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VÅNZåRI /|NCHIRIERI
Societate comercial`, ofer` spre vânzare sau închiriere,
cl`dire birouri D+P, suprafa]a util` de 739,70 mp [i terenul
aferent în suprafa]` de 1656,62 mp, situat în localitatea
Calafat, str. Traian, nr. 47, jude]ul Dolj. Ofertele se pot trim-
ite pân` la 31 iulie 2014 la adresa: C`su]a Po[tal`, nr. 20, Ofi-
ciul Po[tal Pipera, strada Drumul Potcoavei, nr. 2, ora[
Voluntari, jude]ul Ilfov.

CITA}II
Se citeaz` numitul Antonescu Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n comuna Bujoreni, sat Bogdanesti, jud. V~lcea,
la Judec`toria Rm. V~lcea, \n dosar nr. 3267/288/2014, pen-
tru data de 12.09.2014, \n proces de divor] intentat de recla-
manta Antonescu Cornelia cu domiciliul \n comuna Daesti,
sat Daesti, jud. V~lcea.

Intimatele Helga Boltres, cu domiciliul în Germania, Loc.
Wiehl, Siebenburger Platz nr. 3 [i Rita Boltres cu domiciliul
în Germania, Schweinfurt, Burgergasse 3, 97424 sunt citate
la Judec`toria Bra[ov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, în data de
10.09.2014, complet C12, sala J2, Ora 9, în dosar civil nr.
21652/197/2012 în proces de fond funciar, cu Toh`nean Florin
Cornel.

Judec`toria Sighetu Marma]iei; Dosar Nr.922/307/2014
Soma]ie, emis` în temeiul Încheierii civile din 29.mai.2014
având în vedere cererea formulat` de c`tre reclaman]ii
Peter Vasile, Peter Maria, Negrea Ioan [i Negrea Maria
având ca obiect uzucapiune, reclaman]ii Peter asupra
terenului în suprafa]` de 132mp [i reclaman]ii Negrea
asupra terenului în suprafa]` de 189mp, ambele parcele sit-
uate în Sighetu Marma]iei, Str.Titu Maiorescu, nr.26,
jud.Maramure[, înscrise în C.F. Sighetu Marma]iei nr.3422
nr.top.1702, persoanele interesate care pot dovedi un drept
sau interes legitim au dreptul de a formula opozi]ie în ter-
men de 6 luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii.

Judec`toria Sighetu Marma]iei; Dosar Nr.1399/307/2014
Soma]ie, emis` în baza Încheierii civile din 23.mai.2014
toate persoanele interesate pot face opozi]ie în termen de
6 luni de la publicarea soma]iei cu privire la ac]iunea recla-
mantului Godja Vasile Cristian, domiciliat în Once[ti, nr.526,
în contraictoriu cu pârâ]ii Papp Gyorgy, Dr`gu[ Ilona,
Godzsa Maria, Godzsa Ilyana, Godzsa Peter, Godzsa Janos,
Petrovan Maria, Petrovan Doka, Petrovai Petru, Godzsa Ana,
cu domiciliul necunoscut. Obiectul cererii este uzucapiune
asupra terenului situat în comuna Once[ti, la locul numit
“MOCIRA”, în suprafa]` de 5.404mp, înscris în C.F. nr.50127
nr. top. 5744, C.F. nr.50126 nr.top.5745 [i C.F. nr.50065 nr. top.
5747.

DIVERSE
SC Construc]ii C`i Ferate [i Alte C`i de Comunica]ii SA Sinaia,
str. Octavian Goga, nr. 9-11, et. 3, Vila Bucegi, camera 12, jude]
Prahova, J29/484/2008, CUI 1467641 prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL anun]` disponibilitatea cesion`rii contractu-
lui de lucr`ri nr. 5042/29.12.2006 încheiat cu Prim`ria com.
Gurahon] în condi]iile achit`rii unui comision de 10% din
valoarea r`mas` de executat. Rela]ii la tel. 0244/519800.

Dinamic Insolv IPURL în calitate de lichidator judiciar v` in-
formeaz` c` împotriva debitoarei Intreprindere Individual`
Bresteanu Elena având CUI 27912530, J06/32/2011, a fost de-
schis` procedura simplificat` a falimentului prin Sentinta
civil` nr. 1097/27.06.2014 din dosar nr. 2092/112/2014 al Tri-
bunalului 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.

Anun] public privind depunerea solicit`rii de emitere a acor-
dului de mediu: A.N. – “Apele Române” – A.B.A. Arge[ –
Vedea, prin împuternicit Regia Autonom` Jude]ean` de
Drumuri Arge[, anun]` publicul interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiec-
tul: “Decolmatare albie minor` râu Vedea cu exploatare de
nisipuri [i pietri[uri, km. 144+500-144+830, L=330 m, S=1,2
ha”, propus a fi amplasat în com. Icoana, jud. Olt.
Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Olt, din Slatina, str. I. Moro[anu nr. 3, jude]ul
Olt [i la sediul Regiei Autonome de Drumuri Arge[, Pite[ti,
str. Câmpulung, nr. 6-8, jude]ul Arge[, în zilele de luni-vineri,
între orele 8,00-14,00. Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Olt.

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 16.07.2014, ora 13.00,
oferte în vederea desemn`rii practicienilor în insolven]` în
dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Neam],
privind debitoarele: I.I. Afetelor Ioan, Pitiligeni, Pipirig, CUI
21292293; SC Tim S Construct SRL, Piatra Neam], CUI
15219417; SC Euro Voinex SRL, Dumbrava, Timisesti, CUI
22422332; SC Bimpex SRL, Poiana, Grinties, CUI 508930; Vir-
lan Ioan PFA, Tibucani, CUI 21056950; SC Mescom SRL, Bal-
ausesti, Icusesti, CUI 7750255; SC Bogdan Star SRL, Piatra
Neam], CUI 22236445; SC Standard Cons SRL, Piatra Neam],
CUI 24977186; SC Silv Son SRL, Brasauti, Dumbrava Ro[ie,
CUI 15007201; SC Euroconf Romania SRL, Târgu Neam], CUI
25240947; SC Agro Terra Company SRL, Piatra Neam], CUI
14510409. Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi
men]ionate urm`toarele: Ofert` pentru selectarea unui
practician în dosarul de insolven]` al S.C. .............., a nu se
deschide pân` la data de 16.07.2014, ora 14.00, numele/ de-
numirea, precum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui
Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/2007
privind procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]a
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Pre-
ciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în data de
16.07.2014, ora 14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de sedin]e – parter, data
pentru care invit`m practicienii în insolven]` care depun
oferte în dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s`
participe la deschiderea ofertelor.

SOMA}II
Judec`toria Sector 5 Bucure[ti- Sec]ia a II-a civil`. Sediu: Str.
Splaiul Independen]ei nr. 5, Sector 4, Bucure[ti. Soma]ie
emis` \n temeiul \ncheierii din 11.06.2014, pronun]at` \n
dosar nr. 9037/302/2014. Prin prezenta v` inform`m c`
reclamanta Trandafir Maria, domiciliat` \n Bucure[ti, Str.
Covasna nr. 10, bl. E15, sc. 3, ap. 42, Sector 4, solicit` \n
dosarul nr. 9037/302/2014 al Judec`toriei Sector 5, Bucure[ti
ca instan]a s` constate c` aceasta a dob~ndit prin uzucapi-
une dreptul de proprietate asupra terenului situat \n Bu-
cure[ti, Str. Gruia nr. 50, Sector 5, av~nd urm`toarele
vecin`t`]i: la sud pe o distan]a de 11.24 m – str. Salviei, la
vest pe o distan]` de 17,59 m- str. Salviei nr. 24, la nord pe o
distan]` de 10,87 m- Str. Gruia nr. 48, la est pe o distan]` de
16,92 m- Str. Gruia. Orice persoana interesat` este somat`
ca \n termen de 6 luni de la publicarea prezentei soma]ii s`
formuleze opozi]ie. |n caz contrar, se va proceda la jude-
carea cererii. Judec`tor, Aurelian - Marian Murgoci-Luca, Gre-
fier, Gabriela Donea.

LICITA}II
SC Ovicom SRL în lichidare prin Lichidator Judiciar
C`linoiu Nicoleta vinde prin licita]ii publice conform Regu-
lamentului de vânzare aprobat de Adunarea General` a
creditorilor din data de 09.04.2014 bunuri imobile astfel:
Baza de achizi]ii situat` în Slobozia, {oseaua Bucure[ti - Con-
stanta km 2, jud. Ialomi]a, pre] pornire licita]ie de 122.500
lei f`r` TVA constând în construc]ii productie în sc de
279mp magazie în sc de 18mp padoc în sc de 210mp în
sum` de 41.260 lei utilaje aferente în sum` de 40.000 lei [i
teren în suprafa]` de 1.580 mp având nr.cadastral 494/10
precum [i drumuri de acces cota 3/20 din 872mp [i cota
de 1/5 din 735,56mp având nr.cadastrale 494/3, respectiv
494/7 în suma de 41.240 lei. Bunurile imobile [i 3 buc agre-
gate frigorifice Zanotti sunt ipotecate în favoarea BCR SA.
Construc]ii neintabulate în cartea funciar` pre] pornire
licita]ie 146.800 lei din care filtru 1 în sd de 140mp filtru în
sd de 180mp împrejmuire în lungime de 500ml platform`
gunoi în sd de 2.000mp re]ea electric` re]ea joas` tensi-
une cabin` energetic` transformator TMT [i transformator
traf 250KVA neipotecate. Utilaje cre[tere [i îngra[are pui
pre] pornire licita]ie 83.000 lei din care instala]ie furajare
pui 2 linii/hal` instala]ie ad`pare pui 3 linii/hal` ventila-
toare aerisire 3 buc /hal` baterie r`cire cu ap` 1buc/hal` in-
stala]ie iluminat interior generator aer cald 1 buc/hal`
gajate în favoarea BCR SA. Licita]iile se vor desf`[ura la
sediul debitoarei din Slobozia, Str.Miron Costin, bl20A
parter jud.Ialomi]a în data de 14 08 2014, ora 13.00, în caz de
neadjudecare licita]iile vor fi reluate în fiecare zi de joi a
s`pt`mânii la aceia[i or`, aceia[i loca]ie [i acelea[i condi]ii
pân` la data de 18.09.2014. Ofertan]ii sunt obliga]i s` achite

cu 48 de ore înainte de data licita]iei un avans de 10% din
pre]ul de începere al licita]iei la caseria societ`]ii sau în con-
tul nr. RO03RZBR0000060002816249 deschis la Raiffeisen
Bank Slobozia. Alte rela]ii la telefon nr.0722.467.986 sau
0744.379.182.

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C,
cod 700310, organizeaz` la sediul sau procedura de
„Selec]ie de oferte”, cu oferte de pre] \n plic \nchis, \n ved-
erea atribuirii contractului „motorina euro 5”. Pentru par-
ticiparea la procedura de achizi]ie, ofertantul trebuie s`
\ndeplineasc` condi]iile cerute \n „Documenta]ia de
achizi]ie” care se poate ridica de la sediul SC Citadin SA, ser-
viciul achizi]ii, contra sumei de 100 lei p~n` pe data de
22.07.2014. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofer-
telor: pre]ul cel mai sc`zut. Documenta]ia de ofertare va fi
depus` la registratura unit`]ii, p~n` la data de 23.07.2014,
orele 10:00. Procedura se va desf`[ura la sediul SC Citadin
SA \n ziua de 23.07.2014, cu \ncepere de la orele 12:00. Rela]ii
suplimentare privind procurarea documenta]iei [i condi]iile
de participare se pot ob]ine la tel.: 0232.240887.

Anun] licita]ie public` concesionare/vânzare teren cu
oferte în plic. Prim`ria Comunei Sîntandrei, cu sediul În Sîn-
tandrei nr. 452, telefon 0259415947 -0259 468950,în baza
HCL Sîntandrei nr. 47, 48, 49, 50, 52, din 6.06.2014 [i 59
/24.06.2014  organizeaz` licita]ie public` cu ofertare în plic
pentru concesionare/vânzare teren, apra]inând domeniului
privat al Comunei Sîntandrei., dup` cum urmeaz`: conce-
sion`ri: 1. Teren în suprafa]` de 1000 mp identificat prin CF
56281,nr. Cadastral 56281,situat în satul Palota cu destina]ia
-teren pentru construc]ie locuin]`. Licita]ia va avea loc în
data de 1.08.2014 la sediul Prim`riei Sîntandrei ora 10,00.
2. Teren în suprafa]` de 1000 mp identificat prin CF
51944,nr. Cadastral 51944,situat în satul Palota cu destina]ia
-teren pentru construc]ie locuin]`. Licita]ia va avea loc în
data de 1.08.2014 la sediul Prim`riei Sîntandrei ora 10,30. 3.
Teren în suprafa]` de 1000 mp identificat prin CF 51945,nr.
Cadastral 51945, situat în satul Palota cu destina]ia -teren
pentru înfiin]are planta]ie pomi [i plante ornamentale.
Licita]ia va avea loc în data de 1.08.2014 la sediul Prim`riei
Sîntandrei ora 11,00. 4. Teren în suprafa]` de 1000 mp iden-
tificat prin CF 56402, nr. Cadastral 56402,situat în satul Sîn-
tandrei cu destina]ia -teren pentru organizare parcare auto
ma[ini de mare tonaj. Licita]ia va avea loc în data de
1.08.2014 la sediul Prim`riei Sîntandrei ora 11,30. Vânz`ri: 1.
Teren în suprafa]` de 978  mp identificat prin CF 56279,nr.
Cadastral 56279,s ituat în satul Sîntandrei cu destina]ia -
teren pentru construc]ie locuin]` personal`-extindere con-
struc]ii existente; Licita]ia va avea loc în data de 1.08.2014 la
sediul  Prim`riei Sîntandrei ora 12,00. 21. Teren în suprafa]`
de 7500 mp identificat prin CF 56316,nr. Cadastral 56316, sit-
uat în satul  Sîntandrei cu destina]ia -teren pentru constru-
ire spital de recuperare neuropsihomotorie; Licita]ia va avea
loc în data de 1.08.2014 la sediul  Prim`riei Sîntandrei ora
12,30. Pân` la data de 30.07.2014 ora 15,00 se vor depune
documentele de capabilitate de c`tre poten]ialii
ofertan]i,conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de
c`tre organizatorul procedurii: -copie de pe certificatul con-
statator eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului -copie de
pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului -certificat eliberat de DGFP Bihor din care s`
rezulte plata la zi a impozitelor datorate de c`tre ofertant la
bugetul consolidat al statului; -certificat de atestare fiscal`
privind plata obliga]iilor c`tre bugetul local; -împuternicire
pentru persoana participant` la licita]ie; Documentele de
capabilitate vor fi obligatoriu înso]ite de: -cererea de par-
ticipare la licita]ie; -dovada achit`rii garan]iei de partici-
pare; -dovada achit`rii taxei caietului de sarcini. Garan]ia
de participare la licita]ie este de 10% din pre]ul de pornire
al licita]iei [i se achit` pân` la data de 31.07.2014  ora 15.00
la casieria Prim`riei Sîntandrei; Ofertan]ii au obliga]ia
cump`r`rii caietului de sarcini de la Prim`ria Sîntandrei la
pre]ul de 100 lei  în care sunt stipulate condi]iile [i pre]ul de
pornire al licita]iei  pentru fiecare licita]ie în parte. Con-
travaloarea caietului de sarcini nu se restituie. Alte  In-
forma]ii suplimentare la telefon-0259-468950.

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. Serviciul Fiscal Or`[enesc D`r`bani. Str. Pie]ii, nr.
26, jud. Boto[ani. Tel. 0231 631260, Fax 0231 631248. Nr. 10852
din 10.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mo-
bile. Anul 2014 luna august ziua 04. |n temeiul art. 159, alin.
(3), litera (d) 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, Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Boto[ani face cunoscut prin prezenta c` \n ziua de
04 august 2014, ora 10, \n ora[ul D`r`bani, Str. Pie]ii Nr. 26,
la sediul Serviciul Fiscal Or`[enesc D`r`bani, organizeaz`
licita]ia a doua pentru vânzarea bunurilor mobile, propri-
etatea debitorului SC Darcom SRL cu sediul \n D`r`bani
,jude]ul Boto[ani, cod de \nregistrare fiscal` 619636, dosar
de executare Nr. 16440/17.10.2014. Bunuri mobile: 1. Com-
bin` Case 1460 serie 1700231UO22901, an fabricatie 1983,
culoare ro[u, pre]ul de pornire a licita]iei este 29708 lei ex-
cusiv TVA; 2. Tractor Massey Fergunson 3690 seria S161006,
an fabrica]ie \n 1991, culoare ro[u, pre]ul de pornire a
licita]iei este 49844 lei exclusiv TVA; 3. Autofurgonul Mer-
cedes Benz Sprinter 311 CDI, serie certificat Boo126102T, an
fabrica]ie 2004, pre]ul de pornire a licita]iei este 30904 lei
exclusiv TVA; 4. Autotractor Iveco Magirus Stralis 430, nr.
identificare WJMM1VSK004290823, an fabrica]ie 2004,
pre]ul de pornire a licita]iei este 36553 lei exclusiv TVA; 5.
Autotractorul Iveco Magirus Stralis 430, nr. identificare
WJMM1VSK004293413, an fabrica]ie 2005, pre]ul de pornire
a licita]iei este 53175 lei exclusiv TVA; 6. Autotractorul Man
18413FLS/TG 410A, nr. identificare WMAHO5ZZZ2G156531,
culorare ro[, an fabrica]ie 2002, pre] de pornire 51173 lei ex-
clusiv TVA; 7. Semiremorc` Lecitrailer 3E 20, nr.identificare
VV1P3XA7BSN050166, an fabrica]ie 2001, pre] de pornire
29142 lei exclusiv TVA; 8. Tractor Case International 5140A,
nr. identificare JJF1016869, culoare ro[u 89941, pre]ul de
pornire de 67456 lei exclusiv TVA; 9. Combin` Class Jaguar
690, serie 18101251, culoare verde, an fabrica]ie 1986, pre]ul
de pornire de 63091 lei exclusiv TVA; 10. Semiremorc` Ben`
Basculant` Montenegru SCHF, nr. identificare
VST1135032M000798, pre]ul de pornire 28096 lei exclusiv
TVA; 11. Plug reversibil cu 5 brazde Lemken Opal 140/5, seria
012 anul fabrica]iei 2007, pre]ul de pornire 20414 lei exclu-
siv TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]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
[i bugetul local; - pentru persoanele juridice, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; - pentru persone fizice copie de pe
actul de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depuna
aceste documente cu o zi lucratoare \nainte de desf`[urarea
licita]iei, respectiv 01 august 2014, la sediul Serviciului Fis-
cal D`r`bani. Plata se va face \n contul nostru de disponibil
nr. RO56TREZ 1165067XXX007335, CF 3372874, AJFP.
Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri, \n legatur` cu acest anun]
publicitar, persoana de contact este D-na. Mirela
Nichiteanu, Administra]ia Finan]elor Publice D`r`bani sau
la telefon 0231 631260 \ntre orele 8.30 - 16.00. 

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 Fiscal Municipal Roman, Str. Pia]a Roman
Vod` nr. 1, Roman. Dosar de executare nr. 16562331. Nr. 69567
din 25.06.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mo-
bile. Anul 2014 luna Iulie ziua 03. |n temeiul art. 162 alin. (1)
[i art. 136 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de 23,
luna Iulie, anul 2014, ora 11.00, \n localitatea Roman, str.
Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Ex-
pert Compani SRL cu domiciliul fiscal \n localitatea Târgu
Frumos, str. Petru Rare[, bl. 24, etaj 1 ap. 5, Jude] Iasi, cod de
identificare fiscal` 16562331. Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile
care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Pres` hidraulic`
pt. pet. Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, exclu-
siv TVA, este de 9.145 lei. Cota TVA/ neimpozabil *):24%. *)
cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru vânzarea
bunurilor imobile este 24% / neimpozabil \n conformitate
cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b), art. 141 alin. 2, lit. f) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulte-
rioare, pct. 6 alin. (6) [i pct. 37 din normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin
Hot`rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesati \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` \n ziua precedent` termenului de vânzare:
oferte de cump`rare; \n cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de

na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de \nreg-
istrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus
\n limba român`; pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali
c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat \n acest scop.
|mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n
conformitate cu prevederile art. 168 - 169 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se
ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` puteti
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233 740129/
117. Data afi[`rii: 03.07.2014.

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
Neam]. Serviciul Fiscal Municipal Roman. Birou Colectare
[i Executare Silit`. Dosar de executare nr. E/246. Nr. 69652
din 30.06.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2014 luna Iunie ziua 30. |n temeiul art. 162
alin. (1) [i art. 136 alin. 5 [i alin. 8 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` \n ziua de 24 luna Iulie orele 11.00 anul 2014 \n
localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde
prin licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile, propri-
etate a debitorului SC Euroimobiliare SRL cu domiciliul fis-
cal \n localitatea Mangalia, str. Veteranilor nr. 10 jud.
Constan]a, cod de identificare fiscal` 13768753: Teren \n
suprafa]` total` de 1.100 mp, pre]ul de pornire a licita]iei a
II a este de 5.715 lei (exclusiv TVA), compus din: - 1.100 mp
teren arabil, situat \n extravilanul municipiului Roman,
punct „Dup` sat”, parcela 105/8, sola 13, vecinata]i: nord -
canal desc`rcare, est - Buza Vasile, sud - drum exploatare,
vest - Topliceanu Gheorghe, de]inut \n baza cvc nr.
1211/25.11.2008 la o valoare de inventar de 102.000 lei,
jude]ul Neam], \nscris \n cartea funciara 55418, UAT Roman
(13551/N-9452/ Roman), nr. CAD 3254, ID electronic 55418.
*) cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru vânzarea
bunurilor imobile este 24%/ neimpozabil \n conformitate
cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) art. 141 alin. 2 lit. f) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulte-
rioare, pct. 6 alin. (6) [i pct. 35 din normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin
Hot`rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific`rile ulte-
rioare. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate
de urm`toarele: Creditori: - S.F.M. Mangalia. Sarcini: 132.274
lei. 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 \n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la ter-
menul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
\n ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; \n cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; \mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de \nregistrare eliberat de ofi-
ciul registrului comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat \n acest scop. |mpotriva prezen-
tului \nscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la
instan]a judec`toreasc` competent`, \n termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozitiilor 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/ 740129. Data
afi[`rii: 04.07.2014.

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 Ia[i.
Serviciul Fiscal Or`[enesc Hârl`u. Nr. SFH 25252 din
09/07/2014. Anun] privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2014, luna Iulie ziua 21. |n temeiul art. 162 alin. (1) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` \n ziua de 21, luna Iulie, anul
2014, ora 10, la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Hârl`u,
str. [tefan Cel Mare [i Sfânt, nr. 92, se vor vinde prin vânzare
la licita]ie urm`toarele bunuri mobile: 1. proprietate a deb-
itorului SC Vorsman SRL cu domiciliul fiscal \n localitatea
Cotnari, num`r dosar de executare silit` 101, cod de identi-
ficare fiscal` 3910574. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul): Chio[c din PVC alb cu
acoperi[. Pre]ul de evaluare sau de pornire a licita]iei, ex-
clusiv TVA, este de: 3615 lei. Cota TVA: 868 lei. 2. proprietate
a debitorului SC Rox Sim Vic SRL cu domiciliul fiscal \n local-
itatea Coarnele-Caprei, num`r dosar de executare silit` 529,
cod de identificare fiscal` 17292619. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i
privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Dacia
Logan nr. \nmtr. IS-25-RSV. Pre]ul de evaluare sau de pornire
a licita]iei, exclusiv TVA, este de: 6600 lei. Cota TVA: Lei. -
cota de tax` pe valoarea adaugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24% \n conformitate cu prevederile
Ordonan]ei de Urgen]` nr. 58/2010 pentru modificarea [i
completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte
m`suri financiar - fiscale care au fost publicate \n Monitorul
Oficial nr. 431 din 28.06.2010. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, \nainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i \n cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, \n cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua precedent` termenului
de vânzare: oferte de cump`rare; \n cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei \n contul
RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Ia[i, pentru Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i, cod fiscal 4540909; \mputernicirea persoanei
care \l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de \nreg-
istrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru
persoanele juridice str`ine, actul de \nmatriculare tradus
\n limba român`; pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali
c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin Notariat din care s` rezulte
c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din
Hot`rârea Guvernului 1050/2004, pentru aprobarea
Normelor metodologice a Ordonan]ei 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` \n sensul c`: deb-
itorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat \n acest scop. |mpotriva prezentului \nscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0232 720728, interior 112. Data afi[`rii: 11.07.2014.

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 Ia[i.
Serviciul Fiscal Or`[enesc Hârl`u. Nr. SFH 25251 din
09/07/2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imo-
bile. Anul 2014, luna Iulie, ziua 21, ora 10. |n temeiul art. 162
alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de 21, luna
Iulie, anul 2014, ora 10, la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc
Hârl`u, str. [tefan Cel Mare [i Sfânt, nr. 92, se vor vinde prin
vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri imobile: 1. propri-
etate a debitorului Irimia Deac Constantin cu domiciliul fis-
cal \n localitatea Hârl`u, Str. Alexandru L`pu[neanu, Nr. 30,
Jud. Ia[i, num`r dosar de executare silit` 3267, CNP
1700818220031. Denumirea bunului imobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul): Teren extravilan \n
suprafa]` de 20000 mp situat \n extravilanul ora[ului
Hârl`u, situat \n Tarlaua T24, Parcela P 636/1/8. Pre]ul de
evaluare sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, este de:
10.050 lei. Cota TVA Lei. Creditori: ANAF - Serviciul Fiscal
Or`[enesc Hârl`u. Ipotec`: 1. Ipotec` de rang I – ANAF - Ser-
viciul Fiscal Or`[enesc Hârlau - proces- verbal de sechestru
nr. 13365/02.04.2014. 2. proprietate a debitorului Stanescu
Veriga cu domiciliul fiscal \n localitatea Hârl`u, Str. P`storel
Teodoreanu, Nr. 26, Jud. Ia[i, num`r dosar de executare silit`

1510101227873, CNP 1510101227873. Denumirea bunului imo-
bil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i priv-
ilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Cl`dire \n
suprafa]` de 74 mp situat` \n ora[ul Hârlau, str. P. Teodore-
anu, nr. 26, cu teren \n suprafa]` de 450 mp concesionat de
la Consiliul Local Hârl`u. Pre]ul de evaluare sau de pornire
a licita]iei, exclusiv TVA, este de: 29.625 lei. Cota TVA Lei.
Creditori: ANAF - Serviciul Fiscal Or`[enesc Hârlau. Ipotec`:
1. Ipotec` de rang I – ANAF - Serviciul Fiscal Or`[enesc Hâr-
lau – proces - verbal de sechestru nr. 13717/03.04.2014.
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 \n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se prezinte, pân` la
termenul de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` \n ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; \n cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei \n contul RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la
Trezoreria Municipiului Ia[i, pentru Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, cod fiscal 45400909;
\mputernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de \nmatriculare tradus \n limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, declara]ia pe proprie r`spundere autentificat`
prin Notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din HG nr. 1050/2004 pentru apro-
barea Normelor Metodologice a OG 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, \n sensul c`: debitorul nu
va licita nici personal, nici prin persoana interpus`, urmând
s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
\n acest scop. |mpotriva prezentului \nscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, \n termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art. 172-174 din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0232 720728, interior 112. Data afi[`rii: 11.07.2014. 

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
Suceava. Serviciul Fiscal Municipal R`d`u]i. Dosar de exe-
cutare silita T 51. Nr. 18932 din 01.07.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2014 luna Iulie ziua
24. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` \n ziua de 24,
luna Iulie, orele 12.00, anul 2014, \n localitatea R`d`uti, str.
1 Mai, nr. 3, se va vinde prin licita]ie urm`torul bun mobil,
proprietate a debitorului SC Trans Euro Cargo SRL, cu domi-
ciliul fiscal \n localitatea R`d`u]i, str. Ion Nistor, nr. 26 B, jud.
Suceava cod de identificare fiscal` RO 6450926: Autotractor
Iveco, nr. \nmatriculare SV-23-TEC, nr. de identificare
WJMM1VSK004247467, pre] de evaluare/ de pornire al
licita]iei: 29850 lei (exclusiv TVA). Bunul mobil sus
men]ionat este grevat de urm`toarele: Creditori: S.F.M.
R`d`u]i. Sarcini: Proces - verbal sechestru bunuri mobile nr.
156075/26.06.2013. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestui bun s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i \n cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` \n
ultima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare
orele 12.00 la sediul Serviciului Fiscal Municipal R`d`u]i, str.
1 Mai, nr. 3, documenta]ia prev`zut` de art. 162 din OG nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, respectiv:
oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; \mput-
ernicirea persoanei care \l reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrul
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de
\nmatriculare tradus \n limba român`; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante fa]` de
ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consoli-
dat al statului [i fa]` de bugetele locale), urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat \n acest
scop. |mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`,
\n termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, \n conformitate cu prevederile art. 172-173 din
O.G. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la telefon num`rul 0230/ 561067. Data afi[`rii: ......... .

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
Suceava. Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. Înreg
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silit` nr. 6727076/
2014. Nr. 158255 din 02.07.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile, Anul 2014 luna Iulie ziua 29. În
temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 29, luna
iulie, orele 10:00, anul 2014, în localitatea Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului S.C. Trust Orizont S.A., cu
domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 37, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` RO 6727076: Nr. crt, De-
numirea bunului mobil, descriere sumar`:, Pre]ul de evalu-
are sau de pornire a licita]iei, exclusiv TVA- lei-, Cot` TVA,
Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: 1.
Autoutilitar` furgon marca Iveco model 35S9 Daily, an fab-
rica]ie 2004, culoare alb, serie [asiu ZCFC3562105483767, nr.
înmatriculare SV09RRI, 10.300 lei, 24%, liber de sarcini; 2.
Autoutilitar` BB furgon marca Iveco 35S9V, an fabrica]ie
2006, culoare alb, serie [asiu R01S46L3310001, nr. înmatric-
ulare SV09RRJ, 9.400 lei, 24%, liber de sarcini; 3. Autotur-
ism marca Berlin`, an fabrica]ie 2004, culoare negru, serie
[asiu WBANC71070B656962, nr. înmatriculare SV11CIA,
17.100 lei, 24%, liber de sarcini; 4. Autoturism cu utilizare
multipl`, marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004,
culoare ro[ie, serie [asiu ZFA16900000109985, nr. înmatric-
ulare SV08WSN, 2.700 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 5. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare
ro[ie, serie [asiu ZFA16900000122756, nr. înmatriculare
SV08WSM, 500 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 6. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare albastru,
serie [asiu ZFA16900000096946, nr. înmatriculare
SV08WTB, 4.950 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 7. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2004, culoare albastru, serie
[asiu ZFA16900000113455, nr. înmatriculare SV08WTA,
6.300 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti;
8. Autospecializat` transport containere marca  Man TGA
26.363 6X2, an fabrica]ie 2001, culoare galben, serie [asiu
WMAH20ZZZ1W043091, nr. înmatriculare SV08LLO, 18.450
lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 9. Re-
morc` DB transport containere marca Krone AZW18, an
fabrica]ie 1996, culoare negru, serie [asiu
WKEAZW18000T71172, nr. înmatriculare SV80KYA, 13.050
lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 10. Au-
tomobil mixt marca Dacia D 1307 PU SFSB-4 1.9D-4WD,
an fabrica]ie 2003, culoare gri, serie [asiu
UU1D4F76X33359341, nr. înmatriculare SV08ACV, 2.100 lei,
24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 11.
Autoutilitar` furgon marca Mercedes Benz 904.6KA/
Sprinter 416CDI, an fabrica]ie 2004, culoare alb, serie [asiu
WDB9046631R699864, nr. înmatriculare SV07ESW, 12.400
lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 12. Au-
toturism AB berlin` cu hayon marca Honda GD1 1, an fab-
rica]ie 2008, culoare ro[ie, serie [asiu
JHMGD18508S219305, nr. înmatriculare SV93HUP, 15.550 lei,
24%, liber de sarcini; 13. Autoutilitar` BB furgon marca Iveco
65C17, an fabrica]ie 2006, culoare alb, serie [asiu
ZCFC65C0005641881, nr. înmatriculare SV11ANP, 6.050 lei,
24%, gajat în favoarea Banca Comercial` Român` SA; 14.
Autoutilitar` BA suprastructura deschis`, marca Iveco
ML120E18 RMSCY0, an fabrica]ie 2007, culoare alb, serie
[asiu ZCFA1ED0202506991, nr. înmatriculare SV10ZKB,
62.550 lei, 24%, gajat în favoarea Banca Comercial` Român`
SA; 15. Autoutilitar` BA suprastructura deschis` marca Iveco
MLC120E18 RMSCW0, an fabrica]ie 2007, culoare alb (albas-
tru), serie [asiu ZCFA1ED0202510061, nr. înmatriculare
SV10ZJD, 58.100 lei, 24%, gajat în favoarea Banca Comer-
cial` Român` SA; 16. Autoutilitar` BA suprastructura de-
schis` marca Iveco ML180E24 RMSCF6, an fabrica]ie 2007,
culoare alb (gri), serie [asiu ZCFA1TJ0202512943, nr. înma-
triculare SV10XWU, 67.050 lei, 24%, liber de sarcini; 17.
Autoutilitar` BA suprastructura deschis` marca Iveco
ML180E24 RMSCF5, an fabrica]ie 2007, culoare alb, serie
[asiu ZCFA1TJ0202510059, nr. înmatriculare SV10XWR,
42.500 lei, 24%, liber de sarcini; 18. Autoutilitar` BA supras-

tructura deschis` marca Daf LF55.250 KONAF2, an fabrica]ie
2006, culoare galben, serie [asiu XLRAE55CF0L327370, nr.
înmatriculare SV10RAK, 68.150 lei, 24%, liber de sarcini; 19.
Autoturism AF vehicul cu utilizare multipl` marca Hyundai
CM F7D14, an fabrica]ie 2007, culoare albastru, serie [asiu
KMHSH81WP7U109985, nr. înmatriculare SV10MKE, 20.550
lei, 24%, liber de sarcini; 20. Autoturism cu utilizare mul-
tipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, cu-
loare albastru, serie [asiu ZFA16900000693257, nr.
înmatriculare SV10MKF, 6.300 lei, 24%, gajat în favoarea Pi-
raeus Bank SA Bucure[ti; 21. Autoturism cu utilizare mul-
tipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006,
culoare ro[ie, serie [asiu ZFA16900000693169, nr. înmatric-
ulare SV10HVE, 6.300 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA Bucure[ti; 22. Autoturism cu utilizare multipl`
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare
ro[ie, serie [asiu ZFA16900000694083, nr. înmatriculare
SV10HVD, 4.950 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
Bucure[ti; 23. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat
169/AXA1A Panda, an fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie
[asiu ZFA16900000693263, nr. înmatriculare SV10HUZ,
6.500 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti;
24. Autoturism cu utilizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A
Panda, an fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie [asiu
ZFA16900000689885, nr. înmatriculare SV10GZO, 6.500 lei,
24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 25. Auto-
turism cu utilizare multipl` marca Fiat 169/AXA1A Panda,
an fabrica]ie 2006, culoare albastru, serie [asiu
ZFA16900000694155, nr. înmatriculare SV10GBN, 5.850 lei,
24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 26. Auto-
turism Berlin` cu hayon marca Daewoo MF484 / Matiz, an
fabrica]ie 2006, culoare alb, serie [asiu
UU6MF48416D087712, nr. înmatriculare SV10FNV, 29.700
lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 27. Au-
toturism Berlin` cu hayon marca Daewoo MF484 / Matiz,
an fabrica]ie 2006, culoare alb, serie [asiu
UU6MF48416D086316, nr. înmatriculare SV10FNU, 29.700
lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA Bucure[ti; 28.
Autoutilitar` furgon marca Ford Fady / Transit, an fabrica]ie
2006, culoare alb, serie [asiu WF0LXXTTFL6S29526, nr. în-
matriculare SV10FNX, 11.950 lei, 24%, liber de sarcini. Total:
545.500 lei. Bunurile mobile mai sus men]ionate sunt gre-
vate de urm`toarele: Creditor, Sarcini: DGRFP Ia[i - AJFP
Suceava, Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile
nr. 158105/ 28.08.2013; Piraeus Bank SA Bucure[ti, Gaj;
Banca Comercial` Român` SA, Gaj. 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` la termenul de vânzare prin
licita]ie, respectiv, pân` în ultima zi lucr`toare precedent`
termenului de vânzare orele 10:00 la sediul AJFP Suceava –
str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documenta]ia prev`zut` de
art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu toate modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, respectiv: 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 ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul registrul comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul
general consolidat al statului [i fa]` de bugetele locale), ur-
mând 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`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.

172–173 din O.G. 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 0230/521.358, int. 417.
Data afi[`rii: 11.07.2014.

PIERDERI
Pierdut atestat taxi pe numele Ionescu Victor. |l declar nul.

Pierdut declara]ie de instalare autorizare ANAF pentru im-
primanta fiscal` DATEX POS model DOS INFOT Change cu
seria 801468 [i seria fisc MB 0178040641 apar]inând S.C.
Star Exchange 2004 SRL, C.U.I. RO 16184457, J40/3076/2004,
cu sediul social în Bucure[ti, Calea 13 Septembrie nr.90, Sec-
tor 5, le declar`m nule.

Pierdut legitima]ie serviciu emis` de Curtea de Apel Bu-
cure[ti pe numele Nicolae Venera.

Declar pierdute [i nule urm`toarele: bloc notific`ri ALB-
49201- 49250; bloc notific`ri cu dung` ro[ie 169601- 169650;
bloc export- 22301- 22350; carnet not` frân`- 175451- 175500,
emise de Revizia Vagoane Bucure[ti Triaj- S.N.T.F.M. SA, pe
numele Cuibac Aurel.

Pierdut carnet de [omer nr. 1302569/28.10.2013 pe numele
Bîrl` Eduard- Dan.

Pierdut proces-verbal la contract vânzare-cump`rare
933/1801/27.06.1991, pe numele Tampa Jon [i Eugenia. Îl de-
clar nul.

Pierdut hot`râre judec`toreasc` de înfiin]are a SC Ideo Con-
sulting Grup SRL, cu sediul În Bucure[ti, sector 1, Calea Vic-
toriei 40-46, ap.13, J40/17854/2004, CUI 16911962. O
declar`m nul`.

Pierdut schi]` apartament aferent` contract vânzare-
cump`rare 20874/20560/17.06.1992, pe numele Aposto-
lescu Emil, Apostolescu Doina. O declar nul`.

Pierdut proces-verbal din 12.05.1998, apartament Str.M]ii
Tatra, nr.9, parter, sector 1, Renea Maria Luiza. ÎI declar nul.

COMEMORåRI

Colegii din Administra]ia
Sector 3 a finan]elor publice

sunt al`turi de colega lor
CARMEN BUZESCU 

\n aceste momente de
durere cople[itoare 

pricinuit` de pierderea
tat`lui s`u. 

Dumnezeu s`-l odihneasc`! 

Publicitate

Publicitate


