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Anun]uri
OFERTE SERVICII
SC Premium IT Technologies SRL angajeaz`: Operator în domeniul proiect`rii asistate pe calculator -2 posturi. Cerin]e de ocupare a postului:
experien]` minim 2 ani [i cuno[tin]e limba Englez` -nivel avansat. A[tept`m CV la adresa de
email: office@premiumitt.ro.
În vederea angaj`rii de personal pentru func]ia
de [ofer autobuz, SC Transurb SA Gala]i selecteaz` personal care îndepline[te urm`toarele
cerin]e: - studii medii profil auto/tehnic sau
[coal` profesional` specializarea mechanic
auto/electromecanic; - permis conducere categoria D; atestat profesional transport personae;
- cazier judiciar; - experien]` în domeniu constituie avantah. Persoanle interesate, pot depune
cererea împreun` cu CV-ul la sediul societ`]ii din
Str. Barasabiei nr. 4 pân` la data de 07.10.2014.
Rela]ii suplimentare la tel. 0236-460.022, interior 111.
Intermediere personal- Germania. Firma european` Personalleasing- und Personalservice OstWest caut` urgent persoane de îngrijire, menaj,
îngrijirea b`trânilor cu program de 24 de ore sau
cu ore reduse. Numai persoane, subantreprenori [i intermediari de personal din România
care vorbesc limba german`. Dac` sunte]i interesa]i pute]i s` ne contacta]i dup` cum
urmeaz`:
info@pow24.com,
(0040)0369630014, (0049)06373-40824021
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Timi[ cu sediul în Timi[oara, B-dul Republicii, nr. 21, scoate la concurs, în zilele de 10.11.2014
(proba scris`) [i 12.11.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Consilier clasa
I, grad profesional superior – Compartimentul
Control, îndeplinirea m`surilor asiguratorii [i executare silit` a debitelor; Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacant`: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare
de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul [tiin]elor economice; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice: minim 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power
Point, navigare internet, po[t` electronic` –
nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
10.11.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 12.11.2014 –
ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Timi[.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` Cluj cu sediul în Cluj, Str. George Cosbuc,
nr. 2, scoate la concurs, în zilele de 13.10.2014
(proba scris`) [i 15.10.2014 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post temporar vacant: Auditor clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit public intern; Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor
economice; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice: minim 9
ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
13.10.2014 – ora 9.00 – proba scris`; 15.10.2014 –
ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Cluj.

1653/ 314/ 2013 care are ca obiect fond funciar.
Boariu George este chemat în data de 17 octombrie 2014, ora 12,00, personal la interogatoriu, î în arbitraj, în calitate de pârât, la
Tribunalul de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng`
Camera de Arbitraj [i Mediere, cu sediul în mun.
Ia[i, bd. {tefan cel Mare [i Sfânt nr. 2, bl. B2, col],
tr. 1, jud. Ia[i, dosar nr. 5/2014, având ca obiect
”preten]ii”, reclamant` fiind SC FI.D.ELIA CASA
SRL.
Se citeaz` p~r~tul Farcas Teodor-Adrian, cu ultimul domiciliu cunoscut \n municipiul
Boto[ani, str.Aleea Nucului nr.20, bl.20, ap.7, et.1,
jude]ul Boto[ani, la Judec`toria Vaslui, pentru
termenul din.14.10.2014, ora 8.30 \n dosarul
nr.7535/333/2013, av~nd ca obiect constatare
nulitate titlu de proprietate, reclaman]i fiind
Buzatu Viorica [i Lungu Iulian.
Prepeli]` Vitalie Ion este citat la Tribunalul Ia[i noul sediu din str. Elena Doamna nr. 1A, în
dosarul nr. 1334/99/2014, având ca obiect exequator (recunoa[terea înscrisurilor [i a
hot`rârilor str`ine), la Sec]ia I Civil`, complet
D5, ora 9.00, la data de 13 octombrie 2014, reclamant` fiind P`dure Diana.
Cretu Constantin, cu ultimul domiciliu \n Vaslui,
str. V. Alecsandri, nr 11 [i cu buletinul de identitate nr. 045066, lit b, eliberat de Militia Vaslui,
la data de 1.08.1963 sau mo[tenitorii acestuia
sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n dosarul nr
5868/333/2012 al Judec`toriei Vaslui, cu termen
la 16.10.2014, \n contradictor cu Budeanu Maria,
cu acela[i domiciliu, pentru uzucapiune.
Solomon Gheorghe Sorin este citat la
Judec`toria Piatra Neam] - str. Mihai Eminescu
nr. 30, în dosarul nr. 9903/279/2013, având ca
obiect ac]iune în regres, la Sec]ia Civil`, complet CF3, ora 9.00, la data de 29 octombrie 2014,
reclamant fiind Cuco[ Ioan Ciprian.
Paratul Alexa Mitri]` cu ultimul domiciliu cunoscut \n Ia[i, str. Sf. Sava nr. 6, este citat la
Judec`toria Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 25, la C 16
F, \n dosarul nr. 24298/245/2013, cu termen de
judecat` la 22.10.2014, ora 8.30, \n proces cu
Cocuz Ana, Cocuz Constantin, Alexa Lidia [i
Tenea Daniela Petronela, cauza avand ca obiect
succesiune partaj; iesire din indiviziune , fiind
chemat si la interogatoriu.
Numita Cupe] Carolina, cu ultimul domiciliu în
Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab, nr 44, Bl 106, Sc.
B, Ap. 5, este citat` la Judec`toria Rm. Vâlcea pe
data de 14.10.2014, ora 9.00, în calitate de pârât`,
în dosarul civil nr. 393/17.01.2014, în proces de
divor] cu reclamantul Vil`u Ion Ovidiu.
Bimex SRL, cu sediul \n Municipiul Ia[i, Str. C. A.
Rosetti, Nr. 69, Ap. camera 1, Judet Ia[i, este
chemat` \n judecat` de E.ON Energie Romania
SA, \n calitate de reclamant, la Judec`toria Ia[i,
Sec]ia Civil` cu sediul \n Ia[i, Str. Anastasie Panu
nr. 25, complet C 21 F, \n dosarul nr.
22872/245/2014, av~nd ca obiect cerere de valoare redus`, \n calitate de p~r~t.
Se citeaz` pârâ]ii Scridon Ilarion, Scridon Emil,
Iloaie Grigore c`s. cu Timoc Ioana, Ilie[ Peter, Ilie[
Maxim, Ilie[ Ana, Ilie[ Ianka, Nechiti Mihai, Ilie[
Domnica, Ilie[ Rakhel c`s. cu Palage Ioan, în dos.
nr. 1398/265/2010 al Judec`toriei N`s`ud, având
ca obiect succesiune în proces cu Scridon Larion
cu termen de judecat` la 23/10/2014.
Se citeaz` Constantinescu Valentin-Vasile cu

domiciliul \n Ploie[ti, Str. Mihai Bravu nr. 186, bl.
37C, sc. A, ap. 13, jude]ul Prahova, \n calitate de
p~r~t, de c`tre Uniqa Asigurari SA prin Sucursala
Ploie[ti cu sediul \n Ploie[ti, Str. Cuza Vod` nr. 10,
bl. C1B, \n dosarul 1816/281/2011 aflat pe rolul
Judec`toriei Ploie[ti, pentru fond actiune \n regres repunere pe rol, cu termen \n 22.10.2014, ora
08:30.
Se citeaz` Cr`cea Ioana la Judec`toria Ro[iorii de
Vede, str. M`r`[e[ti, nr. 52, la data de 10 octombrie 2014, ora 8,30, în dosar de divor] nr.
1590/292/2014 cu reclamantul Cr`cea Nicolae.
Manga Varvara, Pascu Ioana N`scut` Manga,
Manga Ioana, Manga M`riuca, persoane cu
domiciliul necunoscut, sunt citate pentru
02.10.2014 orele-9.00 la judec`toria Bistri]a în
dosarul nr.2434/190/2008, în proces de revendicare imobiliar` cu Manga Bon`u Ilie S.A.

DIVERE
Doamna Iulia Trica legitimat` prin C.I. Seria IF
nr.193230, a fost numit` mandatar financiar a
candidatului independent Ghe. Funar în campania pentru alegerea Pre[edintelui României
2014.
SC SGUP SRL Ploie[ti, cu sediul în V`leni nr. 32,
convoac` concesionarii sau mo[tenitorii legali
ai acestora, pentru l`murirea situa]iei juridice a
locurilor men]ionate din: Cimitirul Vii[oara: Jug`naru Maria – decedat` la 29.04.2006 –
Ploie[ti, Ale. Arinului, bl. 46, ap. 3; Filip Constatin
– Ploie[ti, Str. Bratocea nr. 6 – loc 1, rând 52, cls.II
extensie 2. În cazul neprezent`rii pân` la data
de 15.10.2014 pentru clarificarea situa]iei juridice
asupra locurilor de înhumare mai sus men]ionate, dreptul de concesoiune înceteaz` de drept.
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC Amores Com SRL, CIF: 5095761,
J25/33/1994, dosar nr. 7466/101/2013-Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor
suplimentare de crean]e 31.07.2014; Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea
[i afi[area tabelului suplimentar al crean]elor
este de 29.08.2014, Termen limit` pentru solutionarea contestatiilor 15.09.2014; Termen pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv
consolidat al crean]elor 29.09.2014. Lichidator
judiciar, Consultant Insolven]` SPRL,
SC }iriac Auto SRL, cu sediul în B-dul Expozi]iei
nr.2,Cl`irea C 9, sector 1, Bucure[ti, înregistrat` la
O.N.R.C-O.R.C.T.B cu C.U.I. nr.11331727, informeaz`
pe cei interesa]i c` s-a depus solicitarea pentru
emiterea autoriza]iei de mediu pentru activitatea “Service Auto cu Sp`l`torie”, desf`[urat`
în [os.Parcului nr.55-57, sector 1, Bucure[ti. Informa]ii se pot solicita la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Bucure[ti din sector 6, Aleea
Lacul Morii nr.1, între orele 9.00-12.00, de luni
pân` vineri. Propuneri sau contesta]ii se pot
depune la sediul A.P.M. Bucure[ti în termen de
10 zile de la data public`rii prezentului anun].

SOMA}II
Judec`toria Sughetu Marma]iei. Dosar nr.
1511/307/2014. Soma]ie emis` în temeiul
inchierii civile din 4 septembrie 2014. Având în
vedere cererea formulat` de reclaman]ii Cuzmiciuc Maria domiciliat` în sat Cr`ciunesti, coPublicitate

VÂNZåRI DIVERSE
Carte pentru \nceputul anului [colar.
0733.940.772. 0761.674.276.

Publicitate

CITA}II
SC Nimcos Trading SRL
cu sediul \n Municipiul Dej,
str. Tiblesului, nr.18, Jud. Cluj,
J12/1431/2010, CUI 237365114
este chemat` la Tribunalul Comercial
Cluj sala 102, în dosar nr. 624/1285/2014,
având ca obiect procedura insolve]ei,
pentru ziua de 08 octombrie 2014,
ora 8.00, în calitate de debitor,
în proces cu Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice Cluj-Napoca
prin Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice Cluj
în calitate de creditor.
Scutaru Silvia este chemat` în data de 17 octombrie 2014, ora 12,30, personal la interogatoriu, în arbitraj, în calitate de pârât`, la Tribunalul
de Arbitraj Judiciar Ia[i de pe lâng` Camera de
Arbitraj [i Mediere, cu sediul în mun. Ia[i, bd.
{tefan cel Mare [i Sfânt nr. 2, bl. B2, col], tr. 1, jud.
Ia[i, dosar nr. 6/2014, având ca obiect ”preten]ii”,
reclamant` fiind SC FI.D.ELIA CASA SRL.
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

muna Boicicoiu Mare, nr. 419, Jud. Maramure[ [i
Cuzmiciuc Vasile domicilar în Sighetu
Marma]iei, Str. Bogdan Vod` bl. Ap. 38, jud.
Maramure[, având ca obiect constataea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, dup` cum urmeaz`: reclaman]ii Cuzmiciuc
Maria [i Cuzmiciuc Vasile asupra imobilulul în
natur` cas` de locuit în suprafa]` de 40 mp,
anexe gospod`rie-grajd, în suprafa]` de circa 24
mp [i teren aferent constructiilot în suprafa]`
de circa 1100 mp, de natur` cur]i constructisi
fânea]` situate în comuna Bocicoiu Mare, Sat
Cr`ciune[ti nr. 418, identificate în CF 200
Cr`ciune[ti cu nr top 556, personalele intersate
care pot dovedi un drept sau un interes legitim
au dreptul de a formul` opozi]ie în termen de
[ase luni de la emiterea publica]iei prezen]ei
soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase luni
de la emiteresa publica]iei prezen]ei soma]ii, nu
s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la
judecarea cererii formulate de reclamant`.
România. Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.
193/265/2014. Soma]ie de uzucapiune. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
193/265/2014, reclamantul Petri Nicolae, domiciliat în mun. Cluj Napoca, str. Oa[ului
Fund`tura, nr. 14, jud. Cluj, a solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate,
prin uzucapiune de c`tre pârâtul Petri Niculai
împreun` cu def. Petri Floarea asupra
suprafe]ei de circa 2 ha. din terenurile înscrise
în CF 25760 Salva, top. 3264/1 [i în CF. 25334
Co[buc, nr. top. 3229, 3230, ce formeaz` 3 loturi: Lotul nr. 1 suprafa]` 5755 mp, fâna] în extravilanul localit`]ii Salva, între vecinii: la N –
Timoce Ana, la E – Cira Ioan, Ceuca Ioan [i
Pavelea Mihai, la S – Nechiti Onita [i N`stace
M`riuca, la V – Râul S`l`u]a; Lotul nr. 2,
suprafa]` 3359 mp, arabil [i fâna] în extravilanul localit`]ii Co[buc, între vecinii: la N – Ani
?tefan, la E – ?tefan Vasile, la S – Drum de exploatare, la V – Tiron N`stase; Lotul nr. 3,
suprafa]` 8709 mp, arabil [i fâna] în extravilanul localit`]ii Co[buc, între vecinii: la N –
drum de exploatare, la E – Cifor Vasile, la S –
Tiron Ioan, la S – Tiron N`stase; Potrivit
sus]inerilor reclamantului, cele 3 loturi au fost
folosite de acesta [i defuncta so]ie Petri Floare
care le-au primit cu titlu de zestre de la antecesorii acestora (p`rin]i) [i care le-au folosit
înc` din vremea celui de-al doilea r`zboi mondial. În prezent, aceste terenuri sunt folosite
în continuare de reclamant. Prin încheierea de
[edin]` din data de 19.09.2014, în temeiul art.
1051 Cod pr. Civ., instan]a a dispus emiterea
prezentei soma]ii 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 prezentei, instan]a
urmând a trece la judecarea cauzei. Judec`tor
Corl`]eanu Simina. Data 23.09.2014

LICITA}II
Prim`ria comunei M`lureni, cu sediul în com.
M`lureni, sat. M`lureni, jud. Arge[, tel/fax
0248.765049, CUI 4122086, organizeaz` în
condi]iile OUG nr. 54/2006, H.G. nr. 168/2007 [i
a Legii nr. 215/2001 republicat`, licita]ie în data
de 20.10.2014 în vederea concesion`rii terenului
în suprafa]` de 400 mp situat pe raza comunei
M`lureni, sat P`uleasca, jude]ul Arge[. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei
comunei M`lureni.
SC Editura LVS Crepuscul SRL, societate aflat` în
reorganizare judiciar`, prin administrator judiciar, anun]` vânzarea prin licita]ie public` a imobilului situat în Ploie[ti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino,
nr. 23A, jude]ul Prahova, compus din cl`dire [i
teren în suprafa]` de 1327 mp la pre]ul 1.923.100
lei [i a imobilului situat în Ploie[ti, str. Ghe. Gr.
Cantacuzino, nr. 23A, jude]ul Prahova compus
din cl`dire [i teren în suprafa]` de 446 mp la
pre]ul 352.693,2lei. Pre]ul de pornire al licita]iei
este cel stabilit în rapoartele de evaluare.
Garan]ia de participare la licita]ie este 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei. Licita]iile sunt organizate în baza hot`rârii irevocabile de confirmare a planului de reorganizare [i a hot`rârilor
Adun`rii Creditorilor din 03.10.2013 [i 12.08.2014
cât [i în baza Caietului de Sarcini ( valoare 5.000
lei + TVA ) [i vor avea loc pe data de: 02.10.2014,
03.10.2014, 06.10.2014, 07.10.2014, 08.10.2014,
09.10.2014, 10.10.2014, 13.10.2014, 14.10.2014 [i
15.10.2014 orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, strada Ion Maiorescu, bl
33 S1, et. 7, cab 7B. Condi]ii de participare [i rela]ii
suplimentare la telefon: 0344104525.
Cabinet Individual de Insolven]` Misu Anca
Margareta, cu sediul \n Ploie[ti, Str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, desemnat lichidator al SC Ral Team SRL, societate \n faliment, cu
sediul \n Bucure[ti, Str. Rodna nr. 2, ap. 2, Sector
6, \n dosarul de faliment nr. 37237/3/2013 al Tribunalului Bucure[ti, anun]` scoaterea la

v~nzare prin licita]ie public` cu strigare a
urm`toarelor bunuri: 1. Autoturism Opel Vivaro, an fabrica]ie 2008, pret plecare 41.800 lei
inclus TVA, diminuat cu 30%. 2. cafetier`, data
achizi]iei 2008, pret plecare 15,00 lei inclusiv
TVA, diminuat cu 30%. 3. Etajer`, mobilier
uzual, data achizi]iei 2007, pret plecare 75,00
lei inclus TVA, diminuat cu 30%. 4. Masuta S1
S2, rabatabila, data achizi]iei 2007, pret plecare
5,00 lei inclus TVA, 8 buc., diminuat 30%. 5.
Multifunctionala Hp Photos, data acizi]iei
2009, pre] plecare 50,00 inclus TVA, diminuat
cu 30%. 6. Plat pliant cu saltele pentru copii,
data achizi]iei 2007, pret plecare 30,00 lei inclus TVA, 5 buc., diminuat cu 30% 7. Scaunele
rabatabile pentru copii, data achizi]iei 2007,
pret plecare 6,00 lei inclus TVA, 14 buc., diminuat cu 30%. Licita]iile se vor desfasura \n zilele
de 30 septembrie 2014, 01, 02, 03 octombrie
2014, \ncep~nd cu ora 09:00, la adresa: Bucure[ti, Str. Stanilesti nr. 4, sector 1. Termenul
limit` de depunere a garan]iei de participare
la licita]ie, reprezent~nd 10% din pre]ul de
pornire, este ziua lucr`toare anterioar` ]inerii
licita]iei publice. Descrierea bunurilor ce fac
obiectul licita]iei [i conditiile de participare la
licita]ie se reg`sesc la “caietul de sarcini” ce se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolven]` Misu
Anca Margareta constra sumei de 100 lei, exclusiv TVA. Rela]ii suplimentare pot fi solicitate
la telefon: 0736.419.826; 0244-570.635.

PIERDERI
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.
Pierdut paraf` medic primar chirurgie cardio-vascular`, cod D99881 pe numele Rot`reasa Bogdan.
Se declar` nul`.
Altinok Berrin, declar c` am pierdut o legitima]ie
de concurs pentru admiterea la Universitatea Titu
Maiorescu, Facultatea de Medicin` General` în
perioada Iulie- Octombrie.
Pierdut Adeverin]` achitare integral`, pe numele
Gostin Violeta Florentina. O declar nul`.

Pierdut Adeverin]` plat` integral` apartament,
pe numele Mircescu Aneta. O declar nul`.
Pierdut Duplicat Proces- verbal pe numele Matei
Maria. Îl declar nul.
Pierdut atestate marf` [i ADR, eliberate de ARR
Arge[, pe numele Medeleanu Pompiliu, din
Pite[ti, jud. Arge[. Se declar` nule.
Pierdut documente (poli]e asigur`ri) Groupama
cu urm`toarele serii Vigneta.6001321 Vigneta.6001322 THG.675127 incendiu. 1252827 Le
declar nule.
Declar pierdute [i nule: -Autoriza]ia de constructie
nr.760 din 08.10.2002; -Proces verbal de receptie la
terminarea lucr`rilor nr.237 din 1.10.2004, din str.
Fete[ti nr.2E, sc.3, Bucure[ti, pe numele Al Zubaidi
Oudai.
Pierdut chitan]ier pentru încas`ri facturi pe teren
apar]inând Ascensorul Romservice Company SA,
C.U.I. 7630585, cu seria ARCC nr. 03003540300400, cod casier 423, le declar nule.

DECESE
Colectivul Clinicii de
Chirurgie a
Spitalului Clinic
de Nefrologie
“Dr. Carol Davila”
regret` trecerea
în nefiin]` a D-lui Prof. Dr.
NICOLAE ANGELESCU.
Ne ve]i lipsi,
Domnule Profesor!

Cu adânc` durere Academia de [tiin]e Medicale anun]` decesul Profesorului NICOLAE ANGELESCU, personalitate marcant` a chirurgiei române[ti, membru titular al
Academiei de [tiin]e Medicale.
N`scut la 6 decembrie 1931, în comuna Rociu, jude]ul Arge[, absolvent al Facult`]ii
de Medicin` din Bucure[ti, a fost extern [i intern prin concurs, devenind apoi
preparator în Clinica de Urologie Panduri, condus` de Profesorul Theodor Burghele.
Teza de doctorat “Tratamentul crizei acute de rejet în transplantul renal experimental”, aborda un subiect de o mare noutate pentru epoca respectiv`. [i-a continuat
formarea [i preocup`rile pentru transplantul renal în timpul unui stagiu la “Institut
de Recherches Chirurgicales” din Nancy (Fran]a).
A urcat treptele ierarhiei universitare în UMF “Carol Davila” Bucure[ti, devenind [ef
de lucr`ri [i, apoi, conferen]iar, în Clinica de Chirurgie a Spitalului 23 August (în
prezent Sf. Pantelimon). Din 1984 a condus Clinica de Chirurgie de la Spitalul Col]ea,
iar în 1992 ob]ine titlul de Profesor.
Profesorul Nicolae Angelescu a depus o munc` neobosit`, de-a lungul a peste 50 ani,
atât la patul bolnavului [i în sala de opera]ii, cât [i la nivel academic.
A fost secretar general [i, apoi, pre[edinte al Societ`]ii Române de Chirurgie (19952002), precum [i redactor [ef al revistei “Chirurgia” (1995-2004).
A elaborat numeroase lucr`ri [tiin]ifice, manuale [i tratate, între care se eviden]iaz`
Tratatul de patologie chirurgical`” (Editura Medical`, 2001) al c`rui redactor [ef a
fost.
A promovat chirurgia româneasc` la nivel european, fiind timp de 8 ani secretar
general adjunct al Societ`]ii Europene de Chirurgie (“Eurochirurgie”). A fost membru
activ IASGO (Interna]ional Association of Surgeons, Gastroenterolgists and Oncologists) [i a contribuit în mod esen]ial la activitatea sec]iei române. De asemenea, a
fost reprezentant al României la Uniunea Medical` Balcanic`.
A primit numeroase recunoa[teri na]ionale [i interna]ionale.
În România a fost ales membru titular al Academiei de [tiin]e Medicale (1995) [i al
Academiei Oamenilor de [tiin]` [i i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al
Universit`]ii Ovidius din Constan]a [i al Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie din
Craiova.
În semn de înalt` apreciere pentru activitatea sa a fost ales membru de onoare al
Asocia]iei Franceze de Chirurgie [i membru corespondent str`in al Academiei de
Chirurgie [i al Academiei de Medicin` din Fran]a. De asemenea a fost ales membru
de onoare al Academiei de [tiin]e din Republica Moldova.
În cadrul Academiei de [tiin]e Medicale a contribuit la activitatea [tiin]ific` [i la promovarea medicinei academice. În mod particular, [i-a adus aportul la înt`rirea
rela]iei cu Academia Francez` de Chirurgie [i Academia Francez` de Medicin`, participând la activit`]ile comune organizate cu aceste prestigioase institu]ii, la Bucure[ti [i Paris, în anii 2007 [i 2013.
Atât membrii Academiei de [tiin]e Medicale cît [i intreag` comunitate medical`
româneasc` îi vor p`stra o ne[tears` amintire ca dasc`l, chirurg, mentor a numeroase genera]ii [i distins coleg.
Condolean]e familiei îndoliate [i Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!
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Sport

Fanul Craiovei
de 101 ani!
1-0 cu O]elul, 2-0 cu Universitatea
Cluj, 2-1 cu FC Caransebe[ (\n 16-imile
Cupei Rom~niei) [i, duminic`, 1-0 cu
ASA T~rgu Mure[. Acestea sunt rezultatele ob]inute de CS U Craiova, de
c~nd echipa a fost preluat` de antrenorii Sorin C~r]u [i Emil S`ndoi, dar [i de
managerul general Felix Grigore. „Nu
cred c` a fost un spectacol deosebit,
dar trebuie s` în]elege]i c`, în situa]ia
de acum, preocuparea principal` este
s` recuper`m din ceea ce s-a pierdut în
trecut [i implicit s` acumul`m puncte
pentru a avea o alt` stare de spirit. Am
câ[tigat 9 puncte din trei meciuri [i f`r` gol primit, e un lucru bun“. Cei 7.000
de suporteri prezen]i pe „Ion Oblemenco“ au avut parte de o imens` surpriz`. |n v~rst` de 101 ani, Marin

„Lili“ Dumitrescu, „legenda vie“ a
suporterilor Craiovei, a dat lovitura
de începere a partidei CS U Craiova –
ASA Târgu Mure[. „Toate echipele
Craiovei au fost str`lucite pentru mine.
Craiova a fost crema. Dac` va fi ajutat`,
Universitatea va ajunge din nou sus.
Îmi place echipa, au muncit b`ie]ii“, a
declarat venerabilul sus]in`tor al oltenilor. „Suntem foarte mul]umi]i de
aceast` serie pozitiv`. Ne bucur`m c`
putem face asemenea surprize pl`cute
oamenilor [i c` putem readuce \n fa]a
ochilor fanilor c~te pu]in din istoria
senza]ional` a Craiovei. Mul]umim
suporterilor c` vin la stadion [i pentru
sus]inerea lor“ a declarat managerul
Felix Grigore. (M.I.)

Imnul na]ionalei:
„Pe ei, pe mama lor!“
Federa]ia politrucului Burleanu gireaz`
versuri care pot inflama spirite [i
pot atrage sanc]iuni dure de la UEFA
AGERPRES

Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro

Noul imn al echipei na]ionale de fotbal, lansat din nou, ieri, la sala „Ioan
Chiril`“ a Casei Fotbalului, pare a fi
o ciudat` combina]ie \ntre fascism [i
periculos. Dincolo de faptul c` actuala conducere a FRF a acceptat ca
unul dintre versuri s` con]in` faimosul \ndemn „Ori \nvinge]i, ori
muri]i!“, lansat \n 1936 de liderul fascist Benito Mussolini \naintea unei
celebre finale de Campionat Mondial, imnul mai con]ine [i alte elemente
de natur` s` inflameze spiritele.
Undeva pe finalul c~ntecului compus de forma]ia Iris, mai exact la
minutul 02:30, apare scandarea trivial`: „Pe ei, pe mama lor!“.
Surprinz`tor, Federa]ia condus`
de politrucul R`zvan Burleanu, care
ne-a obi[nuit de-a lungul timpului
cu gafe sesizate de Jurnalul Na]ional
[i numai, a acceptat pasajele periculoase din imn. Oamenii teleporta]i la Casa Fotbalului nu au ]inut
cont nici de faptul c` imnul respectiv va fi lansat pe 11 octombrie,
atunci c~nd atmosfera va fi, oricum,
extrem de tensionat`, iar astfel de
\ndemnuri pot conduce la reac]ii
reprobabile ale fanilor [i la eventuale sanc]iuni dure din partea
UEFA.

LIGA 1 –
ETAPA 9
VINERI
CSMS Ia[i – Chiajna
Cre]u ('19)/ Pena ('26),
Wellington ('36)

1-2

SÅMBåTå
Gaz Metan – Ceahl`ul
2-2
Tahar ('45+1). Roman ('84)/
Dumitra[ ('20), Margin` ('39)
FC Boto[ani – FC Bra[ov
0-0
Rapid – Dinamo
0-3
Cordo[ ('38), Alexe ('83),
B`rboianu ('90+4)
DUMINICå
CS „U“ Craiova – Tg. Mure[
1-0
Brandan (’27-pen.)
Viitorul – Petrolul
1-3
Daminu]` (‘38)/ Tamuz (‘74-pen.),
Astafei (‘83,’90+2)
Steaua – Astra
0-0
IERI
Pandurii – O]elul
CFR Cluj – „U“ Cluj

Clasament

S` convingem
adversarii [i
pe mamele lor
Solistul trupei Iris a g`sit o explica]ie de necomentat pentru versul
respectiv. „C~nd spunem «pe ei, pe
mama lor», ne referim c` noi trebuie
s`-i convingem [i pe adversari, [i pe
mamele lor c` vrem s` c~[tig`m. Nu
e nimic r`u“, a \ncercat s` justifice

Rafael. |n stilul s`u caracteristic, corporatist [i de politruc r`t`cit \n fotbal,
pre[edintele FRF, R`zvan Burleanu,
a declarat: „Ast`zi vrem s` g`sim
m~ndria de a fi români [i de a fi uni]i
pentru realizarea performan]elor.
Cred c` a venit vremea s` fim din nou
suporteri ai echipei na]ionale. E o
mare bucurie pentru FRF s` înceap`
acest proiect al`turi de forma]ia Iris.
Aceast` trup` a produs imnul din
pasiune, f`r` nici un cost din partea
FRF“.

1. Steaua
2. CFR Cluj
3. Astra
4. Dinamo
5. Petrolul
6. Tg.Mure[
7. Boto[ani
8. Gaz Metan
9. Ceahl`ul
10. Craiova
11. Bra[ov
12. „U“ Cluj
13. Rapid
14. Chiajna
15. Pandurii
16. Viitorul
17. O]elul
18. CSMS Ia[i

9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
9
8
9

20-6
17-4
19-7
17-8
19-9
13-8
11-14
12-13
10-15
8-14
11-14
8-9
6-14
8-17
6-12
8-14
4-10
5-14

22
19
19
18
17
15
14
12
12
11
10
8
8
8
7
6
5
4
Anun]uri

LICITA}II
Dosar executare nr. 905/2013. Publica]ie de
vânzare. Nr. 905/17.09.2014. În baza titlurilor
executorii de: sentin]a civil` nr.
1802/26.06.2013 pronun]at` de Judec`toria
C~mpina în dosarul nr. 641/204/2013, a c`rei
executare a fost încuviin]at` de Judecatoria
C~mpina prin Încheierea pronun]at` la data
de 27.09.2013 în dosarul nr. 4868/204/2013,
încheierea de stabilire cheltuieli de executare
din 15.10.2013, încheierea de stabilire cheltuieli de executare suplimentare din 03.04.2014
[i încheierea de stabilire cheltuieli de executare suplimentare din 06.05.2014, emise de
executorul judec`toresc Ro[u Cristian Cornel
în cadrul procedurii de executare prin care
este obligat debitorul Marin Constantin Sebastian, CNP 1720127290909, domiciliat în
C~mpina, Str. Nicolae B`lcescu nr. 38, jude]ul
Prahova s` achite urm`torele sume de bani:
8.800,00 euro (pl`tibili în euro sau în lei la
cursul BNR din ziua pl`]ii) reprezent~nd
diferen]a debit (s-au achitat 2.200 euro) conform sentin]ei civile nr. 1802/26.06.2013 [i
11.005.69 lei suma compus` din 3697.75 lei
reprezentând debit conform sentin]ei civile
nr. 1802/26.06.2013 [i 7.307,94 lei cheltuieli de
executare silit` conform încheierilor de stabilire cheltuieli de executare din 15.10.2013,
03.04.2014 [i 06.05.2014 (suma de plat` se va
actualiza conform art. 628 Cod procedura
Civil` [i având în vedere pl`]ile ce vor mai fi
efectuate), la cererea de executare silit` indirect` (recuperarea crean]ei prin urm`rire
silit` asupra bunurilor debitorilor) formulate
de creditorul Corneanu Ion, domiciliat în
C~mpina, Str. Soarelui nr. 1, bl. 11C, sc A, et. 3,
ap. 14, jude]ul Prahova. Subsemnatul, Ro[u
Cristian Cornel, executor judec`toresc, public
spre cuno[tin]` general` c` în ziua de 23 octombrie 2014, ora 12:00 se vinde la licita]ie
public` la sediul Biroului Executorului
Judec`toresc Ro[u Cristian Cornel din localitatea C~mpina, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 16, bl.
20C, sc A, et. 2, ap. 11, jude]ul Prahova (cod interfon acces – 11), averea imobil` urm`rit` a
debitorului Marin Constantin Sebastian. Proprietatea imobiliar` ce face obiectul vânz`rii
la licita]ie a fost evaluate la suma de 236.500
lei (douasute treizecisisasemiicincisute lei) de
la SC Arhona Experts Project SRL [i este compus` din imobilele situate în: Câmpina, Str.
Nicolae B`lcescu nr. 38, jude]ul Prahova, înscris în cartea funciar` nr. 21715 C~mpina,
compus din teren în suprafa]` m`surat` de
85 mp (din acte 86 mp), având num`r cadastral 2276 [i construc]ia C1- locuin]a în
suprafa]` construit` de 33,62 mp, suprafa]`
util` de 28,08 mp având num`r cadastral
2276-C1. – C~mpina, Str. Nicole B`lcescu nr. 38,
jude]ul Prahova, înscris în cartea funciar` nr.
21716 C~mpina cmpus din teren în suprafa]`
m`surat` de 225 mp (din acte 226 mp) [i construc]ia C1 – locuin]a în suprafa]` construit`
de 61.37 mp, suprafa]` util` de 49.19 mp [i
beci în suprafa]` util` de 8,66 mp, având
num`r cadastral 2233-C1. Cele dou` immobile
formeaz` o singur` unitate locativ`. Licita]ia
începe de la pre]ul de 236.500 lei (dou`sutetreizeci[i[asemiicincisute lei) suma ce
reprezint` pre]ul de pornire al licita]iei sta-

bilit prin încheierea nr. 905/12.09.2014. Poate
participa la licita]ie, în calitate de licitator,
orice persoan` care are capacitatea depina de
exerci]iu, precum [i capacitatea s` dobândeasc` bunul ce se vinde. Debitorul nu poate
licita nici personal, nici prin personae interpose. Tori cei care pretend vreun drept asupra
imobilului sunt somatisa-l anun]e executorului judectoresc înainte de dat` stabilit` pentru vânzare. Asupra propriet`]ii imobiliaere
sunt înscrise sarcini în favoarea creditorului
Corneanu Ion. Licitatorii sunt invita]i s` se
prezinte la locul vânz`rii, la termenul satbilit
[i înainte de acest termen s` prezinte executorului judec`toresc ofertele de cump`rare.
Pân` la termenul vânz`rii licitatorii sunt obligate s` depun` o garan]ie reprezentând 10%
din pre]ul de pornire al licita]iei în unui din
urm`toarele conturi de consemnare: RO 11
CECE PH01 03RO N000 0001 deschis la CEC
Bank SA sau RO 24 RZBR 0000 0600 1248
8517 deschis la Raiffeisen Bank SA pe seama [i
la dispozi]ia Biroului Executorului
Judec`toresc Ro[u Cristian Cornel, CUI
19862538, cu men]iunea “garan]ie participare licita]ie dosar nr. 905/2013”.Nu au
obliga]ia de a depune cau]iune creditorii
urm`ritori sau intervenien]i conform art. 843
Cod Procedura Civil`. Prezen]a publica]ie de
vânzare a fost afi[at` la dat` de 17.09.2014,
ora 14:00 la sediul Biroului Executorului
Judec`toresc Ro[u Cristian Cornel [i se va
public` conform art. 839 Cod procedura
Civil`. Executor Judec`toresc Ro[u Cristian
Cornel.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i
/ AJFP Bac`u. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3, localitatea Bac`u. Nr. 156392/ 25.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În 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`
în ziua de: 14, luna: octombrie, orele: 13.00,
anul: 2014, în localitatea: Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 – 3, se vor vinde prin licita]ie
public`, (al doilea termen, redus cu 25%),
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Chiriac Viorel, cu domiciliul fiscal
în localitatea Bac`u, str. Ioni]` Sandu Sturza,
nr. 27, cod de identificare fiscal` CNP:
1720711040081: a) cl`dire în suprafa]` de:
102,40 m2, acoperit` cu tabl`, compus` din 3
camere, antret, buc`t`rie, baie [i un grup social [i construit` din c`r`mid`, una magazie
de scândur`, anex` atelier, în suprafa]` de
89,20 mÇ, situat` în localitatea Bac`u, str.
Lucre]iu P`tr`[canu, nr. 34, Carte funciar`:
68650 [i Nr. Cadastral: 10668-C1, C2; b) teren
aferent construc]iei, în suprafa]` de 563 m2,
situat în localitatea Bac`u, str. Lucre]iu
P`tr`[canu, nr. 34. – Pre] de evaluare/ de
pornire al licita]iei: 678.263 lei (exclusiv TVA*
*). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori: D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Bac`u; 2. Chiriac Camelia, str.
Cuza Vod`: 35/A/3. Sarcini: Act Ordonan]` nr.
12D/P/2006, din 02.05.2006; Ac]iune Civil`,
nr. 14520/180/2014 din 22.09.2014. 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; împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate rom`n`,
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,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 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.
* *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este
scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f)
sau lit. g) din Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Pentru informa]ii suplimentare, v`
pute]i adresa la sediul nostru, sau la num`rul
de telefon: 0234. 510015, interior: 187.
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. Nr. 90830/ 25.09.2014. Anun]. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava vinde din stoc prin licita]ie public` autovehicule aflate la a doua licita]ie [i la a treia
licita]ie astfel: Denumire produs: Descriere:
Um. Stoc. Pre] (ron): Microbuz Peugeot Boxer
Nr. CC 8062 CK, an fabr. 2001, s.s.:
VF3233J5216141018. Buc. 1. 2900 lei; Autoturism VW Golf, BT 27 AFE. Nr. BT 27 AFE, 1993, s.s.:
WVWZZZ1HZPW484752. Buc. 1. 1000 lei; VW
Transporter. s.s.: WV2ZZZ70ZWH112551, nr. SV
10 WNB, an fabr. 1998. Buc. 1. 3900 lei; Autoturism Citroen C4. serie sa[iu:
VF7VARHJH45234432, cul. gri, an fabr. 2008,
nr. SV 10 RES. Buc. 1. 9000 lei; Autoturism VW
Passat
Sport TDI.
serie
sa[iu:
WVWZZZ3BZVE118161, cul. gri, an fabr. 1997, nr.
P 309 BBW. Buc. 1. 2900 lei; Autoturism VW
Passat. nr. \nmatric. B 81 VLY, an fabr. 2001, nr.
sa[iu WVWZZZ3BZYE857025, cul. albastru.

Buc. 1. 3900 lei; Audi A 8, GEZ 7115. serie sa[iu:
WAUZZZ4DZYN, an fabr. 2000, nr. GEZ 7115.
Buc. 1. 2400 lei; VW Passat TDI. s.s.:
WVWZZZ3BZ1E235693, cul. gri, an fabr. 2001,
nr. SV 51 LUC. Buc. 1. 3500 lei; Peugeot. s.s.:
VF3221PA212370623, an fabr. 1998, nr. B 86 PRD.
Buc. 1 2500 lei; Autoturism Alfa Romeo. Nr. SV
08 YWU, an fabr. 1997, s.s.:
ZAR93200000011447. Buc. 1. 1800 lei; Fiat
Ulysse. s.s.: ZFA223000012247158, nr. TX 1963
XK, an fabr. 1997. Buc. 1. 1100 lei; Fiat Ulysse.
s.s.: ZFA22000012191086, nr. BH 3531 BT, an
fabr. 1997. Buc. 1. 1500 lei; Renault Espace. s.s.:
VFJEON0521653166, an fabr. 2000, nr. P 4376
AH. Buc. 1. 1800 lei; Autoutilitar` VW Transporter. s.s.: WV2ZZZ70ZWH112551, cul. alb`, an
fabr. 1996, nr. TX 6426 XC. Buc. 1. 3900 lei; Motoscuter Yamaha. s.m.: HC02P-6, an fabr., nr.
DS 41135. Buc. 1. 900 lei; Motoscuter Malaguti.
s.s.: ZJN165000065006057, an fabr. nr. BT –
37405. Buc. 1. 700 lei; WV Passat. s.s.:
WVWZZZ3BZXE238276, an fabr. 1999, nr. S 651
UNC. Buc. 1. 1300 lei; BMW. s.s.:
WBAG721080D778735, an fabr. 1995, nr. 334
CGE 44. Buc. 1. 1900 lei; Autoturism Chrysler
Voyager. Nr. P 6523 PH, an fabr. 1999, s.s.:
1C4GYN2B57U139427. Buc. 1. 1000 lei; Autoturism BMW 740. Nr. EH 7897 BH, an fabr. 1995,
cul. negru, s.s.: WBAGF61030DG44373. Buc. 1.
2500 lei; Autofurgon Fiat Marengo. Nr. BR 777
LR, 2001, cul. bej, s.s.: WFOAXXGAGAKJ00134.
Buc. 1. 2600 lei; Autoturism Audi A8. s.s.:
WAUZZZ4D2WNO13926, an fabr. 1998, nr. AZ
132 AV. Buc. 1. 2600 lei; Autoturism Mercedes
E 320 CDI. s.s.: WDB2102261B071974, an fabr.
2000, cul. gri, nr. BP 2053 BX. Buc. 1. 3900 lei;
Mitsubishi
Pajero
Sport.
s.s.:
JMBONK9602J000225, an fabr. 2002, cul. albastru, nr. SV – 11 – TNC. Buc. 1. 6900 lei; Mercedes
Benz
A170
CDI.
s.s.:
WDB1680081J2385144, an fabr. 1999, cul. albastru, nr. B 6872 PM. Buc. 1. 3900 lei; Mercedes
Benz
Sprinter
316.
s.s.:
WDB9036631R182753, an fabr. 2000, cul.
negru, nr. RZE 5K S6. Buc. 1. 16000 lei; Autoutilitar` Mitssubishi L200. s.s.: FJNK340NP032, an
fabr. 1996, cul. alb, nr. 97 C 8409. Buc. 1. 8000
lei; Ford Focus. s.s.: -, an fabr. 2000, cul. albastru, nr. SV – 81 – CST. Buc. 1. 3600 lei; BMW
523i. s.s.: WBADD31010BU46083, an fabr.
1998, cul. argintiu, nr. TX 9928 XA. Buc. 1. 3000
lei; Autoutilitar` Renault Master. s.s.:
VF1JDAMH526214799, an fabr. 2002, cul. albastru, nr. BZ 229 CE. Buc. 1. 6000 lei; Chrysler
Voyager. s.s.: 1C4GZN2B0XU135386, an fabr.
1999, cul. albastru, nr. TX 5527 XK. Buc. 1. 2400
lei;
Volkswagen
Passat.
s.s.:
WVWZZZ3BZ3E211984, an fabr. 2002, cul. albastru, nr. SV 030 963. Buc. 1. 6900 lei; Skoda
Pick – Up. s.s.: TMBEHH673W5747632, an fabr.
2002, cul. albastru, nr. BN – 04 – UXK. Buc. 1.
3800 lei; Autoturism VW Golf. s.s.:
WVWZZZ1HZSW092449, an fabr. 1995, nr. SV
74 MIC. Buc. 1. 1800 lei. Pasul licita]iei: 5% din
pre]ul de pornire al fiec`rui autovehicul.
Condi]ii de participare atât pentru persoanele
fizice, cât [i juridice: - înscrierea la licita]ie pe
baza unei cereri; - plata unei garan]ii de participare la licita]ie, reprezentând cel pu]in 10%
din valoarea 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 registrului comer]ului; - pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român` [i legalizat; - pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe
pa[aport sau carte de identitate, dup` caz; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu are
obliga]ii fiscale restante. Licita]ia va avea loc
pe data de 08.10.2014 ora 11.00, la sediul institu]iei din municipiul Suceava, str. Vasile
Bumbac nr. 1, etaj 2, cam. 45. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon 0230/ 521358
sau 0230/ 521359 int. 215 sau direct la camera
nr. 45 etaj 2 (Compartiment Valorific`ri Bunuri
Confiscate).
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
Boto[ani. Operator de date cu caracter personal 21105. Nr. 76500/03/23 din 22.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri. Anul
2014 luna septembrie ziua 22. ?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, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i / A.J.F.P. Boto[ani, face
cunoscut prin prezenta c`, \n ziua de 10, luna
Octombrie, orele 12.00 anul 2014, \n municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, organizeaz`: - a paisprezecea
licita]ie pentru vânzarea bunurilor imobile,
proprietatea SC Hit – Ag SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Boto[ani, str. Manole[ti Deal,
nr. 3 bis, jude]ul Boto[ani, cod de \nregistrare
fiscal` 15759239, dosar de executare nr.
15759239/ 2011 (P.V. sechestru bunuri imobile:
nr. 3873/ 23.02.2010; 55008/ 25.07.2011 [i P.V.
Sechestru bunuri mobile nr. 56363/
24.05.2012), reprezentând: bunuri imobile: Cl`dire tip hal` industrial` (hal` repara]ii utilaje cu supraf. construit` la sol de 160,70 m.p.
+ hala repara]ii auto cu supraf. constr. la sol de
311,85 m.p. + camere birouri – etaj - \nchideri
metalice, suprafa]a 48 m.p. + pod rulant,
sarcina 3.2 t, deschidere 10.5 m, lungime cale
de rulare 12.0 m), situat` \n localitatea
Boto[ani, str. Manole[ti Deal, nr. 3 bis. Pre]ul
de pornire a licita]iei este de 96018 lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata TVA, conform art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal); 2. Teren construit
+ neconstruit \n suprafa]` total` de 1509 m.p.
(d.c. platform` betonat` 1036,09 m.p), situat
\n localitatea Boto[ani, str. Manole[ti Deal, nr.
3 bis. Pre]ul de pornire a licita]iei este de 31893
lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata
TVA, conform art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal); 3. 462, 74
m.p. teren intravilan (platform` betonat`) cu
destina]ie cale de acces, reprezentând 34% din
suprafa]a total` de 1361 m.p %, bun comun cu
SC Simco Shoes SRL, de]inut conform Contract
de vânzare cump`rare 2602/ 22.10.2007, situat
\n str. Manole[ti Deal, nr. 3 bis, localitatea
Boto[ani. Pre]ul de pornire a licita]iei este de

9779 lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la
plata TVA, conform art. 141, alin. 2, lit. f din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal); 4.
Bunuri mobile ata[ate bunurilor imobile (ce
vor fi valorificate prin vânzarea la licita]ie
odat` cu bunurile imobile): - |mprejmuire din
stâlpi beton beton armat c + (h = 2.0 m)
panouri beton prefabricat L = 36 m. Pre]ul de
pornire a licita]iei este de 753 lei, exclusiv TVA;
- Rigol` carosabil` - canalizare ape pluviale, L =
36.0 m, l = 0.45 m, adâncime 0.50 - 0.65 m,
carosabil`, acoperit` cu gr`tar metalic (situat`
\n interiorul halei de produc]ie din str.
Manole[ti Deal, nr. 3 bis). Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 2395 lei, exclusiv TVA. Total
valoare bunuri imobile 140838 lei, exclusiv
TVA (opera]iune scutit` la plata TVA, conform
art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal). - a doua licita]ie pentru
vânzarea bunurilor mobile, proprietatea SC
Hit - Ag SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea
Boto[ani, str. Manole[ti Deal, nr. 3 Bis, jude]ul
Boto[ani, cod de \nregistrare fiscal` 15759239,
dosar de executare nr. 15759239/ 2014 (P.V.
Sechestru bunuri mobile nr. 29154/
18.03.2014), reprezentând: 1. Autoutilitar`
marca: Dacia D2F717/ Double Cab 1.9D, serie
sa[iu: UU1D2F7176A4877987, serie motor:
UA75701, anul fab. 2005, nr. \nmatric. BT 08
HIT. Pre]ul de pornire a licita]iei este de 3445
lei, exclusiv TVA. 2. Autoturism marca Renault
Laguna, serie sa[iu: VFKGOGO627602715, serie
motor C124650, anul fab. 2002, nr. \nmatric.
BT 71 HIT. Pre]ul de pornire a licita]iei este de
6662 lei, exclusiv TVA. 3. Autoturism marca
Dacia SD KSDOK, serie sa[iu:
UU1KSD0KJ37041833, serie motor: D027432,
anul fab. 2007, nr. \nmatric. BT 10 HIT. Pre]ul
de pornire a licita]iei este de 10592 lei, exclusiv
TVA. Total valoare bunuri mobile 20699 lei, exclusiv TVA. Pre]ul total de pornire a licita]iei
este 161537 lei (exclusiv TVA). Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, \nainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i a participa la licita]ie
trebuie s` prezinte urm`toarele documente: oferta de cump`rare; - dovada pl`]ii taxei de
participare, care reprezint` 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; - \mputernicirea persoanei
care \l reprezint` pe ofertant; - dovada emis`
de creditorii fiscali, \n copie, c` nu au obliga]ii
la bugetul consolidat al statului; - pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic
de \nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele fizice
copie de pe actul de identitate. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi
\nainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv
09.10.2014, la sediul Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata se va face
\n contul de disponibil al A.J.F.P. Boto[ani, CUI
3372874, RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Dac`
ave]i nel`muriri \n legatur` cu acest anun]
publicitar o pute]i contacta pe dna. Sauciuc
Nu]a, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul
0231/ 607119 \ntre orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF.

