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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 9494
Sobre la notifi cació del procediment de baixa per la caducitat de 
les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense 
autorització de residència permanent.
Havent notifi cat a les persones que tot seguit es relacionen sobre 
la caducitat de la seva inscripció al Padró municipal d’habitants 
de Rosselló, un cop transcorregut el període de dos anys des de 
la seva alta i d’acord amb la resolució dictada per la presidenta 
de l’Institut Nacional d’Estadística en data 28 d’abril de 2005 i 
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no havent rebut resposta al respecte per part dels interessats, es 
comunica que s’ha resolt declarar la caducitat de les inscripcions i 
donar de baixa del padró municipal les persones que s’esmenten, 
ordenant la publicació d’aquest edicte al B.O.P. de Lleida i essent 
la data de baixa el dia de la publicació:
NOM I COGNOMS DOCUMENT DATA NAIXEMENT 

SAGABA MADY KEITA B-0467642 22-06-1980
MAMADOU KANE B-0260671 11-08-1987
ALEJANDRO ROJAS GUARIN Y-00882303-Z 27-02-1992
MADOU KONE B-0423889 01-01-1978
HALIMA KHENNOU X-09450599-Z 23-03-1968
GABRIEL ESTEBAN TORRES X-06109225-B 21-07-1987
MARIA HILDA HURTADO 41679502 09-06-1951
ALI TRAORE B-0348072 22-02-1982
AMINA MAGRI X-08359127-F 01-01-1967
OLGA KASHIRSKAYA Y01011074-P 24-02-1977

Aquest edicte s’exposa per donar per assabentada la baixa 
d’aquestes persones en no realitzar la renovació abans de la 
publicació d’aquest.
Rosselló, 22 de novembre de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández

  

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 9495
Aquest Ajuntament ha intentat notifi car a cadascuna de les 
persones que després se citen les corresponents propostes de 
baixa del padró d’habitants del municipi per inscripció indeguda; 
propostes que han resultat després d’haver fet les indagacions 
pertinents. Com que aquestes notifi cacions no es van poder 
realitzar en no trobar-se les persones interessades als seus 
domicilis, mitjançant aquest edicte se’ls comunica que disposen 
d’un termini de 15 dies hàbils per manifestar si estan d’acord, 
o no, amb l’esmentada baixa del padró d’habitants d’aquest 
municipi.
En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal 
assenyalada, cal que sol·licitin l’alta en el padró d’habitants del 
municipi en què resideixen. Aquest tràmit poden realitzar-lo bé a 
l’Ajuntament d’alta o bé a l’Ajuntament de Rosselló.
Les persones interessades són les següents:
NATALIYA TOPOLOVA 30-09-1980 620427096
IEREMIA BUCUR 26-07-1972 X-03534577-Y
ALEJANDRU RAUL IOZAN 17-11-2008
TODOR TENEV PETROV 30-03-1975 X-03948341-T
DUMITRU DANIEL CALISTRAT 28-12-1987 XT420962
CRISTELLE BENCIVENNI 03-01-1978 04ED76611
ESTERA ANA SALAGEAN 24-02-1975 X-03886815-E
AURELIA HADAREAN 26-03-1949 11044903
ERIC NURIT 25-06-1977 04DH28706
MIHAELA TIMISER 18-09-1976 X-05134382-T
IOANA MARIA TIMISER 30-08-2000 X-06387435-J
MIHAELA DANIELA TIMISER 15-11-2002 X-06387427-M
TRAIAN TIMISER 13-09-1972 X-03536049-Y
RUBEN DARIO ROJAS 07-04-1969 X-8658029-R
Rosselló, 22 de novembre de 2012
L’alcalde, Josep Abad Fernández

  


