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Anun]uri
PRESTåRI SERVICII
Credite de nevoi personale cu aprobare ultra
rapid`! Dobânda de la 8.5%. Telefon 021.317.77.77.

CITA}II
Dobre Nicolae este citat în data de 03.10.2014 la
Judec`toria Caransebe[ în dosar nr.
2728/208/2014.
Fi[er Ioan este citat pentru data de 03.10.2014 la
Judec`toria Caransebe[ în dosar nr.
2537/208/2014.
Numitul Rubio Chavez Luis Daniel, cu ultimul
domiciliu în România în Str. Murgu]a, nr.4, Bl.8,
sc.1, et.1, ap.5, sect.6, Bucure[ti, este citat la
Judec`toria Sectorului 6 Bucure[ti, Str. {tirbei
Vod` nr.115, camera 209, Compler 4-mf, în data de
03 Octombrie 2014, ora-08.30, în calitate de pârât
în dosarul nr.7187/303/2014, în procesul de divor]
cu minori cu reclamanta Rubio Chavez AlinaAnne-Marie.
Se citeaz` pârâ]ii Steliac Viorica, Radu Elena [i
Be[u]i M`rioara în calitate de pârâ]i în proces cu
Pop Irina Violeta, în dosar nr. 1732/265/2010* al
Judec`toriei N`s`ud având ca obiect succesiune,
validare contract de vânzare-cump`rare, cu termen la 07.10.2014.
Florescu Florin-Tudor, cu ultimul domiciliu \n Ia[i,
str. Theodor V`sc`u]eanu nr. 26, bl. 1B, ap. 2, este
citat de Vechiu Petronela, reclamant, s` fie
prezent la Judec`toria Ia[i, completul C28, ora
8.30, \n data de 06.10.2014, pentru solu]ionarea
dosarului 4016/245/2014, obiect: exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti stabilire domiciliu minor, pensie \ntre]inere.
Se citeaz` Sîngeorzan Flore [i Sîngeorzan Florian
în calitate de pârâ]i în proces cu Le[an Florea, în
dosar nr. 3055/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud
având ca obiect uzucapiune, succesiune [i partaj,
cu termen la 09.10.2014.
Se citeaz` Gheorghe Maria cu domiciliul \n sat
Otopeni, comuna Zorleni Jude]ul Vaslui la data
de 24.09.2014 la Judec`toria Urziceni, Ialomi]a, \n
calitate de p~r~t` \n dosarul 3036/330/2013
privind divor]ul cu Gheorghe Dumitru.
Se citeaz` {uleap` Maria, Posteuc` Liliana, Timofti Luxi]a în dosar 2473/193/2013 al Judec`toriei
Boto[ani, cu termen la 24.09.2014.
SC Sil Tic Vantu S.N.C. cu ultimul sediu cunoscut
în Iasi, str. Perju, nr.9, Jud. Ia[i, J22/2192/1992, CUI:
1988208, este chemat în judecat` în calitate de
debitor, pe data de 04.02.2015, ora 09:00, la Tribunalul Ia[i, str.Elena Doamna, nr .1A, jud.Iasi,
camera S.II.- etaj II, Complet com.S2 fal, în proces
cu S.C.P. Casa De Insolven]` Homoranu SPRL în
calitate de reclamant, în dosarul
nr.6031/99/2014, având ca obiect procedura insolven]ei.
SC Teodorescu & Comp. Doina S.N.C. cu ultimul
sediu cunoscut în Ia[i, str. P`curari, nr.111, bl.603,
ap.11, jud. Ia[i, J22/1461/1991, CUI: 1958746, este
chemat în judecat` în calitate de debitor, pe data
de 04.10.2014, ora 09:00, la Tribunalul Ia[i,
str.Elena Doamna, nr.1A, jud.Iasi, camera S.II.- etaj
II, Complet com. S4 fal, în proces cu S.C.P. Casa De
Insolven]` Homoranu SPRL în calitate de reclamant, în dosarul nr.6032/99/2014, având ca
obiect procedura insolven]ei.
Numitul Tudor Cristea cu ultimul domiciliu în Bucure[ti, sector 1, Str.Horia M`celariu nr.16, bl.A3,
sc.4, ap.56, este chemat la Judec`toria Sector 5 cu
sediul în Bucure[ti, Str.Splaiul Independen]ei nr.5,
sector 4, cam.P01, C5 civil, în ziua de 07.10.2014,
ora-9.00, în calitate de pârât, în proces cu Capot`
Grigore [i Capot` Maria reclaman]i, pentru Fond
hot`râre care s` ]in` loc de act autentic, dosar
109/302/2013.
Comisia Comunal` de fond funciar Vulture[ti,
jud. Suceava, reclamant` în dosarul nr.
3688/227/2011 aflat pe rolul Judec`toriei F`lticeni,
aduce la cuno[tin]a pârâtei Nichitoaia Virginia,
cu domiciliul în Bucure[ti, Sector 5, {os. Alexandriei nr. 13, Bl. 21, Sc. l, Ap. 5, dispozitivul Sentin]ei
civile nr. 797/24 aprilie 2012: “Admite ac]iunea
civil` având ca obiect „constatare nulitate absolut` par]ial` a titlului de proprietate”, privind pe
reclamanta Comisia Comunal` de fond funciar
Vulture[ti - prin primar Ciubotaru Constantin -

C`t`lin, jud. Suceava, în contradictoriu cu
pârâtele Nichitoaia Virginia, domiciliat` în Bucure[ti, Sector 5, [os. Alexandrie nr. 13, Bl. 21, Sc. l,
Ap. 5 [i Comisia Jude]ean` pentru stabilirea dreptului de proprietate privat` asupra terenurilor
Suceava, jud. Suceava [i, în consecin]`: Constat`
nulitatea absolut` par]ial` a titlului de proprietate nr. 945/10.08.1994, emis pe numele pârâtei
Nichitoaia Virginia (mo[tenitoare a defunctei
Isache Paraschiva), în sensul excluderii suprafetei
de 250 mp. situat în intravilanul satului Ple[e[ti,
com. Vulture[ti, jud. Suceava, la locul numit
„Gr`din`”, între vecinii: N- [osea (drum jude]ean
208C), S-Nichitoaia, E- drum, V- Costan Gh. Cu
drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]a public` din 24 aprilie
2012.”
Rom~nia. Judec`toria S~nnicolau Mare-Timi[.
Dosar nr. 541/295/2014. Cita]ie nr. 541/295/2014.
P~r~tele Crainic Lidia domiciliat` \n loc. Timi[oara,
Str. Lorena nr. 94, jud. Timi[ [i Hodu] Floare cu ultimul domiciliu cunoscut \n loc. Timi[oara, Str.
Stuparilor nr. 86, jud. Timi[, sunt citate la
Judec`toria S~nnicolau Mare, la data de
29.10.2014, ora 09:00, \n process cu SC San Pietro
Roamnia SRL, \n calitate de reclamanta, cauza
av~nd ca obiect: hot`r~re care s` ]in` loc de act
authentic de v~nzare-cump`rare.

DIVERSE
SC Vitan Estates SRL, titular al proiectului “Construire imobil locuin]e de serviciu P+8+et.
Tehnic”, anun]` publicul interesat asupra lu`rii
deciziei etapei de încadrare de c`tre A.R.P.M. Bucure[ti, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului [i de evaluare adecvat`,
pentru proiectul descris mai sus, propus a fi amplasat în Bucure[ti, sect. 3, Intr. Monolitului 23-31.
Proiectul deciziei de încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la sediul A.P.M.
Bucure[ti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sect. 6, de luni
pân` vineri, între orele 9-12, precum [i la
urm`toarea adres` de internet: www.apmb.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data public`rii prezentului
anun].
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator
judiciar conform incheierii din data de 01.09.2014
pronun]at`
de
Tribunalul Prahova, Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal - Biroul faliment,
în dosarul 5217/105/2014, anun]` deschiderea
procedurii simplificate a insolventei debitoarei
SC Digmob Prod SRL, str.Vasile Boerescu,nr.11, loc.
Ploiesti, jud. Prahova, CUI 18268791,
J29/39/2006.Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este
17.10.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor este 27.10.2014.
Termenul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 03.11.2014. Prima adunare a creditorilor la data de 23.10.2014, ora 14:30, la sediul
lichidatorului judiciar.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` administrator judiciar conform incheierii din data de
02.09.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova,
Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 6176/105/2014,
anun]` deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei SC Epo Construct SRL, sediul social: Cartierul Ghiosesti, nr. 106,loc. Comarnic, jud.
P
r
a
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a
,
CUI 24633654, J29/2882/2008.Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor este 13.10.2014. Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al crean]elor
este 31.10.2014.. Termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor este 25.11.2014. Prima
adunare a creditorilor la data de 05.11.2014, ora
14:30 la sediul administratorului judiciar.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator
judiciar conform încheierii din data de 09.09.2014
pronun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
6005/105/2014, anun]` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei \mpotriva SC Irybaneric
Publicitate

Construct SRL Ploie[ti, str. Cristianul, nr. 22, bl.156
J,et. 4, ap. 18, Prahova, CUI 28912589,
J29/1168/2011. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este
22.10.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor este 31.10.2014.
Termenul pentru solutionare eventuale contestatii si afi[are tabelul definitiv al crean]elor este
24.11.2014. Prima adunare a creditorilor la data de
04.11.2014, ora 14/00 la sediul lichidatorului judic
i
a
r
.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` administrator judiciar conform încheierii din data de
08.09.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova în
dosarul 6175/105/2014, anun]` deschiderea procedurii insolventei impotriva SC Titos Grand Construct SRL Comarnic, Cartierul Ghio[e[ti, nr. 108,
Corp A, jud. Prahova, CUI 30958758,
J29/1823/2012. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este
23.10.2014. Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor este 03.11.2014.
Termenul pentru solutionare eventuale contestatii si afi[are tabelul definitiv al crean]elor este
28.11.2014. Prima adunare a creditorilor la data de
07.11.2014, ora 14/30 la sediul administratorului
judiciar.
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` administrator judiciar conform incheierii din data de
01.09.2014 pronun]at` de Tribunalul Prahova,
Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 5734/105/2014,
anun]` deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei SC Bardu Services SRL, sediul
social: str. Stirbei Voda, nr. 68, et. 2, ap. 2 Bis, sector 1, Bucuresti, CUI 26827495, J40/4270/2014. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor este 17.10.2014. Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 07.11.2014. Termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor este
03.12.2014. Prima adunare a creditorilor la data
de 12.11.2014 , ora 10/30 la sediul administratorului judiciar.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Silvarom SA, cu
sediul în Bucure[ti, Intrarea Rocilor, nr.12/16, sector 6, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/239/1991, Cod fiscal RO 433926, în conformitate cu art.117 din Legea 31/1990, modificat` [i
completat` prin Legea 441/ 2006 [i art.13 din
Actul Constitutiv, convoac` prin Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, ing. [tefan Bârle,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru data de 22.10.2014, ora 10, la sediul societ`]ii
din Intrarea Rocilor, nr. 12-16, sector 6, Bucure[ti,
cu urm`toarea ordine de zi: 1. Rezultatele financiare pe primele 6 luni ale anului 2014; 2. Prognoza pentru semestrul II 2014; 3. Situa]ia
utilajelor scoase din func]iune; 4. M`suri de redresare a societ`]ii; 5. Stabilirea valorii dividendului aferenta sumei de 484289 RON din profitul
net al anului 2012 [i 902373 RON din rezervele
anilor 2001, 2002, 2003; 6. Stabilirea intervalului
de plat` al dividendelor; 7. Plan de retehnologizare dirijat` a societ`]ii pe anul 2015; 8. Perspectiva Silvarom pentru anul 2015: redresare,
extindere obiect de activitate, vânzare– calcularea (cu speciali[tii din societate) a valorii de
pia]` a Silvarom SA; 9. Prezentarea de informa]ii
legate de vânzarea de active ale societ`]ii în perioada 2013-2014. Materialele ce vor fi prezentate
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor pot fi consultate
la sediul societ`]ii. Ac]ionarii înscri[i în Registrul
ac]ionarilor pân` la 21.10.2014 pot participa la
[edin]a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor personal
sau prin procur` special` dat` altor ac]ionari care
s`-i reprezinte. Formularele de „Procur` special`”
se pot ob]ine de la Serviciul M.S.P. al societ`]ii începând cu 22.09.2014 [i vor fi depuse la secretariatul Adun`rii Generale a Ac]ionarilor cel
târziu cu 48 de ore înainte de data ]inerii A.G.A.
În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima
convocare, a doua convocare A.G.A. va avea loc
pe data de 23.10.2014 în acela[i loc [i aceea[i or`,
f`r` alt` notificare a ac]ionarilor.

LICITA}II
Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Proiect
Arhi Struct SRL cu sediul în Priboieni, sat Valea
Popii, nr.49, jud. Arge[, CUI 16393593, Dosar
240/1259/2009 pe rolul Tribunalul Specializat
Arge[, organizeaz` în data de 30.09.2014 ora
12,00 la sediul lichidatorului din Câmpulung, str.
Republicii, nr.35, et.2, jud. Arge[, licita]ie public`
pentru vânzarea imobilului “Teren arabil intravilan” în suprafa]` de 6420 mp, situat în comuna
Mo[oaia, sat Hin]e[ti, punct Acas`, jud. Arge[.
Pre]ul de pornire este de 57.600 Eur fara tva. Ofertantii trebuire sa depuna pâna la începerea
licita]iei o garan]ie de 10% din valoarea imobilului în contul RO48BITRAG1RON032083CC01 deschis la Veneto Banca Pite[ti. Rela]ii la telefon
0744-780.648.
Debitorul SC Arietis Impex SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare: 1.Autoturism Dacia
Logan, pre] pornire licitatie -4,576,02 Lei exclusiv
TVA; an fabrica]ie 2006; 2.Autoturism Audi A6
Break, pre] pornire licita]ie -42.682,68 Lei exclusiv TVA; an fabrica]ie 2009; 3.Autoutilitar` Fiat
Doblo, pre] pornire licita]ie -13.233,81 Lei exclusiv
TVA; an fabrica]ie 2008; 4.Autoutilitar` Hyundai
H 1, pre] pornire licita]ie -30.735,35 Lei exclusiv
TVA; an fabrica]ie 2008; 5.Mijloace fixe [i obiecte
de inventar, apar]inând SC Arietis Impex SRL în
valoare de 10.874,00 Lei exclusiv TVA; 6.Stoc de
marfa, apartinand SC Arietis Impex SRL in valoare
de 110.228,57 Lei exclusiv TVA. Pre]ul Regulamentului de licita]ie pentru bunurile aflate în proprietatea SC Arietis Impex SRL este de 500,00 lei
exclusiv TVA. –Pre]ul de pornire al licita]ilor pentru autovehicule, mijloace fixe, obiecte de inventar [i stocul de marf` apar]inând SC Arietis Impex
SRL reprezint` 75% din valoarea de pia]` exclusiv
TVA, ar`tat` în Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea
la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în
contul nr. RO15 BITR003010063364RO01 deschis
la Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploie[ti pân` la orele
14 am din preziua stabilit` licita]iei, a garan]iei
de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Regulamentului de licita]ie pentru bunurile din patrimoniul

debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autovehicule, mijloace fixe, obiecte de inventar [i stocul de marf` prima [edin]` de licita]ie a
fost fixat` în data de 25.09.2014, ora 10.00, iar
dac` bunurile nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de
02.10.2014, 09.10.2014, 16.10.2014, 23.10.2014 ora
10.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr.44A, Jude] Prahova.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul poate
fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.
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 600 mp
teren, constituit din cota de 474/668 mp. din nr.
cadastral 184531- Oradea [i din cota de 126/6.471
mp din nr. cadastral 184643 – Oradea, proprietate
privat` a municipiului Oradea, teren situat in
Oradea, str. Zorelelor FN în vederea realiz`rii
obiectivului – Construc]ie cu destina]ia de unitate pentru alimenta]ie public` cu teras`. 3.
Pre]ul minim de pornire al licita]iei publice deschise este de 43,00 lei/mp/an. Durata concesiunii este de 25 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 5.000 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 200 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: 29.09.2014, ora 15.00.
5) Informa]ii privind ofertele: 5.1. Data limit` de
depunere a ofertelor: 06.10.2014, 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 Construc]ie cu destina]ia de unitate pentru alimenta]ie public` cu teras` si 2)oferta privind
nivelul de redeven]`. 6) Data [i locul la care se va
desf`[ura [edin]a public` de deschidere a ofertelor: 06.10.2014 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: Director General- Beltechi Cristian Marcel;
Sef Birou Achizitii Publice- Marge Adina.
Debitorul SC Acme 007 SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliar`
Str. Furnalului nr.49, Loc. Ploie[ti, Jud. Prahova format` din: -Teren intravilan 641 mp; -Construc]ie
edificat` pe terenul de mai sus cu destina]ia
locuin]`, având o suprafa]` construit` de 88 mp
[i suprafa]` util` de 68,5 mp. Pre]ul propriet`]ii
imobiliare: 24.605 Euro, exclusiv TVA. Pentru proprietatea imobiliar` prima [edin]` de licita]ie a
fost fixat` în data de 22.09.2014, ora 14.00. Dac`
imobilul nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de
29.09.2014, 06.10.2014; 13.10.2014; 20.10.2014,
27.10.2014, 03.11.2014, 10.11.2014 [i în fiecare zi de
luni a s`pt`mânii, ora 14.00 pân` la valorificarea
propriet`]ii imobiliare apar]inâd societ`]ii debitoare. Participarea la licita]ie este condi]ionat`
de
consemnarea
în
contul
nr.
RO66BRDE300SV90183313000 deschis la BRD
Sucursala Ploie[ti pân` nu mai târziu de orele
14:00 din preziua stabilit` pentru desf`[urarea
licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire
a licita]iei [i prezentarea dovezii achit`rii contravalorii pân` la aceea[i dat` a Caietului de
sarcini [i a Regulamentului de licita]ie pentru proprietatea imobiliar`. Pre]ul caietului de sarcini
este de 1.000lei, exclusiv TVA. Toate [edin]ele de
licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Municipiul Ploie[ti, Str. Elena Doamna
nr.44A, Jude] Prahova. Pentru rela]ii suplimentare
suna]i la telefon: 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.: 0753.999.028,
dl.Cristian Ciocan. Anun]ul poate fi vizualizat [i
pe site www.dinu-urse.ro.
Debitorul SC Negolen SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar SPRL Dinu Urse [i Asocia]ii,
scoate la vânzare: 1)Teren Paulesti -situat în comuna Paulesti, sat Gageni, tarlaua 30, parcela A
757/25, jude]ul Prahova cu suprafa]a de 10.083
mp. Pre]ul de pornire al licita]iei este de 29.000
EURO inclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini pentru imobilul aflat în proprietatea SC Negolen SRL
este de 1000 lei exclusiv TVA. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de achizi]ionarea cu
dou` zile înaintea datei fixate pentru licita]ie a
Caietului de sarcini (1.000RON exclusiv TVA ), precum [i de depunerea documentelor prezentate
în Caietul de Sarcini pân` la aceea[i dat`. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea
în
contul
nr.
RO45BITRPH1RON034693CC01 deschis la Banca
Italo Romena –Ploie[ti pân` cel târziu cu 2 zile
înainte de [edin]a de licita]ie ora 16.00, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
-achizi]ionarea pân` la aceea[i dat` a Caietului
de sarcini pentru proprietatea imobiliar`, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea

imobiliar`, prima [edin]` de licita]ie a fost fixat`
în data de 25.09.2014 ora 15:00, iar dac` imobilul
„teren” nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data
02.10.2014, 09.10.2014 [i în fiecare zi de joi a
s`pt`mânii ora 15.00 pân` la valorificarea propriet`]ii imobiliare apar]inâd societ`]ii debitoare.
Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar din Municipiul
Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr.44A, Jude] Prahova.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare [i vizionare apela]i tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anun]ul poate
fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro.
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. Num`r
de \nregistrare ca operator de date cu caracter
personal: 21105. Nr. 73744/ 03/ 02 din 09.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile
[i imobile. Anul 2014 luna Septembrie ziua 09. |n
temeiul art. 162 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 face cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 26
luna Septembrie, anul 2014, orele 10.00, \n loc.
Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
vinde prin licita]ie public` bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Valerom SRL, cu domiciliul
fiscal \n localitatea Boto[ani, str. 1 Decembrie nr.
47, jude]ul Boto[ani, cod de \nregistrare fiscal`
11331972, aflate \n mun. Boto[ani, jud. Boto[ani,
dosar de executare nr. 11331972/ 2011 astfel: I. Bun
imobil (conform Proces verbal de sechestru nr
22149 din 27.02.2014 [i Raport de evaluare, \nregistrat la A.F.P. Mun. Boto[ani, cu nr. 51293 din
29.05.2014). Pre] de pornire licita]ie lei: Spa]iu
comercial, \n suprafa]` de 45,94 m.p., situat \n localitatea Boto[ani, str. 1 Decembrie nr. 47, jude]ul
Boto[ani. Pre] de pornire licita]ie 60 850 lei. Pre]
total imobile f`r` TVA - 60 850 lei. Pre] total
licita]ie exclusiv TVA - 60 850 lei. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de executare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie s`
prezinte urm`toarele documente: 1. oferta de
cump`rare; 2. dovada pl`]ii taxei de participare,
care reprezint` 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; 3. \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; 4. dovada emis` de creditorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii la bugetul
consolidat al statului [i bugetul local; 5. pentru
persoanele juridice, copie de pe certificatul unic
de \nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; 6. 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 25 Septembrie
2014 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani. Plata se va face \n
contul de disponibil al Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, C.I.F. nr. 3372874, Nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri \n
legatur` cu acest anun] publicitar \l pute]i contacta pe d-l. Dughila Sorin la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la
telefonul 0231/ 607115, \ntre orele 8.00 – 16.30 [i
pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri Craiova,
cu sediul \n Craiova, str. Calea Severinului nr. 17,
organizeaz` procedura de licita]ie public` deschis` cu preselectie, cu oferta scris` \n plic \nchis
[i sigilat, la sediul sau, pentru t`iere [i valorificare
mas` lemnoas` pe picior (plop) \n aniniament pe
drumurile na]ionale: Lot 1: DN 56C KM 8+030 –
36+400 - 235 buc – 398 mc; Lot 2: DN 67 KM
18+280 – 38+900 - 61 buc – 338 mc; Lot 3: DN 6B
KM 2+850 – 33+210 - 229 buc – 252 mc. Total: 525
buc - 988 mc. Data licita]iei este 27.10.2014, ora
10:30, documenta]ia de preselec]ie se va depune
p~n` la data de 20.10.2014, ora 09:00. Preselec]ia
se va desf`[ura la data de 20.10.2014, ora 10:30.
Tariful de participare la licita[ie este \n cuantum
de 300 lei inclusiv TVA. Garan]ia de participare
este de: 487 lei (Lot 1), 435 lei (Lot 2) [i/sau 672 lei
(Lot 3). Informa]ii privind desfasurarea procedurii,
precum [i achizi]ionarea documenta]iei se pot
ob]ine zilnic la sediul D.R.D.P. Craiova, telefon
0251/408.735, fax 0251/482.231, intre orele 8:00 –
15:30. Director Regional, Ing. Lumezeanu Adrian.
Direc]ia de Administrare a Domeniului Public [i
Privat al Jude]ului Suceava ( DADPPSV) cu sediul
în mun. Suceava, str. Ion Gr`mad`, nr.1-3, jud.
Suceava, organizeaz` licita]ie public` în data de
09 octombrie 2014, ora 11:00 la sediul institu]iei,
pentru concesionarea imobilului, proprietate
public` a Jude]ului Suceava, situat în municipiul
Suceava, strada Petru Rare[ nr. 54, jude]ul
Suceava în vederea înfiin]`rii unei gr`dini]e speciale pentru copiii cu deficien]e de vedere [i a
amenaj`rii unor spa]ii pentru desf`[urarea de activit`]i specifice destinate persoanelor cu dificult`]i de vedere. Condi]iile de participare la
licita]ie sunt înscrise în documenta]ia de
atribuire ce poate fi achizi]ionat` direct de la
sediul DADPPSV, cam. 3. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la tel. 0230.211011, persoana de contact Doina }ugui .
Direc]ia de Administrare a Domeniului Public [i
Privat al Jude]ului Suceava (DADPPSV) cu sediul
în mun. Suceava, str. Ion Gr`mad`, nr.1-3, jud.
Suceava, organizeaz` licita]ie public` în data de
09 octombrie 2014, ora 14:00 la sediul institu]iei,
pentru concesionarea imobilului, proprietate privat` a Jude]ului Suceava situat în municipiul
R`d`u]i, strada [tefan cel Mare, jude]ul Suceava,
în vederea desf`[ur`rii unor activit`]i comerciale.
Condi]iile de participare la licita]ie sunt înscrise în
documenta]ia de atribuire ce poate fi
achizi]ionat` direct de la sediul DADPPSV, cam. 3.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
0230.211011, persoana de contact Doina }ugui .
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 Vaslui. Nr. 25115/
11.09.2014. Anun]. Având în vedere prevederile
art. 13 alin nr. 2 [i art. nr. 16 din Ordinul Ministerului Finan]elor Publice nr. 1009/ 2007 privind procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]`
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, al`turat v` transmitem: Invita]ie Participare.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Vaslui, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe
Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru Zona XII s` depun`, pân` cel târziu la data de

25.09.2014 ora 12.00 oferte în vederea desemn`rii
unui practician în insolven]` privind urm`torii
debitori afla]i pe rolul Tribunalului Vaslui: 1. SC
Gillecrin SRL Bârlad; 2. SC Galenus SRL Hu[i; 3. SC
Ciomaga - Forest Company SRL Hu[i; 4. SC Palet
San SRL B`ce[ti; 5. SC Vilial Agro Press SRL Vaslui;
6. SC Pruteanu SRL Iv`ne[ti; 7. SC Boss Agro SRL
Gherm`ne[ti; 8. SC Florimon Trans SRL Vaslui; 9.
SC Med - Sanvet SRL Vaslui; 10. SC Newlaur SRL
Vaslui; 11. Bursuc Dorina II; 12. SC Extremis Neluci
SRL Vaslui; 13. SC Bumerang SRL Vaslui; 14. SC Bea
Electro Web SRL Vaslui; 15. SC Obergas Serv SRL
Vaslui; 16. SC Gesimal Trans SRL Vaslui; 17. Hohota
Stefan - Ciprian II Vaslui; 18. Enache Valentina PFA
Vaslui; 19. SC Lactopress SRL Berezeni; 20. SC Andodami SRL Hu[i; 21. SC Rumal Service SRL Bârlad; 22. SC Meeagand Trans SRL Vaslui; 23. SC
Larom Club SRL Vaslui; 24. SC Multiprofil SRL
Vaslui; 25. SC Zetconstruct SRL Vaslui. Ofertele vor
fi întocmite în conformitate cu prevederile art. 2
alin. 4, art. 14, art. 16 din Ordinul ANAF nr.
1009/2007 cuprinzând: - adresa prin care î[i manifest` interesul de a fi numi]i în calitate de administrator judiciar/ lichidator; - onorariul lunar
solicitat de practician; - onorariul de succes solicitat de practician; - declara]ia pe propria r`spundere din care s` rezulte c` ofertantul nu se afl` în
situa]ia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul care urmeaz` s` fie numit; declara]ia pe propria r`spundere privind
num`rul de personal care va fi alocat pentru realizarea activit`]ilor legate de procedura insolven]ei la respectiva societate (la aceast`
declara]ie va fi ata[at` câte o prezentare a fiec`rei
persoane [i dovada c` are încheiat un contract
de munc`, de colaborare, c` exist` un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoan` în
parte); - strategia de reorganizare [i /sau lichidare, cu program în timp, a c`rei aplicare va fi
urm`rit` de c`tre organele fiscale; - colaborarea
cu organele fiscale pe raza c`rora se afl` sediul
debitoarei, care va cuprinde o situa]ie cu privire
la gradul de acoperire a crean]elor fiscale
cuprinse în masa credal` pentru toate cazurile
din portofoliu solu]ionate, pentru ca în baza acesteia s` putem efectua departajarea ofertan]ilor
în cazul în care ace[tia ar cumula acela[i punctaj,
conform art. 15, alin 2 din OMFP nr. 1009 /2007; conform art. 15 comisia se va întruni în ziua de 26
septembrie 2014 ora 10.00 [i va puncta ofertele,
declarând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai
mare punctaj. Documenta]ia va fi depus` în original la sediul AJFP Vaslui, strada [tefan cel Mare,
nr. 56, et. 2, Secretariat, în plic închis, toate
paginile fiind numerotate, ini]ializate [i [tampilate.
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. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr. 312661 din
12.09.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile / mobile. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u în temeiul
art. 159 alin. (1) 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 25 septembrie
2014, ora 13.00, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, vinde prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri: - autovehicul special marca
Iveco Eurocargo 130E15, num`r înmatriculare BC
18 ECO, an fabrica]ie 2000, seria [asiu
ZCFA1GA4002330540, apar]inând SC Ecoverde
SRL cui 26773050 cu sediul fiscal în comuna Nicolae B`lcescu, jude]ul Bac`u. Pre]ul de pornire este
de 106.512 lei. Raportul de evaluare poate fi consultat la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Bac`u, precum [i ale
societ`]ilor debitoare. Not`: Pre]urile de evaluare nu con]in TVA. To]i cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor, sunt invita]i s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare,
respectiv 24 septembrie 2014, ora 16.30: oferte
de cump`rare; 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 dup` 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 la locul fixat în acest scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon nr. 0234/510015, interior
217/255.
Debitorul SC Unic Trans SRL cu sediul social \n Dr.
Tr. Severin, str. Brancoveanu, nr. 12, bl.3, sc.2, ap.1,
jud. Mehedinti, CIF:1817880, J25/682/2005, aflat`
\n procedura de faliment, dosar nr.
10387/101/2010 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul profesional ales
\n Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.7A, jud.
Mehedinti, scoate la vanzare: -Bunul imobil
*teren extravilan* situat \n Dr. Tr. Severin, jud.
Mehedinti, carte funciara 53734, num`r cadastral
6798, a localit`]ii Dr. Tr. Severin, \n suprafata de
10001,00 m.p., la un pret de pornire al licitatiei
de 18000,00 euro ce se vor achita in lei la cursul
BNR din ziua platii. Licitatia va avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i la data de 30.09.2014 orele 13:00. Participarea la licitatie este condi]ionat` de consemnarea
\n
contul
nr.
RO32RZBR0000060013826488 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, pana la inceperea licitatiei a unei cautiuni de 10% din
pretul de pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini. Relatii suplimentare la telefoanele 0742.592.183, 0252/354399. Lichidator
Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.

PIERDERI
Pierdut atestat taxi pe numele Filipescu Mihail.
|l declar nul.
Pierdut (sustras) chitan]ier fiscal la data de
09.09.2014, \n municipiul Caracal, jud. Olt- avocat
Nica Eleonora Baroul Olt- Caracal. Se declar` nul.
Adeverin]` achitare integral`, pe numele Pricopi
Carmen Eugenia, Pricopi Mih`i]`. O declar nul`.
Pierdut adeverin]` plat` integral` rate contract
vânzare-cump`rare nr.N02509/20.01.1997, pe numele Dan Petru Dimitriu. O declar nul`.
SC Zm`u Com SRL, J40/8146/2004, C.U.I.
16439771, declar nul` [tampila rotund`.

