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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează ospătar.
0722.268.866.
Firmă de construcţii angajează topometrist. Tel:
0733.973.007.
Angajăm muncitori necalificaţi şi şofer camion
pentru firmă din România. Angajăm muncitori
necalificaţi şi sofer tractor pentru Germania. Pentru
mai multe detalii puteţi suna la +40751.165.544.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru
ocuparea postului de referent, vacant pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Litere,
Departamentul de Limbă şi Lingvistică Maghiară.
Condiţii de participare: - studii superioare în domeniul filologie; - experienţă profesională minim 6 luni;
- cunoştinţe de limba română şi maghiară scris şi
vorbit nivelul C2; - cunoştinţe de limba engleză scris
şi vorbit nivelul B2; - cunoştinţe Microsoft Office
2010 aplicat prin: aplicaţii software, prelucrarea
textelor, calcul tabelar, baze de date, prezentări
multimedia, poştă electronică, navigare pe internet,
editarea imaginilor. Concursul va consta într-o
probă practică (în data de 09.07.2015, ora 10.00) şi
un interviu (în data de 16.07.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la data de
01.07.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C.
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.
ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director
RU, Mircea Raţiu.
Baza de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina, cu sediul în localitatea Dragalina, str. Remizei
nr. 1, judeţul Călăraşi, organizează concurs cu
recrutare din sursă externă, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (republicată), Hotărârii Guvernului României nr.
286/2011, pentru ocuparea următorului post
vacant: A) denumirea postului: inginer gr. II specialist I A, în cadrul Compartimentului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. B) Nivelul
studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: - studii universitare de
licenţă în domeniile: informatică, matematică-informatică, transmisiuni, ingineria sistemelor,
calculatoarelor şi tehnologia informaţiei, cibernetică, inginerie electrică, inginerie electronică şi
telecomunicaţii, automatică; - vechimea în specialitate: minimum 6 luni; C) tipul probelor de
concurs, locul, data şi ora desfăşurării: Probele de
concurs: proba scrisă şi interviu; Locul de desfăşurare a probelor de concurs: sediul Baze de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; Datele de
desfăşurare: 1. proba scrisă: 10.07.2015, ora 10.00;
2. interviul: 16.07.2015, ora 10.00; D) Data limită,
locul de depunere a dosarului de concurs :01.07.2015, ora 15.00 la sediul Bazei de Reparaţii a
Tehnicii de Intervenţie Dragalina
E) Datele de contact ale secretarului comisiei de
concurs: Locotenent Petrea Mihaela, tel: 0242345008
Baza de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina, cu sediul în localitatea Dragalina, str. Remizei
nr. 1, judeţul Călăraşi, organizează concurs cu
recrutare din sursă externă, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (republicată), Hotărârii Guvernului României nr.
286/2011, pentru ocuparea următorului post
vacant: A) Denumirea postului: muncitor calificat
IV-I - motorist, în cadrul Compartimentului

Tehnic, Atelierul 3 - Motoare, cutii de viteză, cutii
de distribuţie şi prize de putere. B) Nivelul studiilor
şi vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: - studii gimnaziale; - calificare în
meseria de motorist sau mecanic auto; C) Tipul
probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării:
Probele de concurs: proba practică şi interviu;
Locul de desfăşurare a probelor de concurs: sediul
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; Datele de desfăşurare: 1. proba practică:
09.07.2015, ora 08.30; 2. interviul: 15.07.2015, ora
08.30; D) Data limită, locul de depunere a dosarului de concurs: - 01.07.2015, ora 15.00 la sediul
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina. E) Datele de contact ale secretarului comisiei
de concurs: Locotenent Petrea Mihaela, tel:
0242345008.

CITAȚII
Pupeză Ioan-Luca, reclamant în dosar nr.
3043/265/2013 al Judecătoriei Năsăud, cheamă în
judecată pârâţii Danci Ioan, Danci Tănase, Danci
Grigore, pentru data de 24 septembrie 2015.
Se citează numiții Crew Maria, Dumitrașcu Daniel
Armand și Dinu Estera, Popescu Dorel și Popescu
Adrian Vasile, la Judecătoria Brezoi, în dosar nr
24/198/2009*, cu termen la 18.06.2015, în proces de
revendicare.
Gheorghe Gh. Tudor, domiciliat în com. Armăşeşti,
sat Malu Roşu, jud. Ialomiţa, este citat în calitate de
pârât, în contradictoriu cu Gheorghe Monica-Valentina, în procesul de divorţ aflat pe rolul Judecătoriei
Alexandria, jud. Teleorman, în dosar civil nr.
340/740/2015, pentru termenul din 14.07.2015, ora
9,00.
Numiţii: Dumitru Marius Aurelian, domiciliat în
Piteşti, str. Exerciţiu, Bl. P8, sc. A, ap. 14, Dumitru
Radu Adelin, domiciliat în Piteşti, Calea Bascovului
nr. 33 şi Ionescu Sidonius Constantinus, domiciliat
în Piteşti, str. Traian nr. 16, Bl. D, sc. A, ap. 5, sunt
citaţi la Judecătoria Piteşti, în data de 19.06.2015, în
Dosarul 14408/280/2011, în proces cu Gălbenuşă
Vasile Gabriel.
Stefa Gentian este chemat în judecată, în calitate de
intimat pârât, în proces având ca obiect exercitarea
autorității părintești și stabilirea locuinței minorului,
fiind citat pentru data de 30.06.2015, la Tribunalul
pentru Minori și Familie Brașov, sala M1, ora 9.00,
în Dosar nr. 11670/197/2014, în litigiul în care calitate de apelantă reclamantă are Ursu Vasilica
Mariana.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiții:
Stana Gheorghe și Stana Mariana, domiciliați în
com. Bascov, sat Schiau, jud. Argeș, în calitate de
intimați în dosarul civil nr. 1618/90/2015 cu termen
de judecată în data de 21.07.2015, având ca obiect
înlocuirea măsurii de protecție, af lat pe rol la
Tribunalul Vâlcea; Radu Claudia Lavinia, domiciliată în com. Peciu Nou, sat Sinmartinu Sirbesc
nr.215, jud. Timiș, în calitate de intimată în dosarul
civil nr. 1626/90/2015 cu termen de judecată în data
de 21.07.2015, având ca obiect înlocuirea măsurii
de protecție, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
Administratorul judiciar al SC Zone Electric SRL,
cu sediul în Ploieşti, str. Vornicei, nr.3, bl. 82, sc. B,
etaj-parter, ap.22, jud. Prahova, J29/2985/2008, CUI
24666619, notifică debitoarea, creditorii şi ORC
Prahova că în dos. nr. 2672/105/2015, aflat pe rolul

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Balanica Ovidiu Sorin – Rucăr, după
cum urmează: Denumire: Autoturism Lada Niva, an fabricație 2003, nr.
înmatriculare: AG-08-JRL. Valoare [Ron, fără TVA]: 5.300 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 30/06/2015. Licitația va
avea loc în data de 01/07/2015, ora 11:00:00, la sediul SFM - Câmpulung, str.
NegruVoda, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Câmpulung, tel. 0248.510098.

Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC Zone
Electric SRL, stabilindu-se termen limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor la data de
25.07.2015; termenul limită de depunere de către
creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a
procedurii la 10 zile de la primirea notificării şi
termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va
depăşi 10 zile de la data expirării termenului de
depunere a acestora; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicare în BPI a
tabelului preliminar al creanţelor la 20.08.2015;
termenul limită pentru definitivarea tabelului creanţelor este 15.09.2015. Rel. Administrator judiciar
Carduelis Consulting IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş,
nr. 33, jud. Prahova. Tel.0722.634.777/ 0344.809.816.
Lichidatorul judiciar al SC Emma Rom Impex SRL
cu sediul în Ploieşti, str. Găgeni, bl. 105A, ap. 12,
jud. Prahova, înregistrată la ORC sub nr.
J29/2501/1992, CUI 1364190, notifică debitoarea,
creditorii şi ORC Prahova că în dos. nr.
3105/105/2015, aflat pe rolul Tribunalului Prahova
s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva SC Emma Rom Impex SRL,
stabilindu-se termen limită de depunere a cererilor
de admitere a creanţelor la data de 13.07.2015;
termenul limită de depunere de către creditori a
opoziţiilor la 10 zile de la primirea notificării şi
termen de soluţionare a opoziţiilor la 10 zile după
formularea acestora, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar este 23.07.2015; termenul limită
pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi
pentru definitivarea tabelului creanţelor este
17.08.2015. Rel. Lichidator judiciar Carduelis
Consulting IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33,
jud. Prahova. Tel.0722.634.777/ 0344.809.816.
Lichidatorul judiciar al SC Sunmaster Tehnic SRL
cu sediul în Ploieşti, str. Nicolae Titulescu, nr. 13,
jud. Prahova, înregistrată la ORC sub nr.
J29/142/2011, CUI 27994408, notifică debitoarea,
creditorii şi ORC Prahova că în dos.
nr.2641/105/2015, af lat pe rolul Tribunalului
Prahova s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva SC Sunmaster Tehnic
SRL, stabilindu-se termen limită de depunere a
cererilor de admitere a creanţelor la data de
20.07.2015; termenul limită de depunere de către
creditori a opoziţiilor la 10 zile de la primirea notifi-
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cării şi termen de soluţionare a opoziţiilor la 10 zile
după formularea acestora, termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 31.07.2015;
termenul limită pentru soluţionarea eventualelor
contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor este 25.08.2015. Rel. Lichidator judiciar Carduelis Consulting IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr.33,
jud. Prahova. Tel.0722.634.777.
Dosar nr. 494/280/2013. Judecătoria Piteşti. Secţia
Civilă. Sentinţa civilă nr. 2603, Şedinţa publică de
la 18 Martie 2013. Instanţa Hotărăşte: Admite în
parte cererea formulată de către creditoarea SC
Total Distribution Group Argeş SRL, cu sediul în
Piteşti, Bld. Petrochimiştilor nr. 53, jud. Argeş, în
contradictoriu cu debitoarea SC Corsimi Com
SRL, cu sediul în mun. Calafat, str. Cobuz, bl. B18,
sc. C, ap.3, jud. Dolj. Emite ordonanţa prin care
obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de
1209,53 lei reprezentând contravaloare marfă şi
penalităţi în valoare de 0,3 % pe zi de întârziere de
la data scadenţei până la data plăţii efective.
Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată
de 39,3 lei. Cu drept de cerere în anulare pentru
debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.03.2013.
Dosar 504/280/2013. Judecătoria Piteşti. Secţia
Civilă. Sentinţa civilă nr. 2606, Şedinţa publică de la
18 Martie 2013. Instanţa Hotărăşte: Admite în parte
cererea formulată de către creditoarea SC Total
Distribution Group Argeş SRL, cu sediul în Piteşti,
Bld. Petrochimiştilor nr. 53, jud. Argeş, în contradictoriu cu debitoarea S.C. Bradoro SRL, cu sediul în
mun. Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 68,
jud. Dolj. Emite ordonanţa prin care obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 501,88 lei
reprezentând contravaloare marfă şi penalităţi în
valoare de 0,3 % pe zi de întârziere de la data
scadenţei până la data plăţii efective. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată de 39,3 lei.
Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare, în
termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţă publică, azi, 18.03.2013.
Dosar nr. 502/280/2013. Judecătoria Piteşti. Secţia
Civilă. Sentinţa civilă nr. 2605, Şedinţa publică de la
18 Martie 2013. Instanţa Hotărăşte: Admite în parte
cererea formulată de către creditoarea SC Total
Distribution Group Argeş SRL, cu sediul în Piteşti,

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Promar Executiv MM – Pitești, după cum urmează: Denumire: Teren
în supr. 2000 mp, tarla 19, parcela 1325 - situat în Ștefănești, sat Golești, jud.
Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 56.250 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 29-06-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
30-06-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3410.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Lion Confex Kycy SRL – Câmpulung,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren aferent centrală:
43.517 lei; Centrală termică: 53.482 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233,
deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 29/06/2015. Licitatia va avea loc în data de 30/06/2015,
ora 11:00:00, la sediul SFM - Campulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Câmpulung, tel. 0248.510098.
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Bld. Petrochimiştilor nr. 53, jud. Argeş, în contradictoriu cu debitoarea SC Stanca & Marcel Impex
SRL, cu sediul în mun. Calafat, str. Cobuz, bl. B18,
sc. C, ap. 3, jud. Dolj. Emite ordonanţa prin care
obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de
1240,82 lei reprezentând contravaloare marfă şi
penalităţi în valoare de 0,3 % pe zi de întârziere de
la data scadenţei până la data plăţii efective.
Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată
de 39,3 lei. Cu drept de cerere în anulare pentru
debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.03.2013.
Dosar nr. 25479/280/2012. Judecătoria Piteşti.
Secţia Civilă. Sentinţa comercială nr. 5067/2013.
Şedinţa publică de la 03 Iunie 2013. Instanţa Hotărăşte: Admite în parte cererea formulată de către
creditoarea SC Total Distribution Group Argeş
SRL, cu sediul în Piteşti, B-dul Petrochimiştilor nr.
53, jud. Argeş, în contradictoriu cu debitoarea
Întreprindere Individuală Pădureanu Maria, cu
sediul în Balş, str. Cireşului nr. 14, jud. Olt. Obligă
pe debitoare să plătească creditoarei suma de
285,15 lei, reprezentând contravaloare marfă
livrată, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei sentinţe. Respinge în rest cererea.
Obligă pe debitoare să plătească creditoarei suma
de 39 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu
drept de cerere în anulare, în termen de 10 zile de
la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la
03 Iunie 2013.
Dosar nr. 22862/280/2012. Judecătoria Piteşti. Secţia
Civilă. Sentinţa Civilă nr. 3577. Şedinţa publică de
la 12 Aprilie 2013. Instanţa Hotărăşte: Admite
excepţia prescripţiei extinctive a dreptului material
la acţiune cu privire la contravaloarea facturilor
seria AG TDG f nr. 10280393/01.03.2009, seria AG
TDG f nr. 10305625/05.06.2009, seria AG TDG f nr.
10305637/12.06.2009 şi seria AG TDG f nr.
10324951/17.07.2009, la penalităţile si dobânzile
aferente acestora, invocată de instanţă din oficiu.
Admite, în parte, cererea de emitere a ordinanţei de
plată formulate de creditoarea SC Total Distribution
Group Argeş SRL, cu sediul în Piteşti, B-dul Petrochimiştilor, nr. 53, jud. Argeş, în contradictoriu cu
debitoarea SC Gik & Geo Com SRL, cu sediul în
Piteşti, str. Tache Ionescu, bl. M2, sc. B, ap. 9, jud.
Argeş. Ordonă debitoarei să achite creditoarei suma
de 335,04 lei reprezentând contravaloare marfă şi
dobânda legală aferentă debitului principal, calcu-
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lată începând cu data scadenţei şi până la data
achitării integrale a debitului principal, în termen de
20 zile de la data comunicării prezentei. Respinge
cererea de restituire a ambalajelor. Obligă debitoarea
la plata către creditoare a sumei de 39,3 lei cu titlu
de cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula
cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică de la 12.04.2013.
Dosar 511/280/2013. Judecătoria Piteşti. Secţia
Civilă. Sentinţa civilă nr. 2607, Şedinţa publică de
la 18 Martie 2013. Instanţa Hotărăşte: Admite în
parte cererea formulată de către creditoarea SC
Total Distribution Group Argeş SRL, cu sediul în
Piteşti, bld. Petrochimiştilor nr. 53, jud. Argeş, în
contradictoriu cu debitoarea SC Crisraz Impex
SRL, cu sediul în mun.Craiova, str. Petrache
Poenaru, bl. H10, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj. Emite
ordonanţa prin care obligă debitoarea să plătească
creditoarei suma de 4004,34 lei reprezentând
contravaloare marfă şi penalităţi în valoare de 0,3
% pe zi de întârziere de la data scadenţei până la
data plăţii efective. Obligă debitoarea la plata
cheltuielilor de judecată de 39,3 lei. Cu drept de
cerere în anulare pentru debitoare, în termen de 10
zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă
publică, azi, 18.03.2013.

SOMAȚII

acţiune prin care solicită să se constate că au
dobândit ca efect al prescripţiei achizitive dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF 105543 (nr. vechi 9073) Codlea nr. top
6827/1/a- în suprafaţă de 1904 mp, constituit din
fâneaţă şi asupra imobilului înscris în CF 105544
(nr. vechi 9073) Codlea nr. top 6827/2/a- în suprafaţă
de 958 mp, constituit din fâneaţă cu îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 1051 cod
procedură civiă. Persoanele interesate pot să facă
opoziţie la Judecătoria Zărneşti, cu precizarea că, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.
Somaţia face parte integrantă din încheierea
pronunţată de Judecătoria Zărneşti la data de
27.05.2015.
Somaţie emisă în baza art.1051 alin.1 NCPCiv, prin
Încheierea de şedinţă din data de 18.05.2015. Reclamanţii-posesori Stanciu Eugenia şi Stanciu Marian
Claudiu, domiciliaţi în Craiova, Str. Isvarna, nr.34,
Jud.Dolj, invocă în dosarul 4202/215/2015 al Judecătoriei Craiova, dobândirea proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului teren în suprafaţă de
268mp situat în Craiova, Str.Isvarna, nr.34, Jud.
Dolj. Se somează orice persoană interesată să facă
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea şi publicarea prezentei somaţii se va trece
la judecarea cererii.

Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Buia
Constantin domiciliat în comuna Maieru, nr. 846,
jud. Bistriţa Năsăud, în dosar nr. 822/265/2015 al
Judecătoriei Năsăud, a solicitat a se constată dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea
supra imobilelor înscrise în cf 25011 nr top 8967 şi cf
26351 nr top 8982/2, 8982/3 Maieru, Aducem la
cunoştinţă persoanelor interesate, faptul că au posibilitatea legala de a formula opoziţie, în termen de 6
luni de la emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa
va trece la judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii din data de 20 mai 2015.

Către toți cei interesați să facă opoziție la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune a
posesorului Moga Nicolae, cu domiciliul în sat
Preoteasa, nr.231, com.Valcău de Jos, jud. Sălaj,
asupra imobilului –teren în suprafață de 125.279mp,
înscris în C.F. nr.401 Subcetate, cu nr.top.260/2,
înscris pe numele lui VerȘan Ioan cu domiciliul
necunoscut. Dacă în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urmă publicații a prezentei somații nu se
face opoziție, se va trece la judecarea cererii.
Opoziția se depune la Judecătoria Șimleu Silvaniei,
cu referire la dosarul nr.634/309/2014.

România (Instanţa) Judecătoria Zărneşti, sediul Or.
Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 9, jud. Braşov, telefon:
0268/515786, fax: 0268/515785, dosar nr.
2112/338/2014 emisă la 27.05.2015. Somaţie: se
aduce la cunoştinţă celor interesaţi că reclamanţii
pentenţii Motcă Aurel, Motcă Susana ambii domiciliaţi în comuna Vulcan, sat Colonia 1 Mai, nr. 97,
jud. Braşov, au introdus la Judecătoria Zărneşti

Somaţie emisă în baza art. 1051 alin.1 NCPCiv, prin
Încheierea de şedinţă din data de 19.02.2014. Reclamanţii posesori Tabacu Badea şi Tabacu Ecaterina,
domiciliaţi în Craiova, Str. Ipoteşti, nr.17, Jud. Dolj,
invocă în dosarul 44035/215/2014 al Judecătoriei
Craiova, dobândirea proprietăţii prin uzucapiune şi
accesiune asupra imobilului compus din casă,
construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 62mp şi teren în suprafaţă de 500mp, situat
în Craiova, Str. Ipoteşti, nr. 17 (fost nr.15), Judeţul
Dolj. Se somează orice persoană interesată să facă
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea şi publicarea prezentei somaţii se va trece
la judecarea cererii.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor imobile ale SC Magicstar SRL (licitația I-a). În temeiul art.
162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 02, luna Iulie 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC
Magicstar SRL, CUI 18611589, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Greaca. - teren
extravilan arabil în suprafață de 8.621 mp, situat în localitatea Greaca, jud. Giurgiu,
preț de evaluare/ de pornire al licitației 8.600 lei (exclusiv TVA); - teren extravilan
arabil în suprafață de 6.648 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 6.600 lei (exclusiv TVA); - teren extravilan arabil în
suprafață de 14.000 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de evaluare/
de pornire al licitației 14.000 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile
imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la
Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu
au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.212.830, interior 409, la
doamna Mihaela Chiripuci.

Dosar nr. 4927/245/2013. Sentinta civila nr.
8650/2013. Admite acțiunea formulată de reclamanta Nistor Geanina în contradictoriu cu pârâtul
Nistor Constantin. Desface căsătoria încheiată la
15.08.2008 și înregistrată în Registrul Stării Civile al
Primăriei Municipiului Iași la nr. 1675 din
15.08.2008, din culpa exclusivă a pârâtului. Reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei,
acela de „Sumanaru”. Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în suma de 39,3 lei reprezentând taxa de timbru și timbru judiciar și respinge
cererea de acordare a onorariului de avocat conform
chitantei nr. 26 din 26.04.2013. Cu drept de apel în
30 de zile de la comunicare. Pronunțată în ședința
public, astăzi 04.06.2013.
Dosar nr. 4927/245/2013. Incheiere din 17 feruarie
2015. Admite cererea de îndreptare a îndreptării
erorii materiale formulată de petenta Nistor
Gianina. Dispune îndreptarea erorii materiale
strecurate în considerentele, minuta și dispozitivul
sentinței civile nr. 8650/04.06.2013, pronunțată de
Judecătoria Iași în dosarul civil nr. 4927/245/2013,
în sensul că va fi tehnoredactat și îndreptat numele
reclamantei la care va reveni după desfacerea
căsătoriei, acela de “Sumanariu”, iar nu Sumanaru, cum din eroare s-a menționat. |ndreptarea se
va realize în ambele exemplare originale ale
sentinței și în minută. Cu drept de apel în termen
de 30 zile de la comunicare. Dată în Camera de
Consiliu și pronunțată în ședință publică astăzi,
17.02.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Decizia
nr. 1169/12.06.2015: Având în vedere următoarele:
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art.3 alin. (1)
lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art.14 din O.U.G. nr.
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor
mobiliare necotate, hotărârea 20.02.2015 a acţiona-

rilor societăţii Rombeton S.A. Bucureşti prin care
se aprobă “… efectuarea de către societate a
tuturor demersurilor legale necesare în vederea
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de
aceasta în cadrul sistemului altenativ de tranzacţionare (AeRO)”, prevederile art.4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate,
prevederile Decizei nr. 496/19.05.2015 a Bursei de
Valori Bucureşti S.A. privind acordul de principiu
cu privire la tranzacţionarea acţiunilor emise de
societatea Rombeton S.A. Bucureşti în cadrul sistemului alternativ administrat, solicitarea formulată
de societatea Rombeton S.A. Bucureşti de emitere
a Deciziei A.S.F. de admitere la tranzacţionare pe
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat
de Bursa de Valori Bucureşti S.A., prin adresa
transmisă de S.S.I.F. Confident Invest Bucureşti
S.A., înregistrată la A.S.F. nr. RG/48006/21.05.2015,
în baza analizei direcţiei de specialitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa din data de 11.06.2015,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a
decis emiterea următorului act individual
DECIZIE: Art. 1. Se admit la tranzacţionare pe
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat
de Bursa de Valori Bucureşti S.A., acţiunile emise
de societatea Rombeton S.A. Bucureşti (C.U.I.
361277). Art. 2. Societatea Rombeton S.A. Bucureşti şi Bursa de Valori Bucureşti S.A. au obligaţia
să întreprindă demersurile necesare în vederea
punerii în aplicare a prevederilor prezentei Decizii,
cu respectarea Legii nr. 151/2014 şi Regulamentului ASF nr. 17/2014. Art. 3. Prezenta Decizie se
comunică societăţii Rombeton S.A. Bucureşti,
Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe
pagina de web şi în Buletinul electronic al A.S.F..
Preşedinte Mişu Negriţoiu.

LICITAȚII
Consiliul Local al Comunei Dumești, județul Iași,
persoană de contact Sabaiduc Mihai, organizează
licitație deschisă pentru vânzarea în bloc a următoarelor suprafețe de teren, situate în Tarlaua 30,
Parcela 452/11/1: -Lot 1= 1 ha, nr. Cadastral 61289;
Lot 2= 1 ha, nr. Cadastral 61290; -Lot 3= 1 ha, nr.
Cadastral 61291; -Lot 4= 5.000 m.p., nr. Cadastral
61292; -Lot 5= 5.000 m.p., nr. Cadastral 61293; -Lot
6= 5.000 m.p., nr. Cadastral 61294; -Lot 7= 5.000
m.p., nr. Cadastral 61295; -Lot 8= 5.000 m.p., nr.
Cadastral 61296; -Lot 9= 5.000 m.p., nr. Cadastral
61297; -Lot 10= 41.726 m.p., nr. Cadastral 61502.
Documentatia de atribuire se procură de la sediul
Primăriei Dumești, începând cu 17.06.2015. Data
limită solicitare clarificări: 10.07.2015; Data limită
de depunere oferte: 17.07.2015, ora 12.00. Sedința
publică de deschidere a ofertelor: 17.07.2015, ora
13.00, în cadrul Primăriei Dumești, județul Iași.
Relații suplimentare la tel.: 0232-322020.
Anunţ de participare la concesionare prin licitaţie
publică: 1.Informaţii generale privind concedentul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, Str.
Republicii, Nr.89, Nr. tel: 0240/561 012, fax:
0240/562 939 ;e-mail : urbanism@primăria-babadag.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii:
- teren cu suprafaţa de 750 mp situat pe str. Viitorului F.N. - teren cu suprafaţa de 4618 mp situat pe
str. Ciucurovei F.N. - teren cu suprafaţa de 1007 mp
situat în extravilanul oraşului Babadag. - teren cu
suprafaţa de 1200 mp situat pe str.Al.Lăpuşneanu
F.N.; - teren cu suprafaţa de 472 mp situat pe str.V.
Teilor F.N.; - teren cu suprafaţa de 6 mp situat pe str.
A.Vlaicu nr. 5; 3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: 3.1. orice persoană interesată are
dreptul de a solicită şi de a obţine documentaţia de
atribuire, punerea la dispoziţia oricărei persoane
interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, a
unui exemplar din documentaţia de atribuire se
realizează în mod direct, nerestricţionat şi deplin,
prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie. 3.2.
Compartimentul responsabil din cadrul concedentului: Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei
oraşului Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia solicitanţilor
în mod gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor 25.06.2015. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1 Data limită de depunere a ofertelor:
10.07.2015, ora 09,00 la secretariatul Primăriei
oraşului Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag,
jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5. Şedinţa de deschidere
a licitaţiei va avea loc în data de 10.07.2015, ora
10.00 la sediul Primăriei oraşului Babadag, str.
Republicii, nr.89. 6. Informaţii privind instanţa
competenţă în soluţionarea litigiilor apărute: contestaţiile se depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul concedentului,
menţionat la punctual 1, iar acţiunea în justiţie se
introduce la secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Tulcea în termen de 30 zile. 7. Data
transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile
abilitate în vederea publicării: 15.06.2015.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
1.Societatea FISE Electrica Serv S.A. -SISE Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str.Taberei,
nr.20, tel.: +40372.640.302, fax: +40264.205.504,
achiziționează „Echipamente pentru Staţiile de
transformare Palota şi Ştei „în cantitățile şi condițiile prevăzute în Documentația de atribuire; 2.
Adresa la care se poate solicita Documentația de
atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, str.
Taberei, nr.20, tel.: +40372.640.302, fax:
+40264.205.504. Documentația de atribuire se pune
la dispoziția operatorilor economici contra cost
(100Lei, preţ fără TVA), în urma solicitării, în scris a
acesteia; 3.Procedura aplicată: Licitație deschisă;
4.Locul de furnizare a produselor: conform specificațiilor din Documentația de atribuire; 5.Natura şi
cantitatea produselor ce se vor achiziționa: „Echipamente pentru Staţiile de transformare Palota şi Ştei”
în cantitățile prevăzute în Documentația de atribuire; 6.Data limită de primire a ofertelor:
30.06.2015, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor:
30.06.2015, ora 12.30; 7.Adresa la care se depun
ofertele: sediul SISE Transilvania Nord, Cluj
Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat general; 8.
Limba de redactare a ofertelor: limba română;
9.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la
data deschiderii ofertelor; 10. Criteriul de atribuire a
contractului: „prețul cel mai scăzut”.
Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE”Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în
Bacău, str.Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod
600274, tel.0234 541646,
fax 0234 510050, în
calitate de unitate locatoare, anunţă: organizarea în
zilele de 8 şi 9 iulie 2015 a licitaţiilor publice cu
ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri
imobile, terenuri situate în albiile minore ale râurilor,
pe raza judeţelor Neamţ, Vrancea, Iaşi, Bacău,
Suceava şi Botoşani. Închirierea are ca scop înlăturarea materialului aluvionar (exploatare agregate
minerale) pentru asigurarea scurgerii optime în
albie. Durata închirierii este de 2 ani. Garanţia de
participare este de 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru
fiecare dintre următoarele bunuri imobile, licitaţiile
urmând a se derula pe parcursul a două zile, astfel:
In data de 8 iulie 2015. Judeţul Neamţ, Râu Siret Zona Icuşeşti 2 / Icuşeşti - 30.442 mp. Râu Moldova
Nisiporeşti / Văleni - 60.000 mp. Judeţul Vrancea Râu Putna - Aval Răchitosu / Garoafa - 17.260 mp.
Balta Raţei Nord / Vînători - 8.306 mp. Biserica
Boloteşti / Boloteşti- 7.046 mp. Balta Raţei / Vînători
- 16.582 mp. Râu Zăbala- Poieniţa / Năruja- 9.682
mp. Râu Rm.Sărat - Ciuchiţa / Dumitreşti - 9.780
mp. Troiţa-Puieşti / Puieşti - 10.229 mp. Pr.Carecna
- Păuneşti punct livadă / Păuneşti- 9.382 mp.
Judeţul Iaşi - Râu Siret - Hălăuceşti aval / Al.I.Cuza
şi Hălăuceşti - 30.000 mp. Hălăuceşti / Al.I.Cuza 10.000 mp. Şcheia 1 / Al.I.Cuza şi Hălăuceşti 40.000 mp. Râu Moldova - Soci 1 / Moţca - 1.500
mp. In data de 9 iulie 2015 - Judeţul Bacău - Râu
Tazlău - Pârjol / Pârjol - 5.000 mp. Hemieni amonte
/ Pârjol - 5.000 mp. Livezi / Livezi - 10.000 mp.
Hemieni / Scorţeni şi Ardeoani - 9.000 mp. Râu
Trotuş - Lunca Grădină / Tg.Trotuş - 5.000 mp. Râu
Siret - Schineni / Săuceşti - 29.400 mp.- Aval baraj
Bereşti Sascut / Tătărăşti-15.000 mp. Judeţul
Suceava. - Râu Suceava - Straja / Straja - 6.000 mp.
Milişăuţi 1 / Milişăuţi - 22.500 mp. Râu Moldova Boroaia staţia de sortare / Vadu Moldovei - 30.000
mp - Râu Siret - Corni Jugaru aval / Fântânele 15.000 mp. Judeţul Botoşani - Râu Siret - Abacip
Găinoaia / Cândeşti - 10.000 mp. Garanţia de participare poate fi constituită sub forma unei scrisori de
garanţie bancară eliberată de o bancă din România
în favoarea unităţii locatoare sau a unui ordin de
plată, confirmat prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935 - Trezoreria Bacău,
CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse
astfel: Pentru bunurile imobile licitate în data de
08.07.2015, oferta va fi depusă în data de 08.07.2015
până la ora 9, plicurile urmând a fi deschise în
aceeaşi zi la ora 10; Pentru bunurile imobile licitate
în data de 09.07.2015, oferta va fi depusă în data de
09.07.2015 până la ora 9, plicurile urmând a fi
deschise în aceeaşi zi la ora 10. Caietul de sarcini, în
valoare de 1.050,00 lei, poate fi achiziţionat de la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Siret - birou
Patrimoniu sau cu ordin de plata în contul RO
69TREZ 061502201X013928 - Trezoreria Bacău
CIF:RO18264854, începând cu data de 18.06.2015 şi
până în ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la
data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este
postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la rubrica
ANUNŢURI - LICITAŢII ACTIVE.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Suceava. Colectare Contribuabili
Mijlocii. Nr. înreg. ANSPDCP: 20.010. Dosar de
executare nr. 19130940/ 2014, 2015. Nr. 156861 din
10.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna iunie ziua 30. În temeiul art.

162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 30, luna iunie, anul 2015, ora
10.00, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr.
1, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului S.C. Maxy Mar
Design S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea
Rădăuţi, str. Putnei nr. 215 C, sc. B, ap. 3, judeţul
Suceava, cod de identificare fiscală 19130940: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit*): Autoturism M1, marca Audi,
nr. înmatriculare SV-77-MKM, nr. identificare
WAUZZZ4F65N053891 serie motor 030123, an
fabricaţie 2005, 29.150 lei, 24%; Circular de formatizat cu incizor Boom 3200 CE Sicar, 9.950 lei, 24%;
Maşină de aplicat cant, 14.500 lei, 24%; Maşină de
găurit multiplus DBM 21, 5.400 lei, 24%; Aspirator
2 tip ABS 3880 - Holzmann, 1.150 lei, 24%; Bunurile
mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Creditor, Sarcini: DGRFP Iaşi - AJFP Suceava,
Proces - verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.
157844 / 21.08.2013, Proces - verbal de sechestru
pentru bunuri mobile nr. 152764 / 06.03.2015. *)
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei
de participare, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de
inmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au
obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0230/521.358, int. 717.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Iași. Dosar de executare nr. A-33.
Nr. A.F.J.C.M. 7460 din 11.06.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna
iunie ziua 29. În temeiul art.162, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua
de 29 luna iunie anul 2015 ora 11.00, în localitatea
Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, se vor vinde prin
vânzare la licitaţie următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Auto Remat SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Iaşi, B-dul Chimiei,
nr. 14, cod de identificare fiscală 7168576: Denumirea bunului mobil (descriere sumară), Preţul de
pornire a licitaţiei/ exclusiv TVA (lei), Cota TVA
(%): 1, Autoturism marca Daewoo, varianta MF484/
Matiz, nr. înmatriculare IS-04-YPY, serie șasiu
UU6MF48414D046534, serie motor 079343KA1, an
fabricație 2004, culoare albastru sky, 1.374 lei, 24%;
2, Autoturism marca Ford, varianta Focus Turnier
1.8 TDI, nr. înmatriculare IS-05-WDO, serie șasiu
WF0NXXGCDN3D72973, serie motor 3D72973, an
fabricație 2003, culoare roșu, 2.759 lei, 24%; 3, Autoturism marca Opel, varianta T98/ Kombi/ FJ11/
Astra, nr. înmatriculare IS-05-XRU, serie șasiu
W0L0TGF3512162064, serie motor 0179876, an
fabricație 2001, culoare alb, 4.587 lei, 24%; 4, Autoturism marca Opel, varianta Astra Caravan 1.7
TDI, nr. înmatriculare IS-06-GLH, serie șasiu
W0L0TGF3522236093, serie motor 0459425, an
fabricație 2002, culoare alb, 4.034 lei, 24%; 5, Autoturism marca Volkswagen, varianta 35I/ Passat nr.
înmatriculare IS-19-EXS, serie șasiu
WVWZZZ3AZSE150326, serie motor 449138, an
fabricație 1995, culoare albastru, 1.253 lei, 24%; 6,
Autoturism marca Volkswagen, varianta Passat

Variant 1.9 TDI, nr. înmatriculare IS-05-KWA, serie
șasiu WVWZZZ3BZ3E223646, serie motor 188837,
an fabricație 2003, culoare alb, 4.900 lei, 24%; 7,
Autoturism marca Volkswagen, varianta 3BG/
SeaVBX01/ Passat Variant, nr. înmatriculare
IS-05-THJ, serie șasiu WVWZZZ3BZ3E375627,
serie motor 211883, an fabricație 2003, culoare roșu,
5.182 lei, 24%; 8, Autoturism marca Volkswagen,
varianta 3BG/ SeaVBX01/ Passat Variant, nr. înmatriculare IS-05-THN, serie șasiu
WVWZZZ3BZ3E138159, serie motor 152041, an
fabricație 2003, culoare roșu, 5.182 lei, 24%; 9, Autot u r i s m m a r c a Vo l k s w a g e n , v a r i a n t a 1 J /
SEAQMX01/ GOLF, nr. înmatriculare IS-05-XDW,
serie șasiu WVWZZZ1JZ4W183582, serie motor
272488, an fabricație 2004, culoare gri, 7.185 lei,
24%; 10, Autoutilitară marca Volkswagen, varianta
Caddy 1.9 SDI, nr. înmatriculare IS-05-WDN, serie
șasiu WV1ZZZ9KZ2R528114, serie motor 050996,
an fabricație 2002, culoare gri, 3.392 lei, 24%; 11,
Autoutilitară marca Volkswagen, varianta Caddy
1.9 TDi, nr. înmatriculare IS-05-KBK, serie șasiu
WV1ZZZ9KZ1R523657, serie motor 449119, an
fabricație 2001, culoare alb, 3.318 lei, 24%; 12, Autoturism marca Dacia, varianta R5A715 Solenza, nr.
înmatriculare IS-05-BBE, serie șasiu
UU1R5A71543421562, serie motor UA97429, an
fabricație 2004, culoare roșu, 1.365 lei, 24%; 13,
Autoutilitară marca Dacia, varianta D17117/ Drop
Side 1.9D, nr. înmatriculare IS-06-NVM, serie șasiu
UU1D1711753465090, serie motor UA18798, an
fabricație 2005, culoare alb, 1.873 lei, 24%; 14,
Remorcă specială O2 marca CI Caravans Wilk,
varianta 5607/ De Luxe, nr. înmatriculare
IS-80-FMP, nr. identificare WCJTS2C159B000024,
an fabricație 1980, culoare alb, 1.656 lei, 24%; 15,
Remorcă specială O2 marca Wilk, varianta 505//, nr.
înmatriculare IS-80-FOJ, nr. identificare 12550255,
an fabricație 1975, culoare alb - gri, 1.544 lei, 24%;
16, Remorcă specială O2 marca Fendt, varianta 620/
Joker, nr. înmatriculare IS-80-FOK, nr. identificare
6200217, an fabricație 1980, culoare alb - maro,
1.477 lei, 24%; 17, Remorcă specială O2 marca CI
Caravans WIlk, varianta 600//, nr. înmatriculare
IS-80-FYP, nr. identificare 60006217, an fabricație
1976, culoare alb, 1.766 lei, 24%; 18, Semiremorcă
marca Langendorf, varianta SKS 24/26, nr. înmatriculare IS-44-ARE, nr. identificare 17449, an fabricație 1992, culoare galben, 16.390 lei, 24%; 19,
Semiremorcă marca Kaessbohrer, varianta SKM
10-24 L, nr. înmatriculare IS-37-ARE, nr. identificare WKK48100003412554, an fabricație 1991,
culoare verde, 14.936 lei, 24%; 20, Semiremorcă
marca Dapa, varianta S1X 8, nr. înmatriculare
IS-42-MAN, nr. identificare 24073, an fabricație
1991, culoare gri metalizat, 14.152 lei, 24%; 21,
Autoturism marca Dacia, varianta Logan, nr. înmatriculare IS-53-REM, serie șasiu UU1LSDEJH35639130, culoare albastru, 4.151 lei, 24%.
Denumirea bunului mobil (descriere sumară), Preţul
de pornire a licitaţiei/ exclusiv TVA (lei), Cota TVA
(%): 1, Staţie de preparat mixturi asfaltice la cald
Wibau, 120T/H, 876.821 lei, 24%. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
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înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzãrii la licitaţie, dovada plăţii taxei de
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire
a licitaţiei (în contul RO54TREZ4065067XXX019752
deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar
A.J.F.P. Iaşi cod fiscal 4540909); împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate română, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,
declaraţie pe proprie răspundere autentificată prin
notariat, din care să rezulte că au fost respectate
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004,
pentru aprobarea normelor metodologice a O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, în sensul că „debitorul nu va licita nici
personal, nici prin persoană interpusă”, urmând să
se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi
adresa la sediul organului fiscal sau la telefon
numărul 0232213332, interior 1701. Data afişării:
17.06.2015.

PIERDERI
Pierdut carte de identitate a vehiculului pentru
autoutilitară N1 Ford, culoare alb, capacitate cilindrică 2402 nr. de identificare WFOFXXTTFF8K48059. Îl declar nul.
Pierdut diplomă seria D, nr.01060, eliberată de Institutul National de Administraţie, pe numele Ion
Vărgău. O declar nulă.
P.F.A. Ralea Teoreanu Ionel Dorinel, C.U.I.
29094860 din data de 13.09.2011, F40/3452/2011, cu
sediu social în str. Râul Doamnei nr.8B, bl.TS1, sc.1,
et.4, ap.29, Bucureşti, Sector 6, declar pierdut (nul)
Certificat constatator eliberat de O.R.C.T.B. la
14.09.2011, în baza declaraţiei nr. 342770/07.09.2011.
Pierdut foaia matricolă anexă la diploma de licenţă
eliberată de Academia de Poliţie Bucureşti, pe
numele Raţ Mariana. Se declară nulă.

