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OFERTE SERVICIU
SC Knitwear Impex SRL Gala]i angajeaz` 1 persoana pe pos-
tul de lucr`tor buc`t`rie (sp`l`tor vase mari). Cerin]e: studii
specifice, vechime minim 3 ani, limba englez` avansat. Tele-
fon: 0722.568.696.

Curtea de Conturi a României cu sediul în Bucure[ti, str. Lev
Tolstoi nr. 22 – 24, Sector 1, organizeaz` concurs în perioada
06 octombrie – 14 octombrie 2014, pentru ocuparea unor
posturi de director [i auditor public extern vacante în struc-
tura central` [i teritorial` a Cur]ii de Conturi. Condi]iile de
participare, tematica, bibliografia, precum [i alte informa]ii
legate de organizarea [i desf`[urarea concursului sunt pub-
licate pe site-ul Cur]ii de Conturi a României www.curtead-
econturi.ro. 

Agen]ia de Credite [i Burse de Studii anun]` scoaterea la
concurs a unei func]ii publice de execu]ie, vacante, de con-
silier, clasa I, grad principal la Direc]ia Financiar-Contabili-
tate [i Resurse Umane. Concursul va avea loc la sediul
Agen]iei de Credite [i Burse de Studii din Str.Caransebe[,
nr.1, sector 1, Bucure[ti, în data de 13.10.2014, ora 10.00. Doc-
umentele necesare înscrierii la concurs, condi]iile generale,
condi]iile specifice [i bibliografia sunt afi[ate la sediul in-
stitu]iei. Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de
la public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, laDirec]ia Financiar-Contabilitate [i Resurse
Umane. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.
021.310.19.05. 

VÂNZåRI TERENURI
Proprietate Parc Carol-teren 1195 mp, deschidere 54 ml,
cladire P+1, amprenta sol 196 mp, 900.000 euro negociabil.
0731.697.009.

CITA}II
Se citeaz` Francisco Manuel Garcia Cicuendez la Judec`toria
Boto[ani dosar nr. 12223/193/2013, termen 07.10.2014, pen-
tru divor].

SC Mihpharma SRL, cu sediul în Sat Caraula, Com. Caraula,
Str. Craiovei, nr.98, Jud.Dolj, în calitate de pârât`, este
chemat` în data de 08.10.2014, ora estimat`: 10.30, la
Judec`toria Craiova, completul COM1, în dosarul
nr.41211/215/2013- ac]iune preten]ii, în proces cu SC A&G
Med Trading SRL, în calitate de reclamant`. 

Numitul Dumitru Marius Aurelian cu ultimul domiciliu
cunoscut în Pite[ti, jud. Arge[, str. Exerci]iu nr. 83, bl. P8, sc.
A, ap. 14, posesor al CI seria AS nr. 467532 este citat la in-
stan]a Judec`toriei Sibiu, în data de 23.09.2014, ora 9,00,  în
dosarul 11356*/306/2009, în proces civil cu G`lbenu[`
Vasile Gabriel.

Se citeaz` Marcu Ioan Cornel pentru data de 14 octombrie
2014 la Judec`toria Craiova, ora 8.30, în dosar
nr.16662/215/2012 în calitate de pârât, reclamant fiind
Marcu Ramona-Mihaela, obiect dosar divor]. 

Enuta Costel/ Beatrice, cu domiciliul \n Ia[i, bd. Alexandru
cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, parter, ap. 3, jud.Ia[i, sunt cita]i
\n calitate de p~r~ti, \n dosarul nr. 25968/245/2013 (curator
special- avocat dl. Branici Marius), av~nd ca obiect ac]iune
\n r`spundere contractual`, \n data de 27.10.2014, ora 08:30,
la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Anastasie Panu nr. 25, Ia[i,
Sec]ia Civil`, Camera Sala 6, Complet c23 f, reclamanta fiind
SC Salubris SA, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud.
Ia[i.

Se citeaz` p~r~]ii Seni Domnica, Seni Docea, Seni Todor, Acu
Ioan, cu domiciliul necunoscut, la Judec`toria N`s`ud, \n
dosar nr. 2901/265/2012 pentru termenul din 02.10.2014.
Reclamanta Pavelea Petruta.

Se citeaz` p~r~tul Sreenauth Mohammad Fadil, cu domi-
ciliul necunoscut, la Judec`toria N`s`ud \n dosar nr.
1041/265/2013, av~nd ca obiect divor], pentru termenul din
02.10.2014. Reclamanta Sreenauth Oriana.

Numi]ii Cre] Iuliana, Leonte Ilisie c`s`torit cu Scridonesi
Anastasia, Candale Sofia, Cre] Grigore. Cre] Damean, Cre]
Iualian, Leonte Marina, Buta Grigore sunt cita]i la
Judec`toria N`s`ud, Str. Vasile Nascu nr. 49, oras N`s`ud,
camera Sala 1, \n data de 02 octombrie 2014, ora 08:30 \n
calitate de p~r~]i \n proces cu }ucui Marian-Mihai \n cali-
tate de reclamant \n dosarul nr. 2197/265/2013.

Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i, Cita]ie.
SC Agi Uranus SRL, cu sediul social în loc. Le]cani, jude]ul
Ia[i, înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub
nr. J22/1526/2007, C.U.I. 21779249 [i D-na Coman Cezara Vi-
oleta, CNP 2671207221176, domiciliat` în Municipiul Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 100, bl. C6, sc. A, ap. 3, jude]ul Ia[i, în calitate
de administrator al SC Agi Uranus SRL, sunt cita]i la Tri-
bunalul Ia[i – Sec]ia Civil` II – Faliment, Complet com S2
fal, cu sediul în Ia[i, str. Nicolae Gane, nr. 20A, în dosarul nr.
1397/99/2014 (num`r în format vechi 92/2014), pentru ter-
menul de judecat` din data de 24.09.2014, ora 09:00, în
contradictoriu cu Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i, pentru solu]ionare cerere privind deschiderea
procedurii insolven]ei. 

Numita Hurducaciu Susana în calitate de reclamant` în
dosarul civil nr. 1114/289/2014, aflat pe rolul Judec`toriei
Reghin, cu termen de judecat` în data de 09.10.2014, ora
8:30, având ca [i obiect declararea judec`toreasc` a mor]ii
numitului Hurducaciu Sorin Zaharie, fiul lui Mihai [i Su-
sana, n`scut la data de 16.08.1973, cu ultimul domiciliu în
Reghin, str. Mihail Eminescu, nr. 98, jude]ul Mure[, disp`rut
la Lacul Colibi]a din jude]ul Bistri]a N`s`ud în vara anului
2008, invit` orice persoan` care are vreo cuno[tin]` sau
poate da rela]ii cu privire la disp`rut, s` comunice
informa]iile de]inute Judec`toriei Reghin, cu referire la
dosarul civil nr. 1114/289/2014.

Se citeaz` în calitate de pârât numitul Hurducaciu Sorin Za-
harie, CNP 1730816261488, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Reghin, str. Mihail Eminescu, nr. 98, jude]ul Mure[, la
Judec`toria Reghin, sala 2, în dosarul civil nr. 1114/289/2014
având ca obiect declararea judec`toreasc` a mor]ii, pentru
termenul de judecat` din data de 09.10.2014, ora 8:30,
dosar în care are calitatea de reclamant` numita Hurdu-
caciu Susana. 

Judec`toria Ia[i, dosar nr. 14661/245/2013, divor] cu minori,
reclamant` Enea Ana- Maria, CNP 2840406226724, pârât
Enea Valentin- Constantin, CNP 1750627221339. Prin Sentin]a
Civil` nr. 6382 din 30.04.2014, Instan]a a hot`rât: -Declar`
desf`cut` c`s`toria încheiat` la data de 10.10.2004 [i înreg-
istrat` în registrul de stare civil` al Prim`riei Ungheni, jud.
Ia[i, sub nr. 17/10.10.2014 conform certificatului de c`s`torie
seria CD nr. 229693, din culpa exclusiv` a so]ului pârât. -Dis-
pune revenirea reclamantei la numele purtat anterior
c`s`toriei, respectiv Maxim; -Dispune exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti asupra minorilor Enea Medeea- Ioana, n`scut`
la 20.12.2004 [i Enea Darius- Andrei, n`scut la 12.03.2006,
exclusiv de c`tre mam`, reclamanta Enea Ana- Maria; -Sta-
bile[te locuin]a minorilor la domiciliul bunicilor materni,
Maxim [tefan [i Maxim Georgeta. Oblig` pârâtul  s` achite
o pensie de între]inere lunar` în cuantum de 1/6 din veni-
turile sale nete lunare (ori din venitul minim net garantat
pe economia na]ional` în cazul lipsei veniturilor) în
favoarea fiec`rui minor, de la data introducerii ac]iunii-
08.05.2013 [i pân` la majoratul minorilor.

DIVERSE
Comuna Gorban cu sediul în sat Gorban, corn.Gorban,
Jud.la[i anun]` publicul interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare drumuri locale în comuna Gorban, jud.Ia[i”,
propus a fi amplasat în satele Podu Hagiului, Gorban,
Zberoaia, Scoposeni, Gura Bohotin, com.Gorban, jud.Ia[i.
Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate
Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Ia[ii, str.Vascauteanu,
nr.10bis, [i la Comuna Gorban zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.30 [i vineri între orele 08.00-14.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la sediul Agen]iei pentru Pro-
tec]ia Mediului Ia[i.

Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a
acordului de mediu. SC Bauflas Invest SRL, anun]` publicul
interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului
de mediu, pentru “Bloc de locuin]e colective D+P+4E+E re-
tras”, propus a se realiza \n municipiul Baia Mare, Str.
M`r`[e[ti, fn, jud. Maramure[. Informa]iile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul APM Maramure[, din
localitatea Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, \n zilele de luni- joi \ntre
orele 8-16:30 [i vineri \ntre orele 8-14 [i la sediul beneficia-
rului. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Maramure[. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Invita]ie de participare. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul
Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe
Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona III, s`
depun`, pân` cel târziu în data de 15.09.2014, ora 13.00,
oferte în vederea desemn`rii practicienilor în insolven]` în
dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Neam],
privind debitoarele: SC Crisrod Prodcom SRL, Roman, CUI
4998338; SC Francize SRL, Târgu Neam], CUI 21218025; SC
Energopelet SRL, Târgu Neam], CUI 23768408; SC Au-
totehnics Electrototal Impex SRL, Roman, CUI 15318488; SC
Kenotheoz Com SRL, Pâng`ra]i, CUI 9859357; SC Automati-
zari Trading SRL, Bicaz, CUI 19041753; SC Baby`S World SRL,
Roman, CUI 15874467; SC Happy Clean Multiserv SRL, Piatra
Neam], CUI 28742514; SC Daly Met 07 SRL, Stejaru,
Pâng`ra]i, CUI 21319992. Ofertele vor fi depuse în plic în-
chis, pe care vor fi men]ionate urm`toarele: “Oferta pen-
tru selectarea unui practician în dosarul de insolven]` al
S.C. .............. , a nu se deschide pân` la data de 15.09.2014,
ora 14.00”,  numele/ denumirea, precum [i adresa/ sediul
social [i vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Or-
dinul Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fis-
cal` nr. 1.009/2007 privind procedurile de selec]ie a
practicienilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 15.09.2014, ora 14.00 la sediul Adminis-
tra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice  Neam], Sala de [edin]e
– parter, dat` pentru care invit`m practicienii în insolven]`
care depun oferte în dosarele pentru care va fi organizat`
selec]ia, s` participe la deschiderea ofertelor.

ADUNåRI GENERALE
Convocare a Adun`rii Generale  Extraordinare a Ac]ionar-
ilor SC ICPET- Generatoare Abur SA: Administratorul Unic al
SC ICPET -Generatoare Abur SA cu sediul social în Bucure[ti,
{os. Berceni nr.104, sector 4, înregistrat` la O.R.C.T.B. sub nr.
J40/18840/2004, având C.U.I. RO16951886, convoac`
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor S.C. ICPET
-Generatoare Abur S.A. pentru data de 16.10.2014 ora 12.00,
la sediul social al societ`]ii situat în Bucure[ti, [os. Berceni
nr.104, sector 4, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 01.10.2014 sau reprezentan]ii
acestora, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Prelungirea vala-
bilit`]ii [i suplimentarea contractului de credit încheiat de
societate cu Libra Internet Bank S.A., precum [i prelungirea
valabilit`]ii contractului de ipoteca încheiat în favoarea
Libra Internet Bank S.A., pentru garantarea pl`]ii obliga]iilor
aferente creditului contractat. 2. Contractarea unui nou
credit bancar pentru refinantarea creditului existent la o
societate bancar` alta decât Libra Internet Bank [i
garantarea acestui credit prin semnarea unui contract de
ipotec`, în favoarea acelei societ`]i bancare asupra
bunurilor aflate în patrimoniul societ`]ii, situate în
Bucure[ti, [os. Berceni nr.104, sector 4, precum [i cu alte
tipuri de garan]ii. 3. Desemnarea persoanei care s` reprez-
inte cu puteri depline societatea în vederea negocierii
condi]iilor contractuale, îndeplinirii tuturor formalit`]ilor
necesare pentru încheierea documentelor precizate la pct.
1 [i 2 [i semn`rii în numele societ`]ii a acestor documente.
4. Supunerea aprob`rii m`surii de dezmembrare a imobilu-
lui situat în Bucure[ti, [os. Berceni nr.104, sector 4, C6- bloc
turn, num`r cadastral 220241-C3, înscris în Cartea Funciar`
220241 a loc. Bucure[ti (provenit` din CF de pe hârtie cu
num`rul 68240), în [ase loturi, din care lotul 1 format din
demisol [i anexa, parter, etaj 1, teras`, lotul 2 format din
etaj 2, lotul 3 format din etaj 3, lotul 4 format din etaj 4,
lotul 5 format din etaj 5, lotul 6 format din etaj 10 [i

suprafa]a în indiviziune etaj 6, etaj 7, etaj 8, etaj 9, m`sura
fiind necesar` pentru o mai bun` administrare a
propriet`]ii [i pentru garantarea execut`rii obliga]iilor so-
ciet`]ii propor]ional cu obliga]ia garantat`, [i desemnarea
persoanei care s` reprezinte cu puteri depline societatea
pentru îndeplinirea tuturor formalit`]ilor [i ob]inerea acor-
durilor necesare de la banc`, ANAF s.a. [i pentru semnarea
tuturor documentelor necesare realiz`rii dezmembr`rii
imobilului [i modific`rii garan]iilor existente constituite
pentru intregul imobil. 5. Desemnarea persoanei care s`
reprezinte societatea pentru efectuarea men]iunilor la
O.R.C.T.B. cu privire la hot`rârea ac]ionarilor [i publicarea în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. La Adunarea
General` Extraordinar̀  a Ac]ionarilor SC ICPET -Generatoare
Abur S.A. sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul
zilei de 01.10.2014, considerat` ca dat` de referin]`. Dreptul
de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în
condi]iile legii. În cazul în care la prima convocare nu sunt
întrunite condi]iile legale, a doua convocare este fixat` în
data de 17.10.2014 la aceea[i or` [i în acela[i loc. Adminis-
trator Unic, Dr. Ing. Ilie Gica.

LICITA}II
Prim`ria municipiului Piatra Neam] anun]` organizarea
licita]iei publice deschise în vederea: Vânz`rii bunului imo-
bil – teren intravilan, proprietatea privat` a municipiului Pi-
atra Neam], în suprafa]` de 109 mp, situat în str.
Stînjenelului  nr.6. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 10.629
lei conform HCL nr. 245 din 29.08.2014; Vânz`rii bunului
imobil – teren intravilan, proprietatea privat` a municipiu-
lui Piatra Neam], în suprafa]` de 992 mp, situat în str. Stîn-
jenelului nr.6. Pre]ul de pornire la licita]ie este de 96.735  lei
conform HCL nr. 245  din 29.08.2014; Licita]ia va avea loc în
data de 3 octombrie 2014, ora 14,00, la sala de [edin]e a
Prim`riei municipiului Piatra Neam], cu sediul în str. [tefan
cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor  se fac
pân` la data de 2 octombrie 2014, ora 16,30. inclusiv, la
Prim`ria municipiului Piatra Neam] , str. [tefan cel Mare , nr.
6-8, Biroul Rela]ii cu Publicul , Ghi[eul Serviciului  Patrimo-
niu, Autoriz`ri [i Transport zilnic între orele 8,00 – 16,30,
unde se poate achizi]iona  [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii
suplimentare la telefon 218991, interior 122, zilnic între orele
8,00 – 16,30.

SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile debitoarei la
pretul de evaluare redus cu 50%. Licita]ia va avea loc în
11.09.2014, ora 14:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 18.09.2014,
25.09.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.

SC Rolida Com SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile debitoarei la
pre]ul de evaluare redus cu 50%. Licita]ia va avea loc în
11.09.2014, ora 14:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 18.09.2014,
25.09.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.

Lichidator Carduelis Consulting Ipurl vinde la licita]ie pub-
lic` bunurile ce apar]in soc. Na]ionale a C`rbunelui SA
Ploie[ti: 1) C~mpulung [i Bughea/AG.: cl`dire arhiv`, can-
tin` club pesc`reasc`, bloc nefamili[ti, complex balnear
Bughea; 2) Baraolt (mina Carpeni)/Covasna: cabin` poart`,
spa]ii de servire a mesei, baie l`mp`rie, sala de apel, central
termic`, atelier mechanic, magazine material [i [opron +
teren-38.000 mp; 3) Com`ne[ti(mina)/Bac`u: cl`dire can-
tin` restaurant, c`min nefamili[ti Laloaia, cl`dire baie,
[opron baie, [opron magazie materiale, depozit com-
bustibil [antier, post trafo [antier Laloaia, cl`dire adminis-
trativ`-magazie+teren-1942 mp; 4) Filipe[tii de
P`dure/PH.(mina): bloc dispensar, dormitor comun, teren
rezervoare ap` potabil`, teren incinta Ro[ioara(stadion
M~nerul); 5) Oradea, Voievozi, Borod [i Vadul Cri[ului-afer-
ente minelor Voievozi [i Borod/Bihor:Mina Voievozi,
Oradea-cl`dire cantin`, cl`dire mi[care CFI, grup social
muncitori; Mina Borod, Vadul Cri[ului-cabin` poart`,
cabin` probagisti, sediu administrativ, platforma Gara V.
Cri[ului; 6) Ploie[ti/PH.: IMOBILE: teren-1742 mp, Bob~lna,
nr. 2 + turn metalic; teren-3639 mp, Corn`]el, nr. 3+turn met-
alic+pod beton-D~mbu; MOBILE: autovehicule:-Dacia 1304
Pick-up, ARO, Leganza CDX. Licita]ia va avea loc \n fiecare zi
de miercuri ora 14.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str
Cercelu[, nr 33. Rel. tel. 0722.634.777.

Prim`ria Comunei Lele[ti, Jude]ul Gorj, organizeaz` licita]ie
public` deschis` cu strigare în vederea valorific`rii unui mi-
jloc-fix (tractor rutier) scos din func]iune (casat). Data
licita]iei publice deschise: 25.09.2014, ora 12.00. Pre]ul de
pornire la licita]ie este:- 1.624 Lei. Cota de cheltuieli de par-
ticipare: 10 Lei. Pot participa la licita]ie orice persoan` fizic`
[i juridic` poten]ial cump`r`toare ce vor prezenta pân` la
data ]inerii [edin]ei de licita]ie documentele solicitate. In-
forma]ii suplimentare pot fi ob]inute la: -tel. 0253.278.484,
fax: 0253.278.687.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr.
273032 din 01.09.2014. Anun] privind vânzarea de bunuri
mobile [i imobile. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u în temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal` re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,  face
cunoscut c` în ziua de 25 septembrie 2014, ora 14, în locali-
tatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie - nr. 1-3, vinde prin licita]ie
public`:  teren intravilan, în suprafa]` de 850 mp, situat în
Bac`u, str. Arcadie Septilici, nr. 36, sola 41, parcel`
topografic` nr. 1491, în valoare de 45644 lei (termenul 3) -
proprietate a debitorului SC Recon Mini SRL cu domiciliul
fiscal în Bac`u, str. Ana Ip`tescu nr. 3,bl. 3, sc. D, et. 2, ap. 7,
CUI 950205. - Autoturism marca Renault Laguna, 2 vol,
break, motorin`, nr. înmatriculare BC 08 YTS, an fabrica]ie
2003, proprietate a S.C. Ital Scarpe SRL, cu domiciliul în
Bac`u, str. Calea Romanului, nr. 5, CUI 23163945. Pre]ul de
vânzare este de 17410 lei (termenul 2). Rapoartele de eval-
uare pot fi consultate la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Bac`u. Not`: Pre]urile de vânzare nu
con]in TVA. To]i cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor, sunt invita]i 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` în ziua precedent` termenului de vânzare, respectiv
24 septembrie  2014, ora 16,00: oferte de cump`rare;
dovada pl`]ii taxei de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie dup` certificatul unic de înreg-
istrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru per-
soanele 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 la locul fixat în acest scop. Pen-
tru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la telefon nr. 0234/510015, interior 257.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr.
155844 din 03.09.2014. 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: 24, luna: septembrie, orele: 13, anul: 2014, în lo-
calitatea: Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1 – 3, se vor vinde
prin licita]ie public`, urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorului Chiriac Viorel, cu domiciliul fiscal în lo-
calitatea Bac`u, str. Ioni]` Sandu Sturza, nr. 27, cod de
identificare fiscal` CNP: 1720711040081: a) cl`dire în
suprafa]` de: 102,40 mp, acoperit` cu tabl`, compus` din 3
camere, antret, buc`t`rie, baie [i un grup social [i con-
struit` din c`r`mid`, una magazie de scândur`, anex` atel-
ier, în suprafa]` de 89,20 mp, 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 mp, situat în localitatea Bac`u, str. Lucre]iu
P`tr`[canu, nr. 34. Pre] de evaluare/de pornire al licita]iei:
904.350 lei (exclusiv TVA**). *) cota de tax` pe valoarea

ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor imo-
bile 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. **)
cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pen-
tru 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. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt gre-
vate de urm`toarele: Creditori: D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial
Bac`u; Sarcini: Act Ordonan]` nr. 12D/P/2006, din
02.05.2006. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. 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. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau,
în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii
la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele ju-
ridice 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 prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0234.510015, inte-
rior: 187.

Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, prin U.M.01829 Bucure[ti, or-
ganizeaz` licita]ie public` cu strigare în vederea închirierii
unui spa]iu în suprafa]` total` de 1mp, în vederea
amplas`rii unui automat de cafea. Licita]ia are loc în ziua de
23.09.2014, ora 10.00 la sediul U.M.01829 Bucure[ti din
Str.Padina, nr.2, Sector 1. În caz de neadjudecare, licita]ia se
repet` în ziua de 02.10.2014, ora.10.00, [i în ziua de
09.10.2014, ora 10.00 la aceea[i adres`. Condi]iile privind
participarea [i adjudecarea sunt cuprinse în caietul de
sarcini, care se achizi]ioneaz` de la sediul U.M.01829 Bu-
cure[ti, începând cu ziua de 11.09.2014, contra sumei de 10
(zece) lei, care se depune la casieria unit`]ii militare. Ofer-
tele împreun` cu celelalte documente se depun la regis-
tratura unit`]ii militare, pân` la data de 23.09.2014, ora
09.30 indicate în anun]ul publicitar. Garan]ia de participare
se exprim` în lei [i se constituie prin scrisoare de garan]ie
bancar`, care se prezint` în original, sau prin depunere în
numerar la casieria unit`]ii militare pân` la data [i ora
depunerii ofertei. Informa]ii suplimentare se ob]in la sediul
unit`]ii militare sau la telefon: 0740.176.005 sau
021.319.40.00 int.208.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator ju-
diciar al SC OL Construct Development SRL desemnat prin
Sentin]a Civil` nr. 6098 din data de 17.06.2014, pronun]at`
\n Dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a
bunului imobil aflat \n proprietatea SC OL Construct Devel-
opment SRL const~nd \n teren intravilan situat \n Bucure[ti,
Bd. Drumul Gura Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 \n valoare
total` de 967.500 euro exclusiv TVA., identificat [i inven-
tariat conform raportului de evaluare aprobat \n prezenta
cauz` [i a publica]iei de v~nzare \ntocmit` cu aceast`
ocazie. V~nzarea bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite
se va organiza \n data de 15.09.2014 ora 15,00 prin licita]ie
public` cu strigare. 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 inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel t~rziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, condi-
tiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot ob-
tine la tel.021.227.28.81

Cabinet Individual de Insolven]` Misu Anca Margareta, cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Rervoarelor nr. 2, jud. Prahova, desem-
nat 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 fab-
rica]ie 2008, pret plecare 41.800 lei inclus TVA. 2. cafetier`,
data achizi]iei 2008, pret plecare 15,00 lei inclusiv TVA. 3.
Etajer`, mobilier usual, data achizi]iei 2007, pret plecare
75.00 lei inclus TVA. Masuta S1 S2, rabatabila, data achizi]iei
2007, pret plecare 5,00 lei inclus TVA, 8 buc. 5. Multifunc-
tionala Hp Photos, data acizitiei 2009, pret plecare 50,00 in-
clus TVA. 6. Plat pliant cu saltele pentru copii, data achizi]iei
2007, pret plecare 30,00 lei inclus TVA, 5 buc. 7. Scaunele ra-
batabile pentru copii, data achizi]iei 2007, pret plecare 6,00
lei inclus TVa, 14 buc. Licita]iile se vor desfasura \n zilele de
12, 15, 16, 17, 18 septembrie 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 lucr̀ 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 Insol-
ven]` Misu Anca Margareta constra sumei de 100 lei, ex-
clusiv TVA. Rela]ii suplimentare pot fi solicitate la telefon:
0736.419.826; 0244-570.635.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Serviciul Colectare [i Executare Silit` Persoane Ju-
ridice. Nr. 37779/08.09.2014. Anun]ul privind vânzarea pen-
tru bunuri mobile, ziua 08, luna septembrie, anul 2014. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Neam] cu sediul în localitatea Piatra Neam], b-dul Traian
nr. 19 bis, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri mobile: 1. În data de 19.09.2014, ora 10.00 bunurile
debitoarei SC Laborator de Investiga]ii [i Analize Medicale
SRL cu domiciliul fiscal în Roznov, str. Roznoveanu nr. 112,
cod de identificare fiscal` 16812233, dosar de executare
7824/2013: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`,
Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, Buc.,
Pre]ul de pornire a licita]iei (2), exclusiv TVA *(lei): 1. Anali-
zor biochimie Hitachi 911, an fabrica]ie 2007, PV sechestru
nr. 7824 din 23.12.2013 emis de AJFP Neam], 1, 55.246 lei; 2.
Ecograf  SLE 401 marca Medelkom, an fabrica]ie 2006, PV
sechestru  nr. 7824 din 23.12.2013 emis de AJFP Neamt, 1,
18.694 lei. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor mobile este 24 %. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte pân` în ziua lucr`toare precedent` ter-
menului de vânzare la licita]ie (18.09.2014, pân` la orele
16.30)  urm`toarele documente: - 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 (plata se
va face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, CUI beneficiar
2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - 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 în-
matriculare tradus în limba român`; - pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; - dovada
emis` de organele fiscale c` nu are obliga]ii fiscale restante
fa]` de acestea, în spe]` certificatul fiscal emis de organul
fiscal în administrarea c`ruia se afl` contribuabilul, precum
[i certificatul fiscal emis de Consiliul Local pentru impozitele
[i taxele locale; urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la
instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0233.207.602, interior
4413 între orele 8,30 - 12. Data afi[`rii: 08.09.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal 21105. Nr. 72261/03/31 din 02.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansam-
blu de bunuri, Anul 2014, luna septembrie, ziua 2. 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, Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice Ia[i/ A.J.F.P. Boto[ani, face
cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 30, luna septembrie,
anul 2014, orele 12,00, în municipiul Boto[ani, Pia]a
Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` a doua licita]ie
pentru vânzarea bunurilor imobile, [i mobile, proprietatea
SC Dermer SRL, cu sediul în loc. Boto[ani, str. Prim`verii, nr.
22, cod de înregistrare fiscal` 7532455, dosar de executare nr.
7532455/2012 (p.v. sechestru bunuri imobile: nr.
44484/23.04.2012; 19769/17.02.2012; 41551/09.04.2013; p.v.
sechestru bunuri mobile 41550/09.04.2013) astfel: I. Ansam-
blu de bunuri imobile: 1. Cl`dire spa]iu comercial [i sediu
situat în Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, pre] de pornire al
licita]iei 596.308 lei (f`r` TVA); 2. Teren cota indiviz` în
suprafa]` construit` de 57.45 mp, situat în loc .Boto[ani, str.
Prim`verii, nr. 22, pre] de pornire al licita]iei 11.660 lei (f`r`
TVA); 3. Teren construit în suprafa]` de 153 mp situat în
Boto[ani, str. Prim`verii, nr. 22, pre] de pornire al licita]iei
161.027 lei (f`r` TVA); 4. Parcel` de teren în suprafa]` de
52.00 mp, cur]i construc]ii, situat` în mun. Boto[ani, str.
Prim`verii, nr. 22, jud. Boto[ani, înscris` în CF 21939/N, a mu-
nicipiului Boto[ani, pre] de pornire al licita]iei 10.554 lei (f`r̀
TVA). Pre]ul de pornire a licita]iei bunurilor imobile este de
779.549 lei, exclusiv TVA (opera]iune scutit` la plata TVA
conform articolului 141, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal). 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 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; - îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -
dovada emis` de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii
la bugetul consolidat al statului; - pentru persoanele ju-
ridice, copie de pe certificatul unic de înregistrare fiscal`,
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; - pentru per-
soanele fizice copie de pe actul de identitate. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi înainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 29 septembrie 2014, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani. Plata se va face în contul nostru de disponibil nr.
RO60TREZ1165067XXX003189 deschis la Trezoreria munic-
ipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri în leg`tur` cu acest
anun] publicitar o pute]i contacta pe dna. Lupa[cu Camelia,
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Boto[ani, sau la telefonul 0231/607119 între orele 8,00 –
16,30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Dosar de executare nr. 1430823221196, 2570407221205,
1710302221154, 2830205226777, 1760715090065,
1780929221251, 1710116220020. Nr. înreg. 69227/09.09.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile, Anul 2014,
luna septembrie, ziua 25, ora 10. În temeiul art. 162 alin. (1)
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 25, luna septembrie, anul 2014, ora
10, în localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde
prin vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile, pro-
prietate a debitorilor: 1. Pitigoi Lucian cu domiciliul fiscal în
localitatea Ia[i, Str.  Gavriil Muzicescu nr. 5, bl. 7 A
L`pu[neanu, et. 6, ap. 17: -Cota de 1/2 din bunul imobil -
Teren extravilan în loc. Miroslava, jud. Ia[i, în suprafa]` de
2500 mp, nr. Cadastral 4492, înscris în Cartea Funciar` nr.
75848, provenit` din conversia de pe hârtie a CF nr. 4917,
de]inut în baza contractului de vânzare -cump`rare auten-
tificat sub nr. 513 din 10.10.2008, emis de BNP Cremenitchi
Daniela, bun comun de]inut în coproprietate de c`tre dl.
Pitigoi Lucian [i dna. Pitigoi Carmen. Pre] de pornire a
licita]iei 1900 lei. - Cota de 1/2 din bunul imobil -Teren ex-
travilan în loc. Miroslava, jud. Ia[i, în suprafa]` de 5000 mp,
nr. Cadastral 4254, înscris în Cartea Funciar` nr. 61333,
provenit` din conversia de pe hârtie a CF nr. 6213, de]inut în
baza contractului de vânzare -cump`rare autentificat sub
nr. 815 din 25.11.2010, emis de BNP Cremenitchi Daniela, bun
comun de]inut în coproprietate de c`tre dl. Pitigoi Lucian [i
dna. Pitigoi Carmen. Pre] de pornire a licita]iei 3925 lei. -
Cota de 1/6 din bunul imobil- teren extravilan în loc.
Miroslava, jud. Ia[i, în suprafa]` de 9001 mp, nr. Cadastral
5108, înscris în Cartea Funciar` nr. 71101, provenit` din con-
versia de pe hârtie a CF nr. 7414, de]inut în baza contractu-
lui de vânzare -cump`rare autentificat sub nr. 509 din
10.10.2008, emis de BNP Cremenitchi Daniela, bun comun
de]inut în coproprietate de c`tre dl. Pitigoi Lucian [i dna.
Pitigoi Carmen în cota de 1/3 [i dna. Stampfl Mihaela în cota
de 2/3. Pre] de pornire a licita]iei 2984 lei. - Cota de 1/2 din
bunul imobil- Teren extravilan în suprafa]` de 10000 mp,
bun comun cu dna. Pitigoi Carmen, situat în localitatea
Miroslava, jud. Ia[i, nr. Cadastral 6147, înscris în Cartea fun-
ciar` nr. 69024, nr. Carte funciar` vechi 11259, provenit` din
conversia de pe hârtie a CF nr. 11259, de]inut în baza con-
tractului de vânzare -cump`rare autentificat sub nr. 1020
din 31.07.2009, emis de BNP Norocea, bun comun de]inut
în coproprietate de c`tre dl. Pitigoi Lucian [i dna. Pitigoi Car-
men. Pre] de pornire a licita]iei 8850 lei. Bunurile imobile
mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele sarcini: -
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i prin pro-
cesele verbale de sechestru nr. 201338/30.07.2013, nr.
201336/30.07.2013, nr. 201340/30.07.2013, nr.
66853/12.03.2014. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% în
conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr.
58/2010 pentru modificarea [i completarea  Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -fis-
cale care a fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431 din
28.06.2010. 2. Maica Luminita cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Ia[i, Str. Sf. Laz`r nr. 1, bl. Ghica Vod`, sc. 1B, et. 2, ap. 11:
-1/2 din bunul imobil -Teren arabil în suprafa]` de 11.900 mp
situat în loc. Poieni, com. Schitu Duca, jude]ul Ia[i, nr. cadas-
tral  24, înscris în Cartea Funciar` nr. 60760 a com. Schitu
Duca, jud. Ia[i, provenit` din conversia de pe hârtie a CF nr.
36, de]inut în baza contractului de vânzare cump`rare con-
form încheierii de autentificare nr. 3578/27.11.2006,  bun
comun de]inut în coproprietate de c`tre dna. Maica Lu-
minita [i dl. Maica Mihai Razvan. Pre] de pornire a licita]iei
79500 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: 1. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i, proces verbal de sechestru nr. 178783/15.05.2013.
*) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% în conformitate cu
prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pentru
modificarea [i completarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal [i alte m`suri financiar -fiscale care a fost publicat` în
Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 3. Tomaseschi Sava
-Dragomir cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Min-
ervei  nr. 8, bl. 845, sc. A, et. 3, ap. 9: - Teren în suprafa]` de
814 mp situat în intravilanul Municipiului Ia[i, zona Bucium,
identificat cu num`r cadastral al bunului imobil 15575, sec-

tor cadastral 138, categoria de folosin]` -cur]i construc]ii,
amplasat în parcela 1 (5097) [i dou` beciuri având numere
de construc]ii C1 [i C2. Pre] de pornire a licita]iei 108694 lei.
Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i - proces verbal de sechestru nr. 179564 din
12.06.2013. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% în conformi-
tate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010
pentru modificarea [i completarea  Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -fiscale care a
fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 4.
Qamar (Iovita) Alexandra Vasiliana cu domiciliul fiscal în lo-
calitatea Ia[i, bd. Mangeron nr. 26, bl. A6, sc. A,et. 3, ap.14. -
Teren în suprafa]` de 2617 mp (Arabil- 2302,48 mp, fânea]`-
132,66 mp, drum- 181,86 mp) situat în extravilan com.
Barnova, jud. Ia[i cu num`rul cadastral al corpului de pro-
prietate 2694, înscris în Cartea Funciar` nr. 66130 (provenit`
din conversia de pe hîrtie a CF 2748) a com. Barnova, jud.
Ia[i, de]inut în baza contractului de vânzare -cump`rare nr.
3602/21.07.2006 emis de BNP Sora Barzu. Pre] de pornire a
licita]iei 32500 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este
grevat de urm`toarele sarcini: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, proces verbal de sechestru nr. 201302
/ 29.07. 2013. - Teren în suprafa]` de 10.000 mp situat în ex-
travilan com. Popricani, jud. Ia[i având categoria de
folosin]` arabil, cu num`rul cadastral al corpului de propri-
etate 926, înscris în Cartea Funciar` nr. 61311 (provenit` din
conversia de pe hârtie a CF1092) a com. Popricani, jud. Ia[i,
de]inut în baza contractului de vânzare cump`rare
2877/04.06.2007 emis de BNP Barzu. Pre] de pornire a
licita]iei 12000 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este
grevat de urm`toarele sarcini: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, proces verbal de sechestru nr. 201302
/ 29.07.2013. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru
vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% în confor-
mitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010
pentru modificarea [i completarea  Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -fiscale care a
fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 5.
Anghelache Marius Marian cu domiciliul fiscal în localitatea
Ia[i, str. Canta  nr. 53, bl. 521, sc. A, et. 2, ap. 2: - bun propriu -
cota parte 1/2 proprietate a numitului Anghelache Marius
–Marian din terenul în suprafa]` de 5.000 m.p. situat în
com. Miroslava, înregistrat în Cartea Funciar` sub nr. 4670
a com. Miroslava, dobândit în baza contractului de vânzare
cump`rare nr. 3.104/18.08.2006 la BNP Macovei Raluca Mi-
haela, nr. cadastral 4.390 care se compune din: - p 1
(2058/14) -parcela arabil` extravilan în suprafa]` de 3.476
m.p.; - p 2 (2058/15) -parcela livezi în suprafa]` de 1.524 m.p.
Pre] de pornire a licita]iei 3674 lei. Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: - Adminis-
tra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i – proces verbal de
sechestru nr. 34486 din 06.08.2009. *) Cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imo-
bile este de 24% în conformitate cu prevederile Ordonan]ei
de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri finan-
ciar -fiscale care a fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431
din 28.06.2010. 6. Cioclu Ionut Mihai cu domiciliul fiscal în
localitatea Ia[i, str. Vladiceni nr. 14, bl. C1, sc. T1, et. 1, ap. 59:
- Cot` indiviz` -1/2- din teren în suprafa]` de 1881 mp (îm-
preun` cu Cioclu Marcel Iulian) situat în extravilan com.
Miroslava, jud. Ia[i având categoria de folosin]` arabil, cu
num`rul cadastral al corpului de proprietate 247/1/1/1/1/1,
înscris în Cartea Funciar` nr. 72053 (provenit` din conver-
sia de pe hîrtie a CF 6407) a com. Miroslava, jud. Ia[i. Pre] de
pornire a licita]iei 21750 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini: - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - proces verbal de
sechestru nr. 179023 din 22.05.2013. *) Cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imo-
bile este de 24% în conformitate cu prevederile Ordonan]ei
de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri finan-
ciar -fiscale care a fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431
din 28.06.2010. 7. Adomnicai Antonel cu domiciliul fiscal în
sat Tome[ti, comuna Tome[ti: - Teren situat în comuna
Tome[ti, jude]ul Ia[i, în suprafa]` de 4998 mp, înregistrat în
Cartea Funciar` nr. 60778 - comuna Tome[ti provenit` din
conversia de pe hârtie a CF vechi nr. 4408, nr. cadastral 2816,
act notarial nr. 415/13.11.2008 emis de BNP Gabriela Clau-
dia Enache; Pre] de pornire a licita]iei 58050 lei. Bunul imo-
bil mai sus men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini:
Sarcini: 1. SC Sabo Trans SRL - se înscrie certificatul
nr.146/2010 prin care atest` c` pe rolul biroului BEJ Zabolot-
nai se afl` înscris dosarul de executare silit` nr. 146/2010, în-
registrat cu nr. 36101/06.05.2010; 2. OTP Bank Romania SA
- se înscrie soma]ia de plat` precum [i cheltuieli de exe-
cutare, înregistrat cu nr. 40866/21.05.2010; 3. Raiffeisen
Leasing IFN SA prin BEJ Cezar Andrei - 117316/13.12.2011, Act
administrativ certificat din dosarul de executare nr.
35/2011/02.12.2011 emis de BEJ Cezar Andrei, înregistrat cu
nr.117313/13.12.2011; 4. Raiffeisen Leasing IFN SA se noteaz`
certificatul emis în dosarul de executare nr. 35/2011, înreg-
istrat cu nr. 117316/13.12.2011. 5. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - proces verbal de sechestru nr. 57577
din 28.12.2011. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru
vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% în confor-
mitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010
pentru modificarea [i completarea  Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar -fiscale care a
fost publicat` în Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010.
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 ter-
menul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (în contul RO54TREZ4065067XXX019752), deschis
la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i, cod
fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare elib-
erat 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 re-
spectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/2004, pen-
tru aprobarea normelor metodologice a O.G. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` în sensul c`
“debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` inter-
pus`” urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [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 co-
municare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172-174 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la AJFP
Ia[i, str. Sfântul Laz`r, nr. 1 camera 2, sau la telefon
0232/213332, int. 3003. Data afi[`rii: 10.09.2014.

PIERDERI
Pierdut Adeverin]` achitare integral` aferent` Contract
33281/1993, pe numele Dutulescu Elena. O declar nul`.

Pierdut Legitima]ie student eliberat` de Facultatea de Psi-
hologie [i [tiin]ele Educa]iei, pe numele M`rculescu Mi-
haela Noriana. O declar nul`.

Pierdut Schi]a aferent` Contract vânzare cump`rare nr.
6993/14.04.2005, pe numele Bondrea Georgeta. O declar
nul`.

Pierdut Contract vânzare cump`rare, pe numele Cârjaru
Gheorghe [i Ana. Îl declar nul.

Declar pierdut (nul) abonament R.A.T.B. pe numele Fotache
Elena Adelina.

Subsemnata Moudjeb Imene declar c` am pierdut carnetul
meu de student, sunt student` la Facultatea de Limbi [i Lit-
eraturi Str`ine, Universitatea din Bucure[ti.

Pierdut atestat taxi pe numele Vl`dan Elena. |l declar nul.

Publicitate


