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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Bdul Basarabia, nr. 256, sector 3, angajeaz`
l`c`tu[i mecanici [i sudori specializa]i în
sudura de tip MIG-MAG [i TIG. Cerin]a prioritar`: cuno[tin]e foarte bune de desen tehnic
[i experien]` în montajul structurilor metalice. Rela]ii la telefon: 0771.774.080.
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui organizeaz` concurs de
recrutare pentru ocuparea unor func]ii publice de execu]ie vacante dup` cum urmeaz`:
Un post de consilier, clasa I, gradul debutant
la Biroul de Control, Consiliere [i Comunicare;
Un post de consilier, clasa I, gradul debutant
la Compartimentul pentru Prevenirea Violen]ei în Familie; Un post de consilier, clasa
I, gradul superior la Serviciul de Monitorizare
[i Management de Caz pentru Copii în Asisten]` Maternal` [i Asisten]i Maternali Profesioni[ti-Biroul Zonal Bârlad; Un post de
consilier, clasa I, gradul principal la Serviciul
de Evaluare Ini]ial`, Monitorizare, Statistic`
[i Incluziune Social`. Concursul se organizeaz` la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui, în
data de 01 septembrie 2014, ora.10.00 - proba
scris`. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data public`rii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social`
[i Protec]ia Copilului Vaslui. Dosarul de înscriere trebuie s` con]in` în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art.49 din
H.G.nr.611/2008. Condi]iile de participare la
concurs [i bibliografia se afi[eaz` pe site-ul [i
la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Direc]iei
Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Vaslui [i la nr.de telefon:
0235/315138.

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

Barcau, str. Minerilor nr. 40, jude]ul Bihor în
zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului
Bihor.
APM Bucure[ti anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare: nu
se supune evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se supune evalu`rii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului sau de evaluare adecvat`,
pentru proiectul: “Construire Imobil Locuin]e
Colective P+5E+6ER [i împrejmuire Teren, Bucure[ti” , propus a fi amplasat în Bucure[ti,
Sector 3, Str.Ilioara, nr.12D. Proiectul deciziei
de încadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în
zilele de Luni pân` Vineri, între orele 09.0012.00, precum [i la urmatoarea adres` de internet: http://arpmbuc.anpm.ro/. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observa]ii
la proiectul deciziei de încadrare pân` la data
de 04.08.2014. Data afisarii anun]ului pe site:
28.07.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Invita]ie de participare. Administra]ia
Jude]eana a Finan]elor Publice Neam], cu
sediul în Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis,
invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe
Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`
pentru zona III, s` depun`, pân` cel târziu în
data de 11.08.2014, ora 13.00, oferte în vederea desemn`rii practicienilor în insolven]`
în dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Neam], privind debitoarele: I.I.
Afetelor Ioan, Pitiligeni, Pipirig, CUI 21292293;
SC Valcor Company SRL, Piatra Neam], CUI
23567650. Ofertele vor fi depuse în plic închis,
pe care vor fi men]ionate urm`toarele:
Ofert` pentru selectarea unui practician în
dosarul de insolven]` al SC .............., a nu se
deschide pân` la data de 11.08.2014, ora
14.00, numele/ denumirea, precum [i
adresa/ sediul social [i vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare
Fiscal` nr. 1.009/2007 privind procedurile de
selec]ie a practicienilor în insolven]a agrea]i
de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc
în data de 11.08.2014, ora 14.00 la sediul Administratiei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam], Sala de sedin]e – parter, data pentru
care invit`m practicienii în insolven]` care
depun oferte în dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s` participe la deschiderea
ofertelor.

ADUNåRI GENERALE
PROPUNERI 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
Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vâlcea cheam` în judecat` pe
numi]ii: - Lupan Ionela Claudia domiciliat` în
mun. Arad, str. Cîmpul Albinelor nr. 2, Bl. 11,
ap. 63, jud. Arad, în calitate de intimat` în
dosarul civil nr. 2528/90/2014, cu termen de
judecat` în data de 19.08.2014, având ca
obiect integrare în familia extins`, aflat pe rol
la Tribunalul Vâlcea. - Neagoie (actual Leva)
Loredana Maria, domiciliat` în com. Rona de
Sus, sat Rona de Sus, nr. 33, jud. Maramure[,
în calitate de intimat` în dosarul civil nr.
2701/90/2014, cu termen de judecat` în data
de 19.08.2014, având ca obiect înlocuire
m`sur` de protec]ie special`; - Vil`u Floarea
domiciliat` în ora[ Gataia, sat Butin, jud.
Timi[ [i re[edin]a în Loc. Percosova, nr. 224,
jud. Timi[, în calitate de intimat` în dosarul
civil nr. 2411/90/2014, cu termen de judecat`
în data de 19.08.2014, având ca obiect înlocuire m`sura de protec]ie special`; - Ureche
Elena Cristina domiciliat` în com. Matee[ti,
sat Matee[ti, nr. 501 A, jud. Vâlcea în calitate
de intimat` în dosarul civil, nr. 2490/90/2014,
cu termen de judecat` în data de 19.08.2014,
având ca obiect înlocuire m`sur` de protec]ie
special`; - Dr`gu[in Vasile Dorinel domiciliat
în com. Bujoreni, sat Bogd`ne[ti, jud. Vâlcea
în calitate de intimat in dosarul civil nr.
2354/90/2014 cu termen de judecat` în data
de 19.08.2014 având ca obiect instituire
m`sur` de protec]ie special`; - Tomuta Luciana domiciliat` în com. Loamne[, sat
Hasag, nr.12, jud. Sibiu în calitate de intimata
în dosarul civil nr. 2354/90/2014 cu termen
de judecata în data de 19.08.2014 având ca
obiect instituire m`sura de protec]ie special`;
- Dumitrescu C`t`lin Dumitru domiciliat în
mun. Rm. Vâlcea, str. Drumul G`rii, nr. 14, jud.
Vâlcea în calitate de intimat` în dosarul civil
nr. 2294/90/2014 cu termen de judecat` în
data de 19.08.2014 având ca obiect înlocuire
m`sura de protec]ie special`.

DIVERSE
SC GP Sageata Prod SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul “amplasare sta]ie de asfalt semimobil`”, propus
a fi amplasat în Suplacu de Barcau, str. Minerilor nr. 80, jude]ul Bihor. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Bihor, Bdul Dacia nr. 25/A, Oradea, jude]ul Bihor [i la
sediul SC GP Sageata Prod SRL din Suplacu de

Convocare a Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor Societ`]ii Plevnei Residence
Imobiliar SA: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii Plevnei Residence Imobiliar SA, cu
sediul în Bucure[ti str. Calea Plevnei nr. 145,
Lot 2, sector 6, înregistrat` la O.R.C.B. sub nr.
J40/3150/2013, având cod unic de înregistrare
31344900, potrivit prevederilor actului constitutiv, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii Plevnei
Residence Imobiliar SA la data de 29.08.2014,
ora 16,00 la sediul societ`]ii, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor
la sfâr[itul zilei de 15.08.2014 sau reprezentan]ii acestora, cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Supunerea spre dezbatere a vânz`rii imobilului, teren [i construc]ii, situat în Calea Plevnei
nr. 145, sector 6, Bucure[ti, proprietate a SC
Plevnei Residence Imobiliar SA; 2. Desemnarea persoanei responsabile pentru
efectuarea men]iunilor la O.R.C.T.B. cu privire
la hot`rârea ac]ionarilor [i publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a [i pentru semnarea în forma autentic` a
contractului de vânzare- cump`rare. La
adunarea general` extraordinar` a ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze
to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 15.08.2014,
considerat` ca dat` de referin]`. Dreptul de
vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în condi]iile legii. Materialele informative vor putea fi consultate la sediul societ`]ii
Plevnei Residence Imobiliar SA, situat în Bucure[ti str. Calea Plevnei nr. 145, Lot 2, sector 6,
începând cu data public`rii convoc`rii, de luni
pân` vineri, între orele 9,00-11,00. În cazul în
care la prima convocare nu sunt întrunite
condi]iile legale, a doua convocare este fixat`
în data de 30.08.2014 la aceea[i or` [i în
acela[i loc. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii Plevnei Residence Imobiliar SA.

LICITA}II
Debitorul SC Quality Serv Interna]ional SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare:
Active apar]inând SC Quality Serv
Interna]ional SRL -in faliment. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 50% din valoarea
de vânzare for]at` stabilit` în Raportul de
Evaluare exclusiv TVA, pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi
ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil, sau cu o solicitare pe adresa
de email. Caietul de sarcini este în valoare de
50 lei exclusiv TVA [i se va achita în numerar
la sediul lichidatorului judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL din Bucure[ti, str. Buze[ti nr.71,
et.2, cam. 203, sector 1. Participarea la licita]ie
este condi]ionat` de achizi]ionarea pân` la
datele stabilite pentru [edin]ele de licita]ie a
Caietului de sarcini. Prima [edin]` de licita]ie
pentru activele ce apar]in societ`]ii debitoare
a fost fixat` la data de 11.08.2014, ora 13.00,
iar dac` bunurile nu se adjudec` la aceast`
dat`, [edin]ele de licita]ii se vor relua în
datele de: 18.08.2014, 25.08.2014, 01.09.2014,

08.09.2014,
15.09.2014,
22.09.2014,
29.09.2014, 06.10.2014 [i 13.10.2014 ora 13.00.
Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, str.
Buze[ti nr. 71, et.2, cam. 203, sector 1. Pentru
rela]ii suplimentare suna]i la tel:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
Consiliul Local al Comunei Ciorani, Jude]ul
Prahova, cu sediul în Comuna Ciorani, satul
Cioranii de Jos, nr.1287bis, jude]ul Prahova,
tel./fax: 0244/462.025, email: contabilitate@primariaciorani.ro, cod fiscal: 2848648,
organizeaz` la sediul s`u din Comuna Ciorani,
sat Cioranii de Jos, nr.1287bis, jude]ul Prahova,
negociere direct` în vederea concesion`rii
unui spa]iu în suprafa]` de 497mp reprezentând Sala multifunc]ional` din Satul Cioranii
de Sus, pentru deschiderea unei croitorii. Documenta]ia de atribuire poate fi procurat` de
la registratura Prim`riei Comunei Ciorani la
pre]ul de 200 lei, achitat` la casieria Prim`riei
Comunei Ciorani. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor: 08.08.2014, ora 16.00.
Data limit` de depunere a ofertelor
11.08.2014, ora 16.00 la sediul Prim`riei Comunei Ciorani, 1 exemplar care con]ine 2 plicuri sigilate, 1 exterior care va trebui s`
con]in` fi[a cu informa]ii privind ofertantul,
declara]ie de participare semnat` de ofertant, acte doveditoare privind calit`]ile [i capacit`]ile ofertan]ilor, acte doveditoare
privind intrarea în posesia caietului de sarcini
[i 1 interior care con]ine oferta propriu zis`.
Negocierea direct` este programat` la data
de 12.08.2014, începând cu ora 10.00 la sediul
Prim`riei Comunei Ciorani. Solu]ionarea litigiilor se realizeaz` conform prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, actualizat` de c`tre sec]ia de contencios administrativ a Tribunalului Prahova, din Ploie[ti,
Str.Pia]a Victoriei, nr.10, tel./fax: 0244.529.107,
email: tr-ph-contencios@just.ro. Rela]ii la
telefon: 0244/462.025.
Ora[ul Cernavod`, organizeaz` licita]ie public` deschis` în data de 21.08.2014, ora 10.00,
sala 10 a Prim`riei Cernavod` în vederea
închirierii unui teren [i închirierea unor spa]ii
comerciale cu destina]ia de “spa]ii comerciale
alimentare – nealimentare [i prest`ri servicii”
aflate în ora[ul Cernavoda: închiriere teren . 1.
Zona Port Vechi, lot 2 în suprafa]` de 1200
mp, pentru prest`ri servicii [i comer], HCL
nr.185/14.07.2014 [i HCL nr.342/16.12.2013 –
pre]ul de pornire 1,81 lei/mp/lun`; închirieri
spa]ii - situate în str. Unirii-Piata Unirii- etaj,;
1. spa]iul 1, etaj - suprafata 12,00 mp, situat in
str, Unirii - Piata Unirii – pre]ul de pornire la
licitatie 4.74 lei/mp/luna, conform HCL NR.
342/16.12.2013; 2. spa]iul 7, etaj - suprafata
23.40 mp, situat in str,Unirii - Piata Unirii –
pre]ul de pornire la licitatie 4.74 lei/mp/luna,
conform HCL NR. 342/16.12.2013; 3. spa]iul 8,
etaj – suprafata 33.70 mp, situat in str, Unirii
- Piata Unirii, etaj – pretul de pornire la licitatie 4.74 lei/mp/luna, conform HCL NR.
342/16.12.2013. Caietul de sarcini se ridic` de
la sediul Primariei Cernavoda, compartiment
Patrimoniu [i Cadastru contra cost (10 lei)
începand cu data 29.07.2014 pana la data de
18.08.2014, ora 15.00. Relatii suplimentare la
numarul de telefon 0241- 487114 – D-na Delia
Carmen.
Compania Na]ional` de C`i Ferate “CFR” SA,
Sucursala Regionala De C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patrimoniu, cu sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr. 1, organizeaz` la sediul societ`]ii,
licita]ie public`, deschis`, cu strigare, în data
de 28.08.2014, de la ora 11.00, pentru închirierea de loca]ii (spa]ii [i terenuri) disponibile
în vederea desf`[ur`rii de activit`]i comerciale, prest`ri servicii, publicitate, depozite,
garaje, etc., situate pe raza sta]iilor c.f/haltelor
c.f/zonelor c.f. aflate în subordinea Sucursalei
Regionala CF Bra[ov. Pentru detalii privind
loca]ia (amplasarea), suprafa]a, destina]ia
(obiect de activitate), tariful minim de pornire
al licita]iei, taxele necesare a fi achitate pentru participarea la licita]ie, v` pute]i adresa la
sediul Sucursalei Regionale CF Bra[ov– Divizia
Patrimoniu
(telefon:
0268/429107,
0268/410108) sau pute]i accesa site-ul
www.cfr.ro– CFR SA- Licita]ii interne– nivel regional- închirieri. Documenta]iile necesare
particip`rii la licita]ie (caiete de sarcini [i
anexe) se procur`, contra cost, de la sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patrimoniu. Documentele necesare
admiterii particip`rii la licita]ie se vor depune
la sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate
Bra[ov– Divizia Patrimoniu, pân` la data de
22.08.2014.
Prim`ria municipiului Piatra Neam] anun]`
v~nzarea, prin licita]ie public` deschis`, cu strigare, a centralelor termice tip container av~nd
cazane \n condensa]ie, pentru producerea de
ap` cald` menajera [i agent termic, cu puteri
nominale cuprinse \ntre Pn = 270 Kw - 1250
Kw. Licita]ia va avea loc \n data de 01.09.2014,
ora 16.30, la sala de [edin]e a Prim`riei Municipiului Piatra Neam], cu sediul \n str. {tefan
cel Mare, nr.6-8. |nscrierea [i depunerea ofertelor se fac p~n` la data de 26.08.2014, zilnic
\ntre orele 8.00-16.30, la Prim`ria Municipiului
Piatra Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8.
Biroul Rela]ii cu publicul (cam.20) - Serviciul
Ptrimoniu Autorizari [i Transporturi, de unde
se poate achizi]iona documenta]ia licita]iei.
Informa]ii la sediul prim`riei Municipiului Piatra
Neam]
sau
la
telefon
0233/218991(int.207), fax 0233/215374.
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. \nreg. 38840/24.07.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. |n
temeiul art. 162 alin. (1) din O.G. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` \n ziua de 07 luna august,
anul 2014, ora 10.00, \n localitatea Ia[i, str. A.
Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie public`,
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: SC Mobile Telecom Consulting SRL cu

domiciliul fiscal \n Ia[i, Sos. Nicolina nr. 30, bl.
961. sc. B, ap. 22, cod identificare fiscal`
28912376. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`. Pre]ul pornire a licita]iei
(f`r`TVA). Cota TVA *: 24%. Autoturism marca
Renault Clio, an fabrica]ie 2005, motorin`,
cilindree 1461 cmc, culoare alb, nr. \nmatriculare IS-03-VDF, grad de uzur` 75%. 4.950 lei;
Copiator Minolta, mobilier birou, xerox Phaser,
laptop HP Pro Book 4330, telefoane Apple
Iphone, telefoane Black Barry, videoproiector
etc. Raport evaluare nr. 33916/25.06.2014.
10.853 lei. Dosar executare nr. 4068. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 107 sau la telefon 213332, int. 2110 – cons. Banarescu G. *)
Cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru
vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de
24% \n conformitate cu prevederile art. 140
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Cei interesa]i \n cump`rea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau \n
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; \n cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10%
din pre]ul de pornire a licita]iei (\n 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); \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n
limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; 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` \n 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 \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 - 174 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: 25.07.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Nr. 38841/ 24.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile, Anul 2014, luna
august, ziua 07, ora 10:00. În temeiul art. 162
alin. (1) 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 07, luna august, 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.
Universitatea “Petre Andrei” din Ia[i cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Gavril Muzicescu nr. 6, bl. 7, sc. A, CUI 26596943, Dosar
executare 334/2013. Proprietate imobiliar`
constând în: Construc]ie C1 cu regim de
în`l]ime S +P +4E în suprafa]` de 818,71 mp
(subsol cu s.u de 833,04 mp; parter cu s.u. de
613,71 mp + 45,38,mp de teras` + 20,80 mp
teras`; etaj I cu s.u de 614,94 mp + 36,92 mp
teras`; etaj II cu s.u de 616,08 mp + 3,45 mp
teras` + 3,46 mp teras`; etaj III cu s.u. de 618,01
mp + 6,30 mp teras`; etaj IV cu s.u. de 619,39
mp) [i teren aferent în suprafa]` de 1.280 mp
(proprietate + 114 mp concesiune) situate în
Ia[i, str. Otilia Cazimir (fosta Bucsinescu) nr. 10.
Carte Funciar` nr. 120600. Pre] de pornire a
licita]iei 7.633.055 lei (exclusiv TVA). Bunul
imobil mai sus men]ionat este grevat de urmatoarele sarcini: Creditori: GE Garanti Bank
SA; ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang
I – GE Garanti Bank SA - înscris` sub nr.
100175/ 03.12.2010; 2. Ipotec` rang II – ANAF
– A.J.F.P. Ia[i înscris` sub nr. 14501/ 13.02.2013;
3. BEJ Anchidin Cornelia – Soma]ia de plat`
înregistrat` sub nr. 27285/ 28.03.2012. 2. Universitatea “Petre Andrei” din Ia[i cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Gavril
Muzicescu nr. 6, bl. 7, sc. A, CUI 26596943,
Dosar executare 334/2013. Proprietate imobiliar` constând în: Construc]ie – Sediu aministrativ [i social – cultural C1 cu regim de
în`l]ime D +P +M +13E cu suprafa]a construit` de 1.070 mp (demisol cu s.u. 593,13
mp; parter cu s.u. 714,26 mp; mezanin cu s.u.
de 391,10 mp; etaj 1 cu s.u. 644,40 mp; etaj 2
cu s.u. 421,98 mp; etaj 3 cu s.u. de 644,40 mp;
etaj 4 cu s.u. 800,66 mp; etaj 5 cu s.u. 634,40
mp; etaj 6 cu s.u. 499 mp; etaj 7 cu s.u. de
331,30 mp; etaj 8 cu s.u. 386,79 mp – inclus
balcon 5,19 mp; etaj 9 cu s.u. de 387,39 mp –
inclus balcon 5,19 mp; etaj 10 cu s.u. de 393,42
mp - inclus balcon de 5,19 mp; etaj 11 cu s.u. de
364,40 mp - inclus balcon de 5,19 mp; etaj 12
cu s.u. de 364,40 mp - inclus balcon de 5,19
mp; etaj 13 (etaj tehnic) cu s.u. de 152,38 mp
[i terasa de 35,10 mp) [i teren aferent în
suprafa]` de 1.609,25 mp (din care 740,13 mp
- parcela 1 (675/1) proprietatea debitorului [i
869,12 mp – parcela 2 (675/2) teren care se
afl` în concesiune pe toat` perioada existen]ei construc]iei C1 conform Contractului
de asociere nr. 44597/20.08.1998 emis de
Prim`ria Ia[i) situate în Ia[i, Centrul Civic, str.
Grigore Ghica Vod` nr. 13. Carte Funciar` nr.
128440. Pre] de pornire a licita]iei 15.465.373
lei (exclusiv TVA). Bunul imobil mai sus
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men]ionat este grevat de urm`toarele
sarcini: Creditori: GE Garanti Bank SA; ANAF –
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I [i II – GE Garanti
Bank SA - înscris` sub nr. 54695/ 07.07.2010 [i
nr.100176/ 03.12.2010; 2. Ipotec` rang III –
ANAF – A.J.F.P. Ia[i înscris` sub nr.14497/
13.02.2013; 3. BEJ Anchidin Cornelia – Soma]ia
de plat` înregistrat` sub nr. 29289/
03.04.2012. 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. Roman D. *) Cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile/ imobile este de 24% în conformitate
cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr.
58/2010 pentru modificarea [i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte
m`suri financiar - fiscale care a fost publicat`
în Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010.
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 ju-

ridice 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 - 174 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile si complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Data afi[`rii: 25.07.2014.
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Condolean]e Doamnei Ilie,
Monic`i [i lui Dan condolean]e
[i sincere sentimente de compasiune
pentru ireparabila pierdere. Lupta
cu via]a s-a \ncheiat pentru domnul

ZAMVILOVICI
EDITH –
MOISE GRIMBERG GOLDA,
iubire, sacrificii supreme
pentru cei din jur.
Dumnezeu s` ocroteasc`
sufletele lor, p`str~ndu-le
al`turi de cei sfin]i.
Zina.

AUREL CONSTANTIN ILIE,
dar va r`m~ne ne[tears` amintirea
prietenului [i omului frumos la suflet
[i la chip, puternic [i care avea solu]ie
pentru orice problem`.
Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace!.

Lumini]a Clain.

PIERDERI
Declar`m nule 2 [tampile ilegal de]inute de la
1.I.2014 de fostul pre[edinte }iculeanu {tefan
al As. de Proprietari Bloc 85 sc.2, Sector 3,
Matei Basarab nr. 100, C.I.F. 12014590. Una are
format dreptunghiular, iar cealalt` în textul
din mijloc începe cu “Bloc 85”.
Pierdut contract construire nr.68/15.01.1974 [i
proces verbal din 29.01.1974, pe numele Radu
Zinca. Le declar nule.

