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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Casa Jude]ean` de Pensii Mehedin]i cu sediul \n
Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I nr. 3, organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie vacante de referent clasa III grad profesional superior din cadrul comp. Financiar Contabilitate al Direc]iei Economice, Eviden]a Contribuabili,
\n perioada 09-13.10.2014. Dosarele de \nscriere se
pot depune p~n` la data de 26.09.2014. Bibliografia
[i alte informa]ii se pot ob]ine la sediul institu]iei
sau la telefon 0252-341.377.

VÂNZåRI DIVERSE
Carte interesanta pentru orice “scolar”. Tel.
0761.674.276, 0733.940.772.

CITA}II
P~r~tul Baloniu Nicolae cu ultimul domiciliu cunoscut în loc. O]elu Ro[u, str. 22 Decembrie 1989, nr.2,
Ap.1, jud. Cara[-Severin este citat în dosar nr.
994/208/2014, pentru data de 26.09.2014 ora 9, la
Judec`toria Caransebe[ în proces cu Baloniu Eugenia-Alina, pentru divor].
Se citeaz` numitul Mare[ Romic`, cu ultimul domiciliu în localitatea Stâlpeni, sat Livezeni, jude]ul
Arge[ [i în Spania, Provincia de Madrid, ora[ Aranjuez, str. Del Rey, nr. 61, et.2, ap.2, cod 28300 pentru
termenul de judecat` din 29.10.2014 la Judec`toria
Pite[ti, în dosarul cu nr. 233/280/2008*, ora 10, sala
1 în contradictoriu cu reclamanta Le Roy Petru]a
(fost` Mare[) cu domiciliul în str. Stadionului, bl.F6,
sc.A, et.2, ap.12, ora[ Mioveni, jude]ul Arge[, pentru
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial.
Hangalet Corina, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
Boto[ani, str. Humariei, nr. 7, jud. Boto[ani, este
chemat` \n judecat` de E.ON Energie Romania SA,
\n calitate de reclamant, la Judec`toria Boto[ani,
cu sediul \n Boto[ani, Bd. Mihai Eminescu, Nr. 38,
jud. Boto[ani, Sec]ia Civil`, \n ziua de 9.10.2014, ora
8:30 a.m., \n dosarul nr. 8157/193/2014, av~nd ca
obiect cerere de valoare redus`, \n calitate de p~r~t.
Numita Beldiman V. Iustina –Steluta, fiica lui
Beldiman I. Vasile [i Beldiman Maria, cu ultimul
domiciliu \n com. M`gureni, str. Principal`, nr. 484,
jud. Prahova, este citat` la Trbunalul Prahova, str.
V`leni, nr. 44 pentru ziua de 25.09.2014, ora 9.complet 6CIV.,\n calitate de p~r~t, dosar 1245/204/2014,
\n proces cu SC ELF Grup Otopeni SRL \n calitate de
reclamant, pentru Ordonan]` Pre[iden]ial`.
Se citeaz` Nicolescu Constantin domiciliat \n
Plopeni, Aleea Trandafirilor nr 3, bl 26, scara A,
apartament 4, jud Prahova este chemat la
Judec`toria Ploie[ti \n calitate de p~r~t \n dosarul
nr 17533/281/2013 la termenul din 25.09.2014 \n
contradictoriu cu SC Allianz Tiriac Asigur`ri SA.
Se citeaz` p~r~tul Popescu Ionu], cu domiciliul necunoscut, pentru termenul de judecat` din data
de 11.09.2014, ora 12,00, la Judec`toria Coste[ti, jud.
Arge[, \n dosarul nr. 2580/214/2013, av~nd ca
obiect t`gada paternit`]ii.
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i, Cita]ie. SC Maliba-Servo Construct SRL, cu
sediul social \n localitatea Rediu, jude]ul Ia[i, \nmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub
nr. J22/294/2009, C.U.I. 25086997 [i D-nul Maliba
Jan Pawel, domiciliat \n localitatea Dobrowa Gornicza, Polonia, \n calitate de administrator al SC
Maliba-Servo Construct SRL, sunt cita]i la Tribunalul Ia[i-Sec]ia Civil` II-Faliment, Complet com
S1 fal, cu sediul \n Ia[i, str. Nicolae Gane, nr. 20A, \n
dosarul nr. 5706/99/2014 (num`r \n format vechi
373/2014), pentru termenul de judecat` din data
de 27.11.2014, ora 09:00, \n contradictoriu cu
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i, pentru solu]ionare cerere privind deschiderea
procedurii insolven]ei.
Se citeaz` Pavel Dumitru, Evesc Ioan, Pavel Demeter, Evesc Maria, Daroni Pavel Maria, cu domiciliul
necunoscut, sau urma[ii acestora, la Judec`toria
Petro[ani, sala 24, pentru termenul din 25 septembrie 2014, ora 10:30, în dosarul 10028/278/2012
având ca obiect partaj judiciar, reclaman]ii fiind
Vâlv`resc M`rioara, Pavel Dorica [i al]ii.
Tenof Veronica, cu ultimul domiciliu cunoscut în
]ar`, în Boto[ani, str.
Vârnav nr. 8, sc. A, ap. 16, jude]ul Boto[ani, în
prezent plecat` din ]ar`,. cu re[edin]` necunoscut`, este citat` la Judec`toria Boto[ani pentru
02.10.2014, ora 08.30 în dosar nr. 4703/193/2014 cu
obiect stabilire locuin]` minor` Luchian Ana- Maria
[i stabilire pensie între]inere, în contradictoriu cu
Luchian Elisabeta.
Se citeaz` pârâta Ghenoiu Ionela Victori]a cunoscut` cu domiciliul com. Rociu, sat Gliganu, jud.
Arge[ la termenul din 06.10.2014, la Judec`toria
Topoloveni, în dosar nr. 576/828/2014, ce are ca
obiect- majorare pensie între]inere- cu men]iunea
de a se prezenta la interogatoriu.
Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Zalum (Coconu)
Ani[oara la Judec`toria Ro[iori de Vede, str.
M`r`[e[ti , nr. 52 \n dosarul civil nr. 845/292/2009
\n data de 25 septembrie 2014 \n dosar partaj succesoral reclamant` fiind }iparu Mariana.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency Ipurl reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Pet Com Impex 1994 SRL
desemnat prin Sentin]a civil` din data de
03.09.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr. 2701/3/2014, notific` deschiderea falimentului prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.85/2006 \mpotriva
SC Pet Com Impex 1994 SRL, cu sediul \n Bucure[ti
Sectorul 6, Strada G-Ral Ion Culcer, Nr. 6, CUI
5720770, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/10175/1994. Persoanele fizice [i juridice care
\nregistreaz` un drept de crean]a \mpotriva SC Pet
Com Impex 1994 SRL vor formula declara]ie de

crean]a care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului
Bucure[ti-sec]ia a VII-a civil`, cu referire la dosarul
nr. 2701/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a crean]elor \n tabelul crean]elor 27.10.2014;
b) termenul limit` pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor 06.11.2014; c) termenul limit`
pentru definitivarea tabelului crean]elor la
21.11.2014; d) data primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor 10.12.2014, ora 14.00; e)
adunarea general` a asocia]ilor SC Pet Com Impex
1994 SRL la data de 23.09.2014, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.
Scp Evrika Insolvency Ipurl, reprezentat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de administrator judiciar al SC Diamond A&R Impex Com
SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de
02.09.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` \n Dosar nr. 3496/3/2014, notific` deschiderea procedurii insolventei prev`zut`
de Legea nr. 85/2006 \mpotriva SC Diamond A&R
Impex Com SRL, cu sediul \n Bucure[ti Sectorul 4,
Str. T`tule[ti, Nr. 13, Bloc 18, Scara D, Etaj 2, Ap. 54,
CUI 14364125, nr. de ordine \n registrul comer]ului
J40/10506/2001. Persoanele fizice [i juridice care
\nregistreaz` un drept de crean]a \mpotriva SC Diamond A&R Impex Com SRL vor formula declara]ie
de crean]a care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a Civil`, cu referire la
dosarul nr. 3496/3/2014, \n urm`toarele condi]ii:
a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de
admitere a crean]elor asupra averii debitorulu
13.10.2014; b) termenul de verificare a crean]elor,
de \ntocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de crean]e 03.10.2014; c) termenul pentru
\ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv la
01.11.2014; d) data primei [edin]e a adun`rii generale a creditorilor 21.11.2014 ora 14.00; e) adunarea
general` a asocia]ilor la data de 22.09.2014, ora
14.00 la sediul administratorului judiciar.

LICITA}II
Fondul european pentru refugia]i– Programul
anual 2013. Ref: ERF/13.03. Inspectoratul General
pentru Imigr`ri solicit` propuneri de proiecte pentru implementarea unor ac]iuni în domeniul azilului cu ajutorul unei asisten]e financiare prin
Programul general “Solidaritatea [i gestionarea
fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene.
Instruc]iunile pentru solicitan]i în forma complet`
se g`sesc pentru consultare la Inspectoratul General pentru Imigr`ri, str. Lt.col. Constantin Marinescu nr. 15A, Sector 5, Bucure[ti [i pe pagina de
Internet www.ori.mai.gov.ro. Data limit` pentru
depunerea propunerilor este 06.10.2014, ora
09:00. Selec]ia propunerilor se va efectua pe baza
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finan]`rilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activit`]i nonprofit de interes general, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Anun] publicat în Monitorul Oficial al României nr.
166 din data de 05.09.2014, Partea a VI-a.
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 spa]iului cu alta destina]ie decat
aceea de locuinta situat în Oradea, Str. Episcop
Mihai Pavel, nr. 21, ap. 6 – parter. Calendarul
licita]iei: - în perioada 08.09.2014 – 23.09.2014 ora
09:00 se vor depune la Administratia Imobiliara
Oradea, etaj II, camera 207 – Compartiment Spatii,
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 23.09.2014 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 23.09.2014, 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 participare-original si xerocopie; - fisa ofertantului (Anexa nr. 2); - declaratie de participare (Anexa
nr. 1); Suprafata utila totala a constructiei: 16,80
mp +2 boxe s.u = 5,51 mp; Suprafata construita totala: 29,90 mp. Cota parte de teren aferent =
42/651 mp. Pre]ul minim de vânzare este de 3.000
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 23.09.2014, 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 Adminis-

tratiei Imobiliara Oradea – Sala Ghiseelor – parter
pân` la data de 23.09.2014, 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 Spatii, Adminsitratia Imobiliara
Oradea, tel. 0259/437.000, int. 126. Instructiunile
de organizare si desfasurare a procedurii: se pot
descarca accesand site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii Cristian Beltechi, Director General. Claudia Purde - Director General Adj.
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap`
Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881,
fax 0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii :
închiriere teren pentru o durat` de 2 ani. 3.
Condi]iile de participare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de participare la licitatie
– 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind
îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele locale;
certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis MF;
cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de informatii generale privind cifra de
afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` in
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4.
Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10%
din valoarea minim` a chiriei anuale, constituit`
prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap` Olt.
5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a fi
închiriat: Închiriere suprafa]` de teren în albia
minor` a râului Olt din Jud.Olt, pentru înl`turarea
materialului aluvionar: Jude]ul Olt. Lotul 1 –.3.180
mp teren în albia minor` a râului Olt (ac. Slatina),
situat în Loc. Sl`tioara, Jud. Olt. 6. Data, locul [i ora
limit` de primire a ofertelor: 30.09.2014 pân` la
ora 10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
7. Data [i locul deschiderii acestora: 30.09.2014 începand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a caietului de
sarcini: de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt, Biroul Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind
de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân
angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice
de la data licita]iei deschise organizat` pentru
atribuirea contractului de închiriere.
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 Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. \nreg. ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare silit` nr. 19130940/2014. Nr.
160560 din 02.09.2014. Anun]ul privind v~nzarea
pentru bunuri mobile, Anul 2014, luna septembrie,
ziua 25. \n temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` \n ziua de 25, luna septembrie,
orele 10:00, anul 2014, \n localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Maxy Mar Design SRL, cu domiciliul fiscal \n mun. R`d`u]i, str. Putnei, nr. 215C, sc. B, ap. 3,
jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO
19130940: Nr. crt, Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul de evaluare sau de pornire
a licita]iei, exclusiv TVA- lei-, Cot` TVA, Drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: 1, Autoturism M1, Audi nr. \nmatriculare SV-77-MKM, nr.
de identificare WAUZZZ4F65N053891 serie motor
030123, 58.300 lei, 24%, liber de sarcini; 2, Circular
de formatizat cu incizor Boom 3200 CE Sicar,
19.900 lei, 24%, liber de sarcini; 3, Ma[in` de aplicat cant, 29.000 lei, 24%, liber de sarcini; 4, Ma[in`
de g`urit Multiplus DBM21, 10.800 lei, 24%, liber
de sarcini; 5, Aspirator 2 tip ABS 3880 - Holzmann,
2.300 lei, 24%, liber de sarcini. Total: 120.300 lei.
Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt grevate
de urm`toarele: Creditor, DGRFP Ia[i - AJFP
Suceava; Sarcini, Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 157844 / 21.08.2013. 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 v~nzare.
Cei interesa]i \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i
s` prezinte, p~n` la termenul de v~nzare prin
licita]ie, respectiv p~n` \n ultima zi lucr`toare
precedent` termenului de v~nzare orele 10:00 la
sediul AJFP Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj.
1, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezent~nd 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate rom~n`, copie de
pe certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul registrul comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n
limba rom~n`; pentru persoanele fizice rom~ne,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante
fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul
general consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale), urm~nd s` se prezinte la data stabilit` pentru v~nzare [i la locul fixat \n acest scop. \mpotriva
prezentului \nscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile
art. 172–173 din O.G. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, c~nd
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0230/521.358, int.
717. Data afi[`rii: 09.09.2014.
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 Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. \nreg. ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare silit` nr. 21396847/2014. Nr.
160520 din 01.09.2014. Anun]ul privind v~nzarea
pentru bunuri mobile, Anul 2014, luna septembrie,
ziua 01. \n temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` \n ziua de 23, luna septembrie,
orele 10:00, anul 2014, \n localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. M. G. Construct & Pomigarom SRL, cu
domiciliul fiscal \n R`d`u]i, str. Volovatului, nr. 83°,
ap. 16, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO
21396847: Nr. crt, Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul de evaluare sau de pornire
a licita]iei, exclusiv TVA- lei-, Cot` TVA, Drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: 1, Mer-

cedes Benz Sprinter – 2001, WDB9056231R247316,
15.574 lei, 24%, Liber de sarcini; 2, Volkswagen Polo
– 2002, WVWZZZ9NZ2DO45499, 8.638 lei, 24%,
Liber de sarcini; 3, Mercedes Benz Atego – 2006,
WDB9700781L149338, 65.906 lei, 24%, Liber de
sarcini; 4, Mitsubishi Canter – 2007,
TYBFE85BH6DU13504, 30.618 lei, 24%, Liber de
sarcini; 5, Renault Megane 1.5 DCI / 2008,
VF1LMSFB539483707, 16.491 lei, 24%, Liber de
sarcini; 6, Renault Megane 1.5 DCI / 2007,
VF1LMSFB538662185, 13.676 lei, 24%, Liber de
sarcini;
7,
Daewoo
Matiz
2007,
UU6MF48417D107563, 4.253 lei, 24%, Liber de
sarcini. Total: 155.156 lei. Bunurile mobile mai sus
men]ionate sunt libere de sarcini. DGRFP Ia[i - AJFP
Suceava, Proces - verbal de sechestru bunuri mobile nr. 152567/04.03.2014. 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 v~nzare. Cei interesa]i \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, p~n` la termenul de v~nzare prin licita]ie,
respectiv, p~n` \n ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de v~nzare orele 1000 la sediul AJFP
Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care
\l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate rom~n`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul registrul
comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus \n limba rom~n`;
pentru persoanele fizice rom~ne, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat
al statului [i fa]` de bugetele locale), urm~nd s` se
prezinte la data stabilit` pentru v~nzare [i la locul
fixat \n acest scop. \mpotriva prezentului \nscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n
conformitate cu prevederile art. 172–173 din O.G.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/521.358, int. 717. Data afi[`rii:
09.09.2014.
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 Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. \nreg. ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare silit` nr. 21396847/2014. Nr.
160641 din 03.09.2014. Anun]ul privind v~nzarea
pentru bunuri imobile, Anul 2014, luna septembrie, ziua 24. \n temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` \n ziua de 24, luna septembrie,
orele 10:00, anul 2014, \n localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC M. G. Construct & Pomigarom SRL, cu
domiciliul fiscal \n R`d`u]i, str. Volovatului, nr. 83°,
ap. 16, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO
21396847: A. teren \n suprafa]` de 1.643 mp cu depozit materiale de 182 mp din comuna Marginea,
carte funciar` 3000-C1/ R`d`u]i, nr. cadastral top
2831/7, pre] evaluare/de pornire al licita]iei 222.343
lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: BCR S.A. – Gaj; Biroul Executorului
Judec`toresc Mustea Marcel Mihai – Gaj; DGFP
Suceava, Proces - verbal sechestru bunuri imobile
nr. 152566 / 04.03.2014. 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 v~nzare. Cei interesa]i \n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
p~n` la termenul de v~nzare prin licita]ie, respectiv, p~n` \n ultima zi lucr`toare precedent` termenului de v~nzare orele 10:00 la sediul DGFP
Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care
\l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate rom~n`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de oficiul registrul
comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus \n limba rom~n`;
pentru persoanele fizice rom~ne, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat
al statului [i fa]` de bugetele locale), urm~nd s` se
prezinte la data stabilit` pentru v~nzare [i la locul
fixat \n acest scop. \mpotriva prezentului \nscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n
conformitate cu prevederile art. 172 – 173 din O.G.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/521358, int. 717. Data afi[`rii:
09.09.2014.
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 Suceava. Colectare
Contribuabili Mijlocii. Nr. \nreg. ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare silit` nr. 6727076 / 2014. Nr.
160359 din 27.08.2014. Anun]ul privind v~nzarea
pentru bunuri imobile, Anul 2014, luna septembrie, ziua 19. \n temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` \n ziua de 19, luna septembrie,
orele 10:00, anul 2014, \n localitatea Suceava, str.
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Trust Orizont S.A., cu domiciliul fiscal \n
mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 37, jud. Suceava,
cod de identificare fiscal` RO 6727076: A. teren intravilan (cur]i construc]ii) \n suprafa]` de 2.948 mp
din comuna Ipote[ti, carte funciar` 31984/Suceava,
nr. cadastral/ topografic 7633, pe care se afl` amplasat` C 1 – locuin]` de serviciu D + P + M, nr.
cadastral/ topografic 7633 – C 1, pre] evaluare/ de
pornire al licita]iei 1.419.000 lei (exclusiv TVA); B.
teren intravilan \n suprafa]` de 4.255 mp situat \n
municipiul Suceava, strada Cern`u]i, nr. 55, carte
funciar` 33360/ Suceava, nr. cadastral/ topografic
969, pe care se afl` amplasate construc]iile industriale [i edilitare: - C1 – cl`dire c`r`mid` cod.
100066. nr. cadastral/ topografic 969–C1 situat \n
municipiul Suceava, strada Cern`u]i, nr. 55; - C2 –

cl`dire c`r`mid` cod. 100067. nr. cadastral/
topografic 969–C2 situat \n municipiul Suceava,
strada Cern`u]i, nr. 55; - C3 – cl`dire zid cod.
100068. nr. cadastral/ topografic 969–C3 situat \n
municipiul Suceava, strada Cern`u]i, nr. 55. Pre]
evaluare/ de pornire al licita]iei 1.058.000 lei (exclusiv TVA); C. teren \n suprafa]` de 1.267 mp situat
\n Suceava, carte funciar` 31987/ Suceava, nr.
cadastral/ topografic 4445/5, pe care se afl` amplasate: - C 14 – construc]ie anex` (magazie) cu nr.
cadastral/ topografic 4445–C 14; - C 15 – construc]ii
industriale [i edilitare (atelier mecanic) cu nr.
cadastral/ topografic 4445–C 15; - C 16 – construc]ie
anex` (garaj) cu nr. cadastral/ topografic 4445–C
16; - C 17 – construc]ie anex` (garaj) cu nr. cadastral/ topografic 4445–C 17. Pre] evaluare/ de
pornire al licita]iei 459.390 lei (exclusiv TVA); D.
teren intravilan \n suprafa]` de 200 mp din municipiul Suceava (zona Tatara[ii Noi), carte funciar`
31986/ Suceava, nr. cadastral/ topografic 3774, pre]
evaluare/ de pornire al licita]iei 20.188 lei (exclusiv
TVA). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: Piraeus
Bank Romania S.A. – Gaj; Biroul Executorului Judecatoresc Mustea Marcel Mihai – Gaj; DGFP
Suceava, Proces - verbal sechestru bunuri imobile
nr. 153052 / 14.03.2014, Proces - verbal sechestru
bunuri imobile nr. 153053 / 14.03.2014, Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr. 153054 /
14.03.2014, Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr. 153055 / 14.03.2014. 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 v~nzare. Cei interesa]i \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, p~n` la termenul de v~nzare prin licita]ie,
respectiv, p~n` \n ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de v~nzare orele 10:00 la sediul DGFP
Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care
\l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate rom~n`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de oficiul registrul
comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus \n limba rom~n`;
pentru persoanele fizice rom~ne, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat
al statului [i fa]` de bugetele locale), urm~nd s` se
prezinte la data stabilit` pentru v~nzare [i la locul
fixat \n acest scop. \mpotriva prezentului \nscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n
conformitate cu prevederile art. 172 – 173 din O.G.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, c~nd urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0230/521358, int. 417. Data afi[`rii:
09.09.2014.
Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` organizarea licita]iei publice deschise \n vederea: \nchirierii unor panouri publicitare, proprietatea
municipiului Piatra Neam], situate dup` cum
urmeaz`: Str. Mihai Viteazu intersec]ie cu str. Mihai
Stamatin; Str. Mihai Viteazu intersec]ie cu str. Fermelor; Str. Orhei; Str. Petru Movil` intersec]ie cu
str. Bistri]ei; Str. Petru Movil`–zona Moar`, conform HCL nr.22 din 31.01.2013. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 3.300 lei/amplasament/an, conform HCL nr. 22 din 31.01.2013; Licita]ia va avea loc
pe data de 25.09.2014, ora 16:30, \n sala de [edin]`
a Prim`riei Municipiului Piatra Neam], cu sediul \n
str. [tefan cel Mare nr.6-8. \nscrierile [i depunerea
ofertelor se fac p~n` la data de 24.09.2014, ora
16,30 inclusiv, la Prim`ria municipiului Piatra
Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu
Publicul, Ghi[eul Serviciului Patrimoniu, Autoriz`ri
[i Transport zilnic \ntre orele 8:00 – 16:30, unde se
poate achizi]iona [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii
suplimentare la telefon 218991, interior 152, zilnic
\ntre orele 8:00-16:30.
Prim`ria Municipiului Piatra Neam] anun]` organizarea licita]iei publice deschise \n vederea: V~nz`rii
bunului imobil-teren intravilan, proprietatea privat` a municipiului Piatra Neam], \n suprafa]` de
1.357 mp, situat \n str. Muntelui nr.4. Pre]ul de
pornire la licita]ie este de 29.932 lei conform HCL
nr. 245 din 29.08.2014; V~nz`rii bunului imobilteren intravilan, proprietatea privat` a municipiului Piatra Neam], \n suprafa]` de 43 mp, situat \n
str. Cuza Vod`. Pre]ul de pornire la licita]ie este de
16.593 lei conform HCL nr. 245 din 29.08.2014;
Licita]ia va avea loc \n data de 30 septembrie 2014,
ora 16,30, la sala de [edin]e a Prim`riei municipiului Piatra Neam], cu sediul \n str. [tefan cel Mare
nr.6-8. \nscrierile [i depunerea ofertelor se fac p~n`
la data de 29 septembrie 2014, ora 16,30. inclusiv, la
Prim`ria municipiului Piatra Neam], str. {tefan cel
Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Publicul, Ghi[eul Serviciului Patrimoniu, Autoriz`ri ?i Transport zilnic
\ntre orele 8:00-16:30, unde se poate achizi]iona
[i documenta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 218991, interior 122, zilnic \ntre orele 8:0016:30.
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL desemnat lichidator judiciar al SC Bacont Mca Construct SRL -în faliment,
anun]` vânzarea prin licita]ie public` cu strigare a
propriet`]ii imobiliare compus` din: -Cl`dire cu
destina]ie spa]iu birouri; -Cl`dire utilizat` ca spa]iu
de produc]ie; -Teren afferent. Proprietatea imobiliar` este situat` în loc. Clinceni, jud. Ilfov, tarlaua
5/1, parcela 15/1/3, lotul 1 [i este în patrimoniul societ`]ii debitoare. Pre]ul de pornire este de
172.990,3euro, exclusiv TVA (pl`tibili în lei la cursul
BNR din data efectu`rii pl`]ii). Se vor organiza 5
[edin]e de licita]ii. Prima [edin]` de licita]ie va
avea loc în data de 09.10.2014 ora 15.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str. Buze[ti
nr.71, et.2, cam.203, sector 1. În cazul în care imobilul nu va fi valorificat la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ie vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar în datele de:
23.10.2014, 06.11.2014, 20.11.2014 si 04.12.2014 ora
15.00, pre]ul de pornire al licita]iei fiind acela[i. În
cazul în care imobilul nu va fi valorificat în urma
acestor [edin]e de licita]ii, se vor organiza alte cinci
[edin]e în data de: 18.12.2014, 08.01.2015, 22.01.2015,
05.02.2015 si 19.02.2015 pre]ul de pornire al
licita]iilor fiind de 152.638,5 euro exclusiv TVA
(pl`tibili în lei la cursul BNR din data efectu`rii
pl`]ii). Participarea la [edin]` de licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO06PIRB4218726258001000 deschis la Piraeus
Bank Sucursala Berceni, sub sanc]iunea dec`derii,
cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data [i ora
stabilite pentru licita]ie, a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire [i de achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` a Caietului de sarcini. Pre]ul Caietului
de Sarcini este în valoare de 3.000 lei exclusiv TVA
[i se achit` prin OP în contul nr.

RO43INGB5514999900513726 deschis la ING BANK
Sucursala Doroban]i pe seama lichidatorului judiciar DINU URSE [I ASOCIA]II SPRL sau prin numerar
la sediul din Bucure[ti, str. Buzesti nr.71, et.2, cam.
203, sector 1. Cei interesa]i vor depune la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str. Buzesti
nr.71, et.2, cam.203, sector 1, cererea de cump`rare,
dovada achit`rii Caietului de sarcini, dovada
achit`rii garan]iei de participare în cuantum de
10% din pre]ul de pornire al licita]iei, precum [i
dovada îndeplinirii condi]iilor cerute prin Caietul
de sarcini, pân` cel târziu cu 24 de ore anterior zilei
[i orei stabilite pentru [edin]a de licita]ie.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
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 Suceava. Operator
date 20010. Serviciul Fiscal Or`[enesc Gura Humorului, Str. M`n`stirea – Humorului, nr. 6A, Tel:
0230/231391, Fax: 0230/231391. Dosar de executare
silit` nr. 12050622/2013. Nr. 13632 din 03.09.2014.
Anun]ul privind v~nzarea pentru bunuri mobile,
Anul 2014, luna septembrie, ziua 19. \n temeiul art.
162 alin. (1) [i 164 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` \n ziua de 19, luna septembrie, orele 11, anul 2014, \n localitatea Gura
Humorului, str. M-rea Humorului, nr. 6, se vor vinde
prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Italfra SRL cu domiciliul fiscal/ \n localitatea Gura Humorului, str. P-ta
Republicii, bl. 3D, sc. A, ap. 3, jud. Suceava, cod de
\nregistrare fiscal` RO 12050622: a) -apartament
cu 3 camere -sediul firm` –situat \n bloc cu P+4E
din cadre de beton, zid`rie din c`r`mid`, acoperit
cu [arpant` din lemn [i \nvelitoare de tabl` tip
“Lindab”, pardoseli din parchet stratificat [i placaje
cu gresie, racordat la utilit`]i (energie electric`,
ap`, canal, gaze) situat \n ora[ Gura Humorului, str.
Pia]a Republicii, bl. D3, sc. A, ap. 3, jud. Suceava,
evaluat la 198500 lei (f`r` TVA). Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele:
Creditori: Sarcini: -DGRFP Ia[i, AJFP Suceava, S.F.O.
Gura Humorului. 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 v~nzare. Cei interesa]i \n cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte la Administratia
Finan]elor Publice Gura Humorului, p~n` la termenul de v~nzare sau, \n cazul v~nz`rii prin
licita]ie, p~n` \n ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de v~nzare, ora 13, la Serviciul Fiscal
Or`[enesc Gura Humorului, str. M-rea Humorului,
nr. 6, oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care
\l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate rom~n`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de oficiul registrului
comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus \n limba rom~n`;
pentru persoanele fizice rom~ne, copie de pe actul
de identitate: dovada emis` de creditorii fiscali c`
nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat
al statului [i fa]` de bugetele locale) urm~nd s` se
prezinte la data stabilit` pentru v~nzare la locul
fixat \n acest scop. \mpotriva prezentului \nscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n
conformitate cu prevederile art. 172-173 din O. G. 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, c~nd urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v`
pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0230/231391.
Lichidator Carduelis Consulting Ipurl vinde la
licita]ie public` bunurile ce apar]in soc. Na]ionale
a C`rbunelui SA Ploie[ti: 1) C~mpulung [i
Bughea/AG.: cl`dire arhiv`, cantin` club
pesc`reasc`, bloc nefamili[ti, complex balnear
Bughea; 2) Baraolt (mina Carpeni)/Covasna: cabin`
poart`, spa]ii de servire a mesei, baie l`mp`rie,
sala de apel, central termic`, atelier mechanic,
magazine material [i [opron + teren-38.000 mp;
3) Com`ne[ti(mina)/Bac`u: cl`dire cantin` restaurant, c`min nefamili[ti Laloaia, cl`dire baie, [opron
baie, [opron magazie materiale, depozit combustibil [antier, post trafo [antier Laloaia, cl`dire
administrativ`-magazie+teren-1942 mp; 4)
Filipe[tii de P`dure/PH.(mina): bloc dispensar, dormitor comun, teren rezervoare ap` potabil`, teren
incinta Ro[ioara(stadion M~nerul); 5) Oradea,
Voievozi, Borod [i Vadul Cri[ului-aferente minelor
Voievozi [i Borod/Bihor:Mina Voievozi, Oradeacl`dire cantin`, cl`dire mi[care CFI, grup social
muncitori; Mina Borod, Vadul Cri[ului-cabin`
poart`, cabin` probagisti, sediu administrativ, platforma Gara V. Cri[ului; 6) Ploie[ti/PH.: IMOBILE:
teren-1742 mp, Bob~lna, nr. 2 + turn metalic; teren3639 mp, Corn`]el, nr. 3+turn metalic+pod betonD~mbu; MOBILE: autovehicule:-Dacia 1304 Pick-up,
ARO, Leganza CDX. Licita]ia va avea loc \n fiecare zi
de miercuri ora 14.00 la sediul lichidatorului din
Ploie[ti, str Cercelu[, nr 33. Rel. tel. 0722.634.777.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marf` pe numele Dumbrav` Ionu] Georgian. |l declar nul.
Pierdut contract vânzare-cump`rare 8312/91, proces verbal predare-primire locuin]` [i schi]a apartamentului, pe numele Ceau[u Gheorghe [i Elena.
Le declar nule.
Pierdut dovada plat` apartament contract
7535/1992, Popescu Victor. O declar nul`.
Declar nule 2 exemplare contract de vânzarecump`rare nr.243 din 21.07.2004 pe numele Niculae Gelu încheiat cu CNCF „CFR” SA.
Pierdut proces verbal predare- primire a apartamentului din Bucure[ti, {os. S`laj 263, bl. B2, ap.14,
Sector 5, eliberat la data 05.01.1972 pe numele
Mu[at Teodora, îl declar nul.
Pierdut registru notific`ri 2008-2013, contracte asisten]` juridic` 2008-2013, \mputernicire avoca]ial`
2008-2013, card avocet 2013, registru \ncas`ri [i
pl`]i 2008-2013, registru intr`ri-ie[iri 2008-2013, declara]ii venit 2008-2013, facturiei [i chitan]ier 20082013, eviden]` contabil` angajat (contract de
munc`+[tate de plat`+pontaj), documente justificative \ncas`ri [i pl`]i 2008-2013.
Pierdut certificat \nregistrare pentru firma S.P.A.S
Societate de Proiect`ri Automatiz`ri [i Service SRL,
cu sediul social \n Bucure[ti Bd Chi[in`u nr 15, bl.
A4, sc 2, et 3, ap 57, Sector 2. Activitate principal`:
lucr`ri de instala]ii electrice, cod CAEN 4321, cod
unic de \nregistrare 2672/10.12.1992, Nr ordine \n
Reg Comer]ului J40/2954/13.05.1991, Seria B nr.
1362361. |l declar nul.

