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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
CDI, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Electronicii
nr. 48, Sector 2, angajeaz` [ofer cu categoria D pentru transport persoane trasee
interjude]ene. 0721.064.184.

VÂNZåRI DIVERSE

O carte de vacan]` [i turism. Tel.
0761.674.276.

VÂNZåRI IMOBILE
Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la
intrare \n Balote[ti. Pre] negociabil. Tel.
0722.764.158.
Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decomandat et 7/10, termopane, aer
condi]ionat, u[` metalic`, proprietar,
41.000E. 0742.202.925.

VÂNZåRI TERENURI
54.317 mp, teren pentru investi]ie pe
DN65, Slatina, zona exterior Est spre
Pite[ti. 0722.655.024.

CITA}II
Se citeaz` Coconu Nicu[or [i Zalum (Coconu) Ani[oara, la Judec`toria Ro[iori de
Vede, str. M`r`[e[ti, nr. 52, în dosarul civil
nr. 845/292/2009 la data de 4.09.2014, în
dosar partaj succesoral, reclamant` fiind
}iparu Mariana.
Se citeaz` {oimu Maria, în calitate de
pârât`, în dosarul nr. 127/198/2014, al
Judec`toriei Brezoi, cu termen de judecat` la 08.10.2014 [i obiect divor], reclamant {oimu Nicolae.
Domnul Cristea Gheorghe domiciliat \n
Ploiesti, Str. Po[tei nr. 42, este chemat \n
judecat` \n calitate de p~r~t \n dosar nr.
8354/281/20111 av~nd ca obiect partaj
succesoral termen 4 sept 2014, ora 08:30,
ala 7, Judec`toria Ploie[ti.
Se citeaz` Pralea Costic` cu domiciliu \n
Valea C`lug`reasc` sat Arva 120 Prahova,
Judec`toria Ploie[ti \n dosar de divor]
11688/281/2013 cu termen 01.09.2014 de
c`tre Pralea Mariana Mihaela.
Goga Constantin [i Goga Ilie peten]i în
dosarul civil 3151/215/2010, cit`m pentru
10 Septembrie 2014, ora 10.30 la Tribunalul Dolj (Craiova) pe intima]ii Pârvu
Vasile [i Pârvu Elena, Ionescu Ion [i
Ionescu Vasilica pentru recurs în constatare.
Judec`toria Negre[ti-Oa[, dosar
nr.1715/266/2013. SOMA]IE. În baza
încheierii civile pronun]ate de
Judec`toria Negre[ti-Oa[ în data de
18.06.2014 în dosar cu nr.1715/266/2013,
având în vedere c` reclamantul Gherman
Vasile cu dom.în comuna Bixad sat Trip
nr.846, jud.Satu-Mare, prin care acesta
invoc` dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune asupra imobilului înscris în Cf 66
Trip cu nr.top 70 în suprafa]` de 2.266mp.
To]i cei interesa]i sunt soma]i s` fac`
opozi]ie în temeiul art. 1.051 Cod pr.civil`
cu precizarea c`, în caz contrar, în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm`
publica]ii se va trece la judecarea cererii.
Subscrisul CREDIDAM – Centrul Rom~n`
pentru Administrarea Drepturilor
Arti[tilor interpre]i, cu sediul \n str. Jules
Michelet nr. 15-17, Sector 1, Bucure[ti,
reprezentat prin director general {tefan
Gheorghiu, \n calitate de reclamant \n
dosarul nr. 42190/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a V-a Civil`
av~nd ca obiect drepturile conexe datorate arti[tilor interpre]i, cit`m p~r~ta
SC Doly Mat SRL, cu sediul social \n sat
R`d`[eni, comuna R`d`[eni, Str. F\nt\na
Eroilor nr. 215, jud. Suceava, \nregistrata
la Registrul Comer]ului
sub nr.
J33/441/2002, CUI 13830804 s` se prezinte la termenul de judecat` din data de
11.09.2014, camera 101, complet Pl2, ora
08:30.

DIVERSE
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea
privind procedura insolven]ei nr. 85/2014,
comunic`m deschiderea procedurii generale de insolven]` a debitorului SC
Vrakama Oil SRL, CIF: 27826897,
J25/354/2010 de c`tre Tribunalul
Mehedin]i în dosar nr. 5049/101/2014.
Termen pentru depunerea cererilor de
crean]e 15.09.2014; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea [i
afi[area tabelului preliminar al
crean]elor este la 03.10.2014, Termen pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii

împotriva tabelului preliminar este de 7
zile de la data public`rii în BPI; Termen
pentru întocmire [i afi[are tabelului definitiv al crean]elor 24.10.2014. Administrator judiciar, Consultant Insolven]`
SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil
Popescu
Prin sentin]a civil` nr. 1456/2014, pronun]at` la Judec`toria N`s`ud \n dosarul
nr. 3582/R/265/2013, s-a admis ac]iunea
civil` formulat` [i precizat` de recalamntul Romocea Nicolae Mircea cu domiciliul \n N`s`ud, Str. Mihai Eminescu nr. 27,
jud. Bistri]a N`s`ud \mpotriva p~r~]ilor
Pop Ana, Ora[ul N`s`ud –prin primar,
V~rtic Ioan, V~rtic Petru Eusebiu, Filimon
Bogdana, Bica {tefan [i N`s`udean
George, Iona[c Florea – ambii prin afi[are
la u[a instan]ei, cita]i [i prin publicitate
\ntr-un ziar de larg` r`sp~ndire conform
dispozi]iilor art. 95 Cod procedura civil`,
[i \n consecin]`: Constat` c` p~r~ta Pop
Ana a dob~ndit dreptul de proprietate
prin uzucapune asupra imobilului teren
\nscris \n CF nr. 27889 Nasaud nr top. 2147,
\n suprafa]a rectificat` de 3678 mp. Constat` validitatea antecontractului de
v~nzare-cump`rare, \ncheiat \ntre p~r~ta
Pop Ana, \n calitate de promitent`
v~nz`toare [i reclamntul Romocea Nicolae-Mircea, \n calitate de promitent
cump`r`tor, av~nd ca obiect suprafa]a de
3678 mp afferent` imobilului nr. Nr. Top
2147. Atribuie reclamantului imobilul
teren \n suprafa]a total` de 3847 mp afferent` nr top 2147 din CF 27889 N`s`ud
[i nr. Top nou 2148/1 din CF 27888 N`s`ud
conform
identific`rilor
[i
dezmembr`rilor tehnice din raportul de
expertiz` topo \ntocmit de SC Toposerv
SRL prin expert Szabo Francisc. Dispune
\ncheierea \n CF a dreptului de proprietate astfel dob~ndit \n favoarea reclamantului. Cu recurs \n termen de 15 zile
de la comunicare. Pronun]at` \n [edin]a
public`, azi 5 iunie 2014.

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian
Marian cu sediul \n Ploie[ti, Str. Valeni, nr.
65, jud. Prahova, notific` deschiderea
procedurii simplificate de insolven]` a SC
Lasmida Construct SRL, dosar nr.
9380/105/2013, Tribunalul Prahova. Termen depunere crean]e: 14.08.2014, Termen tabel preliminar: 23.08.2014,
Termen tabel definitiv: 06.09.2014,
Adunarea creditorilor: 28.08.2014.
CII Tudor C`t`lin George notific` intrarea
\n faliemnt prin procedura simplificat` a
debitoarei SC Puvimar Com SRL, Braila,
Ansamblu Viziru III, bl. VI, sc. 3, ap. 58,
jud. Braila, J08/179/2002; CUI 14606695,
prin incheierea nr. 248/10.07.2014, dosar
2217/113/2014 al Tribunaluli Br`ila.
Termene depunere crean]e: 14.08.2014;
tabele preliminar 25.08.2014; tabel definitiv 09.09.2014, data Adun`rii creditorilor
28.09.2014, ora 09:00, Str. Cerna nr. 11,
Ploie[ti, pentru: prezentarea situa]iei
debitoarei, confirmarea lichidatorului judiciar [i a onorariului acestuia, desemnarea comitetului creditorilor,
aprobarea raport \ntocmit conf art. 59 [i
incidenta art 138 din lg 85/06. Rela]ii
0725.093.254.
CII Tudor C`t`lin George notific` intrarea
\n procedura simplificat` a debitoarei SC
Vinaria Com SRL, Ploie[ti, Piata 1 Decembrie nr. 4, Complex Comercial BIG, J
29/2406/2006, CUI 19178328, prin
incheierea din data de 30.07.2014, dosar
5230/105/2014 al Tribunalului Prahova.
Termene depunere crean]e: 12.09.2014;
tabel preliminar 22.09.2014; tabel definitiv 17.10.2014, data Adun`rii creditorilor
26.09.2014, ora 09:00, Str. Cerna nr. 11,
Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea raport \ntocmit
conf art. 97 [i incidenta art 169 din lg
85/14. Rela]ii 0725.093.254. Termen continuare procedura 13.11.2014, ora 09:00.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al
societ`]ii comerciale IMSAT SA cu sediul
în Bucure[ti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp B,
etaj 3, sector 6, înmatriculat` sub nr.
J40/1015/1991, având codul unic de înregistrare 1571536 convoac` Adunarea General` Extraodinar` a Ac]ionarilor la data
de 12.09.2014, ora 10:00, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de
29.08.2014, cu urm`toarea ordine de zi:
I. Aprobarea cump`r`rii a 399 de p`r]i sociale cu o valoare nominal` de 10.000
RON fiecare, reprezentând capitalul social al SC Imsat Ceprocim Engineering
SRL, cu sediul în Bucure[ti, bd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp B, etaj 3, Cam. B113, B114,
B115, B116, B116BIS, B118, B119, B120, B121 [i
B122, sector 6, înregistrat` la Registrul
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti sub nr. J40/20844/2007, Cod Unic
de Înregistrare 22695065. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la data
men]ionat`, Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor se va ]ine la data de
15.09.2014, la aceea[i or` [i în acela[i loc,
cu aceea[i ordine de zi. Documentele [i
materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi ale
adun`rilor generale, precum [i formularele de procur` special` pot fi ob]inute
de la sediul societ`]ii. Informa]ii supli-

mentare se pot ob]ine la tel.:
021/316.66.00. Ac]ionarii pot participa la
adunarea general` personal sau prin
reprezentan]i, în baza unei procuri speciale, conform dispozi]iilor legale.
Procura special` în original se depune la
sediul societ`]ii conform prevederilor
legale. Ac]ionarii pot vota prin coresponden]` prin utilizarea “Buletinului de vot
prin coresponden]`” care poate fi
ob]inut de la sediul societ`]ii.. Buletinul
de vot prin coresponden]` trebuie transmis la sediul societ`]ii pân` cel mai
târziu în data de 29.08.2014. Pre[edintele
Consiliului de Adminstra]ie, {tefan Varfalvi.
Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploie[ti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, ap.31,
Jude]ul Prahova, în calitate de administrator judiciar al SC ICERP SA, societate în
reorganizare judiciar`, cu sediul în
Ploie[ti, B-dul Republicii, nr. 291A, Jude]ul
Prahova, înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub nr. J29/312/1991, având Cod de
Identificare Fiscal` RO 2993997, în
temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i Statutului societ`]ii, convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor (AGOA) la data de 15.09.2014,
ora 13, la sediul societ`]ii pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul
ac]ionarilor la data 01.09.2014, considerat` dat` de referin]`, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Aprobarea Ofertei înregistrat` sub nr. 1028/07.08.2014, depus` de
SC Calificativ SRL, cu sediul în Târgovi[te,
Bulevardul Unirii, nr. 18, spa]iul nr. 3,
Jude]ul Dâmbovi]a, înregistrat` la ORC
Dâmbovi]a sub nr. J15/453/2013, având
CIF RO 32037679, prin intermediul c`reia
ofertantul î[i exprim` inten]ia de
achizi]ionare a urm`toarelor imobilelor
proprietatea SC Icerp SA: Cl`dire L2 [i
teren, cu nr. cadastral 8076, Teren cu nr.
cadastral 8082, Cl`dire [i teren cu nr.
cadastral 8061, pentru care ofer` pre]ul
de 600.000 Euro (conform art. 141 alin.2
lit. f). Din Codul fiscal livrarea de construc]ii/p`r]i de construc]ii [i a
terenurilor pe care sunt construite sunt
scutite de plat` TVA, cu excep]ia imobilului teren cu nr. cadastral 8082). 2. Stabilirea datei de identificare a ac]ionarilor
conform art. 238 alin.1 din Legea nr.
297/2004. Data de identificare propus`
de administratorul judiciar este de
10.10.2014. 3. Împuternicirea unui
reprezentant al societ`]ii pentru îndeplinirea formalit`]ilor necesare pentru
publicarea [i înregistrarea hot`rârile
adun`rii la ORC de pe lâng` Tribunalul
Prahova. La [edin]a pot participa [i vota
ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor de la SC Depozitarul Central
S` la sfâr[itul zilei de 01.09.2014 (data de
referin]`). Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând individual sau împreun`
cel pu]in 5% din din capitalul social au
dreptul: a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de
o justificare sau de un proiect de
hot`râre propus spre adoptare de c`tre
adunarea general`, în termen de cel mult
15 zile de la data public`rii convocatorului. b) De a prezenta proiecte de hot`râre
pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse în ordinea de zi a adun`rii
generale, în termen de cel mult 15 zile de
la data public`rii convocatorului. Fiecare
ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi a
AGOA pân` cel târziu la data 08.09.2014.
Societatea va formula un r`spuns general pentru întreb`rile cu acela[i con]inut
care va fi disponibil pe pagina de internet a societ`]ii, în format de întrebare –
r`spuns, dac` întreb`rile vor fi transmise
pân` cel mai târziu 08.09.2014. Ac]ionarii
men]iona]i în aliniatele precedente au
obliga]ia s` trimit` materialele/
întreb`rile în scris, în plicuri închise,
înso]ite de copii certificate ale actelor de
identitate, BI/CI în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice, precum [i
copia actului care dovede[te calitatea de
reprezentant legal al acestora, la sediul
societ`]ii cu men]iunea scris` clar, cu majuscule Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din data de
15/16.09.2014 sau pe e-mail cu
semn`tur` electronic` extins` incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind
semn`tur` electronic`, la adresa office@icerp.ro men]ionând la subiect
“pentru AGOA din 15/16.09.2014”.
Ac]ionarii pot participa personal sau pot
fi reprezenta]i în cadrul AGOA de c`tre
reprezentan]ii lor legali sau de c`tre alte
persoane c`rora li s-a acordat procura
special` pe baza formularului de procura
special` pus la dispozi]ie de societate, în
condi]iile legii. Formularele de procura
special` se pot ob]ine de la sediul societ`]ii, sau se pot desc`rca de pe website-ul societ`]ii, începând cu data de
12.08.2014. Un exemplar, în original al
procurii speciale, completat [i semnat
înso]it de copia actului de identitate valabil al ac]ionarului (BI/CI în cazul
ac]ionarilor persoane fizice [i certificat
de înregistrare în cazul persoanelor juridice ) se va depune la sediul societ`]ii
pân` la data de 12.09.2014, ora 11.00, un
altul urmând s` fie pus la dispozi]ia

reprezentantului pentru c` acesta s` î[i
poat` dovedi calitatea de reprezentant în
adunare. Procurile înso]ite de actele de
identificare ale ac]ionarilor pot fi transmise la sediul societ`]ii, precum [i prin
e-mail cu semn`tur` electronic` extins`
incorporata conform Legii nr.455/2001
privind semn`tur` electronic`, pân` la
data de 12.09.2014 ora 11.00 la adresa
mailto:
headoffice@tco.ro
office@icerp.ro men]ionând la subiect
“pentru AGOA din 15/16.09.2014”. La data
desf`[ur`rii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor
speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semn`tur` electronic` extins` [i o copie a actului de
identitate valabil a reprezentantului desemnat. Ac]ionarii au posibilitatea de a
vota [i prin coresponden]`, înainte de
adunare, prin utilizarea formularului de
vot prin coresponden]a care se poate
ob]ine de la sediul societ`]ii sau de pe
website-ul societ`]ii, www.icerp.ro, începând cu data de 12.08.2014. Materialele [i documentele supuse dezbaterii
AGOA pot fi consultate la sediul
societ`]ii, în fiecare zi lucr`toare sau pe
website-ul societ`]ii (www.icerp.ro începând cu data de 12.08.2014). V` rug`m
c` eventualele solicit`ri privind
informa]ii
suplimentare/clarific`ri
privind punctele înscrise pe ordinea de zi
s` ni le solicita]i pân` la data de
08.09.2014. Dac` la prima convocare
adunarea nu va fi statutara, [edin]a se reconvoac` pentru dat` de 16.09.2014 în
acelea[i condi]ii (loc de desf`[urare, or`,
ordine de zi). Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul SC Icerp [A sau la
num`rul de telefon 0244/598551, de luni
pân` vineri, între orele 08-15 [i pe website-ul www.icerp.ro. Ac]ionarii pot solicita copii ale documentelor ce vor fi
prezentate în cadrul [edin]ei, contra
sumei de 0,5 lei/pag.

LICITA}II
Sucursala Centrul de Inginerie Tehnologic` Obiective Nucleare (C.I.T.O.N.) cu
sediul în Ora[ M`gurele, Str.Atomi[tilor
409, jud.Ilfov, scoate la vânzare mijloace
fixe si obiecte de inventar cu însu[iri
tehnice comune mijloacelor fixe prin
licita]ie public` deschis` cu strigare.
Licita]ia va avea loc la sediul C.I.T.O.N. în
data de 26.08.2014, ora 14.00 [i se va
repeta în data de 11.09.2014 [i 17.09.2014,
ora 14.00. Caietul de sarcini se poate
procura de la sediul C.I.T.O.N., Serviciul Activit`]i Suport, cu cel pu]in 10 zile
lucr`toare înainte de desf`[urarea
licita]iei intre orele 09.00-14.00. Inten]ia
de participare se comunic` pân` la data
de 26.08.2014, respectiv pân` la data
11.09.2014 [i 17.09.2014, ora 12.00.
Garan]ia de participare la licita]ie [i taxa
de participare sunt prev`zute în caietul
de sarcini. Ambele se achit` la caseria
C.I.T.O.N. pân` la data licita]iei. Rela]ii suplimentare la telefon 021.404.60.24.
Publica]ie vânzare: Lichid`ri Info Consult
SPRL, lichidator al SC Proiect Arhi Struct
SRL cu sediul în Priboieni, sat Valea Popii,
nr.49, jud. Arge[, CUI 16393593, Dosar
240/1259/2009 pe rolul Tribunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data de
27.08.2014 ora 11,00 la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr.35,
et.2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru
vânzarea imobilului “Teren arabil intravilan” în suprafa]` de 6420 mp, situat în
comuna Mo[oaia, sat Hin]e[ti, punct
Acas`, jud. Arge[. Pre]ul de pornire este
de 57.600 Euro f`r` tva. Ofertan]ii trebuie s` depun` pân` la începerea
licita]iei o garan]ie de 10% din valoarea
imobilului,
în
contul
RO48BITRAG1RON032083CC01 deschis la
Veneto Banca Pite[ti. Rela]ii la telefon
0744/780648.
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, prin
U.M.02472 Bucure[ti, organizeaz`
licita]ie public` cu strigare, în vederea
închirierii spa]iilor situate în incinta
U.M.02472 Bucure[ti, pentru amplasarea
a patru distribuitoare automate de
b`uturi calde nealcoolice. Licita]ia are loc
în ziua de 10.09.2014 ora-10.30, la sediul
U.M. 02472 Bucure[ti cu intrarea din
Str.Lt.Av. Gheorghe Caranda, nr.42, sector
6. În caz de neadjudecare, licita]ia se
repet` în ziua de 24.09.2014 ora-10.30, 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. 02472 Bucure[ti, începând cu ziua public`rii anun]ului, contra sumei de 5lei, care se depune la
casieria unit`]ii militare. Ofertele împreun` cu celelalte documente se depun
la registratura unit`]ii militare, pân` la
data [i ora de desf`[urare a licita]iei indicate în anun]ul publicitar. Garan]ia de
participare se exprim` în lei [i se constituie prin depunere în numerar la casieria
unit`]ii militare sau prin virament în contul de trezorerie indicat la art.1, alin.12 în
caietul de sarcini, pân` la data [i ora
depunerii ofertei. Informa]ii suplimentare se ob]in la sediul unit`]ii militare sau la telefon 0372.707.966.
Lichid`ri Info Consult SPRL, lichidator al
SC Carmengen Exclusiv SRL Pite[ti, dosar
nr. 818/1259/2013, Tribunalul Specializat
Arge[, organizeaz` în data de 27.08.2014,

ora 12,00 la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35, et 2, jud.
Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea
urm`toarelor bunuri: a) autoutilitar`
Dacia Logan, 9.050 lei; b) utilaje patiserie: malaxor, 550 lei; mixer planetar, 250
lei; dospitor, 400 lei; cuptor pizza Smart,
600 lei; cuptor Leventi, 2.150 lei; cuptor
Leventi, 2.150 lei; cuptor Leventi, 5.050
lei; cuptor Leventi, 5.050 lei. Pre]urile
sunt f`r` TVA. Rela]ii la telefon
0744.780648.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administratia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal R`d`u]i. Dosar de executare silita 180. Nr. 29895 din
07.08.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2014 luna
septembrie ziua 03. 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 03, luna
septembrie orele 12:00, anul 2014, \n localitatea R`d`u]i, str. 1 Mai, nr. 3, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului Plamada Iacov, cu domiciliul fiscal \n localitatea R`d`u]i, str. Victoriei, nr. 6, jud.
Suceava: - Construc]ii: apartament nr. 14
situat \n loc. R`d`u]i, str. Pia]a Unirii, nr.
16, bl. 66, sc. B, jud. Suceava: nr. crt. A1 nr.
cadastral Top: 1796/1/XIV, \nscris \n
cartea funciar` nr. 30534-C1-U1 (cf. vechi
12262) a municipiului R`d`u]i, pre] de
evaluare/ de pornire al licita]iei 101.000
lei (exclusiv TVA). Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urmatoarele:
Creditori: BCR R`d`u]i. S.F.M. R`d`u]i.
Sarcini: Act de garan]ie 1398/ 15.04.2004.
Proces - verbal sechestru bunuri imobile
nr. 2052/ 11.02.2008. 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 \n
cump`rarea bunurilor 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;
\mputernicirea 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 consolidat al statului [i fa]`
de bugetele locale), 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 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 informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul
0230-561.067.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice – Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc.
Dosar de executare silita nr. A
/14403640/2012; A /8917751/2013;
M/11146169/2012; T/.../2006. Nr. 23451
din 08.08.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile [i imobile. Anul
2014 luna august ziua 08. 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 22 luna august, orele 10.00 - 13.00, anul 2014, \n localitatea Câmpulung Moldovenesc, str.
22 Decembrie, nr. 2A, se vor vinde prin
licita]ie urm`toarele bunuri mobile [i
imobile proprietate a debitorilor: 1. Aurofor SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea
Moldovi]a, nr. 56, CUI 14403640,
reprezentand: Autoturism Volskwagen
Passat, culoare albastru, capacitate cilindric` 1896, 5 locuri, combustibil – motorin`, dot`ri standard, stare tehnic`
bun`, an de fabrica]ie 2004, pre] de evaluare 17.000 lei, pre] de pornire licita]ie
(III) 8.500 lei (pre]ul de pornire a licita]iei
nu con]in TVA). Bunurile mobile mai sus
men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori; Sarcini. DGRFP
Ia[i, AJFP Suceava, SFM Câmpulung
Moldovenesc. 2. Ana Sound Com SRL, cu
domiciliul fiscal \n localitatea Câmpu-

lung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei,
nr. 44, bl. 3, sc. B, ap. 16, CUI 8917751,
reprezentând: Autoturism Volskwagen
Polo, culoare ro[u, capacitate cilindric`
1896, 5 locuri, combustibil – motorin`,
dot`ri standard, \n stare de func]ionare,
an de fabrica]ie 2003, pre] de evaluare
14.800 lei, pre] de pornire licita]ie (III)
7.400 lei (pre]ul de pornire a licita]iei nu
con]ine TVA). Bunurile mobile mai sus
men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori; Sarcini. DGRFP
Ia[i, AJFP Suceava, SFM Câmpulung
Moldovenesc. 3. Multimix Group SRL, cu
domiciliul fiscal \n localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Molidului, nr. 1, Bl.
13, sc. B, ap. 15, CUI 11146169: – teren \n
suprafa]` total` de 1.357 mp, categorie de
folosin]` fânea]` - intravilan, situat \n
municipiul Câmpulung Moldovenesc, nr.
cadastral 5656, apar]inând de CF 31229 a
municipiului Câmpulung Moldovenesc,
pre] de evaluare 62.800 lei, pre]ul de
pornire al licita]iei (III), 31.400 lei (pre]ul
nu contine TVA). Bunurile imobile mai
sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori; Sarcini. BRD,
DGRFP Ia[i, AJFP Suceava, SFM Câmpulung Moldovenesc. 4. Tiganescu Leonid,
cu domiciliul fiscal \n localitatea Vatra
Moldovi]ei, nr. 569, CNP …….: – Teren situat \n intravilanul comunei Vatra
Moldovi]ei \n suprafa]a de 715 mp, identificat topografic prin num`r topo 121/2,
apar]inând de CF nr. 30581, a comunei
Vatra Moldovi]ei, pre] de evaluare
28.200 lei, pre]ul de pornire al licita]iei
(III), 14.100 lei (pre]ul nu con]ine TVA).
Bunurile imobile mai sus men]ionate
sunt grevate de urm`toarele: Creditori;
Sarcini. DGRFP Ia[i, AJFP Suceava, SFM
Câmpulung Moldovenesc. 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 \n
cump`rarea bunurilor 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 13.00 la sediul AFP Câmpulung Moldovenesc – str. 22 Decembrie, nr.
2A: oferte de cump`rare, 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 \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, 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 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 informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0230/ 312310.
Data afi[`rii: 08 august 2014.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport persoane pe numele Criv`] Gheorghe. |l declar nul.
Pierdut Certificat constatator de autorizare pentru sediu [i punct de lucru - pe
numele Andrecut Maria Mirela – persoan` fizic` autorizat`, din sat Lunca, nr.
90 [i 57, com. Sieut, jud. Bistri]a-N`s`ud.
C.U.I. 17649976; F. 06/632/02.06.2005.
“Asociatia Baronesse” cu sediul în str.
M`t`sari nr.41, et.1, ap.3, sector 2, C.I.F.
32577148, declar nul` [tampila rotund` a
asocia]iei [i Certificatul de Înregistrare
fiscal` seria A nr. 0844892.
SC CRS Network SRL, cu sediul Bucure[ti,
Sector 4, str. Sg. Tache Gheorghe nr.4, bl.
B41, sc.2, et.2, ap.24, J40/20823/2006,
C.U.I. 19821040, declar` nul Certificat de
Înregistrare la O.R.C.-T.B.
Pierdut adeverin]` cu timbru sec eliberat` de Casa de Asigur`ri de S`n`tate
Bucure[ti pe numele Iv`nescu Viorica. O
declar nul`.
Pierdut atestat transport marf`, nr.
0081965000, din 22.09.2011 [i atestat
agabaritic nr. 244520 din 04.06.2011, eliberate de A.R.R. Tulcea pe numele Ivanov
Valeric`. Se declar` nule.
SC AFI Total Distribution SRL, C.U.I. RO
28051128, declar nul` [tampila cu nr. 10
a societ`]ii.
Pierdut act achitare integral`, Ruset Ion
Octavian. O declar nul`.
Pierdut card tahograf emis de ARR Vâlcea
pe numele Ni]` Constantin Nicu[or. Se
declar` nul.
Pierdut atestate marf`+ persoane, CPC
0196716000, atestat A.D.R. 009418,
cartela tahograf 1LYN000, pe numele
Calin Cristinel, declar nule.

