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OFERTE SERVICIU
Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs în data de
23.02.2015, orele 10.00 pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie de consilier superior. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la Compartimentul resurse umane din cadrul Prim`riei Municip-
iului Dorohoi, la tel. 0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul
institu]iei www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs [i
condi]iile de concurs sunt afi[ate la sediul institu]iei.

În conformitate cu prevederile art.3 din Ordonan]a de Urgen]` a
Guvernului nr.45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul
în Bd. Ion Mihalache nr. 15–17, sect. 1, organizeaz` în data de 2 feb-
ruarie 2015, ora 10,00 (proba scris`), concurs de recrutare pentru
ocuparea urm`toarei func]ii publice vacante de: -consilier, clasa
I, grad profesional superior la Direc]ia Economic` [i Resurse
Umane– Serviciul Resurse Umane, Sinteze [i Reglement`ri Speci-
fice. Condi]iile de participare [i de desf`[urare a concursului, bib-
liografia [i alte informa]ii necesare 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.

VÅNZåRI CASE-VILE
Vând cas` B`trâneasc` 4500 Euro negociabil [i teren arabil 2.3
hectare -1 leu/mp în comuna Poeni, jud. Teleorman. 0749559278

CITA}II
St`nescu Mihai din com. Lie[ti, Jud Gala[i, este citat \n dosarul nr
5280/200/2014 la Jud. Buz`u, la termenul din 2.03.2015, \n ac]iune
\n constatare.

Se citeaz` pârâtul L`c`tu[ Mircea în dosarul 7802/278/2014 la
Judec`toriei Petro[ani, cu termen 04.02.2014, ora 8:30, sala 27, în
proces cu Dane Ramona pentru majorare pensie între]inere.

Boc[a I. Constantin este citat în calitate de intimat în dosarul nr.

10413/288/2011 al Tribunalului Vâlcea, pentru termenul din data
de 26.02.2015, în proces de constatare nulitate titlu de proprietate
cu recuren]ii Ban Floarea [i al]ii.

Prin sentin]a civil` nr.1565 din data de 09 decembrie 2014, pro-
nun]at` de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr.925/185/2014, a fost
admis` cererea formulat` de petenta Dr`ghici Maria-Mihaela în
contradictoriu cu intimatul Dr`ghici Alexandru, prin care a fost
recunoscut` pe teritoriul României sentin]a nr.27/13, pronun]at`
de Judec`toria de Prim` Instan]` Nr.3 Coslada (Madrid) în dosarul
nr.753/2011.

Se citeaz` pentru data de 26.01.2015, orele 10.00, la Tribunalul
Arge[, Sec]ia Civil`, Camera de Consiliu minori,  în dosarul civil
nr. 4134/109/2014, ce are ca obiect încuviin]are deschidere proce-
dur` adop]ie intern` în ceee ce prive[te pe copilul MMA, numi]ii
Mateescu Nicolae Mihai [i Mateescu Ana, în calitate de pârâ]i,
ultimul  domiciliu cunoscut în ora[ Topoloveni, str. Calea
Bucure[ti, nr,119, Bl P5 A, sc A, et 2, ap 21, jud Arge[. În caz de
neprezentare, judecarea cauzei se va face [i în lips`.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie. SC
Bambu’s Colour Investment SRL, cu sediul cunoscut în Ia[i, str.
Hatman Sendrea nr. 23, bl. H3, sc. A, parter, jud. Ia[i este chemat`
la Tribunalul Ia[i, Sec]ia a II - a Civil` - Faliment, str. Elena Doamna,
nr. 1A, jud. Ia[i în ziua de 04.02.2015, camera SII, et. II, com. S2, ora
09.00, în dosarul nr. 5424/99/2014, în calitate de debitor pentru
procedura insolven]ei în proces cu Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de creditor.

Domnul Simionov Aureliu Petri[or, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 20, bl. 84, sc. B, ap. 1, este chemat
pe data de 23.01.2015, la ora 8.30, la Judec`toria Rm. Vâlcea, în cal-
itate de pârât, în proces de divor] cu Simionov Veronica
Lavinia,dosar nr. 12.013/288/2013.

Numita Ciofu Aurica cu ultimul domiciliu cunoscut \n satul
Buc[oaia, ora[ Frasin, jud. Suceava, este citat` s` se prezinte la
data de 17 februarie 2015, ora 11:00 la sediul notarului Public
Cristina Zamfirescu din Bucure[ti, Calea Doroban]i nr. 87, Sector

1 (BN Legitimus), \n calitate de succesor al defunctului Constantin
Stigle], decedat la data de 8 ianuarie 2015 cu ultimul domiciliu \n
Bucure[ti, Str. Londra Nr. 18, Sector 1, \n cazul neprezent`rii [i ne-
exercit`rii dreptului de op]iune succesoral` \n termen de un an de
la data deccesului, ve]i fi prezumat renun]ator la mo[tenire.

DIVERSE
SC Best Automania SRL anun]` publicul interesat asupra etapei
de dezbatere public` privind autorizarea activit`]ii cod CAEN 4520
-Sp`l`torie auto, desf`[urat` la punctul de lucru din Str. Cetatea
de Balt`, nr.79, (Bdul Uverturii, nr.100), sector 6, Bucure[ti la data
de 02.02.2015, ora-14.00, la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Medi-
ului Bucure[ti, Ale.Lacul Morii, nr.1.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific` cred-
itorii cu privire la deschiderea procedurii generale a insolven]ei
prev`zut` de Legea nr.85/2014, împotriva debitoarei SC Moldo-
cons Grup SRL cu sediul în Ploie[ti, Str. Cuptoarelor nr.4, jude]ul
Prahova, J29/515/2006, CUI 13782359, în dosarul 8710/105/2014
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a II-a Civil` de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii debitorului
–19.02.2015, termenul de verificare a crean]elor, de întocmire [i
publicare în BPI a tabelului preliminar de creante –10.03.2015, ter-
menul de definitivare a tabelului creantelor –03.04.2015 iar data
primei [edin]e a adun`rii creditorilor –16.03.2015, ora 11.00 la
sediul societ`]ii debitoare din Ploie[ti, Str. Cuptoarelor nr.4,
jude]ul Prahova. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pen-
tru data de 07.04.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25. 

Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin \ncheierea civil` nr. 7 /14.01. 2015
a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului îm-
potriva debitorului SC Bellady Serv SRL  Sângeorz B`i, dosar nr.
64/112/2015, desemnând ca  administrator judiciar cabinetul in-
dividual de insolven]` {erban Simion, cu sediul \n Bistri]a
str.Vadului nr. 4. Procedura se va desf`[ura la urm`toarele
termene: 1. termen limit` pentru \nregistrarea cererilor de ad-
mitere a crean]elor: 28.02.2015; 2. pentru \ntocmirea tabelului
preliminar al crean]elor la data de 20.03. 2015; 3. termen pentru

depunerea eventualelor contesta]ii la 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului preliminar de crean]e; termen  pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor la data de 10. 04. 2015. Adunarea
creditorilor se va desf`[ura în ziua de 23.03.2015 ora 12,00 la sediul
secundar al lichidatorului din Bistri]a, str. Simion B`rnu]iu nr. 40.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Mobideal
SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de 21.10.2014,
pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti -  Sec]ia a VII a Civil`, în dosar
nr. 37381/3/2014, notific` deschiderea falimentului prin proce-
dur` simplificat` prevazut` de Legea nr. 85/2014  împotriva Mo-
bideal SRL, cu sediul în Bucure[ti, Sectorul 2, Str. Paul Greceanu,
Nr. 26, Etaj 2, Ap. 3, CUI 13474146, nr. de ordine în registrul
comer]ului J40/9677/2000. Persoanele fizice [i juridice care în-
registreaz` un drept de crean]` împotriva Mobideal SRL vor for-
mula declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la grefa
Tribunalul Bucure[ti - Sec]ia a VII a Civil`, cu referire la dosarul nr.
37381/3/2014, în urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a crean]elor în tabelul crean]elor
27.02.2015; b) termenul limita pentru verificarea crean]elor, in-
tocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor 09.03.2015; c) termenul limita pentru definitivarea
tabelului crean]elor la 03.04.2015; d) data primei [edin]e a
adunarii generale a creditorilor 13.03.2015, ora 14.00; e) adunarea
general` a asocia]ilor Mobideal SRL la data de 04.02.2014, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice - Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Vaslui. Nr. 1381/
19.01.2015. 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 30.01.2015 ora 12.00 oferte în vederea desemn`rii unui
practician în insolven]` privind urm`torii debitori afla]i pe rolul
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Tribunalului Vaslui: 1. SC Sunteh Agro SRL Vaslui; 2. SC V.N.K. Badilli
SRL Vaslui; 3. SC Alldis Invest SRL Hu[i; 4. SC Ro - Log SRL Vaslui; 5.
Chetran Gigel II Hu[i; 6. SC Biolactum Prod SRL Berezeni-Hu[i; 7.
SC Industrial Marian SRL Hu[i; 8. SC Agripasquale SRL Hu[i; 9. SC
Donghio 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 îsi manifest` interesul de a fi
numi]i în calitate de administrator judiciar/ lichidator; - onorariul
lunar solicitat de practician; - onorariul de succes solicitat de prac-
tician; - 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 con-
tract de munc`, de colaborare, c` exist` un raport juridic cu ofer-
tantul, 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 depar-
tajarea ofertan]ilor în cazul în care ace[tia ar cumula acela[i punc-
taj, conform art. 15, alin 2 din OMFP nr. 1009 /2007; Conform art.
15 comisia se va întruni în ziua de 30 ianuarie 2015 ora 12.30 [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.

ADUNåRI GENERALE
Administratorul unic al SC Star SA, cu sediul în Bucure[ti, Str. Dru-
mul Cooperativei, nr. 6-12, sector 5, CIF: RO 403852, J40/24/1991,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de
23.02.2015, ora 10:00 la sediul societ`]ii, având urm`toarea or-
dine de zi: 1. Prelungirea mandatului administratorului unic [i al
comisiei de cenzori; 2. Aprobarea situa]iilor financiare; 3. Diverse.
În situa]ia în care nu va fi întrunit cvorumul, adunarea se recon-

voac` pentru ziua de 25.02.2015 în acela[i loc [i aceea[i or`, cu
acee[i ordine de zi.

Consiliul de Administra]ie al Commixt S.A. Buftea, cu sediul social
în Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, Cod Unic de Înreg-
istrare 2788305, num`r de înregistrare la Registrul Comer]ului
J23/1318/2002, în temeiul art.224 alin.(3) lit.a) din Legea
nr.297/2004 privind pia]a de capital [i art.117 din Legea
societ`]ilor nr.31/1990 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
a decis convocarea Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor
(AGEA) pentru data de 23.02.2015, ora 12:00, la sediul societ`]ii
din Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionarilor la data de referin]`,
11.02.2015, cu urm`toarea ordine de zi: Ordinea de zi pentru
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor: 1. Dezbaterea de
c`tre ac]ionarii societ`]ii a situatiei create de lipsa cadrului legal
de func]ionare a pie]ei RASDAQ, prezentarea raportului referitor
la cadrul juridic aplicabil tranzac]ionarii ac]iunilor pe o pia]a re-
glementat`, respectiv tranzac]ionarea ac]iunilor în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare [i prezentarea pie]elor regle-
mentate [i a sistemelor alternative de tranzac]ionare. 2. Efectu-
area demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o pia]` regle-
mentat`, în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, [i a reglement`rilor emise de ASF. 3. Efec-
tuarea demersurilor legale necesare în vederea tranzac]ion`rii
ac]iunilor societ`]ii în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare, dac` punctul 2 de pe ordinea de zi nu este apro-
bat, în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i a reglement`rilor emise de ASF. 4. În situa]ia
în care punctele 2 [i 3 de pe ordinea de zi nu sunt aprobate de
c`tre ac]ionarii societ`]ii, aprobarea retragerii ac]iunilor emise
de societate de la tranzac]ionare pe pia]a RASDAQ, în conformi-
tate cu prevederile art.3 din Legea 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe Pia]a
RASDAQ sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate. 5. Aprobarea
datei de înregistrare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii AGEA, fiind propus` data de 13.03.2015. 6. Apro-
barea ca ex date a datei de 12.03.2015. 7. Mandatarea Pre[edin-
telui Consiliului de Administra]ie pentru efectuarea tuturor
demersurilor legale [i semnarea tuturor actelor necesare ducerii
la îndeplinire a hot`rârilor adoptate. În cazul neîndeplinirii cvoru-

mului, AGEA se va ]ine în data de 24.02.2015 ora 12:00, în acela[i
loc, cu aceea[i ordine de zi. În cadrul AGEA sunt îndrept`]i]i s`
participe [i s` voteze ac]ionarii înregistra]i la Depozitarul Central
la data de referin]` 11.02.2015. Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul
social, are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
AGEA, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare
sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare de Adunarea
General` a Ac]ionarilor; ii) de a prezenta proiecte de hot`râre
pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi
a Adun`rii Generale; Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de
mai sus pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15
zile de la data public`rii convoc`rii, iar documentele vor fi depuse
la sediul societ`]ii din Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov
sau transmise prin posta/mijloace de curierat. Ac]ionarii vor
înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi [i proiectele de
hot`râri înso]ite de copia actului de identitate valabil (buletin
sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice respectiv copia
certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice). Fiecare
ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri privind punctele de pe
ordinea de zi a AGEA, iar societatea va r`spunde întreb`rilor
adresate de ac]ionari. Întreb`rile vor fi depuse în plic închis la
sediul societ`]ii sau transmise prin mijloace de curierat/ po[t`
HYPERLINK "mailto:corina.onofrei@yahoo.com" , pân` cel târziu
în data de 20.02.2015. Ac]ionarii vor adresa întreb`rile în scris
înso]ite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de
identitate în cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de
înregistrare în cazul persoanelor juridice). Începând din data de
23.01.2015, num`rul total de ac]iuni [i drepturile de vot la data

convoc`rii, documentele, formularele de vot prin coresponden]`,
formularele de procuri speciale, proiectele de hot`râri [i materi-
alele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de
zi a AGEA pot fi consultate la sediul societ`]ii, în zilele lucr`toare,
între orele 11.00–15.00, în conformitate cu dispozi]iile Regulamen-
tului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor comer-
ciale. Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant
sau prin coresponden]`. Ac]ionarii persoane fizice î[i pot exercita
votul direct participând la [edin]ele AGEA direct, identificându-se
cu buletinul/ cartea de identitate, prin coresponden]`, sau prin
reprezentare, pe baz` de procuri speciale întocmite în conformi-
tate cu prevederile reglementarilor ASF. Ac]ionarii persoane ju-
ridice pot fi reprezenta]i prin reprezentan]ii lor legali care, la
rândul lor, pot da procura special` întocmit` în conformitate cu
prevederile reglement`rilor ASF. Informa]ii detaliate privind pro-
cedura de vot sunt disponibile la sediul societ`]ii din Buftea, str.
Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov. Pentru votul prin procur` (prin
reprezentare) trebuie utilizate formulare de procur` special`. For-
mularele de procuri speciale de reprezentare pentru
reprezentarea în AGEA se pot ob]ine de la sediul social al societ`]ii
[i trebuie depuse/ transmise la sediul social al societ`]ii, cel mai
târziu cu 48 de ore înainte de [edin]a AGEA. Procurile neprezen-
tate în termenul prev`zut pentru înregistrare, verificare [i prelu-
crare sau în alt` form` decât cea men]ionat` nu vor fi luate în
considerare. Vor fi luate în considerare doar procurile de
reprezentare [i buletinele de vot prin coresponden]` primite la
sediul social al societ`]ii, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de
[edin]a AGEA.
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LICITA}II
Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie public`
bunurile ce apar]in SC Drakom Silva SRL Bra[ov: 20 bovine rasa
Limousine, pre]uri cuprinse între 995 euro/cap [i 1.738 euro/cap
[i ferm` zootehnic`, situat` în Codlea, Bra[ov-teren în supraf.
total` de 52.438 mp [i construc]ii ce constau în 6 hale cu 12 silozuri
de concentrate, 2 fânare, birou, sta]ie pompe, post trafo, valoare
1.420.500 euro, din care teren 383.000 euro.  

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie public`
bunurile ce apar]in PFA Dârdal` Vasile Bra[ov: Bunuri imobile:
teren situat în Codlea, Bra[ov-teren în supraf. total` de 44.404
mp [i construc]ii ce constau în 6 hale(cre[tere pui) cu 12 silozuri
de concentrate, 2 fânare, 2 magazii, birou [i atelier, post trafo.Total
bunuri imobile pre] 2.406.200 lei; Bunuri mobile: grebl` 5 dis-
curi, tractor UTB, remorc`, cositoare rotativ`, pres` de balotat,
vaci.Total bunuri mobile pre]: 285.400 lei.

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie public`
bunurile ce apar]in SC DISBEV SRL: 1. - cl`dire pensiune cu sc 164.81
mp, sd 869 mp [i bunuri necesare func]ion`rii ca pensiune sit-
uat` pe teren de 500 mp-PREDAL, str. Libert`]ii, nr. 70 [i teren in-
travilan al`turat 500 mp, 2. - teren intravilan 645 mp în Ploie[ti,
str. Fagului, nr. 11, pre] 56.000 lei, 4. - teren 5513 mp intavilan,
B`icoi, str. Paltinului+2 cl`diri industriale cu sc 735 [i respectiv sc
1142 mp mp, 5. - locuin]` alc`tuit` din pivni]` [i parter de cas` cu
regim de în`l]ime P=1E cu sc 151 mp, sd 167 mp pe teren de 240
mp indivizi din 340 mp, în Ploie[ti, str. Stadionului, nr. 18, 6. - teren
intravilan 737 mp Tei[ani. 

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie public`
bunurile ce apar]in SC Snagov Limited SRL: -complex reziden]ial
situat în Snagov, lâng` rezerva]ia  natural` de stejari, alc`tuit din
teren în supraf. de 11.388 mp pe care sunt situate 20 de vile P+E
concepute în 4 modele astfel: cu scd 157,4 mp, scd 163,42 mp, scd
183,1 mp, scd 233 1 mp valoare total` 1.957.480 Euro; - lot teren
neconstruit de 6838 mp-191.500 Euro mp, - lot teren neconstruit
de 4640 mp-129.900 Euro. 

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie public`
bunurile ce apar]in SC Brazi Oil&Anghelescu Prod Com SRL: sta]ie-
alimentare combustibil Moreni/DB, sta]ie alimentare
(construc]ii+teren) com. I.L. Caragiale/DB. Licita]ia va avea loc \n
fiecare zi de miercuri ora 14.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str Cercelu[, nr 33. Rel. tel. 0722.634.777.

Funda]ia Prof. Dr. Matei Bal[, organizeaz` selec]ie de oferte în pe-
rioada 22 ianuarie-30 ianuarie 2015, în vederea achizi]ion`rii unui
sistem informatic, pltforma hardware. Detalii suplimentare [i
specifica]ii tehnice se g`sesc pe site-ul funda]iei:
www.mateibals.ro/fundatie. Persoan` de contact, departament
IT: Claudiu Mihai Schiopu 021.318.60.96

Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie public` de-
schis`, în data de 10.02.2015, pentru: -Concesionare teren în
suprafa]a de 20mp, orele 10:00; -Concesionare teren în suprafa]a
de 2660mp, orele 11:00. Caietul de sarcini poate fi ob]inut de la
Biroul achizi]ii publice din cadrul Prim`riei com. Miroslava,
jude]ul Ia[i. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limit`
pentru depunerea ofertelor 09.02.2015, orele 12:00.

SC Hormigon SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile ale debitoarei la
pre]ul de evaluare redus cu 25%. Licita]ia va avea loc în 23.01.2015,
ora 16/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii vân-
zarea va fi reluat` în ziua de 26.01.2015, 28.01.2015 aceea[i or`, în
acela[i loc.

Baza de Repara]ii a Tehnicii de Interven]ie Dragalina, cu sediul în
comuna Dragalina, str. Remizei, nr. 1, jud. C`l`ra[i, organizeaz`
licita]ie public` deschis` cu strigare - faza a III-a, având ca obiect
vânzarea de piese de schimb, scule [i materiale de între]inere
auto. Caietul de sarcini se poate ob]ine de la sediul unit`]ii în-
cepând cu data de 22.01.2015. Licita]ia va avea loc în data de
13.02.2015, ora 10.00, la sediul unit`]ii. Pentru informa]ii supli-
mentare: persoana de contact lt. col. Mih`ilescu Mircea, tel/fax
0242345008, e-mail: umdragalina.igsu@mai.gov.ro.

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dun`rii nr.139,
cod fiscal 4652660 organizeazã licita]ie public` deschis` în scopul
concesion`rii unui  teren în suprafa]` de 25,00 mp., apar]inând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, sit-
uat  în strada Libert`]ii, zona bl. F1. Perioada de concesionare este
de 25 ani. Licita]ia va avea loc la data de 17.02.2015, orele 11:00, la
sediul Prim`riei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc
la registratura Prim`riei Municipiului Alexandria,  pânã  în prez-
iua datei de  licita]ie, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba
român`. Documenta]ia de atribuire poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei Municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728. Împotriva licita]iei, pân` la momentul adjudec`rii,
se va putea face contesta]ie la Judec`toria Alexandria (strada In-
dependen]ei, nr.22, Alexandria). Solu]ionarea litigiilor se real-
izeaz` la Tribunalul Teleorman-Sec]ia Contencios Administrativ
(strada Ion Creang`, nr.53, Alexandria). Clarific`rile privind licita]ia
se pot ob]ine maxim pân` la data de 10.02.2015.

Prim`ria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dun`rii nr.139,
cod fiscal 4652660 organizeaz` licita]ie public` pentru vânzarea
unui teren în suprafa]` de 11,00 mp, apar]inând domeniului pri-
vat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Al.
Ghica, zona bl. 109. Licita]ia va avea loc în data de 17.02.2015 orele
11:00 la sediul Prim`riei Municipiului Alexandria, str. Dun`rii, nr.
139, [i se va repeta în ziua de  24.02.2015, orele 11:00, în cazul nead-
judec`rii. Documenta]ia de licita]ie poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728.” Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la Direc]ia
Patrimoniu din cadrul Prim`riei municipiului Alexandria , telefon
0247317732, int.132.

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

nistrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pu -
blice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Dosar executare nr. J – 6. Nr. înreg.CCM / 649 / 19.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
162, alin. (1) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile si complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 02 luna februarie anul 2015, ora
10.00 în localitatea Ia[i, strada Anastasie Panu nr. 26 se vor
vinde prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, propri-
etate a debitorului: SC Jenson Confec]ii SRL cu domiciliul fiscal
în Ia[i, strada Calea Chi[in`ului nr. 43, CUI 16352348: Nr. crt. De-
numirea bunului mobil descriere sumar`. Denumire/ Descriere.
Anul fabrica]iei. Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA (lei).
Cota TVA (%). 1. Cro[et` S70. 2004. 380 lei. 24%; 2. Ghidaj supe-
rior. 2004. 400 lei. 24%; 3. Ma[in` DMS 5 fire. 2004. 440 lei.
24%; 4. Ma[in` DMS 5 fire. 2004. 440 lei. 24%; 5. Ma[in` DBM
736-3TR. 2004. 250 lei. 24%; 6. Ma[in` de cusut chei]e Juki LK
1853. 2004. 355 lei. 24%; 7. Ma[in` de cusut nasturi Juki LK 1903.
2004. 445 lei. 24%; 8. Ma[in` de surfilat 5 fire MO 3616 CLA.
2004. 290 lei. 24%; 9. Ma[in` de surfilat 5 fire MO 3616 CLA.
2004. 290 lei. 24%; 10. Ma[in` de surfilat 5 fire MO 3616 CLA.
2004. 290 lei. 24%; 11. Ma[in` SY 102 15. 2004. 435 lei. 24%; 12.
Ma[in` SY 102 15. 2004. 435 lei. 24%; 13. Ma[in` SY 102 15. 2004.
435 lei. 24%; 14. Ma[in` SY 102 15. 2004. 435 lei. 24%; 15. Ma[in`
liniar` DBM 736-3TR. 2005. 255 lei. 24%; 16. Ma[in` liniar` DBM
736-3TR. 2005. 255 lei. 24%; 17. Ma[in` liniar` DBM 736-3TR.
2005. 255 lei. 24%; 18. Ma[in` liniar` DBM 736-3TR. 2005. 255
lei. 24%; 19. Plac` control. 2005. 420 lei. 24%; 20. Central` ter-
mic` Immergas. 2006. 335 lei. 24%; 21. Central` termic` Immer-
gas. 2006. 335 lei. 24%; 22. Ma[in` de cusut Esman Sy104. 2006.
405 lei. 24%; 23. Compresor B3800B/200 400 V. 2008. 865 lei.
24%; 24. Ma[in` de cusut chei]e AMF 218B Juki. 2010. 1.075 lei.
24%; 25. Cap ma[in` cheie automat`. 2010. 705 lei. 24%; 26.
Ma[in` Sewmaq 1900SJ. 2010. 3.585 lei. 24%; 27. Ma[in` Sew-
maq 1900SJ. 2010. 3.585 lei. 24%; 28. Ma[in` de cusut JK6658.
2011. 845 lei. 24%; 29. Ma[in` de cusut simpl`. 2011. 660 lei.
24%; 30. Mas` de croit. 2012. 11.950 lei. 24%; 31. Ma[in` de cusut
JK Shirley II-4. 2013. 980 lei. 24%. Total: 32.085 lei. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` puteti adresa la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finantelor Publice Ia[i – Colectare Contribuabili Mi-
jlocii, etaj 7, camera 1701, sau la telefon 0232.213332, int. 1701, in-
spector superior Adonicioae E. *) Cota de tax` pe valoarea

ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de
24% în conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgenta nr.
58/ 2010 pentru mo dificarea [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`rea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în 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 RO 54TREZ4065067XXX019752,

deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar 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 per-
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soan` interpus`, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. |mpotriva prezentului
\nscris, 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 - 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, repub-
licat`, 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: 21.01.2015.

Informa]ii generale privind concedentul Municipiul Satu Mare,
cu sediul în Satu Mare, P-]a.25 Octombrie nr.1 Intrarea M,
reprezentat prin primar, Dr. Coica Costel Dorel, cod fiscal.403886,
tel.0261/807.500, fax.0261/710.760. Persoana de contact:Faur Mi-
haela tel.0261/807.521, adresa:e-mail patrimoniu@satu-mare.ro.
2 Informa]ii generale privind obiectul concesiunii:Obiectul con-
tractului de concesiune îl constituie concesionarea terenului in-
travilan amplasat în Zona Industrial` Sud Satu Mare, având
urm`toarele caracteristici –Suprafa]a terenului 131844.mp
Vecin`t`]i [i întinderi la Nord-strad`, la Est-strad`, la Sud-parcela
nr.cad.175379, la Vest, limit` zon` industrial`, CF nr.175380
nr.cad.175380 în suprafa]` de 131844.mp. 3.Informa]ii privind doc-
umenta]ia de atribuire 3.1.Modalitatea sau modalit`]ile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al doc-
umenta]iei de atribuire. Orice persoan` interesat` are dreptul de
a solicita [i de a ob]ine documenta]ia de atribuire. Calitatea de
concesioner o poate avea orice persoan` juridic` român` sau
str`in`. Concedentul va asigura ob]inerea documenta]iei de
atribuire de c`tre orice persoan` interesat` care înainteaz` o so-
licitare în acest sens, iar punerea  dispozi]iei a unui exemplar din
aceast` documenta]ie se va face pe suport electronic într-un tere-
men care s` nu dep`[easc` 4.zile lucr`toare de la înregistrarea
cererii. 3.2.Denumirea [i adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate ob]ine un exemplar din
documenta]ia de atribuire Birou Eviden]` Patrimoniu persoana
de contact Faur Mihaela tel.0261/807.521, adres` de e-mail patri-
moniu@satu-mare.ro. 3.3.Costul [i condi]iile de plat` pentru
ob]inerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preveder-
ilor OUG nr.54/2006. Garan]ia de participare la licita]ie este de
2.500 lei [i poate fi achitat` în numerar la casieria Prim`riei mu-
nicipiului Satu Mare sau prin ordin de plat` la Trezor`ria Satu
Mare, cont.RO46TREZ5465006XXX000201. 3.4.Data limit` pen-
tru solicitare clarific`rilor 06.02.2015. 4. Informa]ii privind ofer-
tele 4.1 Data limit` pentru depunere a ofertelor 10.02.2015,
ora.10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele. Ofertele se
depun la sediul Municipiului Satu Mare, P-]a 25Octombrie nr.1,
IntrareaM, camera.11, parter . 4.3.Numarul de exemplare în care
trebuie depus` fiecare ofert`. Ofertan]ii transmit ofertele în doua
plicuri sigilate, unul exterior [i unul interior cere se înregistreaz`,
în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte”, precizându-se data [i
ora. Oferta propriu-zis` va fi întocmit` într-un exemplar, în origi-
nal, se va introduce în plicul interior pe care se va men]iona
“OFERTA“. 5.Data [i locul la care se va desf`[ura [edin]a public`
de deschidere a ofertelor Data:10.02.2015, orele.12.00 la sediul
Municipiului Satu Mare, P-]a 25.Octombrie nr.1, Intrarea.M, sala
de consiliu. 6. 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:Tri-
bunalul Satu Mare, str.Mihai Viteazu nr.8, tel.0261/716.375,
fax.0261/711.527, conform art.66 a OUG nr.54/2006. 7. Data trans-
miterii anun]ului de licita]ie c`tre Monitorul Oficial, presa cen-
tral` scris` [i presa local` scris`. În vederea public`rii 21.02.2015.  

SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anun]` vânzarea prin
licita]ie public` a imobilului situat în com. Drajna, sat Drajna de
Sus, jud. Prahova, compus din teren în suprafa]` de 3.371 mp [i
construc]iile situate pe acest teren la pre]ul de 149.640 lei (plus
TVA), respectiv 185.553,6  lei (inclusiv TVA). Pre]ul de pornire al
licita]iei este redus cu 40% din pretul stabilit prin raportul de eval-
uare conform Adunarilor Creditorilor din data de 09.04.2014 si
13.11.2014. Licita]iile vor avea loc pe data de: 23.01.2015, 28.01.2015,
03.02.2015, 04.02.2015, 10.02.2015, 11.02.2015, 17.02.2015, 24.02.2015,
03.03.2015, 05.03.2015, orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344-104.525.

Ora[ul Cernavod`, organizeaz` licita]ie public` deschis` în data
de 12.02.2015, ora 10,00, în sala 10 a Primariei Cernavod`, în ved-
erea  închirierii unui teren cu destina]ia de amplasare containere
[i separatori de[euri hidrocarburi [i spa]ii comerciale cu
destina]ia de spa]ii alimentare-nealimentare [i prest`ri servicii:
|nchiriere teren. 1. Zona – Port Vechi  în suprafa]` de 3536 mp,
pentru amplasare containere [i separatori de[euri hidrocarburi,
conform HCL nr. 309/24.11.2014– pre]ul de pornire 0,80
lei/mp/lun`; \nchiriere spa]ii comerciale: str. Unirii-Piata Unirii;
1. spa]iul 1, etaj - suprafa]a 12,00 mp, situat în str,Unirii - Pia]a Unirii
– pre]ul de pornire la licita]ie 2,20 lei/mp/lun`,  conform HCL NR.
325/16.12.2014; 2. spa]iul 6, etaj - suprafa]a 24,90 mp, situat în
str,Unirii - Pia]a Unirii – pre]ul de pornire  la licita]ie 2,20
lei/mp/lun`, conform  HCL NR. 325/16.12.2014; 3. spa]iul 7, etaj -
suprafa]a 23.40 mp, situat în str,Unirii - Pia]a Unirii – pre]ul de
pornire  la licita]ie 2,20 lei/mp/lun`, conform HCL NR.
325/16.12.2014; str. Avram Iancu  Pia]a Columbia; 1.  spa]iul nr. 1-
suprafa]a  21,27 mp având destina]ia de spa]iu commercial ali-
mentar – nealimentar (conform HCL 44/25.02.2013)- pre]ul de
pornire la licita]ie  este de 2.20 lei/lmp/lun` conform HCL nr.
325/16.12.2014). Caietul de sarcini se ridic` de la sediul Prim`riei
Cernavod`, Compartiment Patrimoniu [i Cadastru, contra cost
(10 lei), începând cu data de 23.01.2015 pân` la data de 09.02.2015,
ora 15,00. Rela]ii suplimentare la num`rul de telefon 0241-487114,
487121 – persoane de contact - Greavu Maria/Beraru Dumitri]a.

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 Bac`u. Ser-
viciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, bl. 1B, parter,
Moine[ti, Jude]ul Bac`u. Anun] privind vânzarea de bunuri
imobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti, În temeiul art. 162
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`

republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, face
cunoscut c` în ziua de 03.02.2015 ora 12 în localitatea Moine[ti,
str. Zorilor bl. B1, se va ]ine a doua licita]ie public` pentru vân-
zarea bunurile imobile sechestrate, proprietate a debitorului
Chindea Cristian [i Chindea Erzsebet, ambii cu domiciliul fiscal
sat T`rh`u[, comuna Ghime[-F`get, jude]ul Bac`u, cod de
identificare fiscal` CNP 1730914043777, respectiv
2740605043773 astfel: -cas` de locuit în suprafa]` de 106 mp,
compus` din trei camere (buc`t`rie, hol [i baie), teren cur]i
cl`diri în suprafa]` de 0,0306 ha, teren extravilan în suprafa]`
de 0,1 ha situat în sat T`rh`u[, comuna Ghime[ F`get, jud.
Bac`u, –pre] de pornire f`r` TVA 51.217 lei. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare taxa de participare reprezentând 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei, oferta de cump`rare scris` precum [i cele-
lalte acte prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat 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- 173 din Or-
donan]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. Rapoartul de evaluare se afl` la sediul vânz`toru-
lui. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la S.F.O.
Moine[ti sau la telefon num`rul 0234/364774.

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 Bac`u. Nr.
253067 din 15.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u face cunoscut c` în ziua
de 04, luna februarie, anul 2015, orele 12:00, în localitatea
Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, camera nr. 29 se va vinde
prin licita]ie (termen III) urm`torul bun imobil, proprietate a
debitorului SC „Sejur Travel” SRL, cu domiciliul fiscal în loca -

litatea Bac`u, strada Calea M`r`[e[ti, nr. 100, bl. 100, sc. C, ap.
1, cod de identificare fiscal` 18847190: - extindere apartament
sediu firm`, cu suprafa]a util` de 14.70 mp, situat în locali-
tatea Bac`u str. Calea M`r`[e[ti, nr. 100, parter, bl. 100, sc. C,
ap. 1, pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei 18.325 lei (exclu-
siv TVA); - terenul aferent construc]iei este concesionat de la
Consiliul Local al municipiului Bac`u. *cota de tax` pe valoare
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în con-
formitate cu prevederile art. 128 alin (3) lit b din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare [i pct.
4 alin (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr.
44/2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori: Admi -
nistra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u, strada Dum -
brava Ro[ie, nr. 1-3; Sarcini: Proces-verbal de sechestru nr.
146562/03.04.2013 încheiere O.C.P.I. Bac`u nr.
45757/10.09.2013. 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, re-
spectiv 03 februarie 2015, orele 16:30, 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; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fi zice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cre -
ditorii 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 înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile, ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare

v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0234/51.00.03, interior 254.

PIERDERI
Pierdut certificat de avizare nr. 825/13 oct 2011 a cabinetului med-
ical individual. |l declar nul.

Declar pierdut Atestat Profesional ADR, pe numele Vintil` Victor
Bogdan, Str. Bd. Mihai Viteazu, Bl. B1, Ap. 38, Vulcan, jude] Hune-
doara. Îl declar nul.

Pierdut carnet student Facultatea de Litere, Universitatea Bu-
cure[ti, pe numele Pater`u Mihaela Laura. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` AFI, Bosâncean Iren. O de-
clar nul`. 

Pierdut proces verbal predare-primire recep]ie, încheiat în
29.07.1977, pe numele Fr`]il` Eugeniu [i Fr`]il` Georgeta Alexan-
drina. Îl declar nul. 

Pierdut legitima]ie student [i carnet student Facultatea de Med-
icin` General` Carol Davila, pe numele Popescu Cristina. Le de-
clar nule.

Pierdut Atestat instructor pe numele Diaconescu Mihail Drago[,
seria AIC nr.34863. Se declar` nul.

Pierdut certificat constatator nr. 16320 din 07.05.2008 apar]inând
SC Gek Aly SRL com. Pângara]i. Se declar` nul.

Pierdut certificat constatator nr. 9927 din 15.03.2006 apar]inând
SC Ducu Exim SRL com. Pângara]i. Se declar` nul.

ABC Asigur`ri– Reasigur`ri, Agen]ia S`laj pierdut  poli]` CVP,
RO/21/y21001699. Se declar` nul`.

Matei Dumitru- Ioan din Satu Mare, pierdut card tahograf nr.
0000000038M5000, eliberat la 28.07.2011 de A.R.R. Satu Mare.
Se declar` nul.

Declar nul card Metrorex transport metrou pe numele Vadanovici
Cali]a emis în baza certificatului de handicap– Consiliul Local sec-
tor 6.

Declar nul contract vânzare– cump`rare nr. 12/594/1992 pe nu-
mele C`r`ru[ Elena emis de SC Titan-AL SA.

Declar nul proces verbal de predare- primire a locuin]ei din strada
Alexandru Sihleanu, nr.18, ap.4, sector 3, Bucure[ti, aferent contrac-
tului de închiriere cu nr. 661 din 03.08.1999 –Prim`ria Sector 3.
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