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OFERTE SERVICIU
Persoan` fizic`, cu domiciliul în mun. Ia[i, angajeaz`
guvernant` cunosc`toare de limba englez`, cu
studii medii (liceu). Rog seriozitate [i implicare.
A[tept CV la fax: 0232.232.003.

Proto Technology are ca principal domeniu de activ-
itate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e,
numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale com-
pozite, cu prec`dere în industria auto. C`ut`m per-
soan`, femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în
matri]are, machetare [i prototipare, desen tehnic [i
lucrul cu unelte manuale. Pentru mai multe in-
forma]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa
contact@prototechnology.ro. 

PRESTåRI SERVICII
Credite de nevoi personale cu aprobare ultra rapid`!
Dobânda de la 8,5%. 021.317.77.77, frfs.ro

VÂNZåRI DIVERSE

La târgul de carte Bucure[ti; În libr`riile din capitala
de jude], 0761.674.276

VÂNZåRI TEREN
Lip`ne[ti, Prahova, 15 km Ploie[ti, 7600 mp, de-
schidere 36 m, negociabil. 0752183419.

CITA}II
Se citeaz` mo[tenitorii lui  Cervenciuc Antoneta, de-
cedat` la 05.09.2013 în Tulcea, la sediul Biroului No-
tarial Porfir Alexandru din Tulcea, str. P`cii nr.14, în
data de 15.12.2014.

Se citeaz` M`linici C`t`lin în calitate de succesibil al
defunctului M`linici Gheorghe, decedat la
14.05.2013 în Tulcea pentru ziua de 13.01.2015, ora 12,
la sediul Biroului Notarial Porfir Alexandru din Tul-
cea, str. P`cii  nr.14.

Costache Titus Lucian, în calitate de pârât, este
chemat în judecat` în dosarul 7890/278/2014 al
Judec`toriei Petro[ani cu termen la data de
11.12.2014, având ca obiect divor].

B`lan Elena citeaz` pe para]ii {cortanu Constantin
domiciliat in com. Poduri, sat Prohoze[ti, jud. Bac`u
[i Velichi Olimpia domiciliata \n com. Bere[ti Tazl`u,
jud. Bac`u, in dosarul 1886/260/2014 obiect servi-
tute la Judec`toria Moine[ti termen 16.01.2015. 

Stanca Vasile, domiciliat în jud. Vâlcea, com. Bude[ti,
citeaz` pe numi]ii Enescu Vasile [i Enescu Simona,
administratori ai SC Azochimica SRL, cu domiciliul
în Rm. Vâlcea, la Tribunalul Rm. Vâlcea, în dosar nr.
14539/288/2012, cu termen în 08.12.2014, obiect: pre-
ten]ii, restituire bani.

Reclaman]ii: Pi[leag Anca – Laura [i Pi[leag Costinel
- Ciceroni solicit` chemarea în judecat` a pârâ]ilor:
Oarg` Simona [i Mazza Cristian, pentru
solu]ionarea Dosarului nr. 11122/278/2013 la
Judec`toria Petro[ani av`nd ca obiect ie[ire din indi-
viziune, pentru data de 27.11.2014, ora 10:30.

P`limariu Monica este chemat` la Tribunalul Ia[i,
pentru ziua de 27.11.2014, orele 8.30, \n dosarul nr.
5935/245/2012, cauza av~nd ca obiect pretentii
daune morale, in contradictoriu cu Balcan Elena.

DIVERSE
Vasilescu Elena, cu domiciliul necunoscut, este
chemat` la data de 28.11.2014, ora 10:0, la cimitirul
Re\nvierea Bucure[ti pentru concesionarea unui loc
de veci.

SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anun]`
vânzarea prin licita]ie public` a imobilului situat în
com. Drajna, sat Drajna de Sus, jud. Prahova, com-
pus din teren în suprafa]` de 3.371 mp [i construc]iile
situate pe acest teren la pre]ul de 121.582,5 lei (plus
TVA ), respectiv 150.762,3 lei (inclusiv TVA). Pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 35 % din pretul sta-
bilit prin raportul de evaluare conform Adunarilor
Creditorilor din data de 09.04.2014 si 13.11.2014.
Licita]iile vor avea loc pe data de: ……………….orele
12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5, cab.
5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344-104.525.

SOMA}II
Judec`toria Zimnicea, jude] Teleorman, prin
încheierea din data de 10 septembrie 2014 s-a dis-
pus emiterea soma]iei privind pe reclaman]ii Badea
Florea [i Badea Lucia, ambii cu domiciliul în ora[ul
Zimnicea, B-dul Republicii, nr. 147, jude]ul Teleorman,
având domiciliul ales la Cabinetul Individual de av-
ocatur` Neagu Daniela-Anca, ora[ul Zimnicea,
strada Sf. Împ`ra]i, nr. 4, jude]ul Teleorman [i pârâta
Ora[ul Zimnicea - prin primar, cu sediul în Zimnicea,
strada Giurgiu, nr. 1, jude]ul Teleorman care invoc`
posesia continu`, util`, netulburat` [i sub nume de
proprietar asupra imobilelor de peste 30 de ani, c`
posed` imobile, cas` de locuit, construit` din
p`mânt b`tut [i acoperit` cu ]igl`, format` din dou`
camere [i sal`, precum [i a suprafe]ei de 298 mp,
teren intravilan aferent casei de locuit cu
urm`toarele vecin`t`]i:la N - Dr`ghici Maria, la E -
Dr`ghici Maria, la S - B-dul Republicii [i la V - Clim
Floarea, imobile situate în ora[ul Zimnicea, str. B-dul
Republicii, nr. 147. To]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie,
se vor adresa instan]ei în scris, cu precizarea c`, în
caz contrar se va trece la judecarea cererii.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i, organizeaz` licita]ie
public` deschis`, în data de 11.12.2014, orele 10.00,
pentru concesionare teren în suprafa]a de
9235,62mp, domeniul privat al comunei Miroslava,
sat Miroslava, jude]ul Ia[i situat în T56, nr. Cadas-
trale: 826/1/6- 600mp, 822/1/26- 990mp,
823/1/1/1/8- 715mp, 837/1/2- 941,5mp, 822/1/2-
990mp, 824/1/1/20- 782mp, 826/1/14- 600mp,
826/1/1- 728mp, 827/1/18- 670mp, 830/1/9- 600mp,
837/1/1- 1019,12mp, 825/1/1/9- 600mp. Caietul de
sarcini poate fi ob]inut de la Biroul achizi]ii publice
din cadrul Prim`riei com. Miroslava, jude]ul Ia[i. Cos-

tul Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limit`
pentru depunerea ofertelor 10.12.2014, orele 14.00. 

Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri Craiova, cu
sediul \n Craiova, str. Calea Severinului nr. 17, orga-
nizeaz` procedura de licita]ie public` deschis` cu
preselec]ie, cu oferta scris` \n plic \nchis [i sigilat, la
sediul s`u, pentru t`iere [i valorificare mas` lem-
noas` 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 29.12.2014, ora 10:30 , documenta]ia de prese-
lec]ie se va depune p~n` la data de 22.12.2014, ora
09:00. Preselec]ia se va desf`[ura la data de
22.12.2014, 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 desf`[urarea
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, \ntre orele 8:00 –
15:30.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al SC Casa Pandora SRL desemnat
prin încheierea de [edin]` din data de 28.11.2013, pro-
nun]at` în Dosar nr. 29849/3/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în propri-
etatea SC Casa Pandora SRL constând în spa]iu com-
ercial (construc]ie provizorie cu un regim de
în`l]ime P, cu o suprafa]` construit` de 245 mp) sit-
uat în Parcul A.I. Cuza, Sector 3, Bucure[ti, în valoare
total` de 9.277 ron, conform regulamentului apro-
bat în adunarea creditorilor din data de 14.11.2014..
Vânzare a bunului imobil apar]inând societ`]ii falite
se va organiza în data de 25.11.2014 ora 15,00 prin
licita]ie public` cu strigare. În cazul în care bunul nu
se va vinde la primul termen de licita]ie, se vor orga-
niza înc` 2 (dou`) licita]ii s`pt`mânale, în dat` de
16.12.2014 [i în dat` de 06.01.2015 la aceea[i ora [i în
acelea[i condi]ii. Locul de desf`[urare a licita]iilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sec-
tor 3, unde se vor depune documentele de înscriere
la licita]ie men]ionate în caietul de sarcini, cel târziu
pân` în preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pre]ul acestora, condi]iile de în-
scriere la licita]ie precum [i modul de organizare a
acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei pentru
fiecare bun imobil. Achizi]ionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la
licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
021.227.28.81.

Comuna Batar, cu sediul în loc. Batar, nr.404, orga-
nizeaz` licita]ia public` deschis`: I) Obiectul licita]iei
publice: 1. Închirierea spa]iului pe o perioad` de 3
ani, situat în sat Batar, nr. 27, având destina]ia ser-
vicii de utilitate public`. II) Organizatorul licita]iei:
Comuna Batar. III) Procedura de închiriere: licita]ie
public` deschis`, cu ofert` în plic închis. IV) Pre]ul
de pornire a licita]iei: 1 Euro/mp /lun`. Valoarea ad-
judecata a chiriei aferent` contractului de închiriere
se va actualiza anual cu nivelul indicelui general al
pre]urilor de consum din perioada anterioar`. V) In-
struc]iunile de organizare [i desf`[urare a proce-
durii: se pot ob]ine în baza unei solicit`ri scrise de la
sediul prim`riei, loc.Batar, nr.404. VI) Garan]ia de
participare: 100 lei, achitat` prin virament bancar
în contul RO82TREZ0835006XXX000032 deschis la
Trezoreria Salonta sau numerar depus la casieria
Prim`riei Batar. VII) Termenul limita de depunere a
ofertelor: 27.11.2014, ora 16.00. VIII) Valabilitatea
ofertelor: ofertele r`mân valabile pe perioada de
60 de zile de la data deschiderii acestora. IX) De-
schiderea ofertelor: 28.11.2014, ora 10.00, la sediul
Prim`riei Batar, localitatea Batar, nr.404. X)
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la sediul
prim`riei.

Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” - SA cu
sediul în Bucure[ti, Bd.Iuliu Maniu nr.244 D, sector
6, scoate la vânzare prin licita]ie cu depunere de
ofert` în plic închis, urm`toarele utilaje–ma[ini ti-
pografice: - Hercules Elite, Stan]a Bacher RIP Delta
Tower HQS, Delta WS-2000, multilink – Hercules +
accesorii, pre] pornire 5.453 euro f`r` TVA; - Impri-
mant` Creo Scitex Iris 4 PRINT, pre] pornire 1.398
euro f`r` TVA; - Ram` automat` de copiat pl`ci,
model Lastra EM II 110, pre] pornire 1.059 euro f`r`
TVA. Oferta se va depune pân` la data de 02.12.2014,
orele 12.00 prin po[t` sau direct la pct. lucru din Bd.
Iuliu Maniu nr.224 , sector 6, Bucure[ti. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 02.12.2014, orele 12.30
la sediul C.N.“Imprimeria Na]ional`-SA. Docu-
menta]ia de atribuire se poate ob]ine de la sediul
C.N.IN- S.A. din data de 20.11 – 28.11.2014, de luni pân`
joi(orele 08.00-16.00), vineri (orele 08.00-13.00) sub
condi]ia prezent`rii B.I./C.I. (original [i copie) [i a
unei împuterniciri acordate de c`tre reprezentantul
legal în acest scop. Informa]ii suplimentare: Adrian
Achim/Adrian Vlad- tel. 021/434.88.05 – 09. 

Compania Na]ional` “Imprimeria Na]ional`” - S.A.
cu sediul în Bucure[ti, Bd.Iuliu Maniu nr.244 D, sec-
tor 6, scoate la vânzare prin licita]ie cu depunere de
oferta în plic închis: - autovehicul Dacia 1310 L, pre]
pornire 100 euro f`r` TVA; - autovehicul Nubira II
CDXM, pre] pornire 600 euro f`r` TVA. Oferta se va
depune pân` la data de 02.12.2014, orele 09.00 prin
po[t` sau direct la pct. lucru din Bd. Iuliu Maniu
nr.224 , sector 6, Bucure[ti. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 02.12.2014, orele 09.30 la sediul
C.N.“Imprimeria Na]ional`-S.A. Documenta]ia de
atribuire se poate ob]ine de la sediul C.N.IN- S.A. din
data de 20.11 – 28.11.2014, de luni pân` joi (orele
08.00-16.00), vineri (orele 08.00-13.00), sub condi]ia
prezent`rii B.I./C.I. (original [i copie) [i a unei împut-
erniciri acordate de c`tre reprezentantul legal în
acest scop. Informa]ii suplimentare: Adrian
Achim/Adrian Vlad- tel. 021/434.88.05 – 09.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Carmen-
gen Exclusiv SRL Pite[ti, dosar nr. 818/1259/2013, Tri-
bunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data de
05.12.2014, ora 12,00 la sediul lichidatorului din Câm-
pulung, str. Republicii, nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie
public` pentru vânzarea urm`toarelor bunuri: a)
autoutilitar` Dacia Logan - 8145 lei; b) utilaje patis-
erie: malaxor - 495 lei; mixer planetar - 225 lei; cup-
tor Leventi 2 buc. a 4545 lei buc. Pre]urile sunt f`r`
TVA. Rela]ii la telefon 0744.780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Fashion
Club By Anelisse For You SRL Pite[ti, dosar
nr.59/1259/2014, Tribunalul Specializat Arge[, orga-
nizeaz` în data de 05.12.2014, ora 13,00 la punctul de
lucru al lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii
nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru vân-
zarea stocului de m`rfuri textile pentru b`rba]i,
femei [i copii, în valoare total` de 9.559 lei, f`r` TVA.
Lista m`rfurilor poate fi consultat` la sediul lichida-
torului. Rela]ii la telefon 0744.780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Proiect
Arhi Struct SRL cu sediul în Priboieni, sat Valea Popii,
nr.49, jud. Arge[, CUI 16393593, Dosar
240/1259/2009 pe rolul Tribunalul Specializat Arge[,
organizeaz` în data de 05.12.2014, ora 11,00, la sediul
lichidatorului  din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35,
et.2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea

imobilului “Teren arabil intravilan” în suprafa]` de
6420 mp, situat în comuna Mo[oaia, sat Hin]e[ti,
punct Acas`, jud. Arge[. Pre]ul de pornire este de
54.400 Euro f`r` tva. Ofertan]ii trebuire s` depun`
pân` la începerea licita]iei o garan]ie de 10% din val-
oarea imobilului în contul
RO48BITRAG1RON032083CC01 deschis la Veneto
Banca Pite[ti. Rela]ii la telefon 0744.780648.

Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al SC Escape B
25 Impex SRL Bucure[ti, CUI 9817475, Dosar
1041/1259/2011 pe rolul Tribunalul Specializat Arge[,
organizeaz` în data de 08.12.2014, ora 12,00, la sediul
lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35,
et.2, jud. Arges, licita]ie public` pentru vânzarea
urm`toarelor bunuri: 1.Teren intravilan drum acces
în suprafa]` de 987,35 mp + Castel de ap` situat în lo-
calitatea Voluntari, [oseaua de centur`, nr.2-4, jud.
Ilfov, la pre]ul de 11.078 euro f`r` tva. 2. Autoutilitar`
Matiz, 2 buc. la pre]ul de 1820 lei [i 2100 lei f`r` TVA
[i autoturism Matiz, la pre]ul de 2800 lei f`r` TVA.
Ofertan]ii trebuie s` depun` pân` la începerea
licita]iei o garan]ie de 10% din valoarea bunurilor în
contul RO42PIRB0306737768001000 deschis la Pi-
raeus Bank Mioveni. Rela]ii la telefon  0744.780648.

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. ?nreg. SFH 46319 din 17.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2014, luna Decembrie, ziua
02, ora 10. ?n temeiul art. 162, alin.(2) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de 02, luna De-
cembrie, anul 2014, orele 10, \n localitatea Hârl`u,
str. [tefan Cel Mare [i Sfânt nr. 92, se vor vinde prin
vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri imobile: 1.
proprietate a debitorului Gheorghi]` Simfora cu
domiciliul fiscal \n localitatea Hârl`u, Str. Petru Rare[
nr. 16, Jud. Ia[i, num`r dosar de executare silit`
2530725270019, CNP 2530725270019. a) Una cas` de
locuit situat` \n ora[ul Hârl`u, Str. Petru Rare[ nr. 16,
Jud. Ia[i \n suprafa]` de 68,50 mp; b) Teren intravilan
\n suprafa]` de 600 mp, situat \n localitatea Hârl`u,
str. Petru Rare[ nr. 16, Jud. Ia[i. Pre]ul de de pornire al
licita]iei pentru acest imobil este de 208.500 lei (ex-
clusiv TVA). Creditori, Sarcini: 1. ANAF - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang I -
Parchetul de pe lâng` Tribunalul Ia[i. *) cota de tax`
pe valoare ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabil` \n conformitate cu
prevederile Legii 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`
\n[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
\nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]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` ter-
menului 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 str̀ ine, actul
de \nmatriculare tradus \n limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; 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-
soan` interpus`, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat \n acest scop.
|mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile
art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0232/ 720728, interior 112. Data
afi[`rii: 20.11.2014.

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. \nreg. SFH 46318 din 17/11/2014. Anun]
privind vânzarea pentru bunuri mobile. |n temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` \n ziua de 02, luna Decembrie, anul
2014, ora 10, \n localitatea 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 deb-
itorului SC Nathalie D SRL cu domiciliul fiscal \n local-
itatea Hârl`u, num`r dosar de executare silit` 68/
2001, cod de identificare fiscal` 8932204. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor in-
dica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul): Agregat cazan abur satu-
rat tip Sigma. Pre]ul de evaluare sau de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA, este de: 8.500 lei. Cota TVA:
2040 lei. 2. proprietate a debitorului St`nescu Petru
cu domiciliul fiscal \n localitatea Hârl`u, Str. P`storel
Teodoreanu, nr. 38, num`r dosar de executare silit`
6641/ 2010, cod de identificare fiscal`
1730628220050. Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i priv-
ilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul):
Autoturism Daewoo Cielo, nr. \nmatriculare IS 99
JON. Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, ex-
clusiv TVA, este de: 2.040 lei. Cota TVA: 490 lei. 3.
proprietate a debitorului St`nescu Drago[ cu domi-
ciliul fiscal \n localitatea Hârl`u, Str. P`storel Teodor-
eanu, nr. 5, num`r dosar de executare silit` 2349/
2008, cod de identificare fiscal` 1871028226834. De-
numirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor
indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul): Autoturism Daewoo Es-
pero, nr. \nmatriculare IS 87 DRG. Pre]ul de evaluare
sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de: 3.703
lei. Cota TVA: 889 lei. 4. proprietate a debitorului
Fotea Constantin cu domiciliul fiscal \n localitatea
Pârcovaci, num`r dosar de executare silit` 2229/
2008, cod de identificare fiscal` 1710811220030. De-
numirea bunului mobil, descriere sumar`: (se vor
indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul): Pre]ul de evaluare sau de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de: Cota TVA:
Combin` audio Vide Philips - 420 lei. 101 lei; Televizor
color marca LG – 84 lei. 20 lei; Bibliotec` Ina cire[ 4
corpuri – 420 lei. 101 lei; Recamier 2 persoane – 84

lei. 20 lei; Recamier 2 persoane – 84 lei. 20 lei; Fo-
toliu – 21 lei. 5 lei; Fotoliu – 21 lei. 5 lei; Televizor
marca Orion – 42 lei. 10 lei; Mobilier 3 corpuri pal –
420 lei. 101 lei. - Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mo-
bile sunt cele prev`zute de Legea 571/ 2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, \nainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i \n cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare 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); \mput-
ernicirea 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`, repub-
licat` \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 intere-
sat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n conformi-
tate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2) lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0232/ 720728, interior
112. Data afi[`rii: 20.11.2014.

I. SC Servagromec SA - societate \n faliment,
reprezentat` legal de lichidator judiciar Projuridic
IPURL, organizeaz` licita]ie public` deschis` cu stri-
gare, \n zilele de 28 noiembrie, 5 [i 12 decembrie
2014 ora 13:00 la sediul filialei UNPIR Arge[, din
mun. Pite[ti, str. Egalit`]ii  nr.33, et.3, birou 7, jud.
Arge[, pentru vânzarea urm`toarelor bunuri, pe
grupe, dup` cum urmeaz`: - grupa 1 al cârei pre] de
pornire licita]ie este de 18470 lei f`r` TVA compusa
din teren cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de
7789 mp identificat prin num`r cadastral  81124 sit-
uat in comuna  Moz`ceni, sat Malu Ro[u; - grupa 2
al cârei pre] de pornire licita]ie este de 55520 lei f`r`
TVA compusa din teren cur]i construc]ii in suprafa]a
m`surata de 10048 mp si construc]iile situate pe
acesta identificate prin num`r cadastral 81123 situat
\n comuna Moz`ceni, sat Zidurile; - grupa 3 al cârei
pre] de pornire licita]ie este de 439645 lei f`r` TVA
compusa din: teren cur]i construc]ii in suprafa]a
m`surata de 12438 mp si construc]iile situate pe
acesta identificate prin num`r cadastral 80663, plat-
forma betonata, împrejmuiri; teren cur]i construc]ii
in suprafa]a m`surata de 1637 mp si construc]iile sit-
uate pe acesta identificate prin num`r cadastral
80611, împrejmuire sec]ie; bunuri mobile ce se afl`
in atelierul mecanic: electrocompresor aer; transfor-
mator sudura 4 buc`]i; strung paralel; freza orizon-
tala; polizor electric 4 buc; fier`str`u alternativ; grup
sudura motor termic; ma[ina dozat suc; banc cen-
tricubat pompa injec]ie; pod rulant; banc de lucru
cu menghina 3 buc; masa sudura cu ventilator 2 buc;
dulap metalic 3 buc; alte bunuri ce se afla pe cele 2
terenuri: 6 buc grapa stelata GS -1,2; ma[ina de
împr`[tiat gunoi MIG 6 situate in comuna  Slobozia,
sat Slobozia; - grupa 4 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 73610 lei f`r` TVA compusa din:  teren cur]i
construc]ii in suprafa]a m`surata de 15897 mp si
construc]iile situate pe acesta identificate prin
num`r cadastral 80634, situate \n comuna Slobozia,
sat Slobozia; Men]ionez ca pe teren se afl` 2 con-
struc]ii (castel apa + pu] forat la mare adâncime) ce
apar]in Prim`riei Slobozia [i nu fac obiectul prezen-
tei vânz`ri. - grupa 5 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 15680 lei f`r` TVA compusa din: teren cur]i
construc]ii in suprafa]a m`surata de 4003 mp si îm-
prejmuire plasa sarma situata pe acesta, identificat
prin num`r cadastral  80664 situat \n comuna
Slobozia, sat Slobozia; Men]ionez ca pe teren se afl`
1 construc]ie (moara)  ce nu apar]ine SC Serva-
gromec SA - societate \n faliment [i nu face obiectul
prezentei vânz`ri. - grupa 6 alte bunuri ce se vând
individual al c`ror pre] de pornire licita]ie f`r` TVA
este: microcalculator PS Nitron pre] 143 lei; impri-
manta  Citizen pre] 30 lei; 2 televizoare alb negru
pre] 75 lei/buc; tractor U 650 M pre] 990 lei; ma[ina
afinat solul MAS 60 pre] 413 lei; 1 buc sem`n`toare
SPC 8 pre] 1110 lei; 2 buc ma[ina amendamente MA
3,5 pre] 1688 lei/buc; instala]ie erbicidat part. IEP
500 pre] 405 lei; vindrover E–302 numai structura
metalica pre] 1500 lei; remorca  2 RBB – 5,1 pre] 1200
lei; ridic`tor hidraulic 1 to. pre] 500 lei.” II. „SC Ser-
vagromec SA - societate in faliment, reprezentata
legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL , orga-
nizeaz` licita]ie publica deschisa cu strigare , in zilele
de 16, 23 si 30 ianuarie 2015 ora 13:00 la sediul fil-
ialei UNPIR Arge[, din mun. Pite[ti, str. Egalit`]ii
nr.33, et.3, birou 7, jud. Arge[, pentru vânzarea
urm`toarelor bunuri: - teren cur]i construc]ii in
suprafa]a m`surata de 1955 mp si construc]ia situ-
ata pe acesta identificat prin num`r cadastral  80321
situat in comuna  Teiu , jud. Arge[ al cârui pre] de
pornire licita]ie este de 119204 lei f`r` TVA. - teren
cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de 8315 mp
identificat prin num`r cadastral  80728 situat \n co-
muna Barla, jud. Arge[, al cârui pre] de pornire
licita]ie este de 36497 lei f`r` TVA.” Ofertan]ii vor
trebui sa depun` o cerere de participare la licita]ie
care s` cuprind` grupa sau bunul individual pentru
care liciteaz` , si sa fac` dovada achit`rii unei
cau]iunii de minim 10% din pre]ul de pornire
licita]ie a grupei sau bunului individual ofertate , in
contul SC Servagromec SA  nr. RO43 BUCU 1091 2134
8609 0RON  deschis la Alpha Bank Romania SA su-
cursala Pite[ti pan` in ziua licita]iei ora.12.00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine zilnic intre orele 10 - 14 la
telefon 0729 980 402.

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. Dosar de executare nr.
1520116227782, 1710302221154, 2830205226777,
1760715090065, 1751108221229, 2780613221195. Nr.
înreg. 71679/18.11.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile, Anul 2014, luna decembrie,
ziua 04, ora 10. În temeiul art. 162 alin. (1) din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 04, luna decembrie, anul
2014, ora 10, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr.
26, se vor vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1.1. Udis-

teanu (fosta Suleap) Sabina Elena cu domiciliul fis-
cal în localitatea Ia[i, Str.  P`curari, nr. 114, bl. 581, et.
1, ap. 4, jud. Ia[i, pentru debitorul Birou Notar Public
Suleap Mihai, cod de identificare fiscal` 21033485,
cu sediul în municipiul Ia[i, str. P`curari nr. 122, bl.
582, sc. B, parter, jud. Ia[i: -Terenul în suprafa]` de
13.600 mp, situat în extravilanul com. Probota, jud.
Ia[i, având categoria de folosin]` arabil, nr. cadastral
254, înscris în Cartea Funciar` nr. 60009 (nr. CF vechi
172) a loc. Probota, evaluat la suma de 135.892 lei. -
Terenul în suprafa]` de 13.400 mp, situat în extravi-
lanul com. Probota, jud. Ia[i, amplasat în tarlaua 111,
parcela 1 (1043/11), având categoria de folosin]` ara-
bil, nr. cadastral 245, înscris în Cartea Funciar` nr.
60003 (nr. CF vechi 168) a loc. Probota, evaluat la
suma de 135.892 lei. -Terenul în suprafa]` de 8.800
mp, situat în extravilanul com. Probota, jud. Ia[i, am-
plasat în tarlaua 111, parcela 1 (1043/12), având cate-
goria de folosin]` arabil, nr. cadastral 246, înscris în
Cartea Funciar̀  nr. 60002 (nr. CF vechi 168) a loc. Pro-
bota, evaluat la suma de 87.930lei. -Terenul în
suprafa]` de 6.400 mp, situat în extravilanul com.
Probota, jud. Ia[i, amplasat în parcela 1 (1923/1/1),
având categoria de folosin]` arabil, nr. cadastral 220,
înscris în Cartea Funciar` nr. 60008 (nr. CF vechi 237)
a loc. Probota, evaluat la suma de 63.949 lei. 1.2. Iva-
suc Cornelia cu domiciliul fiscal în str. P`curari nr. 114,
bl. 581, et. 1, ap. 3, jud. Ia[i, pentru debitorul Birou
Notar Public Suleap Mihai, cod de identificare fis-
cal` 21033485, cu sediul în municipiul Ia[i, str. P`cu-
rari nr. 122, bl. 582, sc. B, parter, jud. Ia[i: -Terenul în
suprafa]` de 2542 mp situat în extravilanul com.
Aroneanu, jud. Ia[i, având categoria de folosin]` ara-
bil, cu nr. cadastral 61211, înscris în Cartea Funciar`
nr. 61211 (nr. CF vechi 697) a loc. Aroneanu, evaluat
la suma de 95.904 lei. 1.3. Ciobanu Iulian Marius cu
domiciliul fiscal în str. Ciurchi nr. 113, bl. F2, sc. C, et.
4, ap. 1, jud. Ia[i, pentru debitorul Birou Notar Public
Suleap Mihai, cod de identificare fiscal` 21033485,
cu sediul în municipiul Ia[i, str. P`curari nr. 122, bl.
582, sc. B, parter, jud. Ia[i: -Terenul în suprafa]` de
10.000 mp, situat în extravilanul com. Popricani, jud.
Ia[i, având categoria de folosin]` arabil, amplasat în
parcela 1 (719/5/1), cu nr. cadastral 599, înscris în
Cartea Funciar` nr. 60194 (nr. CF vechi 514) a loc.
Popricani, evaluat la suma de 165.942 lei. -Terenul în
suprafa]` de 10.000 mp, situat în extravilanul com.
Popricani, jud. Ia[i, având categoria de folosin]` ara-
bil, amplasat în parcela 1 (719/5/2), cu nr. cadastral
600, înscris în Cartea Funciar` nr. 60198 (nr. CF vechi
516) a loc. Popricani, evaluat la suma de 165.942 lei.
-Terenul în suprafa]` de 10.000 mp, situat în extrav-
ilanul com. Popricani, jud. Ia[i, având categoria de
folosin]` arabil, amplasat în parcel 1 (719/5/3), cu nr.
cadastral 601, înscris în Cartea Funciar` nr. 60193 (nr.
CF vechi 515) a loc. Popricani, evaluat la suma de
165.942 lei. Bunurile imobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele sarcini: 1. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, Contractele de
ipotec` imobiliar` nr. 645/2013, nr. 647/2013, nr.
649/2013. *)Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pen-
tru vânzarea bunurilor mobile/ imobile  este de 24%
în conformitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i com-
pletarea 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. 2.
Tomaseschi Sava –Dragomir cu domiciliul fiscal în
localitatea Ia[i, str. Minervei  nr. 8, bl. 845, sc. A  et. 3,
ap. 9: -Teren în suprafa]` de 814 mp situat în intrav-
ilanul Municipiului Ia[i, zona Bucium, identificat cu
num`r cadastral al bunului imobil 15575, sector
cadastral 138, categoria de folosin]` -cur]i
construc]ii, amplasat în parcela 1 (5097) [i dou` be-
ciuri având numere de construc]ii C1 [i C2. Pre] de
pornire a licita]iei 54.347 lei. Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - pro-
ces verbal de sechestru nr. 179564 din 12.06.2013.
*)Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% în con-
formitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr.
58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri finan-
ciar -fiscale care a fost publicat` în Monitorul Oficial
nr. 431 din 28.06.2010. 3. Qamar (Iovita) Alexandra
Vasiliana cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, bd.
Mangeron nr. 26, bl. A6, sc. A, et. 3, ap. 14. -Teren în
suprafa]` de 2617 mp (Arabil -2302,48 mp, fânea]` -
132,66 mp, drum -181,86 mp.) situat în extravilan
com. Bârnova, jud. Ia[i cu num`rul cadastral al cor-
pului de proprietate 2694, înscris în Cartea Funciar`
nr. 66130 (provenit` din conversia de pe hârtie a CF
2748) a com. Bârnova, jud. Ia[i, de]inut în baza con-
tractului de vânzare -cump`rare nr. 3602/21.07.2006
emis de BNP Sora Barzu. Pre] de pornire a licita]iei
24.375 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este gre-
vat de urm`toarele sarcini: Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Ia[i, proces verbal de sechestru
nr. 201302 / 29.07.2013. -Teren în suprafa]` de 10.000
mp situat în extravilan com. Popricani, jud. Ia[i
având categoria de folosin]` arabil, cu num`rul
cadastral al corpului de proprietate 926, înscris în
Cartea Funciar` nr. 61311 (provenit` din conversia de
pe hârtie a CF1092) a com. Popricani, jud. Ia[i,
de]inut în baza contractului de vânzare cump`rare
2877/04.06.2007 emis de BNP Barzu. Pre] de pornire
a licita]iei 6.250 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini: Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, proces verbal de
sechestru nr. 201302 / 29.07. 2013. *)Cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mo-
bile/ imobile este de 24% în conformitate cu preved-
erile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pentru
modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -fiscale
care a fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431 din
28.06.2010. 4. Anghelache Marius Marian cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Canta nr. 53, bl. 521,
sc. A, et. 2, ap. 2: - bun propriu - cota parte 1/2 propri-
etate a numitului Anghelache Marius –Marian din
terenul în suprafa]` de 5.000 m.p. situat în  com.
Miroslava, înregistrat în Cartea Funciar` sub nr. 4670
a com. Miroslava, dobândit în baza contractului de
vânzare cump`rare nr. 3.104/18.08.2006 la BNP Ma-
covei Raluca Mihaela, nr. cadastral  4.390 care se
compune din: -p 1 (2058/14) -parcel` arabil` extrav-
ilan în suprafa]` de 3.476 m.p.; -p 2 (2058/15) -par-
cel` livezi în suprafa]` de 1.524 m.p. Pre] de pornire
a licita]iei 5.512 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini: - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i -proces verbal de
sechestru nr. 34486 din 06.08.2009. *)Cota de tax`
pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile/ imobile este de 24% în conformitate cu
prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pen-
tru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -fiscale
care a fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431 din
28.06.2010. 5. Chipiristeanu Petrica Gabriel cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Splai Bahlui nr. 27, bl.
B6, et. 5, ap. 21: - 1/2 din bunul imobil - teren extrav-
ilan în suprafa]` de 1001 mp, situat în localitatea
Tome[ti, jude]ul Ia[i, întabulat în CF 61523 com.
Tome[ti provenit` din conversia de pe hârtie a CF
3845, nr. cadastral (1843-1844-1866) 14, bun comun
de]inut în coproprietate de c`tre debitorul Chipiris-
teanu Petrica Gabriel [i Chipiristeanu Elena Alexan-
drina. Pre] de pornire a licita]iei 5.850 lei. Bunul
imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Sarcini: 1. Administra]ia
Finan]elor Publice a Municipiului Ia[i - Sechestru nr.
21897 din 24.05.2012. *)Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imo-

bile este de 24% în conformitate cu prevederile Or-
donan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea
[i completarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul Fis-
cal [i alte m`suri financiar -fiscale care a fost publi-
cat` în Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 6.
Filimon Ana Cristina Vladina, cu domiciliul fiscal în
localitatea Ia[i, str. Dimine]ii nr. 2, Bl. 787, sc. A, ap. 7.
-spa]iu comercial, situat în municipiul Ia[i, Str. G`rii
nr. 17, bl. L9, et. mezanin, adresa din CF Hârtie este
Str. G`rii nr. 17-19, tr. 2, intabulat în Cartea Funciar`
nr. 130137-C1-U6 a municipiului Ia[i, provenit` din
conversia de pe hârtie a CF nr. 7083, cu suprafa]` de
97 mp, intabulare drept de proprietate, dobândit
prin construire, cota actual` 1/1, act – autoriza]ie de
construire nr. 70, 01.02.2001, emis de prim`ria mu-
nicipiului Ia[i; Pre] de pornire a licita]iei 345.750 lei.
Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Sarcini: 1) Volksbank Romania
SA, Contract de ipotec` nr. 1541/09.08.2005 din
09.08.2005, emis de BNP Pavel, înregistrat sub nr.
21008/09.08.2005. 2) Volksbank Romania SA, Con-
tract de ipotec` nr. 4388 din 22.11.2006, emis de BNP
Coste, înregistrat sub nr. 56147/23.11.2006. 3) Volks-
bank Romania SA, Contract de ipotec` nr. 4643 din
11.12.2006, emis de BNP Coste, înregistrat sub nr.
59985/12.12.2006. 4) soma]ie imobiliar` nr.
511/PF/2011, din 29.11.2011, emis` de Biroul Executoru-
lui Bancar Onu Vasile în favoarea Volksbank Roma-
nia SA, înregistrat` sub nr. 119342/19.12.2011. 5)
Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Ia[i
-sechestru intabulat sub nr. 13573/15.02.2012. -spa]iu
comercial, situat în municipiul Ia[i, Str. G`rii nr. 19,
bl. L8, sc. TR. 1, et. mezanin, nr. po[tal din CF Hârtie
este 17-19, intabulat în Cartea Funciar` nr. 124312-C1-
U2 a municipiului Ia[i, provenit` din conversia de pe
hârtie a CF nr. 7083, cu suprafa]a util` de 105 mp,
intabulare drept de proprietate în temeiul c.v.c. aut.
nr. 2818/03.10.2000 emis de BNP Pavel -încheierea
nr. 12862/04.10.2000, schi]e cadastrale vizate OJCGC
Ia[i -încheierea nr. 10114/05.06.2003, dobândit prin
conven]ie, cota actual` 1/1; Pre] de pornire a licita]iei
345.750 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este gre-
vat de urm`toarele sarcini: Sarcini: 1) Volksbank Ro-
mania SA, Contract de ipotec` nr. 1541/09.08.2005
din 09.08.2005, emis de BNP Pavel, înregistrat sub
nr. 21008/09.08.2005. 2) Volksbank Romania SA,
Contract de ipotec` nr. 4388 din 22.11.2006, emis de
BNP Coste, înregistrat sub nr. 56147/23.11.2006. 3)
Volksbank Romania SA, Contract de ipotec` nr. 4643
din 11.12.2006, emis de BNP Coste, înregistrat sub nr.
59985/12.12.2006. 4) soma]ie nr. 1239 din 08.02.2010,
emis` de Biroul Executorului Bancar Manoliu Elisa-
beta în favoarea Procredit Bank SA, sucursala Ia[i,
înregistrat` sub nr. 12122/15.02.2010. 5) soma]ie imo-
biliar` nr. 511/PF/2011, din 29.11.2011, emis` de Biroul
Executorului Bancar Onu Vasile în favoarea Volks-
bank Romania SA, înregistrat` sub nr.
119344/19.12.2011. 6) Administra]ia Finan]elor Pub-
lice a Municipiului Ia[i -sechestru intabulat sub nr.
13574/15.02.2012. *)Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imo-
bile este de 24% în conformitate cu prevederile Or-
donan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea
[i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
[i alte m`suri financiar -fiscale care a fost publicat`
în Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, 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` ter-
menului 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,
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 str̀ ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; 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 Pro-
cedur` Fiscal`, republicat` în sensul c` “debitorul
nu va licita nici personal, nici prin persoan` inter-
pus`” urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172-
174 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]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 in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la AJFP Ia[i,
str. Sfântul Laz`r nr. 1, camera 2, sau la telefon
0232/213332,  int. 3003. Data afi[`rii: 19.11.2014.

PIERDERI
Pierdut stampil` rotund` cu inscrip]ia “Societatea
Comercial` Still Motostivuitoare SRL VII Giurgiu - Ro-
mania”. O declar`m nul`.

Sc Sata Energy SPA Italia sucursala Alba Iulia, CUI:
30166022, J1/335/2012, sediul în Mun. Alba, Calea
Mo]ilor, nr. 39, Jud.Alba, pierdut Certif de înreg nr.
B2583848/09.05.2012 [i Certif constat nr.
510567/07.05.2012. Declar nule.

SC Veneto Wines SRL cu sediul în intr. Catedrei nr. 27,
demisol, biroul nr. 4, Bucure[ti, sector 1,
J40/8107/2009 [i CUI 25800564 declar` pierdut cer-
tificat constatator pentru sediu social [i punct de
lucru.

Pierdut contract-vânzare cump`rare [i schi]a, pe nu-
mele Fieraru Elena. Le declar nule. 

Pierdut legitima]ie serviciu Ministerul Muncii, pe
numele Lidia Mihaela Marin. O declar nul`. 

Pierdut Adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe
numele Ionescu Adriana. O declar nul`.

Pierdut Certificat de înregistrare emis pe numele
Veneto Wines SRL, sediul Intr. Catedrei nr.27,
demisol, biroul nr.4, Bucure[ti, Sector 1,
J40/8107/2009, C.U.I. 25800564. Îl declar nul.


