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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabricarea
de prototipuri, machete [i matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini sau
materiale compozite, 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 informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa contact@pro-
totechnology.ro. 

Pentru încadrarea în bugetul cheltuielilor de personal pe anul 2015,
Direc]ia Regional` de Statistic` a Municipiului Bucure[ti amân` con-
cursurile stabilite pentru data de 08.01.2015 [i 21.01.2015, la o dat` ce
va fi comunicat` ulterior. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Direc]iei Regionale de Statistic` a Municipiului Bucure[ti [i la num`rul
de telefon 0213.13.20.81.

CITA}II
Se citeaz` Dumitrache Olimpia cu domiciliul \n comuna Ceptura, Pra-
hova, la Tribunalul Ploie[ti, la data de 28.01.2015, \n dosar nr.
9831/281/2012/A1.

SC Welthaus SRL, cu sediul în Zal`u, cheam` în judecat` pe pârâ]ii
Papp Istvan [i Papp Evodia Ibolya cu domiciliul cunoscut în Jud. S`laj,
com Crasna, în dosar nr. 1249/309/2013, aflat pe rolul Judec`toriei
Simleu Silvaniei, având termen în data de 08 ianuarie 2015, camera
14, ora 9.

Damm (fost` Rizescu) Maria- Manuela este citat` în calitate de pârât`
în dosarul 2502/288/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Rm. Vâlcea,
având ca obiect partaj judiciar, cu termen de judecat` data de
27.01.2015.

Se citeaz` Tudor Nicolae cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Buzau,
cart. Dorobanti 2, bl. H4, et. 1, ap. 3, jud. Buz`u, \n calitate de p~r~t \n
dosarul nr. 19150/200/2014 al Judec`toriei Buz`u, av~nd ca obiect
divor], cu termen de judecat` în data de 16.02.2015, ora 9.00.

Buru Cornelia Georgeta, cu ultimul domiciliu cunoscut în ora[
Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc M4, scara E, apartamentul 3, jud.
Arge[ este chemat` la Judec`toria Pite[ti, completul 17 – luni – ora
08:30, sala 4, în ziua de 12 ianuarie 2015, în dosarul cu nr.
12205/280/2007*, în calitate de pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae,
Oprescu Elena, Radu Arthur Cornel Nubiu, Bo[neag Nicoleta Adriana,
pentru obliga]ie de a face, cu men]iunea de a se prezenta personal la
interogatoriu.

Bo[neag Nicoleta Adriana, cu ultimul domiciliu cunoscut în ora[ul
Pite[ti, cartier G`vana, bloc N2, scara A, apartamentul 6, jud. Arge[
este chemat` la Judec`toria Pite[ti, completul 17 – luni – ora 08:30,
sala 4, în ziua de 12 ianuarie 2015, în dosarul cu nr. 12205/280/2007*,
în calitate de pârât`, în proces cu Oprescu Nicolae, Oprescu Elena,
Radu Arthur Cornel Nubiu, Buru Cornelia Georgeta, pentru obliga]ie
de a face, cu men]iunea de a se prezenta personal la interogatoriu. 

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
29.01.2015, orele 9,00, la Judec`toria Harlau, Jude]ul Ia[i, strada
Ghorghe Doja, nr. 1.

Numita Buzemurga Elena, \n calitate de reclamant`, cheam` \n jude-
cat` 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 din
data de 20.01.2015, orele 9.00, la Judec`toria H~rl`u, jude]ul Ia[i,
strada Gheorghe Doja, nr. 1.

Pârâ]ii - intimati Grigora[ V. Vasilic` [i Grigora[ V. Ionel, în calitate de
mo[tenitori ai defunctului Grigora[ Viorel sunt cita]i  în data de 27
ianuarie 2015, ora 09.00 la Tribunalul Ia[i, str. Elena Doamna nr. 1A
în dosarul nr.  19447/245/2011, civ. R1 FF, în proces cu recurenta - recla-
manta Primarul Comunei {cheia/Institu]ia Primarului Comunei
[cheia, având ca obiect „constatare nulitate titlu de proprietate”.

Rotaru Marinela cu ultim domiciliu \n loc. Ungheni, jud. Ia[i, este
chemat` la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 25,
\n ziua de 20.01.2015, ora: 08.30, complet C24M, \n calitate de p~r~t`,
\n proces cu Rotaru Constantin, \n dosarul nr. 7880/245/2014, av~nd
ca obiect – divor] cu minori; exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti.

Cocioruei (fost` Ilie) Doina, cu ultimul domiciliu în Bucure[ti, este
citat` la Judec`toria Ia[i, camera Sala 6, în data de 20.01.2015, Complet
6F, ora 08.30, în calitate de pârât`, în proces cu reclamantele Trofin
Viorica, Trofin Petrina, Gabralî  Irina Vasilica, Trofin Gu]u Valentina, în
dosar nr. 38721/245/2012, obiect fond funciar – constatare nulitate ab-
solut` par]ial` titlu de proprietate, obliga]ia de a face.

P~r~]ii Mandric Dumitru, Mandric Gheorghe, Mandric Constantin,
Buzatu Ionela sunt chema]i pe 13.01.2015 la Judec`toria Pa[cani com-
plet C3FF ora 9 \n proces cu Irimia Maria, dosar 3853/866/2014 pen-
tru anulare titlu proprietate.

Se citeaz` pârâta EFG New Europe Funding II B.V, prin mandatar Pop
Ciprian, jud. Maramure[, loc. Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr.60,
ap.22, în dosarul nr. 8479/193/2012 al Judec`toriei Boto[ani, pentru
termenul din 09.01.2015, în contradictoriu cu Galai Paula Petronela [i
cu SC Bancpost SA, sucursala Boto[ani, pentru ac]iune în constatarea
caracterului abuziv al clauzelor bancare.

Subsemnata Udrea Ioana, domiciliat` \n mun. Motru, sat Plostina,
jud. Gorj, \ncuno[tiin]ez c` s-a declan[at procedura declar`rii
judec`tore[ti a mor]ii so]ului meu Udrea Ghe. Mihail disp`rut \n 22
februarie 1992, procedura ce face obiectul dos nr. 7631/95/2013 aflat
pe rolul Tribunalul Gorj, cu termen de judecat` la 13.01.2015. Orice per-
soan` care cunoa[te [i de]ine informa]ii \n legatur` cu numitul Udrea
Mihail av~nd cu ultimul domiciliu cunoscut \n mun. Motru, sat
Plostina, jud. Gorj, CNP 1560312180016, c`s`torit, 4 copiii, este rugat`
s` comunice instan]ei de judecat` \n dos nr. 7631/95/2013.

DISPARI}II
Orice persoan` s` comunice date pe care le cunoa[te în leg`tur` cu
Budura Gheorghi, domiciliat în sat Luceni, comuna Victoria, jude]ul
Ia[i, disp`rut în cel de-al doilea r`zboi mondial.

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator judiciar v` in-
formeaz` c` împotriva SC Starplast SRL având CUI RO18987983,
J06/613/2006, a fost deschis` procedura simplificat` a falimentului

prin Sentinta civil` nr. 1804/19.12.2014 din dosar nr. 807/112/2014 al
Tribunalului Bistri]a-N`s`ud. Creditorii sunt invita]i s`-[i depun`
cererile de crean]e la grefa instan]ei în temeiul Legii 85/2006.

NOTIFICåRI
Expert Am SPRL notific` deschiderea procedurii generale a insolven]ei
împotriva debitoarei SC Adrilact Com SRL, CUI 17428770, dosar
6402/121/2014, Tribunalul Gala]i – Sec]ia aIIa Civil`.

SOMA}II
În cauza civil` cu nr. 10855/278/2014 reclaman]ii Matei Viorel [i Matei
Maria împotriva pârâ]ilor Niciu Ioan [i Liciu Aurelia Stelu]a, având ca
obiect uzucapiune, cu termen de judecat` la data de 13.02.2015. Recla-
man]ii Matei Viorel [i Matei Maria invoc` dobândirea propriet`]ii
prin uzucapiune a imobilului-teren în suprafa]` de 14.977 mp, situat
în localitatea Vulcan, str. Dealul Babii, zona D din terenul înscris în CF,
nr. 60795, Lupeni, nr. ord. A1, nr. top. 2039 (provenit din conversia de
pe hârtie a CF nr. 233 Lupeni) de la defunctul coproprietar Cotoroi Ion
de sub B1.1, fiul lui Cotoroi Filip, decedat la data de 16.02.1964, în local-
itatea Vulcan, jud. Hunedoara, cu ultim domiciliu cunoscut în vulcan,
str. Dealul Babii, jud. Hunedoara. Prin încheierea de [edin]`
pronun]at` în data de 12.12.2014 s-a dispus emiterea prezentei soma]ii
prin care to]i cei implica]i pot face opozi]ie, în temeiul art. 1051, alin.
2, litera e) din Codul de procedur` civil`, în caz contrar în termen de
6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, cu respectarea
dispozi]iilor art. 1051, alin. 1 din Codul de procedur` civil` se va trece
la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Societatea Cultural` Filarmonia reconvoac`, conform art.19 din statut,
Adunarea General` Extraordinar` pentru data de 12.ianuarie.2015,
ora-11.00, la sediul asocia]iei din Str.Memorandumului, nr.12/16,
400114 Cluj-Napoca. Membrii asocia]iei care nu au primit înc` Or-
dinea de zi a [edin]ei, sunt ruga]i s` ne contacteze la tel.:-0723.675.529.

Convocator: SC Administrare Cazare Cantine SA –În Reorganizare cu
sediul în Bucure[ti, str. Aleea Buchetului nr.5, bl. C3, sect. 3, reprezentat`
legal de Cabinet Individual de Insolven]` Pop Cristian Florian, cu sediul
în Bucure[ti, sector 2, str. Poeziei nr.18 în calitate de administrator judi-
ciar, desemnat prin Încheierea nr.2649/10.09.2012, pronun]at` în
dosarul nr.11607/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Constanta– Sec]ia
a II –a Civil`, cu atribu]iile prev`zute de art.20 din Legea 85/2006, con-
voac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii pe
data de 09.02.2015 ora 16.00 la sediul societ`]ii situat în Bucure[ti, str.
Aleea Buchetului nr.5, bloc C 3, sector 3, pentru to]i ac]ionarii înregis-
tra]i la  S.C. Depozitarul Central –S.A. la sfâr[itul zilei de 30.01.2015, (data
de referin]`) cu urm`toarea ordine de zi: 1. Dezbaterea de c`tre
ac]ionari a situa]iei create de lipsa cadrului legal de func]ionare a pie]ei
RASDAQ. 2. Aprobarea efectu`rii de c`tre societate a demersurilor
legale necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de c`tre SC Administrare Cazare Cantine SA pe o pia]a regle-
mentat` sau a tranzac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alterna-
tiv de tranzac]ionare. Prezentarea raportului Administratorului
Judiciar cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor
pe o pia]` reglementat` respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul unui sis-
tem alternativ de tranzac]ionare (ATS) precum [i la pie]ele reglemen-
tate [i sistemele alternative de tranzac]ionare pe care pot fi
tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. 3. Aprobarea modalit`]ii de re-
tragere din societate a ac]ionarilor în cazul în care nu se aprob` nici o
propunere de la punctul doi al ordinii de zi. 4. Aprobarea datei de
23.02.2015 ca dat` de înregistrare a ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng hot`rârile Adun`rii Generale Extraordinare în conformitate
cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]` pot
participa la adunarea general` a ac]ionarilor direct sau pot fi
reprezenta]i [i prin alte persoane decât ac]ionarii, cu excep]ia admin-
istratorilor, pe baz` de procur` special`. Data de înregistrare conform
art.238 din Legea 297/2004 va fi data de  23.02.2015. Formularele de
procuri speciale se pot ob]ine începând cu data de 30.01.2015 de la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, str. Aleea Buchetului nr.5, bloc C 3, sec-
tor 3. Dup  ̀completarea [i semnarea procurii speciale de c`tre ac]ionar,
exemplarul original se va depune la sediul societ`]ii, pân` la data de
09.02.2015 orele 14:00, un exemplar va fi înmânat reprezentantului
iar cel de-al treilea va r`mâne la ac]ionar. Încenpâd cu data de
30.01.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe
ordinea de zi se vor putea consulta [i procura, de Luni pân` Vineri între
orele 10:00-13:00, de la sediul societ`]ii sau de pe site-ul web www.ad-
ministrare-cantine.ro. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
societ`]ii, sau la telefon 031.405.92.67. În cazul neîndeplinirii condi]iilor
prev`zute de lege, Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se
va desf`[ura pe data de 10.02.2015 în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu
aceea[i ordine de zi. Administrator Judiciar Cabinet Individual de In-
solven]` Pop Cristian Florian.

LICITA}II
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor suprafe]e de
teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal`
de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal
RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si du-
rata închirierii: închiriere teren pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de
participare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de partic-
ipare la licitatie – 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul
constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate
constatatoare privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata a im-
pozitelor [i taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare
fiscal`; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului;
bilan]ul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa
de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie
c` nu se afl` \n litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuan-
tumul [i forma garan]iei de participare: 10% din valoarea minim` a
chiriei anuale, constituit` prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie
bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap` Olt. 5. Descrierea
succint` a bunului ce urmeaz` a fi închiriat: Închiriere suprafe]e de
teren în albii minore a râurilor [i pârâurilor din Jud.Olt [i Jud. Vâlcea,
pentru înl`turarea materialului aluvionar: Jude]ul Olt. Lotul 1 – 35.658
mp teren în albia minor` a râului Olt (ac. Arce[ti), situat în Com. Teslui,
Jud. Olt. Jude]ul Vâlcea. Lotul 1 – 16.799 mp teren în albia minor` a
pârâului Cerna, situat în Loc. Valea Mare, Jud.Vâlcea. 6. Data, locul [i ora
limit` de primire a ofertelor: 29.01.2015 pân` la ora 10:00 la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii acestora: 29.01.2015 încep~nd cu ora

10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini:
de la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, con-
travaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii
r`mân angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei deschise or-
ganizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.

SC Rovit SA, societate aflat` \n reorganizare judiciar`, prin administra-
tor judiciar anun]` v~nzarea la licita]ie a unor bunuri aflate \n patri-
moniul debitoarei, \n sensul ca urm`toarele bunuri, respectiv Ferma
1 - construc]ii [i teren aferent situat` \n Bolde[ti-Sc`ieni, str. Viilor, nr.
44, jud. Prahova; Ferma 1 – C7 ( demisol ) construc]ie [i teren aferent,
situat` \n Bolde[ti-Sc`ieni, str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Ferma 8 -
construc]ii [i teren aferent situat` \n loc. Valea C`lug`resc`, sat Valea
Larg`, jud. Prahova; Cl`dire barac` [i teren aferent situat` \n Bolde[ti-
Sc`ieni, jud. Prahova; Ferma 5- construc]ii [i teren aferent situat` \n
Bucov, sat Chitorani, zona Valea Orlei, jud. Prahova; Ferma 11- situat`
\n com. Bucov, sat Chitorani, jud. Prahova - compusa din construc]ii [i
teren aferent, terenul intravilan \n suprafa]` de 483 mp situat \n com.
Bucov, sat Valea Orlei [i o serie de bunuri mobile, respectiv: subsolier
2 buc. la pre]ul de 105 lei/buc (f`r` TVA), 130,2 lei (inclusiv TVA),
ma[in` de stropit – Tifone, 2 buc. la pre]ul de 930 lei/buc (f`r` TVA),
1.153,2 lei (f`r` TVA), remorca cisterna, 3,6 to, la pre]ul de 1050 lei (f`r`
TVA), 1.302 lei (inclusiv TVA), remorc` cistern`, 3,6 to 855 lei (f`r` TVA),
1060,2 lei (inclusiv TVA), remorc` auto, la pre]ul 1515 lei (f`r` TVA),
1.878,6 lei (inclusiv TVA), reomorca RBA 5, la pre]ul de 1515 lei (f`r`
TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), presa balotat, la pre]ul de 1.140 lei (f`r`
TVA), 1.413,6 lei (inclusiv TVA), bena remorca, 4 buc la pre]ul de 985 lei/
buc (f`r` TVA), 1.221, 4 lei (inclusiv TVA). Licita]ia public` are loc \n baza
hot`r~rilor Adun`rii Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013, 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014 [i a regulamentului de participare la licita]ie.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50% din pretul stabilit \n ra-
portul de evaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
08.01.2015, 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015, 19.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 26.01.2015, 27.01.2015 [i 29.01.2015 orele 13.00, la sediul ad-
ministratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul administratorului judiciar c~t
[i la telefon 0344104525.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fis-
cal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Adminis-
tra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r de înregistrare
ca operator de date cu caracter personal 21105. Dosar de executare
nr. 3201491/2012. Nr.  92764/03/11/19.12.2014. Anun]ul privind vân-
zarea pentru bunuri mobile, Anul 2014, luna decembrie, ziua 19. În
temeiul art. 162 alin (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur̀  Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 16.01.2015, orele 11:00, în lo-
calitatea Boto[ani, str. Pia]a Revolu]iei nr. 5 se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a SC Exploatare Piatr` [i Nisip
SRL, CF 27199488, codebitor cu SC Univers Alice SRL, CF 3201491, cu
sediul în ora[ Bucecea, jud. Boto[ani: Denumire bun mobil, descriere
sumar`, Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA:
Înc`rc`tor frontal Stalowa Wola, Tip model Turbodiesel, motorin`, an
fabrica]ie 2007, liber de sarcini, 267.562 lei, 24%; Înc`rc`tor frontal
Stalowa Wola L, turbodiesel, motorin`, an fabrica]ie 2003, liber de
sarcini, 138.736 lei, 24%. 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: -oferta 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 român`, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul 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 a se prezenta 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 con-
formitate 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 Pro-
cedur` 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 informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0231/607119 între
orele 8,00 – 16,30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro
Portal ANAF. Plata se va face în contul nostru de disponibil al AJFP
Botosani, CF 3372874, cont RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria municipal` Boto[ani. Data afi[`rii: 29.12.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fis-
cal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r de în-
registrare ca operator de date cu caracter personal 21105. Dosar de ex-
ecutare nr. 3201491/2012. Nr. 92764/03/10/19.12.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile/ ansamblu de bunuri imobile, Anul
2014, luna decembrie, ziua 19. În 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` în
ziua de 16.01.2015, orele 11:00, în localitatea Boto[ani, str. Pia]a
Revolu]iei nr. 5 se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a dlui Butnariu Constantin, codebitor cu SC Univers Alice
SRL, CF 3201491, cu sediul în ora[ Bucecea, jud. Boto[ani: - Imobil, anex`
gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 27,17 mp, cu pre] de
pornire a licita]iei de 37.155  lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc`
în suprafa]` construit` la sol de 33,98 mp, cu pre] de pornire a licita]iei
de 49.292 lei (exclusiv TVA); - Imobil, constând în cas`, compus` din
trei camere, dou` buc`t`rii [i hol, în suprafa]` construit` la sol de
161,40 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 302.558 lei (exclusiv TVA); -
Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 9,86 mp, cu pre]
de pornire a licita]iei de 1307 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc`
în suprafa]` construit` la sol de 268,84 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 128.945 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în
suprafa]` construit` la sol de 114,75 mp, cu pre] de pornire a licita]iei
de 14259,0 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` con-
struit` la sol de 130,20 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 16180,0 lei
(exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de
78,20 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 10365,0 lei (exclusiv TVA); -
Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 23,46, cu pre] de
pornire a licita]iei de 3109,0 lei (exclusiv TVA); - Teren în suprafa]  ̀total`
de 2730 mp, respectiv cur]i construc]ii, vie [i livad`, cu pre] de pornire
a licita]iei de 42.870 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile sunt situate în
ora[ Bucecea, jud. Boto[ani [i nu sunt grevate de sarcini. 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: -oferta 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
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrul Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare 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, urm`nd a se prezenta la data stabilit` pen-
tru 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 Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, re-
publicat`, 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 com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0231/607119 între orele 8,00 – 16,30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF. Plata se va face în contul nostru de
disponibil al AJFP Boto[ani, CF 3372874, cont
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal`
Boto[ani. Data afi[`rii: 29.12.2014.

PIERDERI
Pierdut [tampil` SC Gourmanderie SRL, rotund`, medie. O declar
nul`.

Pierdut card acces ANB [i legitima]ie RATB pe numele Cirease Florica.
Le declar nule.

Pierdut legitima]ie serviciu, aeroport Henri Conda Bucure[ti pe nu-
mele Goegescu Adrian Marius. O declar nul`.

Pierdut autoriza]ie de construire nr.856 din 30.10.2002 eliberata de
Prim`ria Sect.3, Bucure[ti pe numele Radu Marian [i Radu Maria-
Diana. O declar`m nul`.

Pierdut certificat de preg`tire profesional` a conduc`torului auto nr.
0106821000, eliberat` de ARR Rm. Vâlcea, pe numele Duduial` Nico-
lae, din localitatea Vl`de[ti, sat Priporu, jude]ul Vâlcea. Se declar` nul.

Cioanta Daniel, domiciliat în Lupeni, str. P`cii, nr. 5, bl. A1, Sc.1, Ap. 39,
jude] Hunedoara, declar pierdut atestat ADR. Îl declar nul.

Pierdut atestat profesional transport persoane [i marf`, emis de ARR
Rm. Vâlcea, pe numele Strîmtu Costel, din Rm Vâlcea, jude]ul Vâlcea.
Se declar` nul.

Declar pierdute (nule) Acte de concesiune eliberate de Parohia Cimi-
tirului Buna- Vestire Bellu la data 20.02.1977 [i nr.688/555 din
30.03.1962 -Parohia Bellu, pe numele Nedea Constanta [i Nedea Laura
Maria (c`s`torit` Pop), loc de veci nr.33, 2x3=6mp, Fig.II.

Sintrom SRL, C.U.I. RO 9118655, pierdut chitan]ier, num`r de la 10001
la 10050. Declar`m nule documentele cu nr. 10024 pân` la 10050.

Pierdut legitima]ie de student emis` de Univ. Na]ional` de Muzic`
Bucure[ti, pe numele Manole Cristina- Alexandra.

Pierdut atestat profesional transport marf`, emis de ARR Rm. Vâlcea,
pe numele Ni]u-Tudor Ion, din localitatea Matee[ti, sat Turce[ti,
jude]ul Vâlcea. Se declar` nul.

Pierdut certificat constatator nr.505072 din 21.03.2012 apar]inând SC
Corporate Insurance Agent de Asigurare SRL com.Horia. Se declar`
nul.

ABC Asigur`ri Reasigur`ri SA, CUI 9438013, sediul în Alexandria,
jude]ul Teleorman pierdut poli]e seria B 010246, 010247, 012523,
012525, 012526, 012527, 012529, 012530, 012741, 012744, 012745, 012749,
013133, 013134, 013136, 013143, 013145, 013146, 013147, 014005, 014007,
014008, 014010, 014011, 014012, 014013, 014014, 014015, 014020,
014021, 014027, 014029, 014030, 014031 [i chitan]ier BWLU nr. 8529701
- 8529725. Le declar nule.

DECESE
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