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OFERTE SERVICIU

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2008, Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale anun]` scoaterea la concurs a
unei func]ii publice de execu]ie vacante de consilier superior la
Direc]ia General` Control, Antifraud` [i Inspec]ii din cadrul
aparatului propriu, în data de 23.02.2015, ora 10,00, proba scris`.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs în termen de 8 zile, de la data public`rii.
Bibliografia, condi]iile specifice de participare precum [i actele
solicitate candida]ilor pentru dosarul de înscriere vor fi afi[ate
la sediul institu]iei din B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3 Bucure[ti [i
vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro. Concursul va
avea loc la sediul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale.

În conformitate cu prevederile art. 43 din Hot`rârea Guvernu-
lui nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în
Bd. Ion Mihalache nr. 15– 17, sect. 1, organizeaz` în data de 19
februarie 2015, ora 10,00 (proba scris`), concurs de recrutare
pentru ocuparea urm`toarei func]ii publice temporar vacante
de: -consilier, clasa I, grad profesional principal la Direc]ia Eco-
nomic` [i Resurse Umane– Serviciul Resurse Umane, Sinteze
[i Reglement`ri Specifice. Condi]iile de participare [i de
desf`[urare a concursului, bibliografia [i alte informa]ii nece-
sare sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-
ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la
data public`rii prezentului anun], la sediul ministerului.

Revenim la anun]ul publicat la data de 06.02.2015 cu
urm`toarea men]iune: Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea
For]ei de Munc` Ilfov cu sediul în Bucure[ti, Str. Rugi noasa, nr.4,
Sector 4 , scoate la concurs, în zilele de 10.03.2015 (proba scris`)
[i 12.03.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post va-

cant: inspector clasa I, grad profesional debutant, Comparti-
ment rela]ii cu angajatorii. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Cuno[tin]e de
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Spirit de ob-
serva]ie, rezisten]` la stres, ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului: 10.03.2015 – ora 09:00 – proba scris`;
12.03.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Ilfov.

Agen]ia Jude]ean` pentru ocuparea For]ei de Munc` Vaslui cu
sediul în Vaslui, Str. Spiru Haret, nr.5, scoate la concurs, în zilele
de 23.02.2015 (proba scris`) [i 25.02.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post temporar vacant: consilier clasa I, grad
profesional superior, Compartimentul Execu]ie Bugetar`, Finan-
ciar, Contabilitate [i Administrare Fond Garantare pt. Plata Cre -
an]elor Salariale. Condi]ii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvi -
te cu diplom`, respectiv studii superioare de lung  ̀durat`, absol -
vite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin ]elor
economice; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort in-
telectual, seriozitate. Programul concursului: 23.02.2015 – ora
09:00 – proba scris`; 25.02.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrie -
rile se fac în termen de 8 zile de la data public` rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Vaslui.

Agen]ia Jude]ean` pentru ocuparea For]ei de Munc` Tulcea cu
sediul în Tulcea, Str. Grigore Antipa, nr.10, scoate la concurs, în
zilele de 23.02.2015 (proba scris`) [i 25.02.2015 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant: consilier clasa
I, grad profesional superior, Compartimentul Execu]ie Bugetar`,

Financiar, Contabilitate [i Administrare Fond Garantare pt. Plata
Crean]elor Salariale. Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar va-
cant`: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,
seriozitate. Programul concursului: 23.02.2015 – ora 09:00 –
proba scris`; 25.02.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac
în termen de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Tulcea.

PRESTåRI SERVICII
Expert contabil, consultant fiscal, ofer servicii de eviden]` con-
tabil` complet`: declara]ii, balan]`, bilan], salarizare, resurse
umane, expertize, certificare bilan], bilan] de lichidare, refacere
eviden]e; leeafincont@yahoo.com; www.expertcontabil-con-
tabilitate.ro; Tel.:-0722.384.543.

VÅNZåRI DIVERSE

Carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel 0761
674 276. 

VÅNZåRI CASE

CITA}II
Pârâtul Bîrsan Alin este citat la Judec`toria Dorohoi la data de
4.03.2015, “pensie”.

Afr`sânei A. Dumitru, pârât în dosar nr. 12599/193/2015, este
citat în data de 10.03.2015 la Judec`toria Boto[ani, partaj judi-
ciar în contradictoriu cu Afr`sânei Anton.

Ovie D’Leone Alex Igho, cu domiciliu necunoscut, este chemat
la Judec`toria Sectorul 6 Bucure[ti, cam.203, Complet 3 - Cam-
era de Consiliu MFU, în data 26.02.2015, ora - 08.30, pârât în
Dos.nr. 2410/303/2014 obiect: divor] cu minori, reclamant` Ovie
D’Leone Florentina.

Numita Cobzaru Veronica, cu domiciliul \n ora[ T\rgu Frumos,
{os. Buznea, nr. 6, jud. Ia[i, este citat` la Tribunalul Gala]i la data
de 19.02.2015, \n dosarul civil nr. 3761/121/2014, sala 2, ora 12:00
\n proces cu D.G.A.S.P.C. Gala]i, pentru exprimarea consim]` -
m~ntului la plasament.

Se citeaz` Popa Lumini]a-Nicoleta, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Pite[ti, str. C`pitan Cu]ui, bloc Q5, sc.C, ap.11, în calitate de
intimat`-contestatoare, în Dosarul civil nr. 3989/280/2012 – re-
curs contesta]ie la executare, la Tribunalul Jude]ean Arge[, Com-
plet C3-recurs, în data de 25.02.2015, ora 8,30, sala 2, în proces cu
Popa Mihai [i al]ii.  

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie. SC
Cetatuia Prod Com SRL, cu sediul social în com. Grajduri, jude]ul
Ia[i, înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub nr.
J22/ 670/ 2013, C.U.I. 6889140 prin administrator statutar Costea
Costea este citat` la Tribunalul Ia[i, camera S.II. - etaj II, Com-
plet com S4 faliment, cu sediul în Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A,
în dosarul nr. 2920/99/2014, în calitate de debitor, pentru ter-
menul de judecat` din data de 26.05.2015, ora 09.00, în contra-
dictoriu cu Direc]ia General`  Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i, în calitate de creditor, privind cererea de deschidere a pro-
cedurii insolven]ei conf  Lg. 85/2014.

DIVERSE
Sc Spa]iul Comercial Vitan Srl cu sediul în Jud.Vâlcea, Mun. Râm-
nicu Vâlcea, Str. Uzinei, nr.71, titular al PUD Imobil locuin]e colec-
tive D+P+11E+Et. Tehnic- Bd.Nerva Traian, nr.25A Lot 1, Sect.3,
Bucure[ti, anun]` publicul interesat asupra începerii procedurii
de avizare. Pentru mai multe detalii, persoanele interesate se
pot adresa Prim`riei Sectorului 3 a Municipiului Bucure[ti.

Sc Spa]iul Comercial Vitan Srl cu sediul în Jud. Vâlcea, Mun.Râm-
nicu Vâlcea, Str. Uzinei, nr.71, titular al PUD Imobil locuin]e colec-
tive D+P+11E+Et. Tehnic- Bd. Nerva Traian, nr.25A Lot 2, Sect.3,
Bucure[ti, anun]` publicul interesat asupra începerii procedurii
de avizare. Pentru mai multe detalii, persoanele interesate se
pot adresa Prim`riei Sectorului 3 a Municipiului Bucure[ti.

Activ Insolv SPRL Rm. V~lcea, str. Ferdinand nr. 34, administrator

V~nd cas` 712 mtr. 3 camere, buc`t`rie, salona[, hol – 
comuna {imian, Jud. Mehedin]i, Drum Na]ional. 
Consult`ri la telefon 0745.054.972.

SC Intact Publishing, \n insolven]`, angajeaz` econo -
mist. CV-urile se primesc la fax nr. 021-208.75.01 sau
nela.dumitrescu@intactpublishing.ro.0729.324.151



anun}uri

judiciar al Cromatic SRL, notific` deschiderea procedurii ge -
nerale a insolven]ei împotriva debitoarei Cromatic SRL, CIF
2989457, num`r J38/68/1993 cu sediul social în Rm. V~lcea, str.
Rapsodiei, nr. 17, bl. F.3., sc. A, parter, ap. 3, jud. Vâlcea, prin
\ncheierea nr. 9/19.01.2015 pronun]at` \n dosarul nr.
209/90/2015 de Tribunalul Vâlcea. Termene: 23.02.2015 ter-
menul pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean]elor;
16.03.2015 termenul de verificare a crean]elor, de intocmire, afis-
are [i comunicare a tabelului preliminar de crean]e; 06.04.2015
termenul pentru afi[area tabelului definitiv de crean]e. Se no-
tific` faptul c` prima adunare a creditorilor va avea loc \n data
de 20.03.2015 ora 13,30 la sediul lichidatorului judiciar [i con-
voac` creditorii. Informa]ii suplimentare la tel. 0350-414.880,
0743.050.727.

SOMA}II
Soma]ie. Data emiterii: 29.01.2015. Judec`toria Zimnicea, jude]
Teleorman, prin încheierea de [edin]`  din data de 27.01.2015,
pronun]at` în dosarul nr. 3148/399/2014, a dispus emiterea so -
ma]iei privind pe reclaman]ii Pa]  ̀Marin [i Pa]  ̀Constan]a, ambii
cu domiciliul în Suhaia, jude] Teleorman, care invoc` do bândirea
propriet`]ii prin uzucapiune, c` posed` bunurile sub nume de
proprietar din anul 1983, dat` la care au cump`rat de la numita
Lep`dat Petra, terenul în suprafa]  ̀de 754 mp teren arabil intravi -
lan din care 481 mp cur]i - construc]ii [i 273 mp teren arabil, situ -
at în comuna Suhaia, jud. Teleorman, cu vecinii: N - Nea[cu
Floarea, E - Cocean Auric  ̀[i Cocean Ionel; S - Miu Petra (în prezent

Vi[oreanu Maria); V - drum comunal [i a imobilului - cas` de
locuit  (C1 - locuin]` de 70  mp [i C2- anex` de 125 mp), amplasat
pe acest teren, construit din p`mânt b`tut [i c`r`mid`, acoperit
cu tabl` [i ]igl`, compus din 6 camere, hol [i baie, ca atare invoc`
dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune de lung` durat` (30
ani). To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie, se vor adresa instan]ei în
scris, cu precizarea c`, în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Pre[edintele C.A. al Marmovest SA cu sediul în Bucure[ti, B-dul
Timi[oara, nr. 119, sector 6, C.U.I. RO 7324756, Reg. Com.

J40/3751/1995, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor societ`]ii pentru ziua de 12.03.2015, ora 14.00, la
sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul
societ`]ii la sfâr[itul zilei de 09.03.2015. Dac` la data progra-
mat` nu se întrune[te cvorumul, Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionailor se va ]ine în ziua de 20.03.2015, ora 12.00 [i
la aceea[i adres`. Ordinea de Zi: 1. Aprobarea vânz`rii imobilelor
proprietatea societ`]ii situate în Bucure[ti, Bd. Timi[oara, nr.119,
sector 6, astfel: -imobilul având num`r cadastral 203509 înscris
în Cartea Funciar̀  sub nr. 203509 compus din teren în suprafa]`
de 123mp; -imobilul având num`r cadastral 203508 înscris în
Cartea Funciar` sub nr. 203508 compus din teren în suprafa]`
de 3875,75 mp [i construc]iile edificate pe acesta, respectiv hala
industrial` [i cl`dire destinat` birourilor [i spa]iu de expunere.
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2. Prezentarea [i discutarea Raportului de evaluare nr.
08/29.01.2015 întocmit de evaluator autorizat acreditat ANEVAR
ing. Dipl. Vicoveanu Mihai, stabilindu-se pre]ul minim la care se
aprob` vânzarea imobilelor, în raport de cererea de pe pia]` [i
necesitatea fondurilor b`ne[ti pentru societate în vederea aco -
peririi debitelor acesteia c`tre bugetul de stat [i c`tre furnizori.

Hot`r~rea Nr. 1 din 20.01.2015. Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor SC Construc]ii Feroviare “Moldova” SA Ia[i, cu
sediul \n Ia[i, str. {os. Na]ional`, nr.5, \nregistrat` la O.R.C. Ia[i la
nr. J22/1928/1991, av~nd C.U.I. 1967132, legal \ntrunit` \n [edin]a
extraordinar`, prin prezenta ac]ionarilor reprezent~nd 51,04%
din capitalul social subscris [i v`rsat, la data de 26.12.2014, con-
siderat` dat` de referin]`, \n baza Legii nr.31/1990 R cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, a Legii nr.297 /2004, a
Statutului societ`]ii [i conform men]iunilor din Procesul-verbal
nr. 32/20.01.2015 înscris în Registrul [edin]elor [i deliber`rilor
Adunarii Generale a Ac]ionarilor SC Construc]ii Feroviare
“Moldova“ SA Ia[i, adopt` urm`toarea. Hot`r~re: Art.1 Aprob`,
ca \ncep~nd cu data de 01.10.2015, ac]iunile societ`]ii s` fie tran-
zac]ionate pe pia]a reglementat` de Bursa de Valori Bucure[ti.
Art.2 Aprob`, Planul de Reorganizare al societ`]ii actualizat [i
completat, \n Dosarul nr. 5864/99/2012. Art. 3.Aprob` data de
10.02.2015, ca dat` de \nregistrare a rezolu]iilor A.G.E.A, \n con-
formitate cu prevederile legale. Art.4 Responsabilizeaz` admin-
istra]ia societ`]ii pentru ducerea la \ndeplinire a hot`r~rii
A.G.E.A. [i atributiilor ce decurg din acestea [i \mputernicesc pe
d-na Gheorghiu Gabriela domiciliat` în sat. Breazu, com. Breazu
jud. Ia[i, legitimat` cu C.I seria M.X. nr.718094, s` indeplineasc`
formalit`]ile de \nregistrare la O.R.C. de publicare \n ziar [i Mon-
itorul Oficial al Rom~niei, Partea a IV-a, a rezolu]iilor prezentei
hot`r~ri. Administrator  judiciar, SC EuroBussines LRJ SPRL prin
asociat coodonator Eduard Pascal. Administrator special, ing.
Paul Butnariu.

Donaris Tours SRL, Bucure[ti, Bld. Virtu]ii, bloc R4a, parter, Nr.
înreg.  O.R.C. Mun. Bucure[ti J40/4980/1998, C.U.I. 10595925,
Atribut fiscal RO, Capital social 10.000 lei. Convocare: Consiliul
de Administra]ie al societ`]ii Donaris Tours SRL convoac`
Adunarea General` a Asocia]ilor, în [edin]` ordinar`, în data de
02.03.2015, ora 12, la sala de consiliu a Subansamble Auto SA,
din Pite[ti, strada George Co[buc nr.59, jude]ul Arge[, cu
urm`toarea ordine de zi: 1) Prezentarea, discutarea [i aprobarea
raportului de gestiune asupra activit`]ii economico-financiare

la 31 decembrie 2014; 2) Prezentarea, discutarea [i aprobarea
raportului încheiat în urma verific`rii asupra activit`]ii econom-
ico-financiare pe anul 2014; 3) Prezentarea, discutarea [i apro-
barea Bilan]ului Contabil [i a Contului de Profit [i Pierderi pe
anul 2014; 4) Prezentarea, discutarea [i aprobarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli pe anul 2015; 5) Prezentarea, discutarea [i
aprobarea programului de investi]ii pe anul 2015; 6) Stabilirea
bugetului pe anul 2015 pentru administratori [i cenzori; 7) Elib-
erarea din func]ie [i desc`rcarea de gestiune a cenzorilor per-
manen]i [i suplean]i. 8) Alegerea celor 3 cenzori permanen]i [i
a unui cenzor supleant pentru un mandat de 3 ani. 9) Prelun-
girea valabilita]ii sediului societ`]ii. 10) Eliberarea din func]ie
[i desc`rcarea de gestiune a administratorilor societ`]ii. 11)
Alegerea celor 3 administratori ai societ`]ii pentru un mandat
cu durata de 4 ani. 12) Prezentarea [i ratificarea Hot`rârilor luate
de Consiliul de Administra]ie al societ`]ii în intervalul scurs de
la ultima Adunare a Asocia]ilor pân` la data prezen]ei. 13) Man-
datarea Consiliului de Administra]ie pentru a negocia [i încheia
în numele [i pe seama societ`]ii acte juridice prin care s`
dobândeasc` bunuri pentru aceasta sau s` înstr`ineze, s`
închirieze, s` schimbe ori s` constituie în garan]ie bunuri aflate
în patrimoniul societ`]ii indiferent de valoarea acestora pre-
cum [i pentru negocierea [i semnarea în numele [i pentru so-
cietate a actelor adi]ionale pentru prelungirea /modificarea
facilit`]ilor de credit [i a garan]iilor aferente, angajate de soci-
etate la Unicredit sucursala Pite[ti sau a actelor necesare pen-
tru contractarea unor facilit`]i de credit noi de la unit`]ile
bancare. 14) Probleme în competen]a de rezolvare a Adun`rii
Generale a Ac]ionarilor. În situa]ia neîntrunirii quorumului
statutar la prima [edin]`, se anun]` reprogramarea acesteia
pentru data de 03.03.2015, ora 12, la Sala de consiliu a Sub-
ansamble Auto SA. Începând cu data public`rii prezentei, Con-
vocatorul, situa]iile financiare anuale, raportul anual al
Consiliului de Administra]ie [i al cenzorilor, textul integral al
documentelor [i materialelor informative cu privire la punctele
de pe ordinea de zi [i care urmeaz` a fi prezentate Adun`rii
Generale, lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu [i
calificarea profesional` a persoanelor propuse pentru func]ia
de administratori, cenzori permanen]i [i suplean]i precum [i
proiectul de hot`râre a AGA sunt puse la dispozi]ia asocia]ilor
la sediul societ`]ii, în zilele lucr`toare, între orele 10-14, unde
pot fi consultate [i completate de ace[tia. Pre[edinte C.A., ing.
Gheorghe Badea. 

LICITA}II
Anun] concesionare. Prim`ria Comunei Grin]ie[, jude]ul
Neam], telefon 0233265172, fax 0233265172, email primaria@co-
munagrinties.ro anun]` licita]ie public` în vederea concesiunii
p`[unilor comunele ale comunei Grin]ie[ apar]inând domeni-
ului public - Lot 1 (80,52 ha), lot 2 (38,30 ha), lot 3 (40,68 ha), lot
4 (23,84 ha), lot 5 (7,02 ha), lot 6 (39,99 ha), lot 7 (59,3 ha), lot 8
(28,34 ha), lot 9 (43,30 ha), lot 10 (15,94 ha), lot 11 (24,73 ha), lot
12 (lot 31,31 ha), lot 13 (27,94 ha). Documenta]ia de atribuire se
va procura de la sediul prim`riei comunei Grin]ie[, jude]ul
Neam], direct sau electronic, în urma unei solicit`ri scrise, cu
plata sumei de 75 lei. Data limit` pentru solicitarea clarific`rilor:
25/02/2015, Orele 14.00. Ofertele trebuie depuse într-un singur
exemplar. Data limit` de depunere a ofertelor: 03/03/2015,
orele 10.00 la sediul prim`riei Grin]ie[, jude]ul Neam]. {edin]a
public` de deschidere a ofertelor: 03/03/2015, Orele 11.00. In-
stan]a competent` în solu]ionarea litigiilor ap`rute: Tribunalul
Neam], b-dul Republicii nr. 16, Piatra Neam], jude]ul Neam], tel.
0233212294, e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro. Informa]ii
suplimentare la telefon 0233265410 sau mail primaria@comu-
nagrinties.ro. Primar Alexandroaia Vasile.

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Ghe-
orghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public` cu
strigare, autoturism M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare B-
100396-1002, an fabrica]ie 2005, la pre]ul de 2.000 lei, autotur-
ism M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare PH-11-FBB, an
fabrica]ie 2005, la pre]ul de 1.440 lei; autoturism M1 Hyundai
Accent, nr. înmatriculare PH-11-FAZ, an fabrica]ie 2005, la pre]ul
de 1.960 lei. Valorile nu con]in TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul
lichidatorului în data de 12.02.2015, ora 13.30; regulamentul de
vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în data de 16.02.2015, 19.02.2015,
23.02.2015, 26.02.2015, 02.03.2015, 05.03.2015, 09.03.2015,
12.03.2015, 16.03.2015, la aceea[i or`, aceea[i adres`. Termenul
limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte de dat`
începerii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Ghe-
orghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public` cu
strigare, imobil compus din teren intravilan în suprafa]` de 70
mp [i construc]ia C1 (parter [i etaj), în suprafa]` construit` de

111,80 mp, situat` în Ploie[ti, Str. Ghilco[, nr. 4, Jude]ul Prahova
la pre]ul total de 42.440 lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine la
sediul lichidatorului în data de 12.02.2015, ora 14:00; regulamen-
tul de vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care
nu se va vinde, licita]ia se va ]ine în data de 16.02.2015,
19.02.2015, 23.02.2015, 26.02.2015, 02.03.2015, 05.03.2015,
09.03.2015, 12.03.2015, 16.03.2015, la aceea[i or`, aceea[i adres`.
Termenul limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte
de data începerii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro.

1.Informa]ii generale privind concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, num`rul de telefon, telefax [i/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: U.A.T Comuna Gura V`ii. sat Gura
V`ii, comuna Gura V`ii, Jude]ul Bac`u, Tel: 0234/334.500, fax:
0234/334.826, e-mail: primariaguravaii@vahoo.com, Persoan`
de contact: Consilier achizi]ii: T`taru Mihaela-Gina, tel:
0234/334.500. 2.Informa]ii generale privind obiectul concesiu-
nii, în special descrierea [i identificarea bunului care urmeaz`
s` fie concesionat: Suprafa]a de 634,1955 ha de p`[une în ved-
erea între]inerii [i exploat`rii în condi]ii optime. 3.Informa]ii
privind documenta]ia de atribuire. 3.1.Modalitatea sau
modalit`]ile prin care persoanele interesate pot intra în pos-
esia unui exemplar al documenta]iei de atribuire:
Documenta]ia de atribuire se poate ob]ine pe suport de hârtie
si/sau pe suport magnetic, ca urmare a unei solicit`ri în scris în
acest sens de la Compartimentul Achizi]ii Publice din cadrul
Prim`rie Comunei Gura V`ii, jude]ul Bac`u, începând cu data de
04.02.2015. 3.2.Denumirea [i adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate ob]ine un ex-
emplar din documenta]ia de atribuire: Concedentul poate
ob]ine documenta]ia de atribuire de la Compartimentul
Achizi]ii Publice aflat în sediul Prim`riei comunei Gura V`ii.
3.3.Costul [i condi]iile de plat` pentru ob]inerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonan]ei de
urgen]` a Guvernului nr.54/2006: Pentru ob]inerea docu-
menta]iei se percepe o tax` de 50 lei. 3.4.Data limit` pentru so-
licitarea clarific`rilor: 15.02.2015. 4. Informa]ii privind ofertele.
4.1.Data limit` de depunere a ofertelor: 20.02.2015, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun
la sediul Prim`riei Comunei Gura V`ii, satul Gura V`ii, comuna
Gura Vaii, jude]ul Bac`u, Compartiment Achizi]ii publice.
4.3.Num`rul de exemplare în care trebuie depus` fiecare ofert`:
2 exemplare. 5.Data [i locul la care se va desf`[ura [edin]a pub-



lic` de deschidere a ofertelor: 26.02.2015, ora 12.00. 6.Denu-
mirea, 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: Judec`toria One[ti cu
sediul în Municipiul One[ti, jude]ul Bac`u, str.Tineretului, nr.1,
Tel: 0234/31.19.13. 7.Data transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre
institu]iile abilitate, în vederea public`rii: 06.02.2015.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Ad-
ministra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâl-
cea, 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 partic-
ipare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de par-
ticipare 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 infor-
matii 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 Bazi-
nale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a
fi închiriat: Închiriere suprafa]` de teren în albia minor̀   a pârâu-
lui Cheia din Jud. Vâlcea, pentru înl`turarea materialului alu-
vionar: Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 4.338 mp teren în albia minor`
a pârâului Cheia, situat în Loc. Cheia, Jud. Vâlcea. 6. Data, locul
[i ora limit` de primire a ofertelor: 03.03.2015 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 aces-
tora: 03.03.2015 începand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei
Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la sediul Ad-
ministra]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 de-
schise organizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg.
6058/ 05.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-
bile / ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna februarie,
ziua 19, ora 10.00. În temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 19, luna

februarie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie
Panu nr. 26 se vor vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC “J.P.A. Consult-
ing” SRL cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, str. Magurii nr. 2; bl. 624;
parter. CUI 16721933: Dosar executare 109. Proprietate imobil-
iar`: Usc`tor cu suprafa]` util` de 14,01 mp situat în Ia[i, str.
Magurii nr. 2; bl. 624; parter. Carte Funciar` nr. 121914-C1-C3. Pre]
de pornire a licita]iei 54.400 lei ( exclusiv TVA). Creditori: D.E.F.P.
Locale Ia[i; ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i; Sarcini: 1. Ipoteca rang I - D.E.F.P. Locale Ia[i înregistrat`
sub nr. 20417/15.03.2010; nr. 47998/06.06.2011; nr.
75748/16.07.2013; 2. Ipotec` rang II– ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr.
48669/25.04.2014; Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin; cam. 107; sau la telefon
213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Leonte L. *) Cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabil` în conformitate cu prevederile Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
este 24%  scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f). sau lit. g)
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]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 ju-
ridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie r`spundere aut-
entificat` 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 Pro-
cedur` Fiscal`, republicat` în sensul c` “debitorul nu va licita
nici personal, nici prin persoan` interpus`” urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Ofertan]ii au dreptul de a- [i retrage oferta scris` numai înainte
de data limit` stabilit` pentru depunerea ofertelor, respectiv
ziua precedent` licita]iei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza
unei solicit`ri scrise. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172, [i art. 173 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit.
d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Data afi[`rii: 06.02.2015

Anun] licita]ie public` boxe - Pia]a Petro[ani. Consiliul Local al
Municipiului Petro[ani, Serviciul Public Administra]ia Pie]elor
Petro[ani organizeaz` la data de 25.02.2015: licita]ie deschis`
cu strigare pentru \nchirierea A 19 (nou`sprezece) boxe, \n
suprafa]` de 7,35 mp/boxa, situate la parterul halei din pia]a
agroalimentar` Petro[ani. Descrierea [i destina]ia boxelor:
Fiecare boxa are o suprafa]` de 3,50/2,1=7,35 mp/box`, ele fiind
confec]ionate din panouri PVC cu pardoseal` mozaicat`, dotate
cu chiuvete, energie electric`, canalizare [i ap` curent`. Boxele
care fac obiectul licita]iei sunt: - boxele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13,14 pe partea dreapt`. - boxele nr. 15,16,17,22,23 pe partea
stâng`. În boxele prezentate mai sus se pot comercializa, pro-
duse agro-alimentare. La licita]ie pot participa produc`tori par-
ticulari, procesatori care prelucreaz` produse alimentare de
origine animal` sau vegetal`, agen]i economici ce au ca obiect
de activitate comercializarea produselor agroalimentare, care
pot încheia contracte de închiriere cu titularul în condi]iile legii.
Pot participa la licita]ie persoanele, care au achitat taxa de par-
ticipare în valoare de 10 lei, au cump`rat caietul de sarcini [i
care au constituit garan]ia de participare. Valoarea garan]iei
este de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru boxa
ce face obiectul licita]iei. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru
boxa licitat` este de 450 lei/lun`. Caietele de sarcini privind
închirierea boxelor pot fi procurate, începând cu data de
09.02.2015, între orele 09:00 – 15:00, pân` cel târziu la data de
19.02.2015 ora 15:00, de la sediul Serviciul Public Administra]ia
Pie]elor Petro[ani, din str. Nicolae B`lcescu, nr. 10, contra sumei
de 50 lei, achitat` la casieria acestuia. Taxa de participare la
licita]ie este de 10 lei. Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii
vor depune la sediul Serviciului Public Administra]ia Pie]elor
Petro[ani, str. Nicolae B`lcescu, nr.10, pân` la data de 23.02.2015,
ora 15:00 documentele necesare înscrierii la licita]ie prev`zute
în caietul de sarcini. Licita]ia deschis` cu strigare, se va
desf`[ura, în data de.25.02.2015, începând cu ora 10.00, la sediul
Serviciului Public Administra]ia Pie]ei Petro[ani. {ef Serviciu,
Serviciul Public Administra]ia Pie]elor Cre]u Marcel Sorin.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administra -
re Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Servi ciul
Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr. 1083 din
29.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2015 luna ianuarie ziua 29. În temeiul art. 162 alin. (2) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 19, luna februarie, anul 2015, ora
10.00, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam] cu sediul în localitatea Piatra Neam], b-dul Traian nr. 19
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bis, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietatea debitorilor: 1. SC Nord – Est Consulting SRL,
cu domiciliul fiscal loc. Piatra Neam], str. Mihai Eminescu, nr. 4,
bl. D3, sc. A, ap. 7, jud. Neam], cod de identificare fiscal`
19241620, dosar de executare 10690. Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`:, Drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, Buc., Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei).
Utilaj pentru foraj Comacchio MC900P, fabrica]ie 2009, ore
func]ionare 1105, standard – f`r` macara pr`jini, stare func]io -
nare bun`, Motorizare /  Putere (kw) – Deutz / 112, Procesul ver-
bal de sechestru nr. 801/06.05.2014 emis de A.J.F.P. Neam], 1
buc., 313.600 lei. 2. SC Zecram SRL, cu domiciliul fiscal loc. Girov,
jud. Neam], cod de identificare fiscal` 15917070, dosar de execu -
tare GI-135. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Drep-
turile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Combin` agricol` Class
Dominator 118, nr. identificare - 09552637, an fabrica]ie -1996,
motor - Diesel, ore func]ionare ~ 4500, Putere -19 kw, culoare -
verde, stare general` - satisf`c`toare, Procesul verbal de seches -
tru nr. 8916/11.10.2013 emis de A.J.F.P. Neam], 1 buc., 74.322 lei. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile pen-
tru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înain -
te 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 la licita]ie, pân` în ziua lucr`toare prece-
dent` termenului de vânzare (03.12.2014, ora 16.00): - oferte de
cump`rare; - în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(plata se va face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782
deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; - pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru per-
soanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art.172- 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v`
pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0233207602, interior 4410 sau 4510 între orele 8.30-14.00. Data
afi[`rii: 29.01.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-

trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Ser-
viciul fiscal or`[enesc Târgu Neam]. Nr. 858 /23.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea de bunuri imobile, anul 2015 luna ianuarie ziua
23. În temeiul art. 167 al. 2 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, privind Codul de procedur` fiscal`, se face
cunoscut prin prezenta c` în ziua de 20 februarie 2015, ora
10.00, în localitatea Tg. Neam], B-dul {tefan cel Mare, nr. 48, la
sediul SFO Târgu-Neam], se va vinde prin licita]ie public` (relu-
are a treia [edin]`) construc]ie [i teren 30 mp, proprietate a
debitorului SC Mirtex SRL cod de identificare fiscal`: 5797804,
cu sediul în Tg. Neam] str. Fdt Viilor nr. 6, dosar de executare: TG
M75, bun sechestrat prin Procesul- verbal de sechestru nr.
5740/26.04.2010. Denumirea bunului, descriere sumar`:, Pre]ul
de pornire al licita]iei. Spa]iu comercial de 30 mp construit din
lemn [i teren în cot` indiviz` de 28 mp situat în Tg. Neam], Str.
Cuza Vod` nr. 64; - 8.000 lei – Ron - (redus 50%). Conform rapor-
tului de evaluare bunuri imobile nr. 5568/ 29.04.2010 întocmit
de  SC “Axis Construct” SRL Tg. Neam], având valoarea de ex-
pertizare de  16000 lei – Ron. Total valoare ansamblu de bunuri:
16000 ron. Pre]urile nu includ  T.V.A. Licita]ia va avea loc la
sediul SFO Tg. Neam], Str. {tefan cel Mare, nr. 48. 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. Participan]ii vor depune cu cel pu]in o zi înainte
de data licita]iei, la sediul Administra]iei Finan]elor Publice Tg.
Neam], documenta]ia necesar` în conformitate cu prevederile
art. 162, alin. 1-13, din OGR  92/2003, republicat`, cu privire la
Codul de procedur` fiscal`: - Ofertele scrise de cump`rare; -
Dovada achit`rii taxei de participare de 10% din pre]ul de eval-
uare/ pre]ul de începere a licita]iei, taxa achitat` în contul
RO71TREZ4935067XXX001345, deschis la Trezoreria Tg. Neam];
- Împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -
Dovada emis` de creditorii bugetari c` nu au obliga]ii fiscale
restante; - Copii dup` actele de identitate, pentru persoane fiz-
ice (carte de identitate sau pa[aport, dup` caz); - Copie dup`
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului, pentru persoanele juridice române; - Actul de în-
matriculare tradus în limba român`, pentru persoane juridice
str`ine. Rela]ii suplimentare la sediul SFO Tg. Neam] aflat în Tg.
Neam], B-dul {tefan cel mare nr. 48, telefon 0233/790040, sau
790773, interior 106, camera 08.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Nr. Înreg.
6057 /05.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mo-
bile. În temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedur̀  Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 19 luna februarie anul
2015, ora 10.00 în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde
prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului: 1. SC “Ital Ponteggi” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i,
B-dul N. Iorga nr.10A; et. 2 CUI 25849495. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA),
Cota TVA *. Autoturism Renault Clio; an fabrica]ie 2003; mo-
torin`; nr. km bord 164.135; culoare ro[u; nr. înmatriculare IS-

94-YTL ( stare de func]ionare)., 9.118 lei, 24%; Autoutilitar` Fiat
Ducato; an fabrica]ie 2002; motorin`; nr. km bord 150.651; cu-
loare alb; nr. înmatric. IS-98-YTL (stare de func]ionare)., 14.232 lei,
24%; Autoutilitar` Ford Tranzit; an fabrica]ie 1997; motorin`;
nr. km bord 192.226 lei; culoare ro[u; nr. înmatriculare IS-99-YTL
(avariat/ nu este în stare de func]ionare)., 11.580 lei, 24%; Ele-
mente pentru schele metalice (cadre metalice; garduri schel`;
picioare regalabile; ancore perete; ]eav` schel`; etc.), 13.895 lei,
24%. Dosar executare nr. 11897. 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
sau 2236 – cons. Leonte L. 2. SC “Yngrada” SRL cu domiciliul fis-
cal în Ia[i, {os. Nicolina nr. 70; bl. 987; sc. B; parter; ap. 2; CUI
24158130 . Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul
pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA *. Chio[c metalic (con-
struc]ie provizorie cu structur` demontabil` din panouri met-
alice, cu grad mare de vitrare) situat în Ia[i, Str. Salciilor nr. 35.
Terenul pe care este situat nu este proprietatea societ`]ii., 3.300
lei. Dosar executare nr. 84.  Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Ia[i, mezanin, camera 108, sau la telefon  213332, int. 2111
sau 2113 – insp.Teleaga V. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile  sunt
cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(în contul RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-

istrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
înmatriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe
proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din care s`
rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G.
nr. 1050/2004, pentru aprobarea normelor metodologice a O.G.
Nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` în
sensul c` “ debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan`
interpus`’’ urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Ofertan]ii au dreptul de a- [i
retrage oferta scris` numai înainte de data limit` stabilit` pen-
tru depunerea ofertelor, respectiv ziua precedent` licita]iei, în
intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza unei solicit`ri scrise. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Data afi[`rii:
06.02.2015.

PIERDERI
Declar nul act de proprietate al apartamentului 54, bl.28, Str.
Aleea Dumbr`vi]a 2, Sector 6, Bucure[ti, apar]inând lui Chivu
Margareta.

Declar nul act de proprietate al apartamentului din {os. S`laj
255, bl.1, sc.1, et.5, apt. 32, Sector 5, Bucure[ti, apar]inând so]ilor
Alecu Olimpia [i Alecu Decu.

Declar nul atestat taxi seria CPTx nr. 0032208 emis de RAR
Agen]ia Giurgiu pentru Danciu George.
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