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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Prim`ria Municipiului Dorohoi organizeaz` concurs în
data de 29.10.2014, orele 10.00 pentru ocuparea a 2
(dou`) func]ii publice de execu]ie de consilier debutant [i consilier principal. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la Compartimentul resurse umane din cadrul
Prim`riei Municipiului Dorohoi, la tel. 0231.610.133, interior 114 sau pe site-ul institu]iei www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs [i condi]iile de concurs sunt
afi[ate la sediul institu]iei.

PRESTåRI SERVICII
Transport persoane în Austria-Germania-Belgia-Anglia
la pre]uri inf.: 0746.120.542; 0746.120.534.

DIVERSE
Administrator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova,
notifica deschiderea procedurii generale de insolventa
a SC Galuza Best Prod SRL, dosar nr. 6659/105/2014, Tribunalul Prahova. Termen depunere creante: 03.11.2014,
Termen tabel preliminar: 21.11.2014. Termen tabel definitiv: 15.12.2014. Adunarea creditorii: 26.11.2014.
SC Ritech International Impex SRL, cu sediul în Voluntari, Strada Erou Iancu Nicolae, nr.147, scara B, et.4, ap.19,
înregistrat` la ONRC-ORCTB cu J23/2467/2006 [i CUI
nr.13868906, informeaz` pe cei interesa]i c` s-a depus
solicitarea pentru emiterea autoriza]iei de mediu pentru activitatea: CAEN 2825 - Fabricarea echipamentelor
de ventila]ie [i frigorifice, exclusiv a echipamentelor de
uz casnic, desf`[urat` în Strada Lucre]iu P`tr`[canu,
nr.16, Sector 3, Bucure[ti. Informa]iile se pot solicita la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti din
Sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii în spatele benzin`riei Lukoil) între orele 09.00-12.00,
de luni pân` vineri. Propuneri sau contesta]ii se pot
depune la sediul APM-Bucure[ti în termen de 10 zile
de la data public`rii prezentului anun].
S.N.T.G.N Transgaz SA – titular al activit`]ii de transport
gaze naturale prin conducte (cod CAEN 4950), anun]`
publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a autoriza]iei de mediu pentru activitatea de
transport rutier de m`rfuri periculoase cod CAEN 4941
pe raza întregii ]`ri. Informa]iile privind poten]ialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM
Sibiu –str. Hipodromului nr. 2A, tel. 0269-422.653 în
zilele de luni pân` vineri între orele 09-14. Observa]iile
publicului se primesc zilnic, la sediul APM Sibiu în termen de 10 zile de la data public`rii.

CITA}II
Poporogu Marin Marian este citat la 05.11.2014,
Judec`toria Videle, dosar 2344/335/2013, pentru succesiune defunc]ii Nem]eanu Stanca, Nem]eanu Constantin [i Poporogu Victoria.
Se citeaz` debitoarea SC Ecoroviprod Ferm SRL, în
Dosarul Civil nr. 16796/318/2013, aflat pe rolul Judec`toriei Tg. Jiu, Jud. Gorj, sala 4, la Termenul de judecat` din
data de 10.10.2014, în contradictoriu cu creditoarea SC
Romvac Company SA, dosar ce are ca obiect “Ordonan]` de plat`- O.U.G. 119/2007/ art.1013 [i urm. CPC”.
Numita, Buzemurga Elena, \n calitate de reclamant`,
cheam` \n judecat` pe Ceuca Elena [i Varaticeanu
Olimpia \n calitate de p~r~te, \n dosarul nr.
1355/239/2013 al Judec`toriei Harlau, jude]ul Ia[i,
av~nd ca obiect nulitate par]ial` titlu de proprietate,
pentru termenul de judecat` din data de 14.10.2014,
orele 9,00, la Judec`toria H~rl`u, Jude[ul Ia[i, strada
Ghorghe Doja, nr. 1.
Numitul Gafon Iacob \n calitate de reclamant„ cheam`
\n judecat` pe Gafon Petronela [i Gafon Adrian \n calitate de p~r~]i, \n dosarul nr. 1976/239/2013 al
Judec`toriei Harlau, jude]ul Ia[i, av~nd ca obiect partaj succesoral, pentru termenul de judecat` din data
de 13.10.2014, orele 9,00, la Judec`toria Harlau, Jude]ul
Ia[i, strada Ghorghe Doja, nr. 1.
Numita Gheorghi]` Maria, n`scut` Gii Maria, fiica lui
Gii Ion [i Gii Alexandra, n`scut` la data de 30.01.1960 în
localitatea Atârna]i, jud. Teleorman, este citat` în calitate de pârât` ca urmare a decesului tat`lui s`u în
cadrul dosarului civil nr. 1158/710/2013 aflat pe rolul
Judec`toriei Alexandria cu termen de judecat` la
23.10.2014, orele 8:30. Dosarul este promovat de reclamantul Constantin Gheorghe [i are ca obiect
pronun]area unei hot`râri care s` ]in` loc de act autentic de vânzare-cump`rare.
Numi]ii Tocil` Neculai, Gigea Rodica, Gigea D`nu] în
calitate de mo[tenitori ai defunctei Gigea Valeria, sunt
cita]i s` se prezinte în data de 17.10.2014 la Judec`toria
Suceava, în dosarul 1653/314/2013 care are ca obiect
fond funciar.
Reclamanta Tipa Maria cheam` în instan]` la
Judec`toria Dorohoi în 09.10.2014, în dosar nr.
3601/222/2012, având ca obiect revendicare imobiliar`,
pe pârâ]ii: Potâng Ileana, Anton Ileana, Bota Maria,
Apopei Aurelia, Potâng Ioan, G`inariu Neculai, G`inariu
Doru [i Potâng Daniel.
Numita Gr`dinaru Elena Irina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Satul [i Comuna Victoria, Jud. Ia[i este
chemat` la data de 9.10.2014 ora 8:30 la Judec`toria
Ia[i, C02, în calitate de pârât` în dosarul nr.
19070/245/2014, având ca obiect ordonan]`
pre[edin]ial` - stabilire locuin]` minor, stabilire contribu]ie între]inere, ac]iune formulat` de reclamantul
Gr`dinaru Petru cu domiciliul în Comuna Victoria, Jud.
Ia[i [i privind pe minorul Gr`dinaru Petru Alexandru.
Pârâta Pop Carmen Marioara este chemat în data de
20 octombrie 2014, ora 8.30, la Judec`toria Arad, sala
145, în proces de divor] cu reclamantul Pop Aurel Gheorghe, Dosar nr. 7573/55/2014.
SC Vergreencover SRL Br`ila - B-dul Doroban]ilor nr. 69,
LOT 1, C 1- CUI RO30002895, este chemat în instan]` la
Judec`toria Boto[ani, în data de 20.10.2014, în proces
cu SC Agrochim SRL, în dosar nr. 9577/193/2014.
Se citeaz` în calitate de intima]i/pârâ]i, în dosar nr.
1422/828/2011, numi]ii Radu Bogdan Mihail, cunoscut
cu ultimul domiciliu în România, Bucure[ti, B-dul Ana
Ip`tescu nr.24-26, et.3, ap.34 sector 1, cet`]ean român
cu domiciliul în Canada [i Radu Constantin Doru,
cunoscut cu ultimul domiciliu în România, Bucure[ti,
str.B`icule[ti, nr. 11, ap. 15, sector 1, cet`]ean român cu
domiciliul în Canada, cu men]iunea prezent`rii în data
de 17.10.2014, ora 9:00, Complet C15 Civil, la Judec`toria
Sibiu.
SGB Insolvency Consult SPRL, lichidator judiciar al SC
Intermodal Logistic Int’l SRL, notific` deschiderea pro-

cedurii simplificate a insolven]ei \mpotriva debitorului SC Intermodal Logistic Int’l SRL, cu sediul \n Ploie[ti,
{os Ploie[ti-T~rgovi[te, km 8, hala depozitare C2, cam 3,
et. 1, jud. Prahova, CUI 16806282, Nr. ORC
J29/2046/2004, \n dosarul de insolven]` nr.
6651/105/2014, al Tribunalului Prahova. Termene:
depunerea crean]elor 22.10.2014; adunarea creditorlor
la sediul lichidatorului judiciar, 04.11.2014; table preliminar 31.10.2014; tabel definitiv 24.11.2014.
SGB Insolvency Consult SPRL, lichidator judiciar al SC
Nuova Linea Tessuti SRL, notific` deschiderea procedurii generale a insolven]ei \mpotriva debitorului SC
Nuova Linea Tessuti SRL, cu sediul \n Ploie[ti, Str, Gh
Doja, bl. 35, ap. 10, jud. Prahova, CUI RO 8226446, Nr.
ORC J29/374/1996, \n dosarul de insolven]` nr.
6483/105/2014, al Tribunalului Prahova. Termene:
depunerea crean]elor 27.10.2014; adunarea creditorlor
la sediul lichidatorului judiciar, 19.11.2014; table preliminar 14.11.2014; tabel definitiv 08.12.2014.
Societatea Uni Prix Com SRL, cu sediul cunoscut \n Bucure[ti, Pia]a Roman`, nr. 9, scara D, parter, sector 1,
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/8264/2001, CUI 14205723 este citat` la Judec`toria
Sectorului 3 Bucure[ti, \n calitate de debitor \n dosarul
55746/301/2013, av~nd ca obiect ordonan]a de plat`
OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura Civil`, \n contradictoriu cu creditoarea Metro Cash&Carry Romania
SRL.

SC Phoenix Building SRL, cu sediul
\n localitatea Cluj-Napoca, str.
{tefan Luchian nr.38, ap.2, jud.Cluj,
este citat` la Tribunalul Specializat
Cluj, \n dosarul nr.59/1285/2014,
Sala 249, Complet nou falimente
14 pentru ziua de 08.10.2014, ora
08:00, \n calitate de debitor, \n
proces cu creditoarea Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor
Publice Cluj-Napoca reprezentat`
prin Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Cluj-Napoca,
pentru Fond – procedura insolven]ei.

SOMA}II
Judec`toria Dragomire[ti. soma]ie. Ca urmare a dispozi]iilor luate de instan]` în dosarul cu num`rul
1514/224/2014 privind pe reclamanta Caba Maria, \n
contradictoriu cu pârâtul Tomoyaga Vazul so]ia Maria
n`sc. Peter cu domiciliu necunoscut [i cu pârâta Comuna S`cel, prim primar, având ca obiect
uzucapiune,se emite prezenta soma]ie c`tre to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii, în caz contrar se va
trece la judecarea cererii. Men]ion`m c` reclamanta
invoc` dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune asupra
imobilului situat în intravilanul localit`]ii S`cel, nr.911,
jude]ul Maramure[ asupra terenului denumit „Acas`”,
în suprafa]` de 496 mp, imobil înscris în CF nr. 9 S`cel,
nr.top 3014/1 dup` dezmembrare, c`ruia i s-a atribuit
nr. cadastral 50632.

LICITA}II
Lichidator judiciar vinde \n bloc prin licita]ie la pret
total de 108.000 euro (TVA inclus): teren intravilan
de 4.301 mp, hala produc]ie de 506 mp, piese, utilaje
produc]ie vat` medicinal`, autoturism AUDI A6, situat \n Urla]i, jud. Prahoova. Licita]iile se organizeaz`
la 02.10.2014, 08.10.2014, 15.10.2014, 22.10.2014 [i
29.10.2014, la ora 12:00. Informa]ii la 0744.688.623.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licita]ie public` începând cu data de 01.10.2014,
bunurile apar]inând urm`torilor debitori: Apollo-Ela
SRL (proprietate imobiliar` situat` în Câmpina, str.
I.H. R`dulescu, nr. 39, jude] Prahova (Sp+P+E+M) +
teren intravilan în suprafa]` de 773 mp la pre]ul de
evaluare redus cu 80%, respectiv 308.546,80 lei lei
f`r` TVA, ora 12.00); SC Dog Protection SRL bunuri
mobile la pre]ul de evaluare redus cu 30%, ora 14.00;
SC Staliola Serv SRL bunuri mobile (bijuterii fantezie,
curele, gen]i înlocuitor, benti]e material textil, articole par, diademe plastic, mese, cle[ti[oare, cercei) la
pre]ul de inventar redus cu 50% [i cu un discount
pentru vânzarea for]at` de 20% (89.108,40 lei), ora
14.30; Demeter Construct SRL-bun imobil compus din
teren intravilan de 5.022 mp, C1-magazie, C2-magazie, C3-atelier repara]ii [i C4-WC, situat în Urla]i, str.
Orzoaia de Jos, nr. 45, jud. Prahova la pre]ul de evaluare redus cu 50% (94.760,00 lei f`r` TVA echivalentul a 21.290 euro f`r` TVA), ora 12/30. Persoanele
interesate vor cump`r` caietul de prezentare de la
lichidator [i vor depune documentele de participare
la licita]ie cu o zi înainte de data licita]iei, înso]ite de
taxa de garan]ie de 10%. În cazul neadjudecarii vânzarea va fi reluat` în ziua de 04.10.2014, 08.10.2014,
11.10.2014 respectiv 15.10.2014 la aceea[i ora la sediul
administrorului judiciar din Ploie[ti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
SC Citadin SA Ia[i, cu sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizeaz` la sediul sau procedura
de „Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre] în plic închis,
în vederea atribuirii contractului „clorur` de calciu
pentru desz`pezire”. Pentru participarea la procedura
de achizi]ie, ofertantul trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile cerute în „Documenta]ia de achizi]ie” care
se poate ridic` de la sediul SC Citadin SA, serviciul
achizi]ii, contra sumei de 100 lei pân` pe data de
07.10.2014. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pre]ul cel mai sc`zut. Documenta]ia de
ofertare va fi depus` la registratura unit`]ii, pân` la
data de 08.10.2014, orele 10:00. Procedura se va
desf`[ura la sediul SC Citadin SA în ziua de 08.10.2014,
cu începere de la orele 12:00. Rela]ii suplimentare
privind procurarea documenta]iei [i condi]iile de participare se pot ob]ine la tel.: 0232–240.885.
SC Citadin SA Ia[i, cu sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizeaz` la sediul sau procedura
de „Licita]ie”, cu oferte de pre] în plic închis, în vederea atribuirii contractului „Sare industrial` pentru
drumuri”. Pentru participarea la procedura de
achizi]ie, ofertantul trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile cerute în „Documenta]ia de achizi]ie” care
se poate ridica de la sediul SC Citadin SA, serviciul
achizi]ii, contra sumei de 100 lei pân` pe data de
09.10.2014. Criteriul care va fi aplicat pentru evalu-

area ofertelor: pre]ul cel mai sc`zut. Documenta]ia
de ofertare va fi depus` la registratura unit`]ii, pân`
la data de 10.10.2014, orele 10:00. Procedura se va
desf`[ura la sediul SC Citadin SA în ziua de 10.10.2014,
cu începere de la orele 12:00. Rela]ii suplimentare
privind procurarea documenta]iei [i condi]iile de participare se pot ob]ine la tel.: 0232–240.885.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al SC American ATV SRL desemnat
prin încheierea de [edint` din data de 30.09.2011, pronun]at` în Dosar nr. 34278/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la vânzare a bunul imobil constând în teren
intravilan în suprafa]` de 9400mp, situat în Buftea,
T96, P354/2, jude]ul Ilfov în valoare total` de 407.925
lei exclusiv TVA. Vânzarea bunului imobil apar]inând
societ`]ii debitoare se va organiza în data de
01.10.2014, ora 15,00, prin licita]ie public` cu strigare.
În cazul în care bunul nu se va vinde la acest termen
de licita]ie, începând cu data de 08.10.2014, se vor organiza licita]ii s`pt`mânale, în fiecare zi de miercuri,
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, sector 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 înscriere la licita]ie precum [i modul de
organizare a acestora se pot ob]ine din caietul de
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizi]iona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei. 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.
S.C.P.E.J. Matei & Asocia]ii, cu sediul în Timi[oara, P-ta
]epe[ Vod`, nr. 1, a. 7, jud,. Timi[, anun]` licita]ie public` în dosar nr. 251 EX/2013 la data de 24.10.2014, orele
12,00, ce va avea loc la sediul S.C.P.E.J. Matei &
Asocia]ii, în vederea vânz`rii imobilului situat în
Timi[oara, Calea Ghirodei, nr. 1, jud. Timi[, înscris în CF
nr. 414340 Timi[oara, reprezentând sub A1 nr. cadastral 414340 - teren intravilan cu descrierea « loc de cas`
», în suprafa]` de 476 m.p. [i sub A1.2 nr. cadastral
414340-C2 - cas` în Timi[oara, Calea Ghirodei, nr. 1, jud.
Timi[. Pre]ul a fost stabilit conform raport de evaluare, la suma de 323.200 lei, pre] stabilit conform raportului de evaluare întocmit de expert evaluator
Bojin Dionisie, iar pre]ul de pornire al licita]iei este de
323.200 lei. To]i cei care pretind vreun drept asupra
imobilului urm`rit, sunt soma]i s` anun]e executorul
judec`toresc înainte de data stabilit` pentru vânzare,
în termenele [i sub sanc]iunile prev`zute de lege. Persoanele care doresc s` participe la licita]ie sunt invitate s` se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop [i, pân` la acel termen, s` prezinte oferta
de cump`rare. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun`,
pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei, în contul de consemn`ri
RO54 BREL 0002 0006 1274 0101 deschis la Libra Internet Bank SA Sucursala Timi[oara, (beneficiar Libra Internet Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI 8119644) sau
în contul RO29 CECE TM01 03RO N000 0001 deschis la
C.E.C. Bank SA Sucursala Timi[oara (beneficiar CEC
Bank SA Sucursala Timi[oara, CUI 5728731) sau la Trezoreria Statului sau la orice institu]ie bancar`, pe
seama [i la dispozi]ia S.C.P.E.J. Matei & Asocia]ii, CUI
RO 14982690 pentru dosar 251 EX/2013, iar dovada
consemn`rii în original, împreun` cu oferta de
cump`rare scris`, va fi depus` la executorul
judec`toresc. Informa]ii la tel 0256 438 668. Executor
Judec`toresc Matei Sorin-Romeo
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. 48936/ 25.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014, luna octombrie, ziua 09, 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 09, 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 Proinstal Co SRL cu domiciliul fiscal în
jud. Ia[i, str. Petre ]utea nr. 22, bl. 832, sc. B, et. 1, ap. 6,
CUI 13002810: Dosar executare 1119 / 2009 - 2012. Proprietate imobiliar`: Construc]ie cu suprafa]a de 102,09
mp compus` din: C1/0 parter cu suprafa]a util` de
79,38 mp; C1/1 etaj cu suprafa]a util` de 74,89 mp +
10,08 mp balcoane; C2 garaj cu suprafa]a construit`
de 26,80 mp [i teren aferent \n suprafa]` de 1.209,72
mp situate în Ia[i, str. Aleea Tudor Neculai nr. 128 (Cimitir Buna Vestire). Pre] de pornire a licita]iei 620.000 lei
(exclusiv TVA). Creditori: BRD – GSG SA; SC Melinda
Impex Instal SRL prin BEJ Zabolotnai; ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i; D.E.F.P. Locale Ia[i. Sarcini: 1. Ipotec` rang I - BRD – GSG SA
înregistrat` sub nr. 24651/ 16.12.2003; nr. 28053/
17.12.2004; nr. 4526/ 10.02.2006; nr. 61026/ 15.12.2006;
nr. 18517/ 30.03.2007; nr. 37884/ 23.04.2008; nr. 96710/
10.09.2013. 2. Ipotec` rang II – SC Melinda Impex Instal SRL prin BEJ Zabolotnai înregistrat` sub nr. 102114/
01.11.2011; 3. Ipotec` rang III – ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr.
19598/ 26.02.2013; 4. Ipotec` rang IV - D.E.F.P. Locale
Ia[i înregistrat` sub nr. 105960/ 03.10.2013. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP
Ia[i, mezanin, cam. 107 sau la telefon 0232 213332, int.
2110 sau 2236 – cons. Birliba Gh. *) Cota de tax` pe valoarea adaugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare este 24% / scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f). sau lit. g) din Legea 571/
2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i
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 vînzare 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 si completarile 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: 26.09.2014.
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. 48937 / 25.09.2014.
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 09 de luna octombrie 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). 1.950 lei; Autoturism Daewoo
Cielo, an fabrica]ie 1996, benzin`, cilindree 1498 cmc,
culoare albastru, nr. înmatriculare IS-75-AOD (stare
tehnic` satisf`c`toare). 1.650 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. înmatriculare IS-05-KBH. Pre]ul
pornire a licita]iei (f`r` TVA): 2.457 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. 3. SC Euro Invest Prod SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, [os. Na]ional` – Complex Comercial
Podu de Piatr`, CUI 5069878: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: Autoutilitar` marca Man,
suprastructur` deschis`, tipul/ varianta 12.225
LLC/LE220C, an fabrica]ie 2003, motorin`, cilindree
6.871 cmc, culoare verde + gri, nr. \nmatriculare IS-54MTX (stare nefunc]ional`: parbriz fa]` cr`pat, lips` baterie, lips` roat` de rezerv`, lips` cric). Pre]ul pornire
a licita]iei (f`r` TVA): 50.300 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar
executare nr. 991/ 2010. 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. Birliba Gh. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea adaugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevazute 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 licitatie, 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 judecatoreasc` 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:
26.09.2014.

PIERDERI
Pierdut contract închiriere AFI nr. 2226 mai 2014, Legitima]ie RATB L118/90, Legitima]ie metrou L118/90, permanente, eliberate pe numele Galusinschi Mihaela. Le
declar nule.
Am pierdut carnet de instructor sportiv, pe numele
P`duraru Mihail, cu specializarea Culturism [i Fitness.
Îl declar nul.
Pierdut proces verbal eliberat în 08.11.1982, pe numele
Vrânceanu Maricel [i Carmen Margareta. Îl declar nul.

P.F.A. Tolea Patru, C.U.I. 20933632, F40/2803/2003, declar` pierdute certificat constatator sediu Bucure[ti,
Sector 6, str. Bozieni nr.9, bloc 830 Bis, scara 4, et.1,
ap.137 [i la ter]i –activitate cod CAEN 4932. Le declar
nule.
Declar pierdut` [i nul` carte de identitate vehicul cu
seria C 077123 marca Dacia 1310, nr. identificare
UU1R11711V2642701 serie motor 192791, pe numele
Smarandache Vasile.
Vertical Integrations SRL declar` pierdut [i nul certificatul constatator -punct lucru: Mun. Bac`u, Str. Republicii nr.199, Cl`dire Sta]ie de oxigen C2, jud.Bac`u.
S-a pierdut de c`tre SC R&D Research And Developement Consulting SRL certificat constatator nr.345816
din 01.07.2009 eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti în data de
07.07.2009. Se declar` nul.

DECESE
Clinica de Chirurgie Col]ea
anun]` cu mare durere \ncetarea
din via]` dup` o lung` suferin]`
a celui ce a fost maestrul nostru,
Profesor Doctor
Nicolae Angelescu.
|nmorm~ntarea va avea loc
mar]i, 30.09.2014, ora 11:00,
la cimitirul bisericii
Cu]itul de Argint.
Pre[edintele Societ`]ii de Chirurgie din
România al`turi de to]i membrii Societ`]ii, am aflat cu nespus` durere încetarea din via]` a D-lui. Acad. Prof.Dr.
Nicolae Angelescu. Domnia Sa a fost
un remarcabil „OM al Cet`]ii“, mare
patriot, ata[at de suferin]a bolnavilor,
c`l`uz` pentru genera]ii întregi de studen]i [i reziden]i. Activitatea [tiin]ific`,
didactic` [i de cercetare l-au conturat
ca un membru de excep]ie al comunit`]ii academice bucure[tene, na]ionale [i interna]ionale. Este membru al
mai multor Academii de {tiin]e medicale, multiplu Doctor Honoris Cauza,
membru al numeroase societ`]i na]ionale [i interna]ionale de chirurgie [i
fost Pre[edinte al Societ`]ii de Chirurgie din România în dou` legislaturi.
Dispari]ia D-lui. Acad. Prof. Dr. Nicolae
Angelescu las` în sufletele tuturor
celor care au lucrat sau cunoscut
durere, regrete [i o frumoas` amintire.
Noi to]i chirurgii Societ`]ii suntem
al`turi de întreaga familie a Profesorului în acest ceas de mare cump`n`.
Dumnezeu s` îl odihneasc`!
Prof. Dr. Mircea Beuran
Colectivul Catedrei de Chirurgie din
cadrul Spitalului Clinic de Urgen]` Bucure[ti a aflat cu nespus` durere încetarea din via]` a Dlui. Acad. Prof. Dr.
Nicolae Angelescu, dup` o grea suferin]`. Dr. Nicolae Angelescu a fost
un membru de excep]ie al comunit`]ii academice bucure[tene [i
na]ionale, îndrum`tor al pa[ilor
nenum`ratelor genera]ii de studen]i
[i reziden]i. Un sus]in`tor înfocat al
marilor realiz`ri perene în domeniul
chirurgiei na]ionale [i un mare diplomat în construirea noilor rela]ii interna]ionale în domeniul [tiin]ific
chirurgical. De o inegalabil` c`ldur`
sufleteasc`, mare patriot, de o înalt`
]inut` moral`, ofer` o oper` [tiin]ific`
valoroas` urma[ilor s`i. Dispari]ia
Dlui. Acad. Prof. Dr. Nicolae Angelescu
las` un gol imens în sufletele tuturor
celor care l-au cunoscut. Suntem
al`turi de durerea ne]`rmurit` a familiei în acest ceas de mare cump`n`.
Dumnezeu s` îl odihneasc` în pace!
{coala româneasc` de chirurgie, unic`
în lume, este în doliu. Profesor Dr. Nicolae Angelescu, membru al Academiei
de {tiin]e Medicale, continuatorul excelen]ei în celebrul spital Col]ea, ne-a
l`sat s`-i continu`m opera. Exemplul
s`u de munc`, profesionalism [i patriotism, va domina în continuare.
Colegul nostru [i-a f`cut datoria. Condolean]ele noastre familiei [i colectivului ce l-a înso]it, din partea neurologiei
române[ti. Dumnezeu îl va ocroti cu
siguran]` mai departe. Ne exprim`m
cu to]ii dorin]a ca în absen]a fizic` a remarcabilului om de [tiin]`, continuatorii s` fie mai departe sub imperiul
în]elegerii sensului vie]ii, într-o existen]` divin`.
Cu adânc` recuno[tin]` [i pre]uire,
Acad. Prof. Dr. Constantin Popa.

