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intervenientii, coproprietarii pe cote parti
si titularii unui drept de preemtiune nu au
obligatia de a depune garantia de
participare. Executor judecatoresc,
BUTA DUMITRU MIREL.*

DOSAR nr. 162/2015 Din 22.10.2018
PUBLICATIE DE VANZARE
IMOBILIARA Subsemnatul BUTA
DUMITRU MIREL, executor
judecatoresc in circumscriptia Curtii de
Apel Cluj, cu sediul in Beclean, str.
Parcului nr. 1, bl. B, ap. 1, jud.
Bistrita-Nasaud, In conformitate cu
dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in
data de 22.11.2018, ora 14:00, va avea
loc la sediul biroului nostru vanzarea la
licitatie publica a imobilului situat in
Cluj-Napoca, Dincolo de Becas, FN,
Judetul Cluj, imobil inscris in C.F. nr.
303421 (nr. CF vechi 588 N)
Cluj-Napoca, nr. cadastral 6232/5,
constand in teren in suprafata de 465 mp.
Imobilul este evaluat la pretul de
63.131,00 Lei (echivalentul sumei de
14.192 euro). Pretul de incepere a
l ic i tat iei este de 47.348,25 lei
(echivalentul sumei de 10.644 euro) -
pretul de evaluare diminuat cu 25%.
Daca nu se obtine pretul de incepere a
licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la
acelasi termen, bunul va fi vandut la cei
mai mare pret oferit, dar nu mai putin de
30% din pretul de pornire al primei licitatii.
Vanzarea se va putea face chiar daca se
prezinta o singura persoana care ofera
pretul de la care incepe licitatia. Imobilul
urmarit este grevat de urmatoarele
sarcini: ipoteca in favoarea creditoarei
urmaritoare B.C.R. pentru suma de
18.000 euro, dobanzi si speze aferente,
comisioane, alte costuri, alte cheltuieli
legate de recuperarea tuturor sumelor
datorate, cheltuieli de judecata si
executare silita. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-1 anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite
pentru vanzare. Invitam pe toti cei care
doresc sa cumpere imobilului urmarit silit
sa se prezinte la data, locul si ora stabilita
pentru vanzare, avand asupra lor cartea
de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare. Potrivit
dispozitiilor art. 839 alin. 1 lit. 1) C. pr. civ.,
ofertantii trebuie sa consemneze la
dispozitia executorului judecatoresc, cel
mai tarziu pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare de cel putin 10%
din pretul de pornire a licitatiei imobilului.
In conformitate cu dispozitiile art. 844
alin. 2 C. pr. civ., creditorii urmaritori,
intervenientii, coproprietarii pe cote parti
si titularii unui drept de preemtiune nu au
obligatia de a depune garantia de
participare. Executor judecatoresc,
BUTA DUMITRU MIREL.*

DOSAR nr. 91/2016 Din 22.10.2018
PUBLICATIE DE VANZARE
IMOBILIARA Subsemnatul BUTA
DUMITRU MIREL, executor
judecatoresc in circumscriptia Curtii de

Apel Cluj, cu sediul in Beclean, Aleea
Trandafirilor nr. 3A, jud. Bistrita-Nasaud,
In conformitate cu dispozitiile art. 839
alin. 1 C. pr. civ., aducem la cunostinta
generala ca, in data de 22.11.2018, ora
10:00, va avea loc la sediul biroului nostru
vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in Sangeorz-Bai, Str. Izvoarelor nr.
50A, Judetul Bistr i ta-Nasaud,
parter+etaj, apartament 2, imobil inscris
in C.F. nr. 27393-C1-U2 Sangeorz-Bai,
nr. cadastral 27393-C1-U2, constand din
casa de locuit compusa din: la parter -
casa scarii: la etaj: 3 camere, bucatarie,
camara, baie, hol cu casa scarii,
suprafata construita 153 mp, suprafata
utila 107,48 mp, cota de 5191/10000 parti
comune si cota de 15989/30800 parti
teren, la pretul de 105.213,75 Lei
(echivalent 22.610,25 euro). Imobilul
urmarit este grevat de urmatoarele
sarcini: doua ipoteci inscrise in favoarea
creditoarei urmaritoare PATRIA BANK
(fosta BANCA COMERCIALA
CARPATICA) si urmarirea notata in acest
dosar de executare Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-1 anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite
pentru vanzare. Invitam pe toti cei care
doresc sa cumpere imobilului urmarit silit
sa se prezinte la data, locul si ora stabilita
pentru vanzare, avand asupra lor cartea
de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare. Potrivit
dispozitiilor art. 839 alin. 1 lit. 1 C. pr. civ.,
ofertantii trebuie sa consemneze la
dispozitia executorului judecatoresc, cel
mai tarziu pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare de cel putin 10%
din pretul de pornire a licitatiei imobilului.
In conformitate cu dispozitiile art. 844
alin. 2 C. pr. civ., creditorii urmaritori,
intervenientii, coproprietarii pe cote parti
si titularii unui drept de preemtiune nu au
obligatia de a depune garantia de
participare. Executor judecatoresc,
BUTA DUMITRU MIREL.*

DOSAR nr. 13/2018 Din 22.10.2018
PUBLICATIE DE VANZARE
IMOBILIARA Subsemnatul BUTA
DUMITRU MIREL, executor
judecatoresc in circumscriptia Curtii de
Apel Cluj, cu sediul in Beclean - 425100,
Aleea Trandafirilor nr. 3A, Judetul
Bistrita-Nasaud, In conformitate cu
dispozitiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in
data de 23.11.2018, ora 12:00, va avea
loc la sediul biroului nostru vanzarea la
licitatie publica a imobilului situat in
Magura I lvei, nr. 286, Judetul
Bistrita-Nasaud, imobil inscris in C.F. nr.
25248 (nr. CF vechi 897) Magura Ilvei, nr.
top. 411/1, nr. cadastral C1 si C2,
constand in: casa de locuit P+1, anexe
gospodaresti si teren in suprafata de 943
mp (categoria de folosinta curti construcii
si arator), la pretul de 117.470,00 Lei.
Imobi lul urmari t este grevat de
urmatoarele sarcini:doua ipoteci notate in
favoarea creditoarei urmaritoare PATRIA
BANK S.A. si urmarirea silita notata in
acest dosar executional. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra
imobilului urmarit sa-1 anunte pe

executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti
cei care doresc sa cumpere imobilului
urmarit silit sa se prezinte la data, locul si
ora stabilita pentru vanzare, avand
asupra lor cartea de identitate si pana la
aceasta data sa prezinte oferte de
cumparare. Potrivit dispozitiilor art. 839
alin. 1 lit. 1) C. pr. civ., ofertantii trebuie sa
consemneze la dispozitia executorului
judecatoresc, cel mai tarziu pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare de cel putin 10% din pretul de
pornire a l ic i tat iei imobi lului . In
conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2
C. pr. civ., creditor i i urmari tor i ,
intervenientii, coproprietarii pe cote parti
si titularii unui drept de preemtiune nu au
obligatia de a depune garantia de
participare. Executor judecatoresc,
BUTA DUMITRU MIREL.*

CONSILIUL Local al orasului
Techirghiol, cu sediul in localitatea
Techirghiol, judetul Constanta, str. Dr. V.
Climescu nr.24, organizeaza licitatie
publica cu strigare pentru vanzarea unor
terenuri intravilane, respectiv: -suprafata
de 600 mp. situat in oras Techirghiol,
zona Nenciu Stoian, pateu H, lot 8
Elementele de pret ale licitatiei sunt
urmatoarele: -garantie de participare
licitatie – 10% din pretul de pronire fara
TVA; -taxa participare licitatie –300 euro;
-pret de pornire – 29 euro/mp – fara TVA.;
-pasul licitatiei este de 10% din pretul de
pornire. -suprafata de 331 mp. situat in
oras Techirghiol, str. Fragilor nr.35B
Elementele de pret ale licitatiei sunt
urmatoarele: -garantie de participare
licitatie – 10% din pretul de pornire fara
TVA; -taxa participare licitatie –300 euro;
-pret de pornire – 25,01 euro/mp – fara
TVA.; -pasul licitatiei este de 10% din
pretul de pornire. -suprafata de 831 mp. –
zona Nenciu Stoian, Pateu I, lot 11, oras
Techirghiol Elementele de pret ale
licitatiei sunt urmatoarele: -garanþie de
paticipare - este egala cu 10% din pretul
de pornire – fara TVA.; -taxã de
participare - 300 euro; -preþul de pornire -
32 euro/mp- fara TVA.-pasul licitaþiei este
de 10% din pretul de pornire- fara TVA.
-suprafata de 1276 mp. – zona Nenciu
Stoian, Pateu I, lot 2, oras Techirghiol
Elementele de pret ale licitatiei sunt
urmatoarele: -garanþie de paticipare -
este egala cu 10% din pretul de pornire –
fara TVA.; -taxã de participare - 300 euro;
-preþul de ornire - 32 euro/mp- fara
TVA.-pasul licitaþiei este de 10% din
pretul de pornire- fara TVA. -suprafata de
1165 mp. – zona Nenciu Stoian, Pateu I,
lot 3, oras Techirghiol Elementele de pret
ale licitatiei sunt urmatoarele: -garanþie
de paticipare - este egala cu 10% din
pretul de pornire – fara TVA.; -taxã de
participare - 300 euro; -preþul de ornire -
32 euro/mp- fara TVA.-pasul licitaþiei este
de 10% din pretul de pornire- fara TVA.
-suprafata de 600 mp. situat in oras
Techirghiol, zona Nenciu Stoian, pateu K,
lot 8 Elementele de pret ale licitatiei sunt
urmatoarele: -garantie de participare
licitatie – 10% din pretul de pronire fara
TVA; -taxa participare licitatie –300 euro;
-pret de pornire – 29,10 euro/mp – fara

TVA.; -pasul licitatiei este de 10% din
pretul de pornire. Inscrierea la licitatie se
poate face la sediul Consiliului Local
Techirghiol, incepand cu data publicarii
anuntului. Ofertele vor fi depuse intr-un
singur exemplar la sediul Consiliului
Local Techirghiol, pana la data de
14.11.2018 ora 12.00. Licitatia va avea
loc la sediul Consiliului Local Techirghiol,
la data de 15.11.2018, ora 11.00. Relatii
la telefon 0241/735.622.*

ORASUL Techirghiol- Consiliul Local al
orasului Techirghiol, cu sediul in
local i tatea Techirghiol , judetul
Constanta, str. Dr. V. Climescu nr.24,
organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru concesionarea unor terenuri
situate in intravilanul orasului Techirghiol,
respectiv: Teren in suprafata de 507 mp.
– str.9 Mai nr.5, lot 3, oras Techirghiol –
destinatie locuinta Elementele de pret ale
licitatiei sunt urmatoarele: -garanþie de
paticipare - 600 euro; -taxã de participare
- 300 euro; -preþul de pornire - 0,84
euro/mp/an. -pasul licitaþiei este de 10%
din pretul de pornire. Teren in suprafata
de 396 mp. – str.M. Viteazu nr.25, oras
Techirghiol .- dest inat ie locuinta
Elementele de pret ale licitatiei sunt
urmatoarele: -garanþie de paticipare -
600 euro; -taxã de participare - 300 euro;
-preþul de pornire - 0,56 euro/mp/an.
-pasul licitaþiei este de 10% din pretul de
pornire. Teren in suprafata de 300 mp. –
str.Fragilor, nr.54, lot 2, oras Techirghiol
– destinatie locuinta Elementele de pret
ale licitatiei sunt urmatoarele: -garanþie
de paticipare - 600 euro; -taxã de
participare - 300 euro; -preþul de pornire -
1,00 euro/mp/an. -pasul licitaþiei este de
10% din pretul de pornire. Teren in
suprafata de 1200 mp. – str. 9 Mai nr.64,
oras Techirghiol – destinatie Centru
Social/Cultural/Turistic. Elementele de
pret ale licitatiei sunt urmatoarele:
-garanþie de paticipare - 2118 euro; -taxã
de participare - 400 euro; -preþul de
pornire - 1,76 euro/mp/an.-pasul licitaþiei
este de 10% din pretul de pornire. Teren
in suprafata de 1200 mp. – Zona Nenciu
Stoian , Ps273/1/1+Ps273/4/2, lot 2, lot
22-Ps273/4/2, lot 2, lot 21 – destinatie
locuinta si vila turistica. Elementele de
pret ale licitatiei sunt urmatoarele:
-garanþie de paticipare - 1100 euro; -taxã
de participare - 300 euro; -preþul de
pornire - 0,91 euro/mp/an. -pasul licitaþiei
este de 10% din pretul de pornire.
Inscrierea la licitatie se poate face la
sediul Consiliului Local Techirghiol,
incepand cu data publicarii anuntului.
Ofertele vor fi depuse intr-un singur
exemplar la sediul Consiliului Local
Techirghiol, pana la data de 14.11.2018,
ora 12.00. Licitatia va avea loc la sediul
Consiliului Local Techirghiol, la data de
15.11.2018, ora 10.00. Relatii la telefon
0241/735.622.*

AS INSOLV SPRL, lichidator judiciar al
S.C. GILCOR S.R.L., organizeaza in
fiecare zi de luni ora 15.00, licitatia a II-a,
pret diminuat 90% din pretul initial in
vederea valorificarii bunurilor debitoarei
(autoturism marca Dacia Logan si
autout i l i tara gaz). Relat i i la
tel.0724.218.261.*

AS INSOLV SPRL, lichidator judiciar al
S.C. AGER CONSTRUCT S.R.L.,
organizeaza in fiecare zi de luni ora
15.00, licitatie publica cu strigare in
vederea valorificarii bunurilor debitoarei
(hala in suprafata de 893 mp situata in
Saturn), la pretul de 88.000 euro. Relatii
la tel.0724.218.261.*

CITATII
SE citeazã Toader Constantin, cu ultim
domiciliu în Bucureºti, Str.C-tin Brâncuºi,
nr.21, Bloc M14, ap.113, Etaj 9, Scara 1,
sector 3, în ziua de 07.11.2018, la
Judecãtoria sector 3, C3 Familiei,
camera 39, ora 08.30,
dos.12216/301/2018, în calitate de Pârât,
în proces cu Toader Niculina, în calitate
de Reclamant, pentru divorþ.*

ARHIEPISCOPIA Buzãului ºi Vrancei, cu
sediul în Mun.Buzãu, str . Aleea
Episcopiei, nr. 3, împreunã cu unitatea sa
subordonatã, în numele ºi pentru
unitatea sa subordonatã Parohia
Budiºteni, cu sediul în Comuna Costeºti,
sat Budiºteni, judeþul Buzãu, CUI
13192390, în calitate de reclamantã,
cheamã în judecatã Primãria
Costeºti-U.A.T prin Primar, sediul în
Comuna Costeºti, judeþul Buzãu, în
cal i tate de pârâtã, în Dosar nr.
2445/200/2018 aflat pe rolul Judecãtoriei

Buzãu, acþ iune în constatare –
uzucapiune, complet: CC2.*

SE aduce la cunoºtinþa celor interesaþi
ca Pincu Lucica, Pincu Mugurel au
solicitat Judecãtoriei Fãgãraº sã se
constate cã au dobîndit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului din Barcut nr. 6, jud. Braºov,
înscris în CF 100767 ªoarº nr. top. 171.
Persoanele interesate pot face opoziþie
la Judecãtoria Fãgãraº, dosar nr.
3559/226/2018 în termen de o lunã de la
data afiºãrii ºi publicãrii prezentei
somaþii.*

PIERDERI
PIERDUT atestat transport marfa si un
atestat transport marfuri periculoase
-ADR pe numele Sav Andrei Paul
domiciliat in Comuna Certeju de Sus, sat
Certeju de Sus, strada Principala, nr 271,
judet Hunedoara. Se declara nule.*

PIERDUT 2 certificate constatatoare ale
societãþii MELEHOR FARM S.R.L. sediul
în localitatea Orº. Vlãhiþa, str. Mihai
Eminescu, nr. 10, sc. D, et. 4, ap. 17,
judeþul Harghita, înregistratã la ORC
Harghita sub nr. J19/160/2011, codul de
înregistrare fiscalã RO 28253569, -
având nr.: 4644 din 23.03.2011, activitate
la sediu ºi 6455 din 22.04.2011 la sediu
secundar. Le declar nule.*
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