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Anun]uri
PRESTåRI SERVICII
CURå}ENIE în LOCUIN}E, VILE, SPA}II COMERCIALE!
Zona: Bucure[ti-Ploie[ti. Regim de urgen]`.
0721.153.725, www.curatenieinimobile.ro.
}igl` metalic`, jgheaburi, repara]ii, tabl` zincat`, dulgherie,
cur`]`m jgheaburi.0722.722.743.
}igl` ceramic`, tabl` zincat`, jgheaburi, burlane, reducere
40% 0724.716.882.
Acoperi[uri, ]igl` metalic`, repara]ii urgente lucram [i în
provincie. 0753.709.391.

VÂNZåRI
IMOBILE/TERENURI
Anun] vânzare spa]iu industrial în Ploie[ti, zona SC Uzuc -SA
-Gara De Sud, suprafa]` 3.489mp, format din: 1.Hal`
1.462mp, in`l]ime de 9,66m. 2.Anexe sociale de 194mp.
3.Central` termic` 32mp. 4.Platform` betonat` [i drum de
acces pentru TIR libere, în suprafa]` de 1.833mp. 5.Utilit`]i
gaze, energie electric`, canalizare, ap`. 6.Pre]
1.500.000EURO+TVA.

|NCHIRIERI 3 CAMERE
Particular! Rahova- Petre Ispirescu, 3 camere, cf.1, complet
utilate [i mobilate, îmbun`t`]iri top, zon` lini[tit`, bloc civilizat. 300E/neg. 0722.619.637.

ERATå
Administratorul unic al SC Sarmismob SA, d-na Bur Adriana
Dorina, cu privire la Completarea Convocatorului AGOA
Sarmismob SA publicat` \n Jurnalul Na]ional nr. 6532 la data
de 14 octombrie 2014, ar`t`m c` \n cuprinsul Complet`rii
Convocatorului s-a strecurat o eroare material` cu privire
la data AGOA, \n sensul c` din eroare s-a scris ca data primei
AGOA este de 12.11.2014, \n loc de 10.11.2014, iar cea de-a doua
convocare AGOA este pentru data de 11.11.2014, \n loc de
13.11.2014, astfel cum s-a publicat gre[it. Ca atare, \n \ntreg
cuprinsul Complet`rii convocatorului se va citi ca dat` a
primei convoc`ri a AGOA data de 10.11.2014, iar data celei
de-a doua convoc`ri data de 11.11.2014.

CITA}II
Pârâtul Neghin` Andrei este citat la Judec`toria Dorohoi la
data de 7.11.2014 pentru “divor]”.
Se citeaz` Sîngeorzan Flore [i Sîngeorzan Florian în calitate
de pârâ]i în proces cu Le[an Florea, în dosar nr.
3055/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud având ca obiect uzucapiune, succesiune [i partaj, cu termen la 20.11.2014.
Se citeaz` numita Gagea Elena în calitate de pârât` în proces cu numitul Mutu Vasile Marius, în dosar nr.
3031/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud având ca obiect partaj bunuri comune, cu termen la 13.11.2014.
Se citeaz` numi]ii Olar Nicolae lui Condrate, Olar Onisor lui
{tefan, Olar Raveca lui {tefan, Olar Nicolae lui {tefan, Olar
Ana lui Stefan, Olar Maria si Bodiu Nastasia c`s. cu Androne
Leon în calitate de pârâ]i în proces cu C`lu[ Adrian-Ioan, în
dosar nr. 2129/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud având ca
obiect validare contract vânzare-cump`rare, uzucapiune,
succesiune, cu termen la 27.11.2014.
Numitul Weidner Peter Josef cu ultimul domiciliu cunoscut în Argentina, localitatea Buenos Aires, strada Av.Carvalho, nr.450 este citat la Judec`toria Moine[ti cu sediul în
Moine[ti, Str.Vasile Alecsandri, nr.34, jud.Bac`u, România
pe data de Miercuri, 12.11.2014, ora 08.00, completul nr.11,
sala 2, în calitate de pârât, în proces cu reclamanta St`nule]
Fabiola, în dosarul civil nr.2547/260/2012, pentru fond -stabilire paternitate.
Se citeaz` Prodana Robert Cristian la Judec`toria Buz`u la
termenul din 19.11.2014, în dosar nr. 18923/200/2012, în contradictoriu cu Ilie Cristina Luiza, pentru divor].
Numita Vizitiu Lenu]a, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Ringhile[ti, com. Santa- Mare, jud. Boto[ani, este chemat`
la Judec`toria Boto[ani pentru termenul din 11.11.2014, ora
8.30, în calitate de pârâta- dosar nr. 7798/193/2014, având ca
obiect divor] cu minori, reclamant fiind Vizitiu Mihai.
Se citeaz` Cârstea Constantin [i Cârstea Ioana, cu domiciliul în str.M`r`[e[ti, nr.2, ap.3, jud. Hunedoara în calitate de
pârâ]i în dosarul nr.3027/278/2013, cu termen de judecat`
la data de 23 octombrie 2014, sala 24, ora 10:30, la
Judec`toria Petro[ani.
Se citeaz` Tudor Monica Ligia cu ultim domiciliu cunoscut
\n Ploie[ti, Str. Streiului nr. 3, bl. 136, sc. C, ap. 24, Prahova la
data de 3 noiembrie 2014, Judec`toria Ploie[ti, \n dosar
14221/281/2013, pentru divor].
}urcanu Mihai, cu domiciliul în sat Br`e[ti, com. V`cule[ti,
jud. Boto[ani, în calitate de reclamant în dosar
1484/222/2014, citeaz` la Judec`toria Dorohoi în data de 5
noiembrie 2014 pe A[tef`noaei Didina, în calitate de pârât.
Numitul Lungoci Marian C`t`lin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Localitatea Dr`g`[ani, Jud.Vâlcea, este citat la
Judec`toria Craiova pe data de 04.11.2014, ora 8.30, completul CMF4, în calitate de pârât în dosarul civil nr.53/223/2014,
în proces de t`gad` paternitate cu reclamantele: Lungoci
Ionela Alina, Lungoci Ana-Maria, Lungoci Denisa Gabriela.
Istrate Cornelia cu ultimul domiciliu cunoscut în ora[

Roman, Str. N. Titulescu, bl.13, ap. 5, jud. Neam] este citat`
ca pârît` în dosarul nr.590/228/2011* cu termen la data de
04.11.2014, ora 09.00 la Judec`toria F`urei, jud. Br`ila, pentru partaj succesoral.
Achi]ei D. Mihai, cu ultim domiciliu cunoscut în sat Poiana,
comuna Vorona, jud. Boto[ani, este citat la Judec`toria
Boto[ani, pentru 11 noiembrie 2014, ora 8.30, în calitate de
pârât în dosar nr. 12599/193/2013 cu obiect partaj succesoral dup` defuncta Afr`sinei Domnica, reclamant Afr`sinei
Anton.
Domnul Simionov Aureliu Petri[or, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 20, bl. 84, sc. B, ap. 1,
este chemat pe data de 24.10.2014, la Judec`toria Rm. Vâlcea, în calitate de pârât, în proces de divor] cu Simionov
Veronica Lavinia, la ora 8.30, dosar nr. 12.013/288/2013.
La data de 12.03.2014 pe rolul Judec`toriei Slobozia, Jud.
Ialomi]a a fost înregistrat dosarul nr. 1400/312/2014, având
ca obiect declararea judec`toreasc` a mor]ii privind persoana disp`rut` Gheorghe Ion, fiul lui Dumitru [i Maria,
n`scut la data de 2 martie 1942, CNP: 1420302212959, cu ultimul domiciliu în Slobozia, str. Ana Ip`tescu, nr. 44, cu invita]ia ca orice persoan` s` comunice instan]ei datele pe
care cunoa[te în leg`tur` cu cel disp`rut, astfel cum
prevede art. 944, alineatul 2, teza final` din noul Cod de
procedur` civil`. Termenul de judecat` este 11.11.2014, C11.
Simionescu F. Ion, cu ltimul domiciliu cunoscut în Canada,
6225 Northerest – Place Opp 216, Montreal – Quebec, cod
H3S2T5 [i cu re[edin]a în Ploie[ti, str. Mihai Eminescu nr. 22,
bl. 9, sc. A, ap. 11, jud. Prahova, este chemat în judecat` la Tribunalul Arge[, în calitate de intimat, pentru recurs anulare
acte de proprietate, în Dosarul civil nr. 3623/205/2011*, cu
termen de judecat` la 19.11.2014, de recuren]ii Pîrnu]` Lucica [i Pîrnu]` Gheorghe.
Rusu Neculai [i Rusu Ecaterina, so]i, cu ultimul domiciliu
cunoscut în strada Ciurchi, nr. 79, Ia[i, cartier Tatara[i,
jude]ul Ia[i, sunt chema]i la Judec`toria sector 6, Bucure[ti
(strada [tirbei Vod`, nr.115, sector 1), în calitate de pârâ]i, în
proces cu Rusu Constanta, dosar nr. 4869/303/2014 -succesiune, la data de 21.10.2014.

DIVERSE
SC Icim Nova SA prin lichidator anun]` vânzarea prin
licita]ie public` a bunului aflat în patrimoniul debitoarei,
pre]ul fiind redus cu 25% din pre]ul stabilit în raportul de
evaluare care a fost aprobat de Adunarea Creditorilor din
data de 25.09.2014. Licita]iile vor avea loc pe data 17.10.2014,
20.10.2014, 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014, 24.10.2014,
27.10.2014, 28.10.2014, 29.10.2014 [i 30.10.2014, orele 13.30 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, strada Ion Maiorescu, bl
33 S1, et. 5, cab.5E. Condi]ii de participare [i rela]ii suplimentare la telefon 0344104525.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale a
falimentului în dosarul nr. 274/105/2012 al Tribunalului Prahova prin sentin]a nr. 1171/08.10.2014 privind pe SC Oniro
SRL, cu urm`toarele termene: depunerea cererilor privind
crean]ele n`scute în cursul procedurii: 21.11.2014, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor este 19.12.2014, depunerea contesta]iilor la
crean]ele n`scute în cursul procedurii: 05.01.2015,
solu]ionarea contesta]iilor la crean]ele n`scute în cursul
procedurii [i pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al crean]elor este 14.01.2015.
Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale a
falimentului în dosarul nr. 274/105/2012 al Tribunalului Prahova prin sentin]a nr. 1171/08.10.2014 privind pe SC Oniro
SRL, cu urm`toarele termene: depunerea cererilor privind
crean]ele n`scute în cursul procedurii: 21.11.2014, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor
este 19.12.2014, depunerea contesta]iilor la crean]ele n`scute
în cursul procedurii: 05.01.2015, solu]ionarea contesta]iilor
la crean]ele n`scute în cursul procedurii [i pentru întocmirea
tabelului definitiv consolidat al crean]elor este 14.01.2015.
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a falimentului prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC Donsal Serv SRL cu sediul în sat M`rginenii de Jos,
comuna Filipe[tii de Târg nr.455, jude]ul Prahova,
J29/567/2012, CUI 30062536, în dosarul 2822/105/2014 aflat
pe rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a-II-a Civil` de Contencios Administrativ [i Fiscal. Termenul limit` pentru înregistrarea crean]elor n`scute dup` data deschiderii
procedurii generale a insolven]ei este 23.10.2014. Termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului suplimentar de crean]e – 21.11.2014, termenul de depunere a contesta]iilor –09.12.2014, termenul
de întocmire a tabelului definitiv consolidat –19.12.2014.
Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pentru data de
09.12.2014. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

SOMA}II
Dosar nr. 1314/265/2014. Soma]ie de uzucapiune. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr. 1314/265/2014,
reclaman]ii Nicolaie Mihai [i Nicolaie Ioana (domicilia]i \n
localit. S\ngeorz-B`i, Str. Vulturilor, nr. 11A, jude]ul Bistri]aN`s`ud), cu solicitat constatarea dob~ndirii de c`tre p~r~]ii
Mihali Ioan [i Mihali Ioana (domicilia]i \n localit. S\ngeorzB`i, Str. Vulturilor nr. 11, jude]ul Bistri]a-N`s`ud) a dreptului
de proprietate, prin uzucapiune, asupra terenului \n
suprafa]` de 1908 mp, arabil, situat \n intravilanul S\ngeorz-B`i, \nscris \n CF nr, 27928, S\ngeorz-B`i nr top 1647 si CF
25217, S\ngeorz B`i, nr top 1648, \ntre vecinii: la N – Spiridon
C`t`lina [i Tah\[ Alexandru, la V- Mici Maxim, la E – Mihali
Ioan, la S – Mihali Emil [i Mihali Ioan. Potrivit sus]inerilor
reclaman]ilor, terenul mai sus descris a fost folosit timp de
peste 30 de ani de p~r~]ii Mihali Ioan [i Mihali Ioana [i

p`rin]ii acestora, care l-au transmis p~r~]ilor \n anul 1960 cu
titlul de zestre la c`s`torie (temei de drept – art. 1452 [i urm.
Cod civil austriac, jonc]iune posesii). |n prezent, acest teren
este folosit \n continuare de reclaman]i, urmare a \ncheierii
unui antecontract de v~nzare-cumpr`re \n luna martie
2013.
România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 2129/265/2013.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce formeaz`
obiectul dosarului nr. 2129/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud,
reclamantul C`lu[ Adrian Ioan cu domiciliul în N`s`ud, str.
Iacob Mure[ianu, bl. 1, sc. D, ap. 8, jud. Bistri]a-N`s`ud a solicitat s` se constate c` defunc]ii Dumitrean Ioan [i Dumitrean Elisabeta au dobândit dreptul de proprietate pe
cale de uzucapiune asupra imobilelor terenuri înscrise în
CF nr. 435 Rebri[oara nr. top. 1508/2 [i 1509/2 [i CF 26277
Rebri[oara nr. top. 1512 [i 1513. Potrivit sus]inerilor reclamantului, posesia imobilelor terenuri anterior redate a fost exercitat` în mod public, pa[nic, continuu, neconturbat [i sub
nume de proprietari de c`tre antecesorii defunc]ilor Dumitrean Ioan [i Dumitrean Elisabeta, înc` înaintea celui deal doilea r`zboi mondial [i pân` la c`s`toria acestora, când
le-au fost transmise cu titlu de zestre [i care dup` preluare,
le-au fost folosit în acelea[i condi]ii ca [i antecesorii, termenul prescrip]iei achizitive împlinindu-se în persoana defunc]ilor Dumitrean Ioan [i Dumitrean Elisabeta. Prin
încheierea de [edin]` de la termenul de judecat` din
25.09.2014, în temeiul dispozi]iile art. 1051 NCPC, instan]a a
dispus emiterea prezentei soma]ii de uzucapiune prin care
se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate dreptul de a face opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud,
în caz contrar, în termen de 6 luni de la publicarea acestei
soma]ii, instan]a va trece la judecarea cauzei. Pre[edinte
Pop Angela-Ta]iana. Grefier Sârbu Valeria.
România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 512/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul
dosarului nr. 512/265/2014, reclamanta Pop Ioana (domiciliul în Runcu Salvei nr. 146) a solicitat constatarea dobândirii
de c`tre tat`l acesteia, defunctul Pop Gheorghe, a dreptului de proprietate, prin uzucapiune, asupra terenului în
suprafa]` de 1889 mp., arabil [i cur]i construc]ii, situat în
intravilanul com. Runcu Salvei, înscris în CF nr. 25149, nr. top.
185, 186, 187/1 (exceptând o cot` tabular` de 1/6); CF nr.
25148, nr. top. 187/2 [i CF nr. 25150, nr. top. 187/3, între vecinii:
la N – Mocodean Petru, la S – Dinca Traian, la E – p`dure, la
V – drum. Potrivit sus]inerilor reclamantei, terenul mai sus
descris a fost folosit timp de peste 30 de ani de tat` acesteia, numitul Pop Gheroghe (decedat în anul 1984, în Runcu
Salvei), înc` dinaintea celui de-al doilea r`zboi mondial, în
mod public, pa[nic [i netulburat în posesie (temei de drept
-art. 1452 [i urm. Cod civil austriac). Dup` decesul acestuia
[i pân` în prezent, terenul (în suprafa]` total` de 2055 mp.)
este folosit de reclamant`, cu titlu de succesiune. Toate persoanele interesate au dreptul de a face opozi]ie [i de a o
înainta Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar, în termen de 6
luni de la publicarea prezentei, instan]a va trece la judecarea cauzei. Judec`tor Corl`]eanu Simina. Data 08.10.2014

ADUNåRI GENERALE
Asocia]ia Taximetri[tilor Independen]i Ploie[ti, cu sediul în
Ploie[ti, Str.B`icoi nr.13, organizeaz` în ziua de 17.11.2014,
Adunarea General` Extraordinar` a membrilor, cu
urm`toarea ordine de zi: -Numirea unui nou Consiliu Director -Stabilirea statutului juridic al membrilor asocia]i, conform Statutului ATI -Modificarea Statutului ATI.

LICITA}II
SC Construc]ii C`i Ferate [i Alte C`i de Comunica]ii SA prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licita]ie public` bunurile debitoarei la pre]ul de evaluare
redus cu 50%. Licita]ia va avea loc în fiecare zi de miercuri
începând cu data de 22.10.2014, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800.
SC Universal Construct Prod SA prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile
debitoarei la pre]ul de evaluare redus cu 50%. Licita]ia va
avea loc în fiecare zi de miercuri începând cu data de
22.01.2014, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.
SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile debitoarei la
pre]ul de inventar. Licita]ia va avea loc în 21.10.2014, ora
10/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii
vânzarea va fi reluat` în ziua de 24.10.2014, 28.10.2014,
31.10.2014 [i 04.11.2014 aceea[i or`, în acela[i loc.
Comuna Miroslava, jud. Ia[i, organizeaz` licita]ie public`
deschis` în data de 05.11.2014 pentru: -Concesionare teren
în suprafa]` de 1000 mp situat în loc. Ciurbe[ti, com.
Miroslava, jud. Ia[i., orele 10.00; -Închiriere spa]iu în
suprafa]` de 6,96 mp situat în sediul administrativ al
Prim`riei comunei Miroslava, jud. Ia[i, orele 11.00; Caietul
de sarcini poate fi ob]inut de la biroul Achizi]ii Publice din
cadrul Prim`riei Comunei Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de sarcini este de 50 lei. Data limit` pentru depunerea
ofertelor 04.11.2014, orele 16.00.
Debitorul Soc. Cooperativa Me[te[ug`reasc` Cerna Or[ova
cu sediul Orsova, str. Decebal, nr.9, jud. Mehedin]i, CIF:
1614688, C25/3/2006, aflat` în procedura de faliment,
dosar nr. 4993/101/2007 prin lichidator judiciar, Consultant
Insolven]` SPRL, cu sediul ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr.7A, jud.Mehedin]i, scoate la vânzare: -Bunul
imobil *Hal` Productie* situat` în Mun.Or[ova,
jud.Mehedin]i, CF:14, num`r cadastral 45, a localit`]ii
Or[ova, în suprafa]` de 293,45 m.p., la un pre] de pornire al

Publicitate

licita]iei de 5900 euro ce se vor achita în lei la cursul BNR
din ziua pla]ii. Licita]ia va avea loc în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.Mehedin]i la data de
31.10.2014 orele 13,00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO20RNCB3530000001090001 deschis la BCR SA, pân` la
începerea licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei [i achizi]ionarea caietului de sarcini.
Rela]ii suplimentare la telefoanele 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din
Mun. Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.Mehedinti.
Lichidator Judiciar, Consultant Insolven]` SPRL
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
Suceava. Serviciul Fiscal Municipal F`lticeni. Nr. 27657 din
13.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2014 luna octombrie ziua 13. În 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` în ziua de 27,
luna octombrie, orele 11.00, anul 2014, \n localitatea
F`lticeni, str. Republicii, nr. 28, la sediul Serviciului Fiscal
F`lticeni, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: SC Vodoil SRL, cu domiciliul
în sat M`lini, com. M`lini, jud. Suceava, CUI – 18719441,
reprezentând: Sta]ie Peco mobil`, an fabrica]ie 2006, pre]
de evaluare/ de pornire a licita]iei 10.700 lei (pre]ul de
pornire a licita]iei nu con]ine TVA); Distribuitor Fadt 2004,
pre] de evaluare/ de pornire a licita]iei 11.500 lei (pre]ul de
pornire a licita]iei nu con]ine TVA). Bunurile imobile de mai
sus sunt grevate de urm`toarele: Creditori: D.G.R.F.P. Ia[i.
Sarcini: Serviciul Fiscal Municipal F`lticeni. 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 prin licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi lucr`toare
precedent` termenului de vânzare, orele 13.00, la sediul
Serviciului Fiscal a mun. F`lticeni – str. Republicii, nr. 28, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din OG nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` cu modificarile [i
complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comer]ului; pentru persoanele jurice 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 vanzare [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 - 173 din OG 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 0230/ 541054, int. 17. Data afi[`rii: 13.10.2014.
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. înreg. 52080 / 15.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile / ansamblu de bunuri imobile. Anul
2014, luna octombrie, ziua 24, 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 24, luna octombrie, 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 Trust Construc]ii SA cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, B-dul. Carol I nr. 3; CUI 1956060: Dosar
executare: 839 – T - 69. Proprietate imobiliar` situat` \n Ia[i,
B-dul. Carol I nr. 3 formata din: Construc]ie industrial` [i
edilitar` - spa]iu birouri (C1/0 – C1/4 - demisol + parter + 4
etaje) cu suprafa]a construit` la sol de 478,60 mp; suprafa]a
desf`[urat` de 2369,63 mp [i suprafa]a util` de 1988,47 mp
constriut` pe teren \n suprafa]` de 478,60 mp, Carte Funciar` nr. 131119. Teren cu suprafa]a de 198 mp, Carte Funciar`
nr. 131653. Teren cu suprafa]a de 60 mp, Carte Funciar` nr.
131654. Pre] de pornire a licita]iei pentru acest imobil este

de 10.589.173 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. Ipotec` rang I – ANAF - Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Ia[i, \nscris` sub nr. 10105/ 16.08.2000;
nr. 18044/ 31.10.2002; nr. 42739/ 23.05.2011;
53493/53495/53496/ 08.06.2012. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, camera 108,
mezanin sau la telefon 0232/ 213332, int. 2113 – cons.Damian
C. *) 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 vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare:
oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei (în contul RO 54TREZ4065067XXX019752,
deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i,
cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de \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 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: 16.10.2014.

pentru sediul social pentru SC Transilvania Fotovoltaic SRL,
având num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J40/4636/2013, Cod Unic de Înregistrare 31477361, având
sediul social: Bucure[ti, sectorul 3, Strada }iglina nr.25. Se
declar` nule.
Pierdut acte proprietate încheiate în 1992 cu SC Orizont SA,
pe numele Bontean {tefan -Str. Dezrobirii, nr.16, bl.25, ap.15,
sector 6, Bucure[ti. Le declar nule.

DECESE

PIERDERI
Pierdut [tampil` p`trat` Drept de Semn`tur` Arhitect
T.N.A. 2828 emis` la data de 01.09.2003 de c`tre Ordinul
Arhitec]ilor din România filiala Bucure[ti, pe numele Dan
[tefan Dilancea. O declar nul`.
PFA Ni]u Gheorghe F40/973/2006, CUI 20755896, sediu
Telita nr. 17 sector 5, Bucure[ti, declar` pierdut [i nul Certificatul Constatator.
Pierdut Contract de Vânzare –Cump`rare duplicat 1 cu nr.
1489/2000 pe numele Maor Maria cu S.C. Orizont S.A. Bucure[ti. Îl declar nul.
Pierdut Dispozi]ie nr. 18119 din 03.07.2014 emis` de Prim`ria
Municipiului Bucure[ti în conformitate cu Legea 10/2001
de restituire imobil în natur`, pe numele Frangoraptis
Olimpia.
Declar furat [i nul Contract de Vânzare Cump`rare locuin]`
–din str. Boteanu nr. 3A, Bucure[ti, sector 1, numele Pop
Marioara.
Veer Star SRL, cu sediul social \n Bucure[ti, Sector 3, Str. Erou
Gheorghe Pan`, nr 10C, camera Nr. 1, J40/9003/2004, CUI
16482631, declar pierdut certificat constatator \nfiin]are
sediu secundar din Bucure[ti, Sector 2, Str. Moroieni nr. 88,
complex City Town, stand CD 03. Declar nul.
Veer Star SRL, cu sediul social \n Bucure[ti, Sector 3, Str. Erou
Gheorghe Pan`, Nr. 10C, camera Nr. 1, J40/9003/2004, CUI
16482631, declar pierdut certificat constator \nfiin]are sediu
secundar din Bucure[ti, Sector 2, Str. Moroieni, Nr. 88, Complex City Town, stand CD 04. Declar nul.
Pierdut certificat de înregistrare [i certificat constatator

BARBU ARMAND CåLINESCU, MA A.R.I.B.A În primele ore ale
zilei de 18-septembrie-2014, s-a stins din viata, în pace, BARBU
ARMAND CåLINESCU, la vârsta de 92 de ani.Singurul fiu al lui
Armand C`linescu, fost Prim Ministru al României în timpul
Regelui Carol II, BARBU ARMAND CåLINESCU [i-a petrecut
mare parte din via]` în Cambridge, Anglia, unde a locuit pân`
la sfâr[itul vie]ii.A fost tat` mult iubit fiicelor sale Alexandra
[i Marina, precum [i bunic drag nepoatei sale Yasmin. Dup`
o slujb` de înmormantare care va avea loc la biserica St.Giles
din Cambridge, Anglia, în data de 16-octombrie-2014, orele
14:00, familia va c`l`tori în România, unde va avea loc o a
doua slujba de înmormântare, în data de 20-octombrie-2014,
orele 14:00, la biserica Sfântul Nicolae, Str.Lahovari, Nr.12,
Curtea de Arge[. Înmormantarea va avea loc la mausoleul
familiei din Cimitirul Municipal Curtea de Arges. Dumnezeu
s` îl odihneasc`! Pentru informa]ii suplimentare, v` rugam s`
contacta]i compania de pompe funebre "ANTHONY".
+40219891

Publicitate

