravilan arabil
situat \n Ploie[ti, str. Drumul Serii, nr. 58 (T
12; P.A 166/67), jud. Prahova, \n suprafa]` de
2.499 mp, av~nd nr. cadastral 123887, \nscris
\n cartea funciar` nr.123887 a localit`]ii
Ploie[ti la pre]ul de evaluare, respectiv
84.590 lei apar]inând SC Radcar Autoserv
SRL. Persoanele interesate vor cump`ra caietul de prezentare de la administratorul judiciar [i vor depune documentele de
participare la licita]ie cu o zi înainte de data
licita]iei. Licita]ia va avea loc în data de
09.09.2014, ora 13/00. In cazul neadjudec`rii
vânzarea va fi reluat` în ziua de 10.09.2014,
respectiv 11.09.2014 la aceeasi ora la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licita]ie public` bunuri mobile la pretul
de evaluare redus cu 10%, apartinand SC
Dog Protection SRL. Persoanele interesate
vor cump`ra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar [i vor depune documentele de participare la licita]ie cu o zi
înainte de data licita]iei. Licita]ia va avea loc
în data de 11.09.2014, ora 14:00. |n cazul
neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua
de 15.09.2014, respectiv 18.09.2014 la aceeasi
ora la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
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. Serviciul Fiscal Municipal One[ti.
Biroul colectare [i executare silit`.
Nr.107377/29.08.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile / imobile
/ansamblu de bunuri. Serviciul Fiscal Municipal One[ti în temeiul art. 162 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în
ziua de 19 septembrie 2014, ora 10,00 în localitatea One[ti, str. Po[tei, nr. 5, vinde prin

licita]ie public` urm`toarele: Bunurile proprietatea debitorului SC Cimist Trans SRL cu
sediul în localitatea Pârg`re[ti, cod de identificare fiscal` 4456833: - (al doilea termen)
bunul imobil cl`dire spa]iu comercial în
suprafa]` de 66 mp. situat` în loc.
Pârg`re[ti, sat. Satu - Nou, pre]ul de pornire
al licita]iei este de 33671 lei (exclusiv TVA).
Bunuri mobile proprietate a debitorului SC
Cipelcom SRL, cu sediul în mun. One[ti, cod
de identificare fiscal` 6616655: 1. (al doilea
termen) bunul mobil autoutilitar` Dacia
1304, an de fabrica]ie 1998, (nu este în stare
de func]ionare) pre]ul de pornire este de
1069 lei (exclusiv TVA); 2. (al doilea termen)
bunul mobil autoturism Ford Focus, an de
fabrica]ie 2002, motorin`, Km. la bord
181150, stare bun`, pre]ul de pornire este de
6126 lei (exclusiv TVA). Vânzarea va avea loc
în data de 19 septembrie 2014, ora 10,00 la
sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, str.
Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` pân` la data de 18 septembrie 2014,
taxa de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de
cump`rare scris`, precum [i celelalte acte
prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`
republicat` cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la
sediul vânz`torului. Informa]ii suplimentare
pute]i ob]ine la sediul Serviciului Fiscal Municipal One[ti, telefon 0234/320671, interior
209.
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 Ia[i. Nr. Înreg. 45883 / 04.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 18,
luna septembrie, anul 2014, ora 10,00, în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde
prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului: 1. SC “Distribution TY” SRL cu domiciliul fiscal în
Bac`u, str. Stadionului nr. 32; cam. 3; sc. C;
ap. 18, cod identificare fiscal` 17687767. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:,
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA
*: Autoturism Skoda Fabia; cap. cilindric`
1397 cmc; an fabrica]ie 2002; benzin`; culoare alb; nr. înmatriculare IS-23-MIL. (stare
general` degradat`), 8.186 lei, 24%; Vitrin`
frigorific` Klara; vitrin` congelator Lienherr;
congelator vertical; mobilier birou; etc.,
13.006 lei, 24%. Dosar executare nr. 26009.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 108,
sau la telefon 0232/213332, int. 2111 sau 2113
– cons. Banarescu G. 2. SC “Pekavia” SRL cu
domiciliul fiscal în Ia[i, Bd. Carol I nr. 3; et. 3,
cod identificare fiscal` 28168390. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:,
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA
*: Autoturism M1 Break, marca Renault
Megane; cap. cilindric` 1461 cmc; an
fabrica]ie 2007; motorin`; culoare galben –
auriu; nr. înmatriculare IS-08-XPF (stare
foarte bun`), 19.337 lei, 24%; Plac` tip Lukas
pentru vibropres`, 7.263 lei, 24%. Dosar executare nr. 2642. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Ia[i, mezanin, camera 108, sau la telefon
0232/213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Pavaloi
E. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prev`zute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei 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 (în
contul RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); 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; declara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost
respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G.
nr. 1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. Nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat` în
sensul c` “debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`” 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 [i art. 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. Data afi[`rii: 05.09.2014.

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 Ia[i. Nr. înreg. 45882 / 04.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile / ansamblu de bunuri imobile. Anul
2014, luna septembrie, ziua 18, ora 10:00. În
temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 18, luna
septembrie, anul 2014, ora 10,00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor
vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1.
SC “Ocean” SRL cu domiciliul fiscal în jud.
Ia[i, sat. Dancu; com. Holboca; CUI 6307447:
Dosar executare: 9393. Proprietate imobiliar`: Construc]ie cu suprafa]a de 54,57 mp
(din chirpici cu stare tehnic`
nesatisf`c`toare) [i teren aferent în
suprafa]` de 386 mp situate în jud. Ia[i, sat.
Dancu, com. Holboca (marginal). Pre] de
pornire a licita]iei 21.500 lei (exclusiv TVA).
Creditori: ANAF – Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Ia[i; Sarcini: 1. Ipotec`
rang I – ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr.
29466/ 13.03.2014; Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i,
Mezanin; cam. 108; sau la telefon
0232/213332, int. 2111 sau 2113 – insp. Sava Simona. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
aplicabil` pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabil` în conformitate cu prevederile
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este
24% / scutit de TVA conform art. 141 alin. (2)
lit. f) sau lit. g) din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei 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
(în
contul
RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P.
Ia[i, cod fiscal 4540909); 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;
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din care s` rezulte c` au
fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din
H.G. 1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat` în sensul
c` “debitorul nu va licita nici personal, nici
prin persoan` interpus`” 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, [i art. 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. Data afi[`rii: 05.09.2014.
România. Consiliul Jude]ean Gorj. Anun] vânzare 569 mc volum net mas` lemnoas` pe picior, din care 374 mc constituie lemn de lucru.
Denumirea [i adresa institu]iei publice organizatoare: Consiliul Jude]ean Gorj, strada Victoriei, nr. 2 - 4, municipiul Târgu – Jiu, tel.
0253/214006, fax 0253/212023, organizeaz` la
sediul institu]iei, în data de 24.09.2014, orele
11:00, licita]ie pentru vânzarea a 569 mc
volum net mas` lemnoas` pe picior, existent`
pe amplasamentul imobilului aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu” Runcu. Procedura de
vânzare: „licita]ie public` deschis` cu strigare”, cu prezentarea documentelor solicitate
prin caietul de sarcini, în plic închis [i sigilat.
Locul unde se poate vedea masa lemnoas`
pe picior: Spitalul de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu”, Comuna Runcu,
Jude]ul Gorj. Participan]ii la licita]ie î[i pot
manifesta inten]ia de a viziona masa lemnoas` pe picior, care face obiectul valorific`rii
prin licita]ie public` deschis` cu strigare, prin
depunea unei solicit`ri scrise, în acest sens,
pân` la data de 12.09.2014, la sediul Consiliului Jude]ean Gorj. Vizita la fa]a locului - Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor
Vladimirescu”, Comuna Runcu, Jude]ul Gorj,
va avea loc în data de 15.09.2014. Documenta]ia întocmit` în vederea vânz`rii (caietul de sarcini, Anexa 1 care este întocmit`
dup` actul de punere în valoare, modelul de
contract de vânzare - cump`rare) va fi pus` la
dispozi]ia solicitan]ilor, la sediul Consiliului
Jude]ean Gorj din strada Victoriei nr. 2-4, etajul 2, camera 226. Garan]ia de participare la
licita]ie este de 2.984,41 lei (reprezentând 5%
din pre]ul de pornire). Garan]ia de participare
se va constitui prin una dintre modalit`]ile
prev`zute în caietul de sarcini. Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii trebuie s` depun`,
în plic sigilat, la registratura Consiliului
Jude]ean Gorj, pân` cel târziu, la data de
22.09.2014, orele 14:00, urm`toarele docu-

mente: - cerere de înscriere la licita]ia de mas`
lemnoas` pe picior (originalul); - certificate
constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor
exigibile de plat` a impozitelor [i taxelor c`tre
stat (certificat de atestare fiscal`), inclusiv cele
locale (certificat de taxe [i impozite locale),
formulare tip eliberate de autorit`]ile competente (copii conforme cu originalul) valabile la
data licita]iei; - certificatul de înregistrare al
persoanei juridice, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului sau, dup` caz, documentul
echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice str`ine (copie conform` cu
originalul); - declara]ie pe propria r`spundere
a reprezentantului legal al persoanei fizice /juridice c` nu are datorii restante fa]` de Consiliul Jude]ean Gorj (originalul), dac` este
cazul; - atestatul de exploatare forestier` valabil la data licita]iei (copie conform` cu originalul); - cazierul tehnic de exploatare a masei
lemnoase completat la zi (copie conform` cu
originalul); - împuternicirea (procura) acordat` reprezentantului desemnat s` participe
la licita]ie (originalul), precum [i copia actului
de identitate;- dovada achit`rii, pentru înscrierea la licita]ie, a garan]iei de participare
în sum` de 2.984,41 lei. Pre]ul de pornire al
licita]iei: 59.688,10 lei (f`r` TVA) pentru cei
569 mc volum net mas` lemnoas` pe picior,
din care 374 mc constituie lemn de lucru.
Modul de desf`[urare a [edin]ei de licita]ie
public` deschis` cu strigare este precizat în
caietul de sarcini. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul Consiliul Jude]ean Gorj.
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 e-mail 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, e-mail:
marge_adina@yahoo.com. 2. Informa]ii generale privind: concesionarea suprafe]ei de
10.000 mp teren, provenit` din dezmembrarea terenului, cu nr. cadastral 182460, înscris în CF 182460 - Oradea, situat în mun.
Oradea, str. Ceyrat (f`r` num`r), în vederea
realiz`rii obiectivului – A[ez`mânt pentru
persoane vârstnice [i pentru cazuri ce necesit` îngrijiri speciale (paliative [i Alzheimer).
3. Pre]ul minim de pornire al licita]iei publice
deschise este de 6,00 lei/mp/an. Durata concesiunii este de 49 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 la licita]ie
este de 100.000 euro, respectiv 440.080 lei
(echivalentul în lei este calculat la cursul BNR
din data de 29.08.2014, pentru 1 euro =
4.4008 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 300 lei. 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:
18.09.2014, ora 15.00. 5) Informa]ii privind
ofertele: 5.1. Data limit` de depunere a ofertelor: 26.09.2014, 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. 4.1.1. 5.3. Num`rul de
exemplare în care trebuie depus` fiecare
ofert`: Ofertan]ii transmit ofertele lor în 2
(dou`) plicuri sigilate: -unul pentru calificare
(exterior) [i -unul cu oferta propriu - zis`(interior): care va contine 1)oferta privind
investi]ia reprezentând construirea
A[ez`mântului pentru vârstnici [i pentru
cazuri ce necesit` îngrijiri speciale (paliative
[i Alzheimer) si 2)oferta privind nivelul de redeven]`. 6) Data [i locul la care se va
desf`[ura [edin]a public` de deschidere a
ofertelor: 26.09.2014 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-bihor-reg@just.ro, fax:
0359/432750. 8) Data transmiterii anun]ului
de licita]ie c`tre institu]iile abilitate, în vederea public`rii: 29.08.2014. Director General
- Beltechi Cristian Marcel, {ef Birou Achizi]ii
Publice - Marge Adina.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin
Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie
public` cu strigare pentru vânzarea spatiului
cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat în Oradea, Str. Episcop Mihai Pavel, nr.14,
ap. 2 – parter. Calendarul licita]iei: - în perioada 08.09.2014 – 22.09.2014 ora 09:00 se
vor depune la Administra]ia Imobiliar`
Oradea, etaj II, camera 207 – Compartiment
Spa]ii, documentele de calificare de c`tre
poten]ialii ofertan]i, conform caietului de
sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu
documentele de calificare se va face la data
de 22.09.2014 ora 12:00, în prezen]a comisiei
de vânzare [i a reprezentan]ilor ofertan]ilor;

- [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la data de 22.09.2014,
ora 13.00. Documentele de calificare necesare pentru participarea la licita]ie: A. Pentru
societ`]i comerciale: 1. copie de pe certificatul
de înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv
de pe toate actele adi]ionale relevante [i de
pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2.
scrisoare de bonitate financiar`, eliberata de
o banca comercial` romana; 3. dovada
privind achitarea obliga]iilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1
Certificat de atestare fiscala eliberat de
Direc]ia General` a Finan]elor Publice privind
plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia Finan]e
Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia
func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata
obligatiilor bugetare; 4. declara]ie pe propria
r`spundere a reprezentantului legal al societ`]ii comerciale, din care sa rezulte ca
aceasta nu se afla în reorganizare judiciar`
sau faliment; 5. împuternicire pentru persoana participant` la strigare din partea ofertantului; 6. documentele justificative privind
plata contravalorii taxei de participare [i a
garan]iei de participare-original si xerocopie:
- fisa ofertantului (Anexa nr. 2); - declaratie de
participare (Anexa nr.1). B. Pentru comercian]i
sau prestatori de servicii, persoane fizice sau
asocia]ii familiale: 1. copie de pe actul de
identitate. 2. copie dup` autoriza]ia de
func]ionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire,
dup` caz, 3. dovada privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul
fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direc]ia General` a Finan]elor
Publice privind plata obliga]iilor c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 3.2
Certificat de atestare fiscala eliberat de
Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei
în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil; 3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat
de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind
plata obligatiilor bugetare; 4. documentele
justificative privind plata contravalorii taxei
de participare [i a garan]iei de participareoriginal si xerocopie; - fisa ofertantului
(Anexa nr. 2); - declaratie de participare
(Anexa nr. 1); Suprafata utila totala a constructiei: 17,05 mp; Suprafata construita totala: 21,76 mp; Cota parte de teren aferent =
28/845 mp. Pre]ul minim de vânzare este de
3.500 Euro. Pre]ul de pornire: va fi stabilit de
c`tre comisie, in func]ie de raportul cerere [i
ofert`, prin organizarea licita]iei dup` regula
licita]iei competitive sau olandeze, respectiv
la un pre] în urcare sau în cadere, cu pasul
de licitare stabilit valoric, de 5% din pre]ul de
pornire. Nota: In baza art.141, alin.2, lit.f), din
Codul Fiscal, pentru prezentul spatiu comercial nu se colecteaza TVA la vanzare. Pasul de
licitare: 5% din pretul de pornire. Garan]ia de
participare la licita]ie este de 1.000 lei si se
constituie pân` la data de 22.09.2014, ora
09:00, prin virament bancar în contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Administratia
Imobiliara Oradea, cod fiscal 21982927 sau
scrisoare bancara pentru participarea la licitatie. Taxa de participare este de 100 lei, se
va achita la casieria Administratiei Imobiliara
Oradea – Sala Ghiseelor – parter pân` la data
de 22.09.2014, ora 09:00, si nu se restituie.
Numele, prenumele si num`rul de telefon
ale persoanelor desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Simona Curta, Aurelian Cismas
– consilieri Compartiment Spa]ii, Adminsitra]ia Imobiliar` Oradea, tel. 0259/437.000,
int. 126. Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca
acces~nd site-ul www.oradea.ro , sec]iunea
Licita]ii Cristian Beltechi - Director General;
Claudia Purde - Director General Adj.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf`
pe numele Radu Ionu] Lauren]iu. |l declar
nul.
Pierdut certificat \nregistrare Serbia B nr.
1362361 pentru firma SPA SRL, societate de
propiect`ri automatiz`ri [i service cu sediul
social \n Bucure[ti, Bdul Chi[in`u nr. 15Bl. A4,
sc 2, et. 3, ap. 57, Sector 2, RC,
J40/2954/13.05.1991. CUI 2672/10.12.1992;
cod CAEN 4321. |l declar nul.
Pierdut proces verbal recep]ie din 20.02.1976,
pe numele Ple[a Ion [i Ana. Îl declar nul.
Declar nul` carte de identitate seria RD nr.
788723 pe numele Melnic Daniela.
Pierdut Atestat profesional transport marf`
pe numele Enache Florin, din Priboieni –
Arge[, eliberat de A.R.R. Se declar` nul.
Pierdut carnet student, Ghebaru Radu Andrei, eliberat de Universitatea Politehnic`
Bucure[ti - Facultatea de Electronic`, Telecomunica]ii [i Tehnologia Informa]iei, anul I.
Se declar` nul.
Pierdut certificat de preg`tire profesional`
a conduc`torului auto seria T000087027R
pe numele Bocioroag` Emanuel. Îl declar
nul.

