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

vest SRL vor formula declara]ie de
crean]` care va fi \nregistrat` la
grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
26498/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru
\nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorulu
17.10.2014; b) termenul de verificare
a crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar
de crean]e 07.11.2014;c) termenul
pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv la 24.11.2014; d)
data primei [edinte a adun`rii generale a creditorilor 14.11.2014 ora
14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor la data de 23.09.2014, ora
14.00 la sediul administratorului judiciar.

VÂNZåRI TERENURI

DIVERSE

Proprietate Parc Carol-teren 1195 mp,
deschidere 54 ml, cladire P+1, amprenta sol 196 mp, 900.000 euro negociabil. 0731.697.009.

Judec`toria H\rl`u. Dosar 1974/
239/2013. Sentin]a civil` nr. 823/
2014. Hot`r`[te: Admite ac]iunea
promovat` de reclamantul Ciutacu
Petru cu domiciliul \n Ia[i, str. Lasc`r
Catargi nr.45, jude]ul Ia[i [i domiciliul ales la Cabinet Avocat Mo[u]i
Cristian-Nicolae cu sediul \n Ia[i, str.
Grigore Ureche nr.7, bloc Casa cu
Absid` “Lauren]iu Ulici”, et.1, camera
5, jude]ul Ia[i \n contradictoriu cu
p~r~]ii Chelariu Maria cu domiciliul
\n ora[ Anina, str. Cerna nr.8, jude]
Cara[ Severin, Arsa Domnica cu
domiciliu \n Timi[oara, str. Prof. Dr.
Valeriu Alaci nr.9, sc.A, ap.5, jude]ul
Timi[, Pascal Elena-Nicoleta cu domiciliul \n sat Horpaz, comuna
Miroslava, jude]ul Ia[i, Bejenaru
Constantin \n comuna Nicolae
B`lcescu str. Morii nr. 74, jude]ul
Constan]a [i Bejenaru Ionu] cu
domiciliul \n Ia[i, str. Pantelimon
Halipa nr.15, bl. G2, sc.B, et.1, ap.3,
jude]ul Ia[i. Constat` c` la data de
1.06.2011 a decedat Bejinaru Hareta,
cu ultimul domiciliu \n sat Valea Racului, comuna Cotnari, jude]ul Ia[i.
Constat` c` masa succesoral` de pe
urma defunctei Bejinaru Hareta se
compune din: o cas` de locuit \n
suprafa]` de 40 mp, construit` \n
anul 1995, situat` \n sat Valea Racului, comuna Cotnari, jude]ul Ia[i,
suprafa]a de 1,74 ha teren cuprins`
\n titlul de proprietate nr. 34787 din
23.10.2002 emis pe numele defunctei, suprafe]ele de 2194 mp.
teren intravilan Valea Racului [i de
7600 mp.teren extravilan Cotnari
atribuite defunctei prin sentin]a
civil` nr. 525/2010 a Judec`toriei
H~rl`u, irevocabil`. Constat` c`
p~r~]ii Chelariu Maria, Arsa Domnica, Pascal Elena-Nicoleta, Bejenaru
Constantin [i Bejenaru Ionu] au declarat c` \n]eleg s` r`m~n` str`ini
fa]` de succesiunea defunctei Bejinaru Hareta. Constat` c` reclamantul este unicul mo[tenitor acceptant
al defunctei Bejinaru Hareta.
Atribuie reclamantului Ciutacu
Petru bunurile care compun masa
succesoral` r`mas` de pe urma defunctei Bejinaru Hareta [i anume:
casa de locuit edificat` \n anul 1995
[i situat` \n sat Valea Racului, comuna Cotnari, jude]ul Ia[i, suprafa]a
de 6000 mp. teren intravilan Valea
Racului,
situat`
\n
T.7/2,
P.308/1,310,311,313,314,309 [i 312 [i
suprafa]a de 1,14 ha teren extravilan
Cotnari situat` \n T.27/1, P.625/27, ambele cuprinse \n titlul de proprietate
nr. 34787 din 23.10.2002 emis pe numele defunctei precum [i suprafe]ele de 2194 mp.teren intravilan
Valea Racului [i de 7600 mp.teren
extarvilan Cotnari ce au fost
atribuite defunctei prin sentin]a
civil` nr. 525/2010 a Judec`toriei
H~rl`u, irevocabil`. Ia act c` reclamantul nu a solicitat cheltuieli de
judecat`. Oblig` reclamantul s`
achite c`tre stat, dup` r`m~nerea
definitiv` a prezentei sentin]e, suma
de 325 lei de care a beneficiat cu titlu
de ajutor public judiciar sub forma
reducerii taxei judiciare de timbru.
Oblig` reclamantul s` achite suma
de 200 lei curatorului special numit
de instan]` - av. Pl`cint` {tefan din
cadrul Baroului Ia[i – Biroul H~rl`u.
Cu apel \n 30 zile de la comunicare.
Pronun]at` \n [edin]` public` azi,
1.07.2014.

PROPUNRI 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
Se citeaz` Irimescu Ion, domiciliat în
Horezu, str. Nicolae Iorga, nr. 1, bl.
O2, sc. D, ap. 10, pentru 29 septembrie 2014, la Judec`toria Horezu, în
calitate de pârât în dosar
481/241/2014 cu Irimescu Laura
Elena.
Se citeaz` Bologea Gheorghe Eugen,
cu domiciliu necunoscut, în calitate
de pârât, la Judec`toria Topoloveni,
jude]ul Arge[, pentru data de 12
iunie 2014 în dosar nr.1679/828/2012,
în proces cu Consiliul Local Al
Ora[ului Topoloveni, în calitate de
reclamant, având ca obiect preten]ii.
Numitul Cojea Paul, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Br`ila, Bulevardul
Independen]ei, Nr. 190, jud.Braila,
este citat la Judec`toria Br`ila pentru data de 30 septembrie 2014, ora
09:00, complet C8, \n calitate de
p~r~t \n dosarul civil nr.
18845/196/2013, \n contradictoriu cu
reclamanta SC Compania de Utilit`]i
Publice Dunarea SA Braila.
Numitul Orzan Nicusor, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n localitatea
Maxineni, Strada Armanului, Nr. 57,
jud. Br`ila, este citat la Judec`toria
Br`ila pentru data de 30 septembrie
2014, ora 09:00, completul C8, \n
calitate de p~r~t \n dosarul civil nr.
18873/196/2013, \n contradictoriu cu
reclamanta SC Compania de Utilit`]i
Publice Dunarea SA Br`ila.
Numitul B`d`r`u Daniel, cu ultimul
domiciliu în Com. M`t`sari, jud.
Gorj, este citat la Judec`toria Motru
pe data de 08.10.2014, ora: 9.00,
completul civil 9, în calitate de pârât,
dosarul civil nr. 933/263/2014, în procesul de divor] cu reclamanta
B`d`r`u Maria.

DIVERSE
SCP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de administrator judiciar al SC Saphira
Consulting Invest SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de
03.09.2014, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a
Civil` \n Dosar nr. 26498/3/2014, notific` deschiderea procedurii insolven]ei prev`zut` de Legea nr.
85/2006 împotriva SC Saphira Consulting Invest SRL, cu sediul \n Bucure[ti, Sectorul 4, Strada Bucur, Nr.
18, corp C1, parter, camera 7, CUI
23497180, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/7606/2013. Persoanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept de crean]`
\mpotriva SC Saphira Consulting In-

LICITA}II
Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri Craiova, cu sediul \n Craiova, str.
Calea Severinului nr. 17, organizeaz`
procedura de licita]ie public` deschis` cu preselectie, cu oferta scris`
\n plic \nchis [i sigilat, la sediul sau,
pentru t`iere [i valorificare mas`
lemnoas` pe picior (plop) \n aniniament pe drumurile na]ionale: Lot 1:
DN 56C KM 8+030 – 36+400 - 235
buc – 398 mc; Lot 2: DN 67 KM
18+280 – 38+900 - 61 buc – 338 mc;
Lot 3: DN 6B KM 2+850 – 33+210 229 buc – 252 mc. Total: 525 buc 988 mc. Data licita]iei este
27.10.2014, ora 10:30, documenta]ia
de preselec]ie se va depune p~n` la
data de 20.10.2014, ora 09:00. Preselec]ia se va desf`[ura la data de
20.10.2014, ora 10:30. Tariful de participare la licita[ie este \n cuantum
de 300 lei inclusiv TVA. Garan]ia de
participare este de: 487 lei (Lot 1),
435 lei (Lot 2) [i/sau 672 lei (Lot 3).
Informa]ii privind desfasurarea procedurii, precum [i achizi]ionarea
documenta]iei se pot ob]ine zilnic la
sediul D.R.D.P. Craiova, telefon
0251/408.735, fax 0251/482.231, intre
orele 8:00 – 15:30. Director Regional,
Ing. Lumezeanu Adrian.
{coala de Preg`tire a Agen]ilor
Poli]iei de Frontier` “Avram Iancu”
Oradea, cu sediul în Oradea, Calea
Aradului, nr.2-4, organizeaz` valorificarea prin licita]ie public` deschis`
cu strigare, a unor mijloace fixe
scoase din func]iune [i bunuri materiale de resortul auto. Caietul de
sarcini se poate ob]ine de la sediul
institu]iei începând cu data de
15.09.2014. Licita]ia va avea loc la
data de 01.10.2014, la sediul
institu]iei dup` urm`torul program:
-ora 11.00 -Mijloace fixe; -ora 13.00 Obiecte de inventar, piese de schimb
[i materiale de resortul auto. În caz
de neadjudecare urm`toarea
licita]ie va avea loc la data de: 16.10.2014, orele 11.00 -mijloace fixe;
-16.10.2014, orele 13.00 -Obiecte de
inventar, piese de schimb [i materiale de resortul auto, respectiv, 31.10.2014, orele 11.00 -mijloace fixe;
-31.10.2014, orele 13.00 -Obiecte de
inventar, piese de schimb [i materiale de resortul auto. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la:
telefon/fax: 0259.419.520, int.26211
sau
email:
pfr.avramiancu@yahoo.ro
sau
pfr.avramiancu@gmail.com
începând cu data public`rii anun]ului.
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. înreg. 46778 / 11.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile / ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2014, luna septembrie, ziua 25, 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 25, luna septembrie, anul 2014, ora 10.00, \n 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 Company LGV SRL cu domiciliul fiscal în
jud. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 29 /
C43 / 2, CUI 6325621: Dosar executare: 4118. Proprietate imobiliar`
situat` \n Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
29, format` din: Construc]ie industrial` [i edilitar` (C43) cu suprafa]a
construit` de 304,64 mp: C43/1/p depozit parter cu suprafa]a util` de
260,09 mp; C43/1/I - depozit etaj I cu
suprafa]a util` de 190,76 mp;
C43/1/II - depozit etaj II cu suprafa]a
util` de 247,60 mp; Teren intravilan
\n suprafa]` de 304,64 mp pe care
este construit` cl`direa. Pre]ul de
pornire a licita]iei pentru acest imobil este de 681.243 lei (exclusiv TVA).
Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini:
Creditori: ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Sarcini: 1. Ipoteca rang I – ANAF - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i, \nscris` sub nr. 30993/
24.04.2010. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
AJFP Ia[i, camera 105, mezanin sau
la telefon 0232/ 213332, int. 2105 –
insp. Buimac R. *) Cota de tax` pe

valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabil`
în conformitate cu prevederile din
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 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`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzarii 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 \nregistrare 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 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` \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 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 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: 12.09.2014.
Ministerul Finan]elor Publice.
Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Nr. \nreg. 46779 / 11.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. 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 25, luna septembrie, anul
2014, 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: SC
Amelin Intermed SRL cu domiciliul
fiscal în jud. Ia[i, str. Stejar nr. 64, bl.
N4, sc. A, et. 1, ap. 4, cod identificare
fiscal` 19277291. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Pre]ul
pornire a licita]iei (f`r` TVA): Cota
TVA *: 24%. Autoturism Daewoo
Matiz, an fabrica]ie 2004, benzin`,
cilindree 796 cmc, culoare galben,
nr. înmatriculare IS-20-AKI (stare
tehnic` satisf`c`toare). 2.600 lei;
Autoturism Daewoo Cielo, an fabrica]ie 1996, benzin`, cilindree 1498
cmc, culoare albastru, nr. înmatriculare IS-75-AOD (stare tehnic`
satisf`c`toare). 2.200 lei. Dosar executare nr. 4967. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 108
sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111
sau 2113 – cons. Damian C. Sta]iunea
de Cercetare Dezvoltare Agricol`
Podu - Iloaiei cu domiciliul fiscal în
jud. Ia[i, loc. Podu Iloaiei, {os.
Na]ional` nr. 87, cod identificare fiscal` 1935726. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Autoutilitar` Camion, marca Dacia – E3, an
fabrica]ie 2005, motorin`, cilindree
1870 cmc, culoare ro[u, nr. înmatric-

ulare IS-05-KBH. Pre]ul pornire a
licita]iei (f`r` TVA): 3.686 lei. Cota
TVA *: 24%. Dosar executare nr. 9393.
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 0232/ 213332, int. 2110
sau 2236 – cons.Maxim A. *) Regimul
[i cotele de tax` pe valoarea adaugat` 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
cumparea 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
ofertant; pentru persoanele 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 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. 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 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
cunostin]`, 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 contribuabilului. Data afi[`rii: 12.09.2014.
Ministerul Finan]elor Publice.
Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Hârl`u. Nr. SFH 32542 din 11/09/2014.
Anun] privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2014, luna Septembrie, ziua 26. |n temeiul art. 162.
alin. (1) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de
26, luna Septembrie, anul 2014, ora
10, la sediul Serviciului Fiscal
Or`[enesc Hârl`u, str. [tefan Cel
Mare [i Sfânt, nr. 92, se vor vinde
prin vânzare la licita]ie urm`toarele
bunuri mobile: 1. proprietate a debitorului SC Rox Sim Vic SRL cu domiciliul fiscal \n localitatea Coarnele Caprei, num`r dosar de executare
silit` 529, cod de identificare fiscal`
17292619. Denumirea bunului mobil,
descriere sumar`: (se vor indica
drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul):
Dacia Logan, nr. \nmatriculare: IS-25RSV. Pre]ul de evaluare sau de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este
de: 3.300 lei. Cota TVA. - cota de tax`
pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% \n
conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/ 2010 pentru modificarea [i completarea Legii
571/ 2003 privind Codul Fiscal [i alte
m`suri financiar - fiscale care au fost
publicate \n Monitorul Oficial nr. 431
din 28.06.2010. Invit`m pe cei care

pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, \nainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i \n cump`rarea 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,
pentru Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice 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 Hot`rârea Guvernului 1050/
2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice a Ordonan]ei 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
- 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 contribuabilului. Pentru
informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0232/ 720728, interior 112.
Data afi[`rii: 15.09.2014.

PIERDERI
Pierdut certificat constator de suspendare a Societ`]ii SC Penta Costa
Prod SRL, sediul \n Dobric, C`ianu
Mic, jud. Bistri]a N`s`ud, Cod unic
de
\nregistrare
5753867,
J06/407/13.05.1994. |l declar nul.
Anun]: Prim`ria Comunei Corni, declar` pierderea unui num`r de 3
buc`]i chitan]iere duplicat, model
2006 ITL- 1, pentru încasarea
crean]elor bugetelor locale, dup`
cum urmeaz`: -chitan]ier duplicat
de la nr. 1- 200 cu seria 53024015302500; -chitan]ier duplicat de la
nr. 2201- 2300 cu seria 53046015304700; -chitan]ier duplicat de la
nr. 2701- 2800 cu seria 53051015305200. Se declar` nule.
SC Royal Fit Anti Aging Clinic SRL cu
sediul în Bucure[ti, Sector 6, str.
Vl`deasa nr.5, bl. C75, sc.1, et.6,
ap.36, având C.U.I. 25725187 [i
J40/7437/2009 declar` pierderea
urm`toarelor acte: Certificatul de înregistrare seria B nr. 2469419, Certificatul constatator pentru activit`]i
desf`[urate în afara sediului social
[i a sediilor secundare nr. 34/839/
29.06.2014 [i Certificatul constatator
pentru activit`]i proprii de birou
pentru societate nr. 326611/
24.08.2011, le declar` nule.
SC Gerrom Total SRL cu sediul în Bucure[ti, Sector 5, str. Abatajului nr.51,
având C.U.I. 18185700 [i J40/20342/
2005 declar` pierdute urm`toarele
acte: Certificat de înregistrare
B1329899, Certificat constatator pentru sediu social nr. 128742/ 24.03.
2008 [i Certificat constatator pentru
sediul secundar nr. 61414/ 12.02.2013,
le declar nule.

