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CITA}II
Se citeaz` la Judec`toria Beiu[ \n dosar nr. 1187/1872014 av~nd
ca obiect presta]ie tabular` cu termen la data de 24.02.2014
p~r~tul Bogosel Florian cu domiciliu necunoscut.

U.A.T. Municipiul Ia[i, prin primar în calitate de pârât` este
chemat` în judecat` de c`tre Parohia ”Adormirea Maicii
Domnului” –Vulpe– Ia[i în calitate de reclamant`, în Dosarul
nr. 5121/99/2014 al Tribunalului Ia[i, având ca obiect uzucapi-
une, la termenul de judecat` din 16.02.2015, complet D 5, et.2,
ora 11.00, la Tribunalul Ia[i, str. Elena Doamna nr.1 A.

Micle Ioan [i Micle Maria, av~nd ultimul domiciliu \n Borza,
nr. 59, jud S`laj, \n calitate de p~r~]i \n dosarul 623/1752/2014,
sunt chema]i \n instan]a de c`tre On]iu Vasile [i On]iu Cor-
nelia, \n data de 03.03.2015 ora 8 la Judec`toria Jibou.

Numita Panait Sila Laura domiciliat` în Ora[ Bolintin Vale,
sat Flore[ti, str. Merilor nr. 37, jud. Giurgiu, este citat` în cali-
tate de pârât`, în contradictoriu cu D.G.A.S.P.C.Gala]i, în
Dosarul civil nr. 5772/121/2014, cu termen de judecat` la data
de 19.02.2015, sala 2 ora 12, la Tribunalul Gala]i, av~nd ca
obiect plasament. 

Subsemnata Florea Nina Petronela declar` pierdut carnetul
de munc`  seria B.a, nr.0237819 apar]inând d-nei Ciripan
Ana(fost` B`descu) - decedat`. Se declar` nul.

Se citeaz` Sava Ionel, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Buzau, str. Transilvaniei, nr.163 A, jud. Buzau, în calitate de
pârât în dosarul nr. 10058/200/2014 al Judec`toriei Buz`u,
cu termen de judecat` în data de 11.03.2015, ora 12.00.

Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i
Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian Vasile, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu ter-
men la 09.02.2015.

Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Armand [i
Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian Vasile, la
Judec`toria Brezoi, în dosar nr 24/198/2009*, cu termen la
12.02.2015, în proces de revendicare. 

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 comunic`m de-
schiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului
SC Lupo Foto Services SRL, CIF:12192171, J40/8200/1999, dosar
nr. 13490/3/2014-Tribunalul Bucuresti. Termenul limit` pen-
tru depunerea declara]iilor de crean]` la 09.03.2015; Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor la
16.03.2015; Termen pentru afi[area tabelului definitiv con-
solidat al crean]elor la 30.03.2015. Lichidator judiciar, Consult-
ant Insolven]` SPRL

SOMA}II
Judec`toria Chi[ineu Cri[. Sediu: Chi[ineu Cri[, Str. G`rii nr.
24, jude]ul Arad. Soma]ie emis` \n temeiul \ncheierii din 15
ianuarie 2015 pronun]at` \n dosar nr. 1824/210/2014. Prin
prezenta v` inform`m ca reclamanta Duka Matilda, domicil-
iat` \n Sovata, Str. Trandafirilor nr. 43, jude]ul Mure[, cu domi-
ciliul procesual ales \n localitatea Adea, nr. 7, jud. Arad, solicit`
\n dosarul nr. 1824/210/2014 al Judec`toriei Chi[ineu Cri[, ca
instan]a s` constate faptulului Juridic al uzucapiunii, pre-
scripr]ie achizitiv` [i na[terea dreptului s`u de proprietate
asupra cotei de 1/1 cas` [i asupra cotei de 119/114 \n suprafa]`
de 1190 mp teren din imobilul situat \n localiateta Adea, nr.
7, jude]ul Arad, \nscris \n CF nr. 303492 Sintea Mare (CF vechi
2297 Adea, top 12- 13/2 Adea proprietar Bodo Erzsebet, dece-
dat` la data de 1 mai 1992; iar asupra suprafe]ei de 250 mp
teren aferent cotei de 25/144 proprietatea Statului Roman,
men]in~ndu-se \nscrierea dreptului de proprietate a Statului
Roman [i transcrierea dreptului de folosin]` \n favoarea recla-
mantei. Orice persoan` interesat` este somat` c`, \n termen
de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii, s` formuleze
opozi]ie. |n caz contrat, se vaproceda la judecarea cererii. 

România, Judec`toria Lugoj, jude]ul Timi[ dosar nr.
2005/252/2014, emis` la 09.01.2015. Soma]ie "Prin cererea
înregistrat` pe rolul Judec`toriei Lugoj la data de 20.08.2014,
sub nr. 2005/252/2014, reclamantul Step`nescu Aurel, cu
domiciliul în Drinova, nr.94, comuna Bârna, jud. Timi[, a so-
licitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe
calea uzucapiunii dup` Step`nescu Persida, privind cota de
1/2 din imobilul situat în sat Drinova, comuna Bârna, nr.94,
jude] Timi[, înscris în CF 400087 Bârna (provenit din conver-
sia de pe hârtie a CF vechi 2 Drinova), nr. top. 3-4, compus din
cas` [i teren în suprafa]` de 3.800mp, înscris` pe numele
proprietarei tabulare Step`nescu Persida, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Drinova, nr.94, jude] Timi[, în prezent cu
domiciliul necunoscut. Orice persoan` interesat` poate face
opozi]ie care va fi depus` la Judec`toria Lugoj, în dosarul
nr.2005/252/2014, cu precizarea c`, în sens contrar, în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii se va trece
la judecarea cererii. Prezenta soma]ie a fost emis` de
Judec`toria Lugoj, prin încheierea din data de 09.Ian-
uarie.2015." Se pune în vedere celor interesa]i c`, în situa]ia
în care în termenul prescris de lege, prev`zut de art.1051
alin.2 lit.e Noul Cod de procedur` civila -6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii- nu în]eleg s` formuleze opozi]ie la
aceast` soma]ie, Judec`toria Lugoj va da eficien]`

dispozi]iilor art.1051 alin.5 Noul Cod de procedur` civil` [i va
constata, ca îndeplinit`, uzucapiunea în favoarea reclaman-
tului Step`nescu Aurel, cu domiciliul în sat Drinova, nr.94,
com. Bârna, jude] Timi[, dispunând înscrierea provizorie a
dreptului ce a uzucapat, astfel cum prevede art.1052 Noul
Cod de procedur` civil`. Prezenta soma]ie a fost emis` de
Judec`toria Lugoj, prin încheierea din data de 09.Ian-
uarie.2015." Pre[edinte, Parfin Eugen Cosmin; Grefier,
Morariu Dana.

Soma]ie. C`tre to]i cei interesa]i c` \n termen de 6 luni de la
emiterea celei din urm` publica]ii s` fac` opozi]ie la cererea
prin care reclamantul Voicu Vasile, domiciliat \n B~rlad, str.
Avram Iancu nr.24, jud. Vaslui, a solicitat s` se constate ca a
dob~ndit \n proprietate, prin prescrip]ia achizitiv` de 30 de
ani, suprafa]` de 228 mp teren de categoriile cur]i-
construc]ii, situat \n Mun. B~rlad str. Avram Iancu nr. 24, jud.
Vaslui, teren pe care se afl` o cas` de locuit edificat` \n anul
1940, din valatuci \nscris` la rolul 1006648, care s-a autode-
molat, \n locul acesteia se afl` o alt` construc]ie nefinalizat`,
vecin`t`]ile imobilului fiind: N [i E-Babaciu Maricica, S-Lazar
Maricica, V-Nita Ioana [i Chitic Maria. Men]ion`m c`, dac`
nu se vor formula opozi]ii de c`tre persoanele interesate
dup` \mplinirea termenului de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii. 

ADUNåRI GENERALE
Nr. 1/20.01.2015, Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor SC Comet SA, Ora[ Voluntari, str. Bârsei nr.2,
Depozit 27, complex industrial/ comercial jud. Ilfov,
J23/802/2010, C.U.I. 1350870, Încheiat` azi 20.01.2015 la sediul
ales pentru convocare din Bucure[ti, str. {os. Orhideelor nr.
12B, et.5, sector 6. Convocarea Adun`rii generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor a fost publicat` în Monitorul Oficial
partea a IV-a, nr. 7433 din data de 12.12.2014 [i în ziarul Jur-
nalul Na]ional din data de 12.12.2014. Ac]ionarii prezen]i con-
form procesului verbal de prezen]`, afla]i la prima convocare:
-SC DIB Com Inter SRL –persoan` juridic` român`, înmatric-
ulat` la Registrul Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti
sub num`rul J40/11581/1998, având C.U.I. 11225050, atribut
fiscal RO, sediul în Bucure[ti, {os. Orhideelor nr. 12B, sector 6,
reprezentat` prin asociat unic Tomah Kahled A., cet`]ean
român, domiciliat în Bucure[ti, [os. Gheorghe Ionescu Sise[ti,
nr. 199, sector 1, n`scut la data de 15.01.1962, în Irak, Samara,
studii superioare, posesor al C.I. seria RD, num`rul 605647,
eliberat de SPCEP S1 biroul nr.5, la data de 05.12.2008, cod nu-
meric personal 1620115400913, conform Deciziei Asociatului
Unic al SC DIB Com Inter SRL nr. 1 din 20.01.2015, de]inând un
num`r de 436.414 ac]iuni, reprezentând 93.5076% din capi-
talul social al societ`]ii; -Tuama Reyad A, cet`]ean român,
n`scut la data de 20.03.1971 în Irak– Salah Aldin Samarra, cu
domiciliul în Bucure[ti, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 2A,
bl.309, sc.6, et.4, ap.69, sector 6, posesor CI seria RR nr.
637865, eliberat` de SPCEP 6 biroul nr.2, la data de 11.09.2009,
CNP 1710320400013, de]ine un nr. de 119 ac]iuni, reprezen-
tând 0,0255% din capitalul social al societ`]ii, de]in un
num`r de 436.533 ac]iuni, reprezentând 93.5076,03% din
capitalul social al societ`]ii. Adunarea General` Extraordi-
nar` este legal constituit` conform Lg. 31/1990 [i a actului
constitutiv al societ`]ii [i dup` aprobarea ordinii de zi,
ac]ionarii prezen]i reprezentând 93.5076,03% din capitalul
social hot`r`sc: -Delistarea (retragerea de la tranzac]ionare)
a societ`]ii Comet SA. -Se aprob` ca domnul Tuama Reyad A,
cet`]ean român, n`scut la data de 20.03.1971 în Irak– Salah
Aldin Samarra, cu domiciliul în Bucure[ti, str. Cap. Eftimie Z.
Croitoru nr. 2A, bl.309, sc.6, et.4, ap.69, sector 6, posesor CI
seria RR nr. 637865, eliberat` de SPCEP 6 biroul nr.2, la data de
11.09.2009, CNP 1710320400013, s` semneze actele AG.E.O.A.
din data de 20.01.2015. Fapt pentru care a fost încheiat`
prezenta hot`râre azi 20.01.2015 în 5 exemplare originale.

Hotarare a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor Nr. 1 din
26.01.2015. Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
(“AGA”) a SC Centrul de Calcul SA Tg.Jiu, întrunit` la sediul
Societ`]ii la data de 26.01.2015 în conformitate cu preveder-
ile Legii nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale cu
modific`rile ulterioare [i cu prevederile  Actului Constitutiv
cu modific`rile ulterioare, Hot`r`[te cu voturile ac]ionarilor
reprezentand 96,429% din capitalul social total al Societ`]ii,
urm`toarele: Art.1 S-a luat la cuno[tin]` de con]inutul Rapor-
tului privind cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor
pe o pia]` reglementat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul
sistemului alternativ de tranzac]ionare(ATS) precum [i cu
privire la pie]ele reglementate [i sistemele alternative de
tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile so-
ciet`]ii, în conformitate cu Legea 151/2014 [i pus la dispozi]ia
ac]ionarilor. Art.2 Se respinge efectuarea demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de societate pe o pia]` reglementat`, în conformitate
cu Legea 151/2014 [i a tuturor reglement`rilor legale în
vigoare. Art.3 Se respinge efectuarea demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zac]ionare în conformitate cu Legea 151/2014 [i a tuturor re-
glement`rilor legale în vigoare. Art.4 Se aprob` retragerea
ac]iunilor emise de SC Centrul de Calcul SA de la
tranzac]ionarea pe pia]a de capital, consecin]` fiind
delistarea societ`]ii [i radierea ac]iunilor din eviden]a ASF
societatea Centrul de Calcul SA urmând a-[i pierde statutul
de societate tranzac]ionat` [i a dobândi caracterul de soci-
etate de tip închis, prev`zut de Legea nr.31/1990R cu
modific`rile la zi.  Se aprob` procedura de retragere a
ac]ionarilor în condi]iile articolului 3 din Legea nr. 151/2014,
având în vederea faptul c` s-a adoptat hot`rârea ca soci-
etatea s` nu efectueze demersurile legale necesare în ved-
erea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de
societate pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii aces-
tora în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. Ter-
menul în care ac]ionarii î[i vor putea exercita dreptul de

retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei
Hot`râri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr.
151/2014.  Art.5 Se aprob` ca dat` de înregistrare, conform
art.238 din Legea nr.297/2004 data de 11.02.2015. Art.6 Se îm-
puternice[te Directorul societ`]ii pentru semnarea hot`rârii
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor [i a documentelor
necesare pentru înregistrarea [i publicarea hot`rârii la ORC
Gorj. 

Erat` la Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor nr. 1/20.01.2015 [i a Procesului Verbal din data de
20.01.2015 SC Comet SA Ora[ Voluntari, str. Bârsei nr.2, De-
pozit 27, complex industrial/ comercial jud. Ilfov,
J23/802/2010, C.U.I. 1350870, Încheiat` azi 20.01.2015 la sediul
ales pentru convocare din Bucure[ti, str. {os. Orhideelor nr.
12B, et.5, sector 6. Pre[edintele consiliului de administra]ie
Tuama Reyad A, cet`]ean român, n`scut la data de 20.03.1971
în Irak– Salah Aldin Samarra, cu domiciliul în Bucure[ti, str.
Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 2A, bl.309, sc.6, et.4, ap.69, sector
6, posesor CI seria RR nr. 637865, eliberat` de SPCEP 6 biroul
nr.2, la data de 11.09.2009, CNP 1710320400013, Face
urm`toarele preciz`ri: Art. 1 Se men]ioneaz` în cuprinsul
hot`rârii AGEOA nr. 1/20.01.2015 [i a procesului verbal din
data de 20.01.2015, ca data de înregistrare a hot`rârii
A.G.E.O.A. nr. 1/20.01.2015 este de 11.02.2015. Art. 2 Celelalte
dispozi]ii ale Hot`rârii A.G.E.O.A. nr. 1/20.01.2015 [i a proce-
sului verbal din data de 20.01.2015, r`mân neschimbate. Fapt
pentru care a fost încheiat` prezenta erat` azi 20.01.2015 în
3 exemplare originale.

LICITA}II
SC Grillmeister SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu
sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la
vânzare prin licita]ie, autoutilitar` marca Fiat Ducato, an fab-
rica]ie 2000, 190.000 Km, la pre]ul de 2.202,50 lei (f`r` TVA).
Licita]ia se va ]ine în data de 05.02.2015 ora 14:00, la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care bunul nu va fi ad-
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judicat, licita]ia se va ]ine în data de 09.02.2015, 12.02.2015,
16.02.2015, 19.02.2015, 23.02.2015, 26.02.2015, 02.03.2015,
05.03.2015, 09.03.2015, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0761132931/0723357858; www.andrei-
ioan.ro. 

SC Rota Cost General SRL, societate în faliment, prin lichida-
tor, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
scoate la vânzare prin licita]ie, Buldoexcavator Kotasu WB
93 R, an fabrica]ie 1979, nefunc]ional, la pre]ul de 3.750 lei;
Generator trifazic, descompletat, la pre]ul de 1.000 lei; MAI
Compactor, nefunc]ional, la pre]ul de 1.250 lei; Ma[in` t`iat
asfalt, descompletat`, la pre]ul de 950 lei. Pre]urile nu in-
clud TVA. Licita]ia se va ]ine în data de 05.02.2015 ora 14:30,
la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care bunurile
nu vor fi adjudicate, licita]ia se va ]ine în data de 09.02.2015,
12.02.2015, 16.02.2015, 19.02.2015, 23.02.2015, 26.02.2015,
02.03.2015, 05.03.2015, 09.03.2015, la aceea[i or` [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se
pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0761132931/0723357858; www.andrei-
ioan.ro. 

S.C. Octavy Forest S.R.L., societate în faliment, prin lichidator,
cu sediul în Ploie[ti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Prahova, scoate la vânzare prin licita]ie teren în suprafa]` de
1.295 m.p. [i Construc]iile C1 [i C2 (locuin]a parter + etaj [i
garaj), situate în B`icoi, Str. Independen]ei, nr. 354, Jude]ul
Prahova, la pre]ul de 600.000 lei (f`r` TVA). Licita]ia se va
]ine în data de 05.02.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului
din Ploie[ti, iar în cazul în care, bunurile nu vor fi adjudecate,
licita]ia se va ]ine în data de 12.02.2015, 19.02.2015, 26.02.2015,
05.03.2015, 12.03.2015, 19.03.2015, 26.03.2015, 02.04.2015,
09.04.2015, 16.04.2015, 23.04.2015, 30.04.2015, 07.05.2015,
14.05.2015, 21.05.2015, 28.05.2015, 04.06.2015, 11.06.2015,
18.06.2015, 25.06.2015, 02.07.2015, 09.07.2015, 16.07.2015,
23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015,
27.08.2015 la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul de
prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai
de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858, www.andreiioan.ro.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar

al SC Sigma Invest Estate SRL desemnat prin Sentin]a Civil`
nr. 1908 din data de 21.02.2014, pronun]at` în Dosar nr.
24865/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a
VII a Civil`, anun]` scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat
în proprietatea SC Sigma Invest Estate SRL constând în teren
intravilan având suprafa]` de 802,43 mp, [i construc]ie edi-
ficat` pe acesta compus` din 4 camere, bucararie [i baie, con-
struit` din c`r`mid`, acoperit` cu ]igl`, având suprafara
construit` la sol de 103,575 mp [i o anex` gospod`reasc`
compus` din garaj, magazie, camer`, c`mar` [i buc`t`rie
având suprafa]` construit` la sol de 17,398 mp situate în loc.
Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr.70, jud. Gorj, în valoare
total` de 140.000 euro exclusiv TVA, identificate [i inventari-
ate conform raportului de evaluare aprobat în prezen]a
cauza [i a publica]iei de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie.
Prima vânzare a bunului imobil apar]inând societ`]ii falite se
va organiza în dat` de 03.02.2015 ora 15,00 prin licita]ie pub-
lic` cu strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la primul
termen de licita]ie, se vor organiza înc` 3 (trei) licita]ii
s`pt`mânale, în data de 10.02.2015, 17.02.2015 [i 24.02.2015
la aceea[i or` [i în acelea[i condi]ii. Locul de desf`[urare a
licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde
se vor depune documentele de înscriere la licita]ie men]ion-
ate în caietul de sarcini, cel târziu pân` în preziua licita]iei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora, condi]iile
de înscriere la licita]ie precum [i modul de organizare a aces-
tora se pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, 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. Achizi]ionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. 021.227.28.81

Anun] privind vânzare bunuri imobile. Data 22 Ianuarie 2015.
În temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, Municipiul Slobozia organizeaz` licita]ie public`
în data de 10.02.2015 ora 10.00, la sediul din str. Episcopiei,
nr.1, a urm`torului bun sechestrat, proprietate a debitorilor
Petrache Otto/ Frusina-Adina, cu sediul în Slobozia, Str.
Doroban]i nr. 8 bl. 40 sc. a ap. 8, dosar executare nr. 8521/
15.06.2011: Denumirea bunului imobil / - hal` prest`ri servicii

- cu regim de în`l]ime parter, cu suprafa]` construit` de 319
mp [i suprafa]` util` de 307,6 mp ; -Hala cu structura met-
alic`, închideri perimetrale [i învelitoare din panouri izopan
de 10 cm grosime, pardoseli din gresie [i parchet, tâmpl`rie
din PVC armat [i geam termopan este amplasat` pe Str.
Orion, nr. 16, lot. 5; -Terenul aferent construc]iei în suprafa]`
de 2831 mp, apar]ine Domeniului Privat al Unit`]ii Adminis-
trativ Teritoriale Mun. Slobozia; / Pre] de evaluare exclusiv
TVA - 352.696 lei; / Cota TVA - scutit. Licita]ia se afl` la primul
termen [i porne[te de la pre]ul de evaluare. Cota de taxa pe
valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este
24%, scutit în conformitate cu prevederile art.141 alin.(2) lit.f)
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ul-
terioare [i pct.4 alin.(3) din normele metodologice de apli-
care a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea
Guvernului nr.44/2004, cu modific`rile ulterioare. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
dat` stabilit` pentru vânzare; Pentru participarea la licita]ie,
ofertan]ii depun în plic închis, pîn` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare, ora 12.00, urm`toarele documente: -
oferta de cump`rare; -dovad` pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (care se
va vira în contul RO56 TREZ 3915 006X XX00 0125, deschis la
Trezoreria Municipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii noas-
tre); -împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
-pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
a certificatului unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; -pentru persoanele
fizice române, copie a actului de identitate; -pentru per-
soanele fizice str`ine, copie a pa[aportului; - dovad` emis`
de c`tre organele fiscale, c` nu are obliga]ii fiscale restante
fa]` de acestea, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. La licita]ie nu poate
participa debitorul în nume propriu sau prin persoane inter-
puse (Declara]ie pe propria r`spundere conform preveder-
ilor art. 326 din Noul Cod Penal). Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competen]`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.c)din O.G. 92/2003, re-

publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare va
pute]i adresa la sediul Municipiului Slobozia, sau la telefon
0243/231401 int. 163.

SC Lupu Confex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licita]ie public` cu strigare în data de
02.03.2015, ora 14.30 la sediul lichidatorului din Ploie[ti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova urm`toarele
bunuri: - terenuri [i cl`diri situate în Urla]i, str. 1 Mai, jud. Pra-
hova; - teren extravilan St – 22.366,35 mp situat în Valea Bob-
ului, Urla]i, jud. Prahova; - autoutilitar` VW LT35, an fabrica]ie
2003; - bunuri, echipamente tehnologice, birotic`, materii
prime, obiecte de inventar. În caz de neadjudecare în dat`
de 02.03.2015, se vor mai organiza licita]ii, în zilele de
09.03.2015, 16.03.2015 [i 23.03.2015 la ora 14.30. Taxa de par-
ticipare la licita]ie este de 100 RON plus TVA, garan]ia de par-
ticipare este de 10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plata în contul de lichidare al
debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea
se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la
licita]ie se va face cu cel pu]in o zi înainte de data licita]iei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte rela]ii privind activele scoase la vânzare
pute]i ob]ine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751

Anun] privind vânzare bunuri imobile. Data 22 Ianuarie 2015.
În temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, Municipiul Slobozia organizeaz` licita]ie public`
în data de 10.02.2015 ora 10.00, la sediul din str. Episcopiei,
nr.1, a urm`torului bun sechestrat , proprietate a debitorului
SC Chemgas Holding Corporation SRL, cu sediul în Slobozia,
{os. C`l`ra[i Nr. Km 4, jud. Ialomi]a, CUI 24978785, dosar ex-
ecutare nr.17160/ 22.05.2012: Denumirea bunului imobil -Imo-
bil Spa]iu Comercial 1- magazin prezentare, cu suprafa]`
construit` de 32,25 mp [i suprafa]` util` de 27,16 mp, situat
la parter de bloc de apartamente cu regim de în`l]ime P+7,
funda]ii din beton armat, structura pe cadre din beton
armat, u[i [i ferestre din PVC [i geam termopan este am-
plasat` pe Bdul Matei Basarab, bl. F2, parter; -Terenul aferent
construc]iei apar]ine UAT Mun. Slobozia [i este concesionat
pe durata de via]` a construc]iei c`tre proprietarul
construc]iei / Pre] de evaluare exclusiv TVA - 53.978 lei / Cota



anun}uri

TVA – scutit. Denumirea bunului imobil -Imobil Spa]iu Com-
ercial 2- cu suprafa]` construit` de 29,95 mp [i suprafa]a util`
de 24,36 mp, situat la parter de bloc de apartamente cu
regim de în`l]ime P+7, funda]ii din beton armat, structura
pe cadre din beton armat, u[i [i ferestre din PVC [i geam ter-
mopan este amplasat` pe Bdul Matei Basarab, bl. F2, parter;
-Terenul aferent construc]iei apar]ine UAT Mun. Slobozia [i
este concesionat pe durata de via]` a construc]iei c`tre pro-
prietarul construc]iei; Pre] de evaluare exclusiv TVA - 57.127
lei / Cota TVA – scutit. Licita]ia se afl` la primul termen [i
porne[te de la pre]ul de evaluare. Cota de taxa pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este 24%, scu-
tit în conformitate cu prevederile art.141 alin.(2) lit.f) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulte-
rioare [i pct.4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare
a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guver-
nului nr.44/2004, cu modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestui bun s` instiinteze
despre aceast` organul de executare, înainte de dat` stabilit`
pentru vânzare ; Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii
depun în plic închis, pîn` în ziua precedent` termenului de
vânzare, ora 12.00, urm`toarele documente: -oferta de
cump`rare; -dovad` pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei (care se va vira în contul
RO56 TREZ 3915 006X XX00 0125, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii noastre); -împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie a certifi-
catului unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; -pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; -pentru persoanele fiz-
ice române, copie a actului de identitate; -pentru persoanele
fizice str`ine, copie a pa[aportului; - dovada emis` de c`tre
organele fiscale, c` nu are obliga]ii fiscale restante fa]` de
acestea, urmând s` se prezinte la dat` stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. La licita]ie nu poate partic-
ipa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse
(Declara]ie pe propria r`spundere conform prevederilor
art.326 din Noul Cod Penal). Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competen]`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172-173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscal` republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.c)din O.G. 92/2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru rela]ii suplimentare va
pute]i adresa la sediul Municipiului Slobozia, sau la telefon
0243/231401 int. 163.

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. 3201/03/12 din 21.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna feb-
ruarie ziua 18. Prima licita]ie. În temeiul art. 162 din Ordo-
nan]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 face
cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 18 luna februarie, anul
2015, orele 12.00, în loc. Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
vinde prin licita]ie public` bunuri mobile, proprietatea deb-
itoarei SC Ginda Center  SRL, CUI 21820798, cu domiciliul fis-
cal în localitatea Boto[ani, str. Harvuzului nr. 1, Et. 1 jude]ul
Boto[ani, dosar de executare nr. 21820798/ 2015 astfel: I. Bun
mobil (conform Proceselor verbale de sechestru bunuri mo-
bile nr. 109610 din 19.11.2013, pre] de pornire licita]ie: 61.275
lei; 1. Aparat flexi picioare din culcat, - 4.223 lei; 2. Aparat
gambe din stand, - 4.223 lei; 3. Aparat multifunc]ional cu 3
posturi, - 8.997 lei; 4. Aparat muntifunc]ional cu 4 posturi, -
10.610 lei; 5. Aparat picioare la 45 grade, - 5.036 lei; 6. Aparat
trac]iuni [i flot`ri la paralele cu compensare, - 4.766 lei; 7.
Cadru pentru împins ind cu suport discuri [i halter` olimpic`
oscilant`, - 8535  lei; 8. Band` combinat` pe platf. cu culisare
pe coloane, - 7.777 lei; 9. Aparat îndrept`ri Pullover, - 7.108
lei.Total: 61.275 lei. Pre] total bunuri mobile f`r̀  TVA: 61.275 lei.
Regimul [i cotele de tax` pe valoare ad`ugat` aplicabile pen-
tru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul de Fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. 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 in-
teresa]i în cumpararea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: 1.
oferta de cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; 2. dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; 3. împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; 4. pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie dup` certificatul unic de înreg-
istrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; 5. pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 6.
dovada emis` de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii
fiscale restante la bugetul  consolidat al statului [i bugetul
local. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente
cu o zi înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv 17 febru-
arie 2015 la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Boto[ani. Plata se va face în contul de disponibil al

Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, C.I.F.
nr. 3372874  nr. RO56 TREZ 1165 067X XX00 7335 deschis la Tre-
zoreria municipal` Boto[ani. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile 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 con-
tribuabilului. Dac` ave]i nel`muriri în legatur̀  cu acest anun]
publicitar pute]i contacta pe d-na Comaneci Sanda la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau
la telefonul 0231/607115 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
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal 21105. Nr. 3201/03/13 din 21.01.2015. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna feb-
ruarie ziua 19. Prima licita]ie. În temeiul art. 162 din Ordo-
nan]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 face
cunoscut prin prezenta c`, în ziua de 19 luna februarie, anul
2015, orele 12.00, în loc. Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani,
vinde prin licita]ie public` bunuri mobile, proprietatea deb-
itoarei S.C. Valy Forest SRL, CUI 20958556, cu domiciliul fis-
cal în localitatea Boto[ani, str. Gheorghe Filipescu nr. 2, Bl.
B6, Sc. B, Et. 2, Ap. 8, jude]ul Boto[ani, dosar de executare nr.
20958556 / 2015 astfel: I. Bun mobil (conform Proceselor ver-
bale de sechestru bunuri mobile nr. 55708 din 23.05.2012,
pre] de pornire licita]ie: 351.000 lei; Ma[in` brichetat MBD
7 an fabrica]ie 2010, Putere instalat` (KW) -15 - 351.000 lei.
Pre] total bunuri mobile f`r` TVA: 351.000 lei. Regimul [i
cotele de tax` pe valoare ad`ugat` aplicabile pentru vân-
zarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/
2003 privind Codul de Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, 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: 1. oferta de
cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; 2. dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; 4. pentru persoane juridice de na]ionalitate
român`, copie dup` certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; 5. pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; 6. dovada emis` de
creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii fiscale restante
la bugetul consolidat al statului [i bugetul local. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi înainte de
desf`[urarea licita]iei, respectiv 18 februarie 2015 la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani. Plata
se va face în contul de disponibil al Administra]iei Jude]ene
a Finan]elor Publice Boto[ani, C.I.F. nr. 3372874 nr.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria munici-
pal` Boto[ani. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, 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 pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Dac` ave]i
nel`muriri în leg`tur` cu acest anun] publicitar pute]i con-
tacta pe d-na Comaneci Sanda la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul
0231/607115 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
Neam]. Serviciul Fiscal Municipal Roman. Dosar de exe-
cutare nr. 2617216. Nr. 70.251 din 19.01.2015. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna ianuarie
ziua 19. În temeiul art. 162 alin. (1) 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` în ziua de 10 luna februarie orele 11.00 anul 2015
în localitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor
vinde prin licita]ie public` urm`torul ansamblu de bunuri,
proprietate a debitorului Sta]iunea de Cercet`ri [i Produc]ie
pt.Cultura Sfeclei de Zah`r Roman cu domiciliul fiscal în lo-
calitatea Roman, str. Fabricii nr. 4, jud. Neam], cod de iden-
tificare fiscal` 2617216: a.– cl`dire cantin` situat` în
localitatea Roman, strada Fabricii nr.4, jude]ul Neam],
suprafa]` construit` de 480 mp, anul construirii 1980, struc-
tur` de rezisten]` din beton [i pere]i din caramid`, tâm-
plarie din lemn cu geam normal, pardoseli din mozaic [i

du[umea din lemn, uzur` între 35- 85%, pre]ul de pornire
licita]ie este de 141.087 lei (f`r` TVA); b.– barac` metalic`
situat` în localitatea Roman, strada Fabricii nr.4, jude]ul
Neam], suprafa]` construit` de 136 mp, anul construirii
1980, structur` de rezisten]` profile metalice, finisaje inte-
rioare [i exterioare din tabl` cutat`, pardoseli din beton,
acoperi[ tip [arpant`, învelitoare din tabl`, uzur` 75%, pre]ul
de pornire licita]ie este de 10.345 lei (f`r`TVA); c.– fânar  sit-
uat în localitatea Roman, strada Fabricii nr.4, jude]ul Neam],
suprafa]` construit` de 200 mp, anul construirii 1980,
structur` de rezisten]` profile metalice, pardoseli din beton,
acoperi[ tip [arpant`, învelitoare din internit`, uzur` 85%,
pre]ul de pornire licita]ie este de 2.241 lei (f`r` TVA); d. –
grajd animale situat în localitatea Roman, strada Fabricii
nr.4, jude]ul Neam], suprafa]` construit` de 427,5 mp, anul
construirii 1982, structur` de rezisten]` c`r`mid`, pardoseli
din beton, acoperi[ tip [arpant`, învelitoare din internit`,
uzur` 30- 70%, pre]ul de pornire licita]ie este de 30.671 lei
(f`r` TVA); e. - grajd animale situat în localitatea Roman,
strada Fabricii nr.4, jude]ul Neam], suprafa]` construit` de
336 mp, anul construirii 1982, structur` de rezisten]` profile
metalice, pardoseli din beton, acoperi[ tip [arpant`, înveli-
toare din internit`, uzur` 30- 70%, pre]ul de pornire licita]ie
este de 28.620 lei (f`r` TVA). Not`: Terenul aferent
construc]iilor este proprietatea A.D.S.. *) cota de tax` pe val-
oarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este 24%
neimpozabil în 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 ulterioare, pct. 6 alin. (7) [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 ulterioare. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini:
- S.F.M. Roman, - 3.360.262  lei. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare  sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului
de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; \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 per-
soanele 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 înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172- 173 din Ordonan]a Gu-
vernului 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` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/740129.
Data afi[`rii: 22.01.2015.

DECESE

Familia \ndoliat` anun]` cu triste]e
decesul celei care a fost 

VIRGINIA POPA – STAVRI, so]ie iubit`,
mam` a doi copii [i bunic`, 

educatoare a numeroase genera]ii 
de copii, fost` directoare a gr`dini]ei

din B`neasa – Bucure[ti. Trupul
ne\nsufle]it va fi depus miercuri

dup`-amiaz` la capela Cimitirului
B`neasa, Zona Pod, Sector 1,

Bucure[ti. Slujba de \nmorm~ntare 
va avea loc joi la aceea[i capel`, 

ora 12:00, iar \nhumarea 
la cimitirul Str`ule[ti 1. 

Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace!
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LICITA}II
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 Neam]. Serviciul Fiscal
Municipal Roman. Num`r de înregistrare
ca operator de date cu caracter personal
– 759. Dosar de executare nr.
1881123270846. Nr. 70238 din 16.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna Ianuarie ziua 22.
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 11, luna Febru-
arie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea
Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului Netedu
Bogdan cu domiciliul fiscal în localitatea
Roman str. Sucedava bl. 1, sc. B, ap. 23, cod
de identificare fiscal` 1881123270846 [i
pentru obliga]ii fiscale neachitate ale
debitorului Netedu Bogdan Intreprindere
Individual` cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Roman str. Sucedava bl. 1, sc. B, ap.
23, cod de identificare fiscal` 25650378.
Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i
privilegiile care greveaz` bunurile, dac`
este cazul), Pre]ul de evaluare sau de
pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*). 1. auto-
turism Ford Ka, an 2001, nr. NT 88 AUT,
4.945 lei, -; 2. autoturism Fiat Stilo, an
2002, nr. NT 66 NTD, 12.330 lei, -; 3. auto-
turism Ford Fiesta, an 2002, nr. NT 99
NTD, 11.163 lei, -; 4. autoturism Opel Astra,
an 2006, nr. NT 88 NTD, 22.916 lei, -; 5. mo-
tociclu Honda JF11, ab 2003, nr. NT 23 AXB,

3.870 lei, -. *) Regimul [i cotele de tax` pe
valoarea adaugat` aplicabile pentru vân-
zarea bunurilor mobile sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare
sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vân-
zare: 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; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice 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,
urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 si art. 173 din Ordo-
nan]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`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile

ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri
de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Pentru informa]ii
suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon
0233.740.129 int. 117. Data afi[`rii:
22.01.2014.

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 Neam]. Serviciul Fiscal
Or`[enesc Tg Neam]. Nr. 256 / 09.01.2015.
Anun]ul privind vânzarea de bunuri imo-
bile. Anul 2015 luna ianuarie ziua 09. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`,
privind Codul de procedur` fiscal`, se
face cunoscut prin prezenta c` în ziua de
09 februarie 2015, ora 10.00, în localitatea
Tg. Neam], B-dul {tefan Cel Mare nr. 48, la
sediul SFO Târgu - Neam], se va vinde prin
licita]ie public` (a doua [edin]`) bunul
imobil constând în: ”teren extravilan în
suprafa]` de 8000 mp”, proprietate a
debitorului SC Cibco Wood SRL, cu sediul
în Tg Neam], str. {tefan Cel Mare nr. 17 B,
identificat` cu CUI-17894517, Dosar de ex-
ecutare: 3001/ 11.11.2013, bun sechestrat
prin Procesul - Verbal de sechestru nr.
19215/ 11.11.2013. Denumirea bunului, de-
scriere sumar`, Pre]ul de pornire al lici-
tatiei a- II- a: 1. teren extravilan 8000 mp
(arabil), 132.498 lei. Conform raportului
de evaluare bunuri imobile nr. 283/
30.10.2014 întocmit de SC “Sisted Eval”
SRL Piatra Neam], având valoarea de ex-
pertizare de 176664 lei. Total valoare
bunuri imobile diminuat` cu 25% din val-
oarea de expertizare: 132.498 lei. Pre]urile
nu includ TVA. Bunurile imobile sunt gre-
vate de urm`toarele: Nu sunt. Licita]ia va
avea loc la sediul SFO Tg. Neam], Str.

{tefan Cel Mare nr. 48. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Participan]ii vor
depune cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei, la sediul Serviciului Fiscal
Or`[enesc Tg. Neam], documenta]ia
necesar` în conformitate cu prevederile
art. 162, alin. 1- 13, din OGR  92/ 2003, re-
publicat`, cu privire la Codul de proce-
dur` fiscal`: - Ofertele scrise de
cump`rare; - Dovada achit`rii taxei de
participare de 10% din pre]ul de evalu-
are/ pre]ul de începere a licita]iei, taxa
achitat` în contul,
RO42TREZ4935067XXX002934, deschis
la Trezoreria Tg. Neam], pentru beneficiar
AJFP Neam], CUI- 2612782, cu ordin de
plat` sau mandat po[tal; - Împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; -
Dovada emis` de creditorii bugetari c`
nu au obliga]ii fiscale restante; - Copii
dup` actele de identitate, pentru per-
soane fizice (carte de identitate sau
pa[aport, dup` caz); - Copie dup` certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului, pentru
persoanele juridice române; - Actul de în-
matriculare tradus în limba român`, pen-
tru persoane juridice str`ine. Rela]ii
suplimentare la sediul Serviciului Fiscal
Or`[enesc Tg. Neam] aflat în Tg. Neamt,
B-dul {tefan cel Mare nr. 48, telefon
0233/790040, sau 790773, interior 115,
camera 10. 

PIERDERI
Pierdut contract închiriere 21501/99, pe
numele Broasc` Ecaterina. Declar nul. 

R`]oi Alexandru {erban, avocat Baroul
Bucure[ti, declar pierdut card avocat

CCBE 2014 nr.4000010021633. Îl declar
nul.

Pierdut dovad` plat` integral` locuin]`
conform contract vânzare-cump`rare
nr.27388, pe numele Niculae Corina [i
Niculae Florian. 

Pierdut chitan]` achitare integral`
apartament aferent contract
11395/01.10.1993, Drejoi Petre [i Drejoi
Carmen. O declar nul`. 

Pierdut proces verbal nr.652/1/1990 elib-
erat în 19.07.1990, pe numele P`rnu[ Nec-
ulai [i P`rnu[ Florica. Îl declar nul.

SC LIA Prod Pan SRL declar dou` [tampile
nule, ca model rotund, scriind Bucure[ti
România, f`r` stelu]e.

Pierdut card c`l`torie R.A.T.B. pe numele
Gogoa[` Steliana- Mariana. Îl declar nul.

Declar pierdut` [i nul` licen]` de pilot
ROFCLIPPL/000360/A emis` de Autori-
tatea Aeronautic` Civil` Român` pe nu-
mele Arghirescu Oliver- Codru].

Declar nule urm`toarele: CI seria XH nr.
845575, permis de conducere categoria
B –SRPCIV Bihor, legitima]ie carnet de
student, cupoane C.F.R. –Universitatea
Bucure[ti, card bancar Visa Electronic
Banca Transilvania, toate pe numele Zuo
Dragomirescu Vlad Quan.

Declar nul` legitima]ia de serviciu nr. 747
pe numele Stefan Niculina emis` de
Sind Serv Bucure[ti.

P.F.A. Decu Mihai- Gabriel cu sediul în
jud. Ilfov, ora[ Pope[ti- Leordeni, str. Eclip-
sei, nr.61, et.1, ap.3, având CIF RO
32868988, înregistrat în scopuri de TVA
la data de 03.03.2014, declar pierdut cer-
tificat de înregistrare în scopuri de TVA,
cu seria B nr. 1319799, emitent ANAF. Îl
declar nul.
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Sport

Simona, cald [i rece
Mihai Igiro[anu

Simona Halep a ajuns ieri, dup` ora
pr~nzului \n Rom~nia, pe aeroportul Henri
Coanda, acolo unde a fost a[teptat` de
p`rin]i, dar [i de prieteni sau fani. Elimi -
nat`, ca [i anul trecut, \n sferturile de
final` la Australian Open, const`n]eanca
a vorbit pe scurt despre parcursul de la
Melbourne, pe care \l consider` unul bun,
despre meciul pierdut cu Ekaterina
Makarova, dar [i despre favorita ei la
c~[tigarea titlului. 

Favorite, Maria {arapova 
[i Serena Williams

De asemenea, Halep a f`cut referire
[i la \nt~lnirea Romania-Spania din Fed-
Cup, meci care va avea loc la Gala]i, \ntre
7 [i 8 februarie, [i unde o va \nt~lni pe una
dintre cele mai promi]`toare juc`toare
ale tinerei genera]ii, Garbine Muguruza,
juc`toare care s-a oprit \n „optimi” la
Australian Open. 

„Halepeno este un tricou deosebit, \l
port [i eu cu mare drag [i sper s` vedem
la Gala]i c~t mai mul]i suporteri cu ele.
Maria {arapova sau Serena Williams va
c~[tiga turneul. Mi-e greu s` spun care
din ele, pentru c` am~ndou` joac` foarte
bine. La FedCup joc pentru ]ara mea [i voi

\ncerca s` dau tot pentru a c~[tiga. Mugu-
ruza este o juc`toare puternic`, iar eu am
pierdut \mpotriva ei, a[a c` va fi un meci
tare. Am spus c` \mi doresc s` c~[tig un
Grand Slam, dar nu am spus c` merg la
acesta s`-l c~[tig. Pe viitor sper s` reu[esc.
M` \n]eleg bine cu Victor Ioni]`, avem o
colaborare foarte bun`. Cu Makarova am
avut o zi proast`, iar ea a jucat un tenis

diferit. A fost mai bun` dec~t mine \n
acea zi. Nu sunt dezam`git` [i nu cred c`
am ie[it repede. Este al doilea an c~nd
fac sferturi la Australian Open [i sunt
chiar bucuroas` pentru acest rezultat. |i
simt pe suporteri c` sunt dezam`gi]i, dar
[tiu c` m` \n]eleg [i \i apreciez pentru
efortul depus s` m` urm`reasc`”, au fost
c~teva dintre declara]iile Simonei. 

AGERPRES

}ucudean, 
\mprumutat
la Steaua
Steaua s-a în]eles ieri cu ata-
cantul George }ucudean [i
cu forma]ia Charlton Ath-
letic, din liga a doua en -
glez`, pentru împrumutul
atacantului de 23 de ani.

Fostul juc`tor al lui
Dinamo va evolua la for -
ma]ia ro[-albastr` sub form`
de împrumut timp de un an
[i jum`tate, iar în vara lui
2016, c~nd se va încheia
împrumutul, Steaua îl va
achizi]iona definitiv, ur -
m~nd a-i \ntocmi un con-
tract care se va \ntinde, cel
mai probabil, pe 5 ani.
Forma]ia patronat` de Gigi
Becali va trebui s` achite
englezilor \n jur de 1 mi lion
de euro.

V~rful care a evoluat [i
la Dinamo este a treia
achizi]ie a iernii pentru
Steaua, dup` Rare[ Enceanu
[i Gabriel Tama[. }ucu dean
se va al`tura lotului ro[-
albastru în cantonamentul
Stelei din Antalya. (Mihai
Igiro[anu)


