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OFERTE SERVICIU

Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: receptioner, animator (fire sociabilă 
şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucatar, 
ajutor bucatar, cofetar-patiser. 0722.268.866.

Rectificare: În Jurnalul Național nr. 6637 din 18 
martie 2015, la secțiunea Anunțuri, la Anunțul de 
concurs al  Agenției  pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale se face următoarea rectifi-
care: -În loc de „Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 15.04.2015, ora 10.00 la 
sediul A.F.I.R., din București, str. Știrbei Vodă, nr. 
43, sector 1.” -Se va citi:„Proba scrisă a concur-
sului se va desfășura în data de 15.04.2015, ora 
10.00, la Facultatea de Management, Inginerie 
Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, 
corpul P, amfiteatrul P21 din cadrul Universității 
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, cu 
sediul în b-dul Mărăști, nr. 59, sector 1, 
București.”

Rectificare: În Jurnalul Național nr. 6639 din 20 
martie 2015, la secțiunea Anunțuri, la Anunțul de 
concurs al  Agenției  pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale se face următoarea rectifi-
care: -În loc de „Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 17.04.2015, ora 10.00 la 
sediul A.F.I.R., din București, str. Știrbei Vodă, nr. 
43, sector 1.” -Se va citi:„Proba scrisă a concur-
sului se va desfășura în data de 17.04.2015, ora 
10.00, la Facultatea de Management, Inginerie 
Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, 
corpul P, amfiteatrul P21 din cadrul Universității 
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, cu 
sediul în b-dul Mărăști, nr. 59, sector 1, 
București.”

Curtea de Conturi a României cu sediul în 
Bucureşti, strada Lev Tolstoi nr. 22-24, Sector 1 
organizează concurs în perioada 20 – 29 mai 
2015, pentru ocuparea următoarelor posturi de 
auditor public extern, - posturi de specialitate 
specifice activității de control /audit, vacante în 
structura centrală și teritorială a Curții de 
Conturi, astfel: 8 posturi în cadrul structurii 
centrale și 35 de posturi în cadrul structurii teri-
toriale, astfel: CC Alba – 1 post; CC Arad – 3 
posturi, CC Bihor – 1 post; CC Bistrita-Nasaud 
– 1 post; CC Buzău – 1 post; CC Călărași – 2 
posturi; CC Dâmbovița – 1 post; CC Galați – 2 
posturi; CC Giurgiu – 1 post; CC Gorj – 1 post; 

CC Hunedoara – 1 post; CC Maramureș – 3 
posturi; CC Mureș – 2 posturi; CC Neamț – 2 
posturi; CC Prahova – 1 post; CC Satu-Mare – 2 
posturi; CC Sălaj – 2 posturi; CC Sibiu – 4 
posturi; CC Suceava – 2 posturi; CC Teleorman 
– 1 post; CC a Municipiului București – 1 post. 
Condițiile de participare, tematica, bibliografia, 
precum și alte informații legate de organizarea și 
desfășurarea concursului sunt publicate pe site-ul 
Curții de Conturi a României www.curteadecon-
turi.ro.

Primăria oraşului Petrila anunţă concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: - 3 posturi de poliţist local clasa 
III, gradul profesional debutant din cadrul Servi-
ciului  Public de Poliţie Locală, Compartimentul 
Ordine Publică; condiţii: studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; Proba scrisă a concur-
sului va avea loc în data de 11 mai 2015, 
începând cu ora 10 la sediu Primăriei oraşului 
Petrila, din strada Republicii, nr. 196. Dosarele de 
înscriere pentru participarea la concurs se depun 
la Primăria oraşului Petrila până la data 29 
aprilie 2015, ora 15. Bibliografia pentru posturile 
scoase la concurs din cadrul Serviciului Public de 
Poliţie Locală;-Legea 215/2001 privind adminis-
traţia publică locală republicată;-Legea 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici, republi-
cată;-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită 
a funcţionarilor publici, republicată;-Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al 
contravenţiilor;-Legea 180/2002 pentru aprobarea 
OG 2/2001 privind regimul juridic al contra-
venţiilor; -Legea 61/1991 republicată în 18 ianu-
arie 2000, pentru sancţionarea faptelor de 
încalcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice; Acte necesare: dosar, act 
de identitate, formular de înscriere la concurs, 
diplomă de studii, cazier judiciar, adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate, 
declaraţie pe proprie raspundere că nu a 
desfăşurat activitaţi de poliţie politică, declaratie 
pe proprie raspundere ca nu a fost destituit/ă 
dintr-o funcţie publica sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani. Toate documentele 
solicitate vor fi prezentate în copii şi original sau 
în copii legalizate. Relaţii suplimentare  şi bibli-
ografia la sediul Primăriei oraşului Petrila sau 
telefon 0254/550977 sau 0254/550760.

Serviciul Public de Administrare şi Exploatare a 
Pieţei Centrale Agroalimentare a Municipiului 

Câmpina anunţă organizarea unui concurs, la 
sediul său din strada Republicii, nr. 16A, pentru 
ocuparea următoarelor posturi   contractuale 
vacante:  1 .  CONSILIER ECONOMIC/
RESURSE UMANE în cadrul compartimentului 
contabilitate – resurse umane. Condiţii necesare: 
Studii superioare de lungă durată în domeniul 
economic cu diplomă de licenţă + certificat de 
absolvire în domeniul resurselor umane; Vechime 
în specialitatea studiilor: minim 4 ani; Programul 
concursului: 11.05.2015, ora 10,00 / proba scrisă 
13.05.2015, ora 10,00 / interviu. 2. MUNCITOR 
CALIFICAT în cadrul compartimentului admin-
istrative. Condiţii necesare: Studii medii, cu 
diplomă de bacalaureat,  în unul din domeniile: 
instalaţii / mecanic / electric; Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani; Programul concur-
sului: 11.05.2015, ora 14,00 / proba scrisă 
13.05.2015, ora 14,00 / interviu. Dosarele se 
depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 
16A, Oficiul Juridic, până în data de 27.04.2015. 
Persoană de contact: Neagu Doina – Mihaela / 
tel.: 0344-108513.  

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universi-
tatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de magaziner, vacant 
pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului 
Achiziţii Publice - Biroul Aprovizionare. Condiţii 
de participare: - şcoală generală; - cunoştinţe 
operare PC; - vechime în muncă minim 10 ani; - 
vechime în activitatea de gestionar minim 5 ani; 
- autorizaţie de motostivuitorist. Concursul va 
consta într-o probă scrisă (în data de 06.05.2015, 
ora 10.00) şi un interviu (în data de 13.05.2015, 
ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune 
până la data de 27.04.2015, 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.

Ministerul Afacerilor Interne organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant din 
cadrul Corpului de Control al Ministrului, Servi-
ciul inspecții pentru instituția prefectului, core-
spunzător funcţiei publice de execuţie vacante de 
expert, clasa I, grad profesional superior. 
Concursul se organizează la sediul Ministerului 
Afacerilor Interne, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 
1, în data de 12.05.2015 ora 10,00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne, telefon 
021/264.85.03. Dosarul trebuie să conţină docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008. Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită se afişează la sediul Minister-
ului Afacerilor Interne şi pe site-ul instituţiei.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 
21.04.2015 (proba scrisă) şi 23.04.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post temporar 
vacant: Consilier clasa I, grad profesional asis-
tent, Compartiment Achiziţii Publice si Investiţii. 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice : minim 1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; Abilităţi, 
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul concur-
sului: 21.04.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 
23.04.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul ANOFM.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Caraş-Severin cu sediul în Reşita, str.
Traian Lalescu, nr.17, scoate la concurs, în zilele 
de 12.05.2015 (proba scrisă) şi 14.05.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional superior, 
Serviciul Managementul Pieţei Muncii. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime în speciali-

tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice : minim 9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; Abilităţi, 
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul concur-
sului: 12.05.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 
14.05.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Caraş Severin.

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovascu-
lare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post de 
referent I -perioadă determinată în cadrul 
Compartimentului Aprovizionare Transport 
conform H.G.286/2011. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: 1.Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor de înscriere este 20.04.2015, ora 12.00. 
2.Data şi ora organizării probei scrise: 28.04.2015, 
ora 09.00. 3.Data si ora interviului: 05.05.2015, 
ora 09.00. 4.Locul depunerii dosarelor şi al orga-
nizării probelor de concurs: sediul institutului din 
Şos. Fundeni, nr.258, Sectorul 2 - Serviciul 
RUNOS. Condişii specifice de participare la 
concurs pentru postul de referent I: -studii: 
diplomă de absolvire a învăţământului superior 
de scurtă durată în specialitate; -vechime în 
specialitate: 6 ani şi 6 luni. Anunţul de concurs, 
bibliografia şi tematica sunt afişate la avizier si pe 
site-ul unitatii: www.cardioiliescu.ro. - sectiunea 
Informaţii -Concursuri. Relatii suplimentare se 
obţin la Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0314.251.519.

Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, 
organizează concurs la data de 12.05.2015 (proba 
scrisă) şi la data de 14.05.2015 (interviul), pentru 
ocuparea pe perioada nedeterminată a 
următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 
“Consilier clasa I 8/grad profesional superior” – 2 
posturi; Consilier clasa I/ grad profesional prin-
cipal” -1 post; Referent clasa III/grad profesional 
superior” – post. Consursul se va desfăşura la 
sediul din strada Poştei nr. 6. Dosarele de înscri-
erere se depun la registratură instituţiei din Str. 
Poştei nr. 6 în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunturlui în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 49 din HG br. 
611/2008, actualizta. Condiţii de participare sunt 
afişate la sediul instituţiei din Str. Poştei nr. 6 şi 
pe site-ul www.asscploiesti.ro. Relaţii privind 
condiţiile de participare se pot obţine la tel. 0244-
511137 tasta 6.

Primăria Oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş orga-
nizează concurs  de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante: 
-Administrator  II -Compartiment sală sport;  
-Munci tor  neca l i f icat  -Compart iment 
gospodărire. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Oraşului Sărmaşu, în data de 06 mai 
2015, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei 
Oraşului Sărmaşu. Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Legea nr.286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice: Pentru postul de administrator II: 
-studii medii liceale absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în muncă: minim 5 ani; -Expe-
rienţă în coordonarea activităţilor specifice de 
administrator; -Capacitate organizatorică, spirit 
gospodăresc, initiativă, capacitate de comunicare. 
Pentru postul de muncitor necalificat: -Studii 
generale; -Vechime în muncă -nu este cazul. Bibli-
ografia, actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere se afişează la sediul Primăriei 
Oraşului Sărmaşu şi pe pagina de internet a 
Consiliului Local al Oraşului Sărmaşu: http://
www.sarmasu.ro. Informaţii: la telefon: 
0265/421.855.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi noi, 
tablouri, grafică, porţelan, statuete, argintărie, 
obiecte Galle, Daum-Nancy, alte obiecte. Depla-
sare la domiciliu. 0751.22.11.66.

CITAȚII
Numiţii Aniţoaie Maricel, Aniţoaie Vasile, 
Crăciun Adriana (fostă Aniţoaie), cu ultimul 
domiciliu în Iaşi, sunt citaţi la Tribunalul Iaşi, str. 
Elena Doamna nr. 1A, Complet R4, ora 9.00, în 
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ziua de 28.04.2015, în calitate de pârâţi, în litigiu 
având ca obiect partaj judiciar succesoral, având 
ca reclamant pe Aniţoaie Mihai, dosar nr. 
43/239/2011.

Angelescu Maria cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Piteşti, str. Trivale nr. 49 este citată în data de 
07.05.2015, ora 10,00 la Judecătoria Piteşti, 
complet C4-3, Camera 2   din Piteşti, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

Numitul Popovici Emil Constantin este citat la 
data de 20 aprilie 2015 la Judecătoria Dorohoi, în 
dosarul de divorţ nr. 3340/222/2014,  în calitate de 
pârât, reclamantă fiind Popovici Alexandra 
Florina.

Se citează debitoarea SC Tredmi Prod SRL, cu 
sediul în Oraşul Buftea, str. Cloşca, nr. 22, camera 
2, Judeţul Ilfov, având CUI 8536510, înregistrată 
la ORC sub nr. J23/2333/2012, la Judecătoria 
Ploieşti (cu sediul în Ploieşti, str. Văleni, nr.44, 
jud. Prahova) în dosar nr. 31191/281/2014 pentru 
termenul din 17.04.2015, orele 8,30, în proces cu 
Federalcoop Prahova SCC, cu sediul în Ploieşti, 
str. Democraţiei, nr.60-62, jud. Prahova, CUI RO 
1345288, în cauza având ca obiect-ordonanţă de 
plată.

Se citează în dosar nr. 2447/278/2011*, la 
Judecătoria Petroşani numiţii Pop Ianoş Ştefan, 
Bocănici Hermina, Belu Editha, în data de 
22.04.2015, în proces cu reclamanţii Negoi Alin 
Lucian şi Negoi Nicoleta, pentru sistarea indivi-
ziunii.

Pleşoianu Ana Maria Angela Lucia cu ultimul 
domiciliu în Germania, Stuttgart 1 Stadtteil 
Botnang Paul-Lincke este chemată la Judecătoria 
Slatina din Mun.Slatina, strada Lipscani, nr.49, 
judeţul Olt, Sala 3, în ziua de 04.05.2015, ora 
09:00, complet CC2, în calitate de Pârât, în 
proces cu S.C.Ind Star Management S.A. reprez-
entată de Badircea Constantin în calitate de 
Reclamant, în Dosarul nr.11292/311/2011 pentru 
fond-fond funciar.

Petrarian Von Grigorcea Sonia-Maria-Ana cu 
ultimul domiciliu în Germania, Stuttgart  
Sautterweg 5/110 5 este chemată la Judecătoria 
Slatina din Mun.Slatina, strada Lipscani, nr.49, 
judeţul Olt, Sala 3, în ziua de 04.05.2015, ora 
09:00, complet CC2, în calitate de Pârât, în 
proces cu S.C.Ind Star Management S.A. reprez-
entată  de Badircea Constantin în calitate de 
Reclamant, în Dosarul nr.11292/311/2011 pentru 
fond-fond funciar.

DIVERSE
Lichidator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian 
cu sediul in Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. 
Prahova, notifica deschiderea procedurii simplif-
icate de insolventa a SC A&G Investments SRL, 
dosar nr. 436/105/2015, Tribunalul Prahova. 
Termen depunere creante: 21.05.2015, Termen 
tabel preliminar: 01.06.2015, Termen tabel defin-
itiv: 26.06.2015, Adunarea creditorilor: 
05.06.2015.
 

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate 
de administrator judiciar al BALCO 2000 SRL 
desemnat prin sentinţa civilă din data de 
07.04.2015, pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia 
Civilă în dosar nr. 3175/93/2014, notifică deschi-
derea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 
nr. 85/2014 împotriva BALCO 2000 SRL, cu 
sediul în Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Str. 
Chitila Pădure, Nr. 1, Ap. 4, Judeţ Ilfov, CUI 
12829500, nr. de ordine în registrul comerţului 
J23/196/2000. Persoanele fizice şi juridice care 
înregistrează un drept de creanţă împotriva 
BALCO 2000 SRL vor formulă declaraţie de 
creanţă care va fi înregistrată la grefa Tribunalul 
Ilfov, Secţia Civilă, cu referire la dosarul nr. 
3175/93/2014, în următoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorulu 
23.05.2015; b) termenul de verificare a creanţelor, 
de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar de creanţe 13.06.2015; c) termenul 
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv la 
09.07.2015; d) data primei şedinţe a adunării 
generale a creditorilor 19.06.2015, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asociaţilor la data de 
20.04.2015, ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iași. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. 
Invitaţie de participare. Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Neamţ, cu sediul în Piatra 
Neamţ, B-dul Traian, nr. 19 bis, invită practicienii 
în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în 
insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală pentru zona III, să depună, 
până cel târziu în data de 17.04.2015, ora 10.00, 
oferte în vederea desemnării practicienilor în 
insolvenţă în dosarele de insolvenţă aflate pe rolul 
Tribunalului Comercial Neamț, privind debi-
toarele: SC Dragomir Invest SRL, Roman, CUI 
30250246; SC Fan Rut Trans SRL, Piatra Neamț, 
CUI 27431692; SC Korrekt Grining SRL, Piatra 
Neamț, CUI 28252440. Ofertele vor fi depuse în 
plic închis, pe care vor fi menţionate următoarele: 
« Oferta pentru selectarea unui practician în 
dosarul de insolvenţă al S.C. ..., a nu se deschide 
până la data de 17.04.2015, ora 11.00», numele/ 
denumirea, precum şi adresa/ sediul social şi vor 
fi întocmite conform prevederilor art. 14 din 
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.009/ 2007 privind 
procedurile de selecţie a practicienilor în insol-
venţă agreaţi de Agenţia Naţională de Adminis-
trare Fiscală. Precizăm că deschiderea ofertelor 
va avea loc în data de 17.04.2015, ora 11.00 la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Neamţ, Sala de sedinţe – parter, data 
pentru care invităm practicienii în insolvenţă 
care depun oferte în dosarele pentru care va fi 
organizată selecţia, să participe la deschiderea 
ofertelor.

S.C. CONPET S.A. Ploieşti achiziţionează 
bunuri/servicii/lucrări confom Normelor proce-
durale interne de achiziţii, aprobate prin 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, 
publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada 
03.04.2015-09.04.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: 1) “Furnizare 
pompă recirculare apă caldă - staţie automati-
zată Baraganu”; 2) “Furnizare pompă recircu-
lare agent termic - apă caldă din centrală 
termică staţie automatizată Baraganu”; 3) 
„Servicii de verificare a documentaţiei tehni-
co-economice pentru lucrarea “Înlocuire 
conducta ţiţei Ø 4 1/2” + 8 5/8” Comăneşti-Ver-
mesti în zonele subtraversare linie C.F. şi D.N. 
pe o lungime de cea. 238 m şi în zona pârâu 
Urmeniş-spate termocentrală pe o lungime de 
cea. 450 m”; 4) „Servicii de verificare a docu-
mentaţiei tehnico-economice pentru lucrarea “ 
Înlocuire conducta ţiţei Ø 6 5/8” Urlaţi - Lukoil 
pe o lungime de cca. 1500 m în zona Matizol, 
Centură Ploieşti Est, loc. Moară Nouă, jud. 
Prahova”; 5) “Servicii de verificare a documen-
taţiei tehnico-economice pentru lucrarea 
“Proiectare şi execuţie de lucrări de înlocuire a 
conductei de transport ţiţei Ø 103 /4” F1+F2 
Ticleni-Ploieşti, În zona Cimitir Mareş, pe o 
lungime de cca. 300 m pe fiecare fir, un total de 
cca. 600 m”; 6) “Servicii de verificare a docu-
mentaţiei tehnico-economice pentru lucrarea 
“Înlocuire conducta ţiţei Ø 10 3/4” Vermes-
ti-Tg. Ocna-RAFO Oneşti în zona gara godevil 
Tg. Ocna-Monument Zaharia pe o lungime de 
cca. 2 km şi în zona SPC Bogată-Baltă 
Dofteana pe o lungime de cca. 1 km””. Invi-
taţiile de participare însoţite de documentele 
care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc 
pe pagina proprie de internet (www.conpet.ro), 
la secţiunea Achiziţii publice. Director Depar-
tament Managementul Achiziţ i i lor şi 
Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef Serviciu 
Achiziţii Jr. Agripina Tircavu

NOTIFICĂRI
Expert Am SPRL notifică deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei 
Rogenio Distributie SRL, C.U.I. 29521775, dosar 
1036/121/2015, Tribunalul Galaţi – Secţia II 
Civilă.

Expert Am SPRL notifică deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva debitoarei Serd-
agio SRL, C.U.I. 16492511, dosar 6598/121/2014, 
Tribunalul Galaţi – Secţia II Civilă.

SOMAȚII
Somaţie emisă în temeiul dispoziţiiilor încheierii 
din 17.03.2015, pronunţate în dosarul nr. 
7582/740/2014. Prin prezenta se aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi că în baza dispoziţiilor 

art. 1050-1051 Noul Cod de procedură civilă, 
reclamanţii Ovedenie Floarea, Băluţă Adriana, 
Băluţă Leon, domiciliaţi în Alexandria, str. 
Doctor Stîncă, nr. 113C, judeţul Teleorman, au 
introdus la Judecătoria Alexandria, judeţul 
Teleorman, acţiune care face obiectul dosarului 
nr. 7582/740/2014, prin care au solicitat ca 
instanţa să constate că au dobândit prin uzuca-
piune dreptul de proprietate asupra imobilului 
compus din casă de locuit în suprafaţă de 105 mp 
situată pe un teren în suprafaţă de 247 mp şi o 
anexă în suprafaţă de 25 mp, în municipiul Alex-
andria, str. Doctor Stîncă, nr. 113C judeţul 
Teleorman, având ca vecini: N - Tone Catalin, E. 
str. Doctor Stîncă, S - Cristina Vasilica, V - 
Anghel Iulia. Orice persoană interesată este 
somată ca în termen de 6 luni de la afişarea şi 
publicare prezentei somaţii, să formuleze opoziţie 
la cererea de uzucapiune a reclamanţilor 
Ovedenie Floarea, Băluţă Adriana, Băluţă Leon, 
la Judecătoria Alexandria. În caz contrar se va 
proceda la judecarea cererii.  Somaţia face parte 
integrantă din încheierea pronunţată de 
Judecătoria Alexandria la data de 17.03.2015.

ADUNĂRI GENERALE  
Consiliul de administraţie al S.C. STICLOVAL 
SA, cu sediul în Vălenii de Munte, str. N.Iorga nr. 
41, jud. Prahova, înregistrată la ORC de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. J29/158/1991, având 
CUI RO 1336115, având în vederea cererea 
acţionarului Cristescu Marius Valentin din 
03.04.2015, dispune completarea convocatorului 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 
data de 28.04.2015/29.04.2015, publicat în Moni-
torul Oficial partea a IV-a nr. 1498/20.03.2015 cu 
următoarele puncte pe ordinea de zi: Revocarea 
administratorilor Novak Bela Tibor, Neag Gheo-
rghe, Dejanu Marcel, Apostol Mioara Maria şi 
alegerea a patru membri ai consiliului de admin-
istraţie sau prelungirea mandatului pentru cei 
patru membri ai consiliului de administraţie 
cărora le expiră mandatul în 2015, stabilirea 
indemnizaţiei acestora şi durata mandatului, 
precum şi înscrierea acestei modificări la Regis-
trul Comerţului.

Convocator: Consiliul de Administraţie al Soci-
etăţii ANA TELEFERIC  S.A., persoană juridică 
română cu sediul în Poiana Braşov, Hotel Sportu-
rilor, judeţul Braşov, număr de ordine în Regis-
trul Comerţului Braşov J/08/988/1998, CUI 
RO8698066, convoacă Adunarea Generală Ordi-

nară a Acţionarilor societăţii la data de 14 Mai 
2015, ora 12, în Poiana Braşov, Hotel “Sportu-
rilor”, judeţul Braşov, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 
referinţă  30 aprilie 2015, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Analiza şi aprobarea situaţiilor financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 2014, după 
prezentarea raportului administratorilor şi audi-
torului; 2. Descărcarea de gestiune a  administra-
torilor, pentru exerciţiul  financiar 2014; 3. 
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2015; 4. Alegerea auditorului finan-
ciar al societăţii ANA Teleferic S.A.; 5. 
Desemnarea reprezentantului acţionarilor pentru 
perfectarea documentelor şi înregistrarea  lor la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Braşov.  
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfăşurare a adunării generale 
ordinare a acţionarilor, a doua adunare generală 
ordinară va fi convocată pentru data de 15 mai 
2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi 
ordine de zi. Consiliul de Administraţie al Soci-
etăţii ANA Teleferic S.A. Prin Copos Alexandra, 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Convocator: Administratorul Unic al Societăţii 
TEHNOFRIG PALACE S.A., persoană juridică 
română cu sediul în Bucureşti, B-dul Poligrafiei 
nr.1C, et.1, biroul 15, sector 1, număr de ordine în 
Registrul Comerţului Bucureşti J40/20742/2008, 
C.U.I. RO24534677, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii la 
data de 21 mai 2015, ora 10, în Bucureşti, B-dul 
Poligrafiei nr.1C, et.1, biroul 15, sector 1, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, 
la data de referinţă  30 aprilie 2015, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Analiza şi aprobarea  
situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul 
financiar 2014, după ascultarea raportului 
administratorului unic şi auditorului; 2. Descăr-
carea de gestiune a  administratorului, pentru 
exerciţiul financiar 2014; 3. Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015; 4. 
Numirea auditorului financiar al Societăţii 
TEHNOFRIG PALACE S.A.; 5. Desemnarea 
reprezentantului acţionarilor pentru perfectarea 
documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. În cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfăşurare a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, a doua adunare 
generală ordinară va fi convocată pentru data de 
22mai 2015, în acelaşi loc, la aceeaşi, cu aceeaşi 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Orășenesc Zimnicea. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile și imobile. Anul 2015 luna Aprilie ziua 23. În temeiul art. 162, 
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată cu modificările și completările ulterioare se face cunoscut că în ziua de 23, 
luna aprilie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Zimnicea, str. Primăverii, nr. 2, jud. 
Teleorman la sediul S.F.O. Zimnicea se vor vinde prin licitație publică deschisă etapa 
III, următoarele bunuri mobile și imobile, proprietatea debitorului SC Ecofructis SRL, 
cu domiciliul fiscal în București, punct lucru în loc. Conțești, jud. Teleorman, cod de 
identificare fiscală 17639549. Pentru stingerea creanțelor fiscale s-a procedat la 
sechestrarea unor bunuri mobile și imobile amplasate în loc. Conțești, jud. Teleorman, 
prin procesele verbale de sechestru nr. 1426 și 1427 din 03.02.2014 după cum 
urmează: Construcție sapard: solare 6 module în suparfață desfășurată de – 3240 mp 
- 103.436 Ron. 1. Sistem irigare picurare - pentru 6 module, 916 Ron. 2. Sistem irigare 
microaspersie - pentru 6 module, 8723 Ron. 3. Sistem încălzire aer cald – pentru 6 
module, 53519 Ron. Total valoare 166594 Ron + TVA (24%). Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurarilor sociale de 
stat, șomaj, CASS și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicire autentificată a persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant pentru persoane juridice române, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de ORC, pentru persoane juridice străine – actul înmatriculare 
tradus în limba română, pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate, 
pentru persoane fizice străine – copie pașaport. Pe baza documentelor solicitate 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ficsat 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 
cunoștința în conformitate cu prevederile articolului 172-173 din OG 92/2013 
republicată cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 2, 
lit. d din OG 92/2013 republicată cu modificările și completările ulterioare când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru mai multe detalii cei interesați se vor adresa Serviciulului 
Fiscal Orășenesc Zimnicea. Publicatia de vânzare va fi afișată în data de 10.04.2015. 
Relații suplimentare la telefonul 0247.366441.
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ordine de zi. Administrator Unic al Societăţii 
TEHNOFRIG PALACE S.A., Copos Alexandra.

Administratorul Unic al S.C. ICPET -Genera-
toare Abur S.A. cu sediul în București, șos. 
Berceni nr.104, sector 4, înregistrată la O.R.C.T.B. 
sub nr. J40/18840/2004, având cod unic de înreg-
istrare RO16951886, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ICPET 
-Generatoare Abur S.A. pentru data de 20 Mai 
2015 ora 12.00, la sediul societății situat în 
București, Șos. Berceni nr.104, sector 4, cu 
următoarea ordine de zi: I. Prezentarea și apro-
barea Raportului Admnistratorului Unic pentru 
activitatea desfășurată în anul 2014; II. Prezen-
tarea și aprobarea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind gestiunea societății pe anul 2014; 
III. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare 
anuale pe anul 2014; IV. Prezentarea și aprobarea 
Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 
anul 2015; V. Prezentarea și aprobarea Program-
ului de Investiții și Surse de Finanțare pe anul 
2015; VI. Descărcarea de gestiune a Administra-
torului Unic pentru activitatea pe anul 2014; VII. 
Aprobarea închiderii contului ICPET-GA nr. 
RO61 BRDE 441S V376 4509 4410 deschis la 
BRD-GSG Agenția Berceni. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor sunt 
îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 08.05.2015 considerată ca dată de refer-
ință. Dreptul de vot se poate exercita direct sau 
prin reprezentant, în condițiile legii. Materialele 
informative vor putea fi consultate începând cu 
data publicării convocării, de luni până vineri, 
între orele 9.00-11.00. În cazul în care la prima 
convocare nu sunt întrunite condițiile legale, a 
doua convocare este fixată în data de 21 Mai 2015 
la aceeași oră și în același loc.

Convocator: Consiliul de Administrație al S.C. 
PC Splai S.A., cu sediul în București, Str. Splaiul 
Unirii, nr.162, sector 4, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/932/1991, C.U.I. RO 
368046, prin președintele Consiliului de Admin-
istrație Minculescu George Aristide, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce 
va avea loc în data de 11.05.2015, ora 12.00 –la 
sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați 
la Depozitarul Central S.A. la data de 04.05.2015, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
bilanțului S.C. PC Splai S.A., aferent anului 
fiscal 2014; 2. Aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru anul 2015; 3. Aprobarea Rapor-
tului Administratorilor ai S.C. PC Splai S.A., 
pentru anul 2014; 4. Aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori a S.C. PC Splai S.A., pentru 
anul 2014. În cazul în care cvorumul nu se va 
îndeplini la data mai sus menționată, adunarea 
generală este convocată pentru data de 
12.05.2015, în același loc și la aceeași oră.

Convocator: Administratorul unic al S.C. Cerce-
tare, Proiectare, Producție Echipamente și Insta-
lații Electronice ICE S.A. București convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe 
data de 11.05.2015, orele 14 la adresa din 
București, Bul. Dimitrie Pompei, nr.5-7, sector 2, 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2015. 
Ordinea de zi pentru  Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor este următoarea: 1. Prezen-
t a r e a  R a p o r t u l u i  d e  G e s t i u n e  a l 
Administratorului Unic pentru anul 2014; 2. 
Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori 
pentru anul 2014; 3. Discutarea și aprobarea 
contului de profit și pierderi pentru exercițiul 
financiar 2014; 4. Aprobarea situațiilor financiare 
pe anul 2014 și descărcarea de gestiune a Admin-

istratorului Unic; 5. Discutarea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltueli pentru exercițiul 
finaciar 2015; 6. Diverse. Dacă la prima convo-
care nu se întrunesc condițiile statutare, 
Adunarea se va ține în același loc și la aceeași oră 
la data de 12.05.2015. Administrator Unic, 
Ludosan Mircea.

Subscrisa S.C. AVICOLA Buftea S.A., cu sediul 
în Comuna Mogoşoaia, Strada Marinarilor, nr. 
22, parter, Judeţul Ilfov, înmatriculată la Regis-
trul Comerţului Ilfov sub nr. J23/7/2002, C.U.I. 
RO 2788208, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată, prin Director General 
Boitan Flori- Alina convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor societăţii, care va 
avea loc în Comuna Crevedia, Str. Combinatului 
nr. 483, jud. Dâmboviţa, la data de 15.05.2015, 
ora 13:00, în prima convocare, iar în cazul în care 
adunarea nu se va putea ţine în prima convocare, 
se va întruni la 16.05.2015 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, în a doua convocare, cu următoarea 
ordine de zi:1. Anularea unui număr de 13.461 de 
acţiuni proprii răscumpărate cu valoare nomi-
nală de 2,50 LEI şi diminuarea capitalului social 
cu valoarea acestora, respectiv 33.652,5 LEI, de la 
valoarea de 5.526.135,00 LEI la valoarea de 
5.492.482,5 LEI, adică de la 2.210.454 la 
2.196.993 acţiuni nominative;2. Aprobarea struc-
turii acţionariatului după răscumpararea acţi-
unilor ca fiind următorul: -Acţionarul Waref  
Rom Srl deţine un număr de 2.104.541 de acţiuni 
în valoare nominală de 2,5 LEI/ acţiune şi în 
valoare nominală totală de 5.261.352,5 LEI, 
reprezentând 95, 7920 % din capitalul 
social;-Acţionarii lista vor deţine un număr de 
92.452 de acţiuni în valoare nominală de 2,5 LEI/ 
acţiune şi în valoare toatală de 231.130 LEI, 

reprezentând 4,2080 % din capitalul social; 3. 
Reconfirmarea mandatului Auditorului Finan-
ciar S.C. Evident Prest S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul în Buftea, Bdul Mihail 
Eminescu nr.6, judeţ Ilfov, înmatriculată la 
O.R.C. Ilfov sub nr. J23/204/2002, cod de înregis-
trare fiscală RO 9603293, reprezentată de Dl. 
Iosifaru Petre, pentru un mandat de 3 ani, 
07.03.2015– 07.03.2018; 4. Aprobarea demisiei 
dnei. Boitan Flori- Alina din funcţia de Director 
General şi membru al Consiliului de Adminis-
traţie; 5. Numirea în funcţia de Director General 
şi Membru al Consiliului de Administraţie a dlui. 
Alsamou Hamoud, cetăţean român, născut la 
data 01.05.1967 în Siria, domiciliat în Str. Calea 
Combinatului, nr. 483, Com. Crevedia, Jud. 
Dâmboviţa, identificat cu CI seria  DD nr. 687430 
eliberat de SPCLEP Corneşti la data de 
20.12.2013, CNP 1670501471026; 6. Diverse. 
Puncte de vedere ale acţionarilor privind buna 
funcţionare a societăţii; 7. Împuternicirea Dlui. 
Alsamou Hamoud pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor necesare înregistrării şi perfectării 
documentelor necesare la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi 
oriunde va mai fi necesar. La Adunarea Generală 
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor 
societăţii la data de referinţă 30.04.2015.

Convocare a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor S.C. ASTI Control S.A.: În temeiul 
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată şi modificată, şi ale 
Actului Constitutiv al S.C. ASTI Control S.A. cu 
sediul în Calea Plevnei nr. 139 corp B, camera 16 
parter, sector 6, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub numărul J40/22855/1994, şi 
având Codul Unic de Înregistrare RO 6598524, 
(denumită în continuare şi Societatea), Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie S.C. ASTI 
Control S.A Convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor S.C. ASTI Control S.A. 
pentru data de 14.05.2015, ora 10.30 la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Calea Plevnei nr.139, 
corp B, camera 16 parter, sector 6, cu toţi acţion-
arii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 30.04 2015, ca data de referinţă. 
În cazul în care nu se va întruni cvorumul 
necesar pentru ţinerea adunării generale la data 
menţionată mai sus, se reconvoacă la data de 
18.05.2015 la ora 11.00, la aceeaşi adresa şi având 
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale întocmite pentru anul 2014 însoţite de 
raportul Consiliului de Administraţie al S.C. Asti 
Control S.A. şi de Raportul Comisiei de cenzori; 
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor 
din Consiliul de Administraţie al S.C. Asti 
Control S.A. pentru exerciţiul 2014; 3. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2015 elaborat de Consiliul de Administraţie al 
S.C. Asti Control S.A.; 4. Aprobarea propunerilor 
de repartizare a profitului anului 2014;  5. Fixarea 
remuneraţiei administratorilor pentru exerciţiul 
anului 2015; 6. Aprobarea datei de 11.06.2015 ca 
dată de înregistrare de la care se vor răsfrânge 
hotărârile prezentei A.G.O.A.; 7. Împuternicirea 
unei persoane pentru îndeplinirea tuturor demer-
surilor şi formalităţilor necesare pentru realizarea 
înregistrărilor şi formalităţilor de publicitate 
aferente hotărârilor A.G.O.A. Materialele referi-
toare la punctele de pe ordinea de zi vor putea fi 
consultate de către acţionari la sediul societăţii 
începând cu data de 14.04.2015. Acţionarii pot 
participa la şedinţa adunării generale, personal 
sau prin reprezentant- în baza unei procuri 
speciale în forma autentică care se depune în 
original la sediul societăţii, până cel mai târziu la 
data de 12.05.2015 ora 10.30, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea 
generală. Procurile vor fi reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în procesul- 
verbal. Procurile pot fi trimise şi prin e-mail până 
la data limită menţionată mai sus, prin document 
semnat cu semnătura electronică extinsă, 
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică– prin e-mail la adresa: office@asticon-
trol.ro, fiind însoţite de copia actului de identitate 
a acţionarului respectiv. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie S.C. ASTI Control S.A. 

Hotărâre Adunarea Generală Ordinară a Acţion-
arilor din data de 08  aprilie 2015: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. SERICO 
S.A., a cărei convocare a fost publicată în Moni-
torul Oficial al României partea a IV-a nr. 
1150/04.03.2015 şi în ziarul Jurnalul Naţional din 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal: 

19935. Dosar de executare - nr. 10. P.V. sechestru nr. 5546/02.02.2011. Licitația I-a. Data publicării: 10.04.2015. Anunț privind 

vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Încheiat astazi 03.04. anul 2015. În temeiul art. 162, (de la alin. 1 până 

la alin. 13, inclusiv), din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21.04.2015, ora 12.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 

imobile, proprietate a debitorului SC Optim Trans SA, CUI 935256, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, 

Jud. Dâmbovița. Licitația va fi organizată la sediul S.F.O. Găști din strada Cuza Vodă, Bl. 30, Parter, județul Dâmbovița. Proprietatea 

evaluată: Stație de Reparații și Întreținere, Raport de evaluare nr. 38280/19.03.2015. Descrierea proprietății: proprietatea evaluată 

este situată în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița și este compusă din: Teren intravilan curți construcții, în 

suprafață de 20.625 mp, cu deschidere la stradă, 132,93 m x 155,16 m, pe care se află costrucțiile: C1 - atelier tapițerie, C2 - atelier 

vulcanizare, C3 - spălătorie auto, C4 - rampă, C5 - stație foraj, C6 - magazie, C7 - magazie, C8 - cantină, C9 - bazin decantor, C10 - 

șopron, C11 - stație alimentare carburanți, C12 - cabină poartă, C13 - sediul administrativ (cu regim de înălțime P+1, suprafață, Ac = 

207 mp, Ad = 414 mp, Au = 331 mp), C14 - centrală termică, C15 - șopron, C16 - hidrofor, C17 - bazin apă, C18 - magazie, C19 - 

magazie, C20 - magazie, C21 - magazie, C22 - magazie stație, C23 - stație întreținere și reparații, C24 - stație compresoare. Pe 

construcțiile C4, C9, C10, C15, C17, nu au aport la valoarea de piață întrucât nu au sistemul constructiv al unei clădiri, (mențiuni ale 

evaluatorului). Suprafața desfășurată a construcțiilor este de 3.377 mp, construite în anul 1985. Valoarea totala de vânzare stabilită 

de evaluator în Raportul de Evaluare cu nr. 38280/19.03.2015 este de 1.347.566 lei (exclusiv TVA) compusă din: - pentru terenul 

intravilan curți construcții în suprafață de 20.625 mp, pe care se află construcțiile valoarea de vânzare este de: 366.589 lei (exclusiv 

TVA); - pentru construcțiile situate pe terenul mai sus menționat valoarea de vânzare este de 980.977 lei (exclusiv TVA). Prețul de 

pornire al licitației este de 1.347.566 lei (exclusiv TVA) și reprezintă prețul de evaluare, conform Raportului de Evaluare nr. 

38280/13.03.2015. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 

prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este scutit de TVA, nu s-a calculat TVA 

operațiunea fiind scutită de taxă, potrivit art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Regimul juridic al proprietății debitorului: drept deplin de proprietate, SC Optim Trans SA, temei legal, 

certificat de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor în baza Legii 

15/1990 și a H.G. 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. Cadastral 1505, Carte Funciară nr. 

70509, plan de amplasament și documentație Cadastrală. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini 

cu următorii creditori, conform precizarilor din Extrasul de Carte Funciară pentru informare cu nr de cerere 6036/08.02.2011: capitol 

B Partea II, înscrieri privitoare la (foaie de sarcini), la punctul 2, “se notează interdicția de demolare, înstrăinare, grevare, închiriere, 

în favoarea: Romania International Bank SA Sucursala Pitești; la capitol C Partea III. Pag. 3, punctul 2, ”se înscrie, act administrativ, 

Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5546/02.02.2011, în favoarea D.G.F.P. Dâmbovița, A.F.P. Găești. Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați pentru cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: - oferta de cumpărare (depusă direct sau prin poștă cu confirmare de primire); - dovada 

plății taxei de participare sau scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; - toti cei interesați în 

cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada, emisă de organele fiscale, că nu au debite restante neachitate; împuternicire, (în 

cazul când ofertantul este reprezentat de altă persoană); pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrul Comerțului; pentru persoane juridice străine , actul de înmatriculare tradus în limba 

română; pentru persoane fizice române, copie de pe actul de indentitate; pentru persoane fizice străine, copie de pe pașaport. Prețul 

de pornire al licitației, este prețul de evaluare. Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta 

este superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin 

decât prețul de pornire al licitației. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă 

acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Taxa de participare, reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației și se plătește în 

lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la A.J.F.P. Dâmbovița. În termen de 5 zile de la data întocmirii P.V. de licitație, organul de 

executare va dispune restituirea taxei de participare, participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați 

adjudecatari, în caz de adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au 

prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea P.V. de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se 

în contul organului de executare, pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. 

Dâmbovița, S.F.O. Găești - P.V. de sechestru nr. 5546/02.02.2011.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul 

Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 81050/08.04.2015. În temeiul art. 

162, alin. (2) din. O.G.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din 

Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării 

următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 21.04.2015, ora 13.00, teren intravilan 

agricol 842 mp, preț de pornire 108.450 lei, proprietatea debitorului Radu Marin – 

Câmpina, jud. Prahova; - în data de 21.04.2015, ora 14.30, autoturism Opel Astra, an 

fabricație 2001, preț de pornire 6.975 lei, proprietatea debitorului Nini Elmi Vog S.R.L. 

– Câmpina, jud. Prahova; - în data de 22.04.2015, ora 13.00, teren extravilan fâneață 

4200 mp, preț de pornire 2.730 lei și teren intravilan fâneață 12373 mp, preț de 

pornire 68.930 lei, proprietatea debitorului Postolache Ion – Valea Doftanei, jud. 

Prahova; - în data de 22.04.2015, ora 14.30, teren intravilan categoria curți construcții 

290 mp și teren intravilan categoria curți construcții 547 mp, preț de pornire 34.005 

lei, proprietatea debitorului Voicu Eugen – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 

23.04.2015, ora 13.00, imobil compus din teren intravilan 25.382 mp și construcții: C1 

- tribună acoperită 468 mp; C2 - sala șah 26 mp; C3 - vestiar 280 mp, C4 - tribună 

metalică descoperită 116 mp; C5 - tribună betonată descoperită și vestiar 635 mp, C6 

- garaj 130 mp și C7 - grup sanitar 12 mp, preț de pornire 2.267.962 lei, proprietatea 

debitoarei Asociația Fotbal Club Fortuna – Poiana Câmpina, jud. Prahova; - în data de 

23.04.2015, ora 14.30, imobil compus din construcție C1 – centrală termică 241 mp și 

teren curți construcții 290 mp, preț de pornire 135.173 lei, proprietatea debitorului 

Berechet Constantin – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 24.04.2015, ora 12.00, 

teren intravilan 2041 mp (din care platformă asfaltată 734 mp), preț de pornire 

200.505 lei și construcție C1 (P+E) cu destinație industrială „moară” 305 mp, preț de 

pornire 46.838 lei, proprietatea debitorului Moise Adrian – Câmpina, jud. Prahova; - în 

data de 27.04.2015, ora 13.00, teren intravilan 473 mp și construcții C1 (D+P+2E+M) 

sc. 174,45 mp, preț de pornire 261.275 lei, proprietatea debitorului Bachide Florian 

Teodor – Breaza, jud. Prahova; - în data de 28.04.2015, ora 13.00, imobil 294,658 mp, 

su. 276,35 mp și teren curți construcții 361 mp, preț de pornire 653.890 lei, 

proprietatea debitoarei Lema Serv Com S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 

28.04.2015, ora 14.30, apartamentul nr. 1 (S+P+E) s.u. 145,72 mp situat în 

Comarnic, str. Republicii nr. 4, parcela 596, tarlaua 40 și teren aferent în suprafață de 

91,30 mp indiviz din suprafața totală de 247 mp, ce reprezintă amprenta la sol a 

construcției, preț de pornire 109.210 lei, proprietatea debitoarei Vulturul S.A. – 

Comarnic, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de 

vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. Câmpina, primăria în raza căreia își are 

domiciliul fiscal debitorul și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind 

condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de 

telefon 0244.376010, 0244.376011, persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.

data de 04.03.2015, legal şi statutar constituită, în 
şedinţa din data de 08 aprilie 2015 ora 12,00 –
prima convocare ce a avut loc la sediul social, la 
care au participat acţionari ce deţin 1677548 
acţiuni, reprezentând 49,41 % din drepturile de 
vot, a aprobat şi emite prezenta hotărâre: 1. S-a 
luat la cunoştiinţă de conţinutul Raportului 
administratorilor şi Raportului auditorului finan-
ciar întocmite pentru exerciţiul financiar 2014; 2. 
Se aprobă, pe baza raportului prezentat de 
administratori şi a raportului auditorului finan-
ciar, situaţiile financiare întocmite pentru anul 
2014;  3. Se aprobă acoperirea pierderii înregis-
trată în anul 2014 în valoare de 437.964 lei  astfel: 
329.094 lei din rezervele constituite din profitul 
net în anii precedenţi şi 108.870 lei din rezerve 
constituite din surplusul realizat din reevaluare 
în anii precedenţi; 4. Se aprobă descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru activitatea 
desfăşurată în exerciţiul financiar 2014; 5. Se 
aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi 
programul de activitate pentru exerciţiul finan-
ciar 2015; 6. Se aproba reînnoirea mandatului 
acordat membrilor consiliului de administraţie, 
format din domnii: Tanase Octavian, Dima 
Daniel Marian si Pitu Ilie; Mandatul se 
prelungeşte pe o perioadă de 4 ani; 7. Se aprobă 
alegerea dlui Tanase Octavian în calitatea de 
preşedinte al consiliului de administraţie;  8. Se 
aprobă încheierea poliţei de asigurare de răspun-
dere profesională, pe întreaga perioadă a manda-
tului, de către fiecare administrator, la un nivel de 
10.000 Euro/ anual; 9. Se aprobă remuneraţia 
brută lunară ce se cuvine administratorilor în 
anul 2015, respectiv: 8.000 lei pentru preşedinte 
care îndeplineşte şi funcţia de director general şi 
1.500 lei pentru ceilalţi administratori; 10. Se 
aprobă revocarea mandului de auditor financiar 
acordat firmei UZUNOV Audit Consulting  SRL 
si numirea ca auditor financiar, cu un mandat de 
4 ani, a firmei PROMAR Audit SRL, membră a 
C.A.F.R cu nr.500; 11. Se aprobă data de 
30.04.2015 ca data de înregistrare pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adoptate de prezenta 
Adunare Generală a Acţionarilor; 12. Se aprobă 
data de 29.04.2015 ca data ex-date conform art. 
2, alin.(2), lit.f) din Regulamentul ASF nr.6/2009 
cu completările şi modificările ulterioare; Se 
mandatează dl. Tanase Octavian- preşedintele 
consiliului de administraţie să semneze şi să 
efectueze toate procedurile şi formalităţile legale 
pentru aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri A.G.O.A.. Mandatarul va putea delega 
puterile acordate conform celor de mai sus, 
oricărei persoane după cum va considera necesar. 
Octavian Tanase, Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie.

CONVOCATOR (completarea / actualizarea 
ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) convocată pentru data de 
28.04.2015 – prima convocare/ 29.04.2015 – a 
doua convocare) Consiliul de Administraţie al 
“CONPET” SA cu sediul social în Ploieşti, str. 
Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital 
subscris şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, 
anunţă public faptul că, prin Decizia nr. 5/ 
08.04.2015, a aprobat completarea (actualizarea) 
ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, convocată pentru data de 28.04.2015 
- prima convocare / 29.04.2015 - a doua convo-
care, ora 10:00, la sediul social al societăţii, situat 
în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, pentru toţi 
acţionării înregistraţi în Registrul Acţionarilor de 
către Depozitarul Central SA la sfârşitul datei de 
referinţă 17.04.2015, ţinând cont de prevederile 
Regulamentului A.S.F. nr. 3/2015 pentru modifi-
carea şi completarea Regulamentului C.N.V.M 
nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare şi a Regulamentului C.N.V.M. nr. 
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale 
acţionarilor, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, precum şi ale Actului Constitutiv al soci-
etăţii, modificare intervenită în sensul actualizării 
Punctului 10 al ordinii de zi a adunării generale 
în ceea ce priveşte data de înregistrare şi ex-date, 
după cum urmează: 10. Stabilirea: a) datei de 
03.07.2015, ca dată de înregistrare, care serveşte 
la identificarea acţionarilor care urmează a bene-
ficia de dividende sau alte drepturi şi asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. b) 

datei de 02.07.2015, ca ex-date, care reprezintă 
data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu 
de decontare minus o zi lucrătoare, de la care 
instrumentele financiare obiect al hotărârilor 
organelor societare se tranzacţionează fără drep-
turile care derivă din respectiva hotărâre. c) datei 
de 23.07.2015 ca data plăţii, respectiv dată calen-
daristică la care distribuirea veniturilor aferente 
deţinerii de valori mobiliare, constând în numerar 
sau valori mobiliare, devine certă. Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor va avea 
următoarea: ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul 
financiar încheiat la data de 31.12.2014, întoc-
mite în conformitate cu reglementările contabile 
aplicabile, pe baza Raportului anual al adminis-
tratorilor pentru exerciţiul financiar 2014 şi a 
Raportului auditorului financiar KPMG Audit 
SRL asupra situaţiilor financiare anuale ale soci-
etăţii “CONPET” S.A. 2. Aprobarea propunerilor 
de repartizare a profitului net aferent exerciţiului 
financiar 2014 realizat de societatea “CONPET” 
S.A. şi aprobarea dividendului brut pe acţiune, a 
termenului şi modalităţii de plată a dividendelor 
aferente exerciţiului financiar 2014. Valoarea 
dividendului brut pe acţiune este de 5,9409792 
lei/ acţiune. 3. Aprobarea descărcării de gestiune 
a administratorilor aflaţi în funcţie pe parcursul 
exerciţiului financiar 2014. 4. Raportul anual al 
comitetului de nominalizare şi remunerare cu 
privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate 
administratorilor şi directorului general, în cursul 
exerciţiului financiar 2014, modul de îndeplinire 
la data de 31.12.2014 a criteriilor şi obiectivelor 
de performanţă stabilite în Contractele de admin-
istrare/ Contractul de mandat. 5. Aprobarea 
menţinerii limitei maxime a primei de asigurare 
aferentă asigurării de răspundere profesională 
pentru administratorii neexecutivi ai societăţii şi 
pentru directorul general – administrator exec-
utiv, în cuantum de 18.000 euro/ an de asigurare, 
cu limita de răspundere/ asigurare 12.000.000 
euro în agregat, poliţa urmând să se încheie 
anual, pentru fiecare an din perioada rămasă de 
executat din contractele de administrare, 
începând cu data expirării actualei poliţe de 
asigurare. 6. Mandatarea conducerii administra-
tive şi executive pentru derularea procedurii de 
achiziţie a poliţei de asigurare a administratorilor 
neexecutivi şi directorului general – adminis-
trator executiv, în fiecare an, pe toată durata 
rămasă de executat din mandatul administrato-
rilor neexecutivi şi al directorului general – 
administrator executiv. 7. Aprobarea încheierii 
Actului Adiţional nr. 3 la contractele de adminis-
trare încheiate de către administratori cu soci-
etatea, având ca obiect modificarea Art. 20 din 
aceste contracte, privind asigurarea de răspun-
dere profesională a administratorilor. 8. 
Mandatarea unui reprezentant al acţionarilor 
pentru semnarea Actului Adiţional nr. 3 la 
contractele de administrare încheiate de către 
administratorii societăţii. 9. Împuternicirea: a) 
Preşedintelui adunării pentru semnarea hotărârii 
A.G.O.A. b) Preşedintelui Consiliului de Admin-
istraţie pentru punerea în aplicare a hotărârii 
A.G.O.A., conform prevederilor legale. c) Direc-
torului General pentru efectuarea formalităţilor 
necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a, precum şi pentru 
acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formal-
ităţilor mai sus menţionate. 10. Stabilirea: a) datei 
de 03.07.2015, ca dată de înregistrare, care 
serveşte la identificarea acţionarilor care urmează 
a beneficia de dividende sau alte drepturi şi 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
A.G.O.A. b) datei de 02.07.2015, ca ex-date, care 
reprezintă data anterioară datei de înregistrare 
cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de 
la care instrumentele financiare obiect al 
hotărârilor organelor societare se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din respectivă 
hotărâre. c) datei de 23.07.2015 ca data plăţii, 
respectiv data calendaristică la care distribuirea 
veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, 
constând în numerar sau valori mobiliare, devine 
certă. Convocarea iniţială a A.G.O.A., aprobată 
prin Decizia C.A. nr. 4/ 25.03.2015, s-a realizat cu 
respectarea condiţiilor legale şi statutare, convo-
catorul fiind transmis la Bursa de Valori 
Bucureşti şi la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, ca anexă la Raportul curent nr. 
6/25.03.2015 şi publicat pe site-ul www.bvb.ro şi 
www.conpet.ro, precum şi în Buletinul A.S.F. – 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
– Rapoarte ale emitenţilor nr.  12/2015 
(săptămâna 23.03.2015 – 27.03.2015). Convoca-
torul A.G.O.A. a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1640/ 
27.03.2015 şi în ziarul ’’Jurnalul Naţional’’ din 
dată de 27.03.2015, iar Regulamentul A.S.F. nr. 
3/2015 a intrat în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv 
la data de 27.03.2015. Convocatorul A.G.O.A. 
cuprinzând Ordinea de zi completată /actual-
izată, precum şi modelul de procura specială, 
formularul de vot prin corespondenţă şi propu-
nerea de proiect de hotărâre A.G.O.A., actual-
izate corespunzător, sunt disponibile, atât în 
limba română şi în limba engleză, începând cu 
dată de 14.04.2015, pe website-ul www.conpet.ro, 
secţiunea “Info Acţionari/ Documente A.G.A.” - 
A.G.O.A. din 28.04.2015, cât şi la sediul societăţii, 
în vederea consultării acestora. Acţionării pot 
primi, la cerere şi contra cost, copii ale documen-
telor. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul “CONPET” S.A. din Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., 
te l .  0244.401.360 int .  2655,  2579,  fax 
0244.516.451, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: 
actionariat@conpet.ro. Preşedintele Consiliului 
De Administraţie Dan WEILER.

LICITAȚII
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Bacău. 
Comp. Valorificare Bunuri Confiscate. Str. 
Dumbrava Roșie nr. 1-3, localitatea Bacău. Nr. 
5894/ 06.04.2015. Anunţ. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iași – Adminis-
trația Județeană a Finanţelor Publice Bacău, în 
temeiul H.G. 731/2007 privind normele metod-
ologice de aplicare a O.G. 14/2007, are la vânzare 
următoarele  bunuri  confiscate :  Cazan 
confecționat artizanal prin sudura a două recipi-
ente metalice, cu instalație improvizată de încăl-
zire, 245 lei; Cazan confecționat artizanal prin 
sudura a două recipiente metalice, fără instalație 

de încălzire, 140 lei; Cazan confecționat din oțel 
inoxidabil, cu instalație improvizată de încălzire, 
210 lei. Autoturisme utile pentru piese de schimb: 
Moped, marca Kymco Heroism, fără nr. înma-
triculare, preț de vânzare: 347 lei; Autoturism 
marca Opel Vectra, an fab. 1994, preț de vânzare: 
973,50 lei, fără documente auto; Autoturism 
marca Daewoo Cielo – an fabricație 1995, preț de 
vanzare: 1138 lei, înmatriculat, fără documente 
auto. Obiecte metale prețioase: - Gropurile nr. 
104, 172 – 122 gr. aur (14k) în valoare totală de 
12034,50 lei, compus din pandantive, inele, 
brățări, cercei și verighete. Aceste obiecte pot fi 
valorificate numai persoanelor fizice sau juridice 
autorizate de către Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor. Prețurile includ TVA. 
Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul 
A.J.F.P. Bacău - camera 310 telefon 0234/510015, 
interior 134. 

Municipiul Buzău a publicat în Monitorul Oficial 
al României partea a VI-a, nr.44 din data de 
06.03.2015, ID 24.942, un anunţ de participare în 
vederea selectării unui operator calificat, pentru 
realizarea reabilitarii şi întreţinerii unor străzi din 
Municipiu, cu o lungime totala de 53.4 kilometri, 
pe baza unui contract de concesiune încheiat pe o 
durata de 12.ani în formatul “reabilitare şi 
întreţinere a drumurilor pe criterii de perfor-
manţă/ proiectare, construcţie, finanţare şi 
operare” (PMMR/DBFO). Având în vedere 
solicitările primite de Municipiul Buzău în cali-
tate de Autoritate Contractantă, termenul de 
depunere a ofertelor a fost extins cu 60 de zile. 
Noul termen de depunere a ofertelor este 23 Iunie 
2015, ora. 10.00 AM. Documentaţia de licitatie se 
poate accesa gratuit prin solicitare scrisă trimisă 
la: Cons. Luminiţa Colteanu, Expert PPP, 
Primăria Buzău, adresa poşta electronică: lumi-
nita.colteanu@primariabuzau.ro, telefon: 
+40725.352.010, fax: +4023.872.72.28. Ofertele se 
primesc la Primăria municipiului Buzău, munic-
ipiul Buzău, judeţul Buzău, str. Unirii nr.163, cod 
poştal 120360; persoana de contact este cons. 
Luminiţa Colteanu, luminita.colteanu@primari-
abuzau.ro, tel: +4023.871.00.33, +40725.352.010, 
fax: +4023.872.72.28. Data, ora şi locul deschid-
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erii ofertelor:23 Iunie 2015, ora. 13.00, Primăria 
municipiului Buzău, str.Unirii nr. 163, camera.15.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. 
Număr de înregistrare ca operator de date cu 
caracter personal: 21105. Nr. 19077/03/08/ 
02.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri. Anul 2015 
luna aprilie ziua 02. În temeiul art. 162 alin (2), 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași / 
A.J.F.P.  Botoșani, face cunoscut prin prezenta 
că, în ziua de 22 luna aprilie anul 2015, orele 
12,00, în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 
5, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Botoșani, organizează a șasea licitație 
pentru vânzarea bunurilor imobile și mobile, 
proprietatea SC Dermer SRL, cu sediul în loc. 
Botoșani, str. Primăverii, nr. 22, cod de înregis-
trare fiscală 7532455, dosar de executare nr. 
7532455/ 2012 (p.v. sechestru  bunuri imobile: nr. 
44484/ 23.04.2012; 19769/ 17.02.2012; 41551/ 
09.04.2013; p.v. sechestru  bunuri mobile 41550/ 
09.04.2013) astfel: I. Ansamblu  de bunuri 
imobile: 1. Clădire spațiu comercial și sediu 
(restaurant) în suprafață construită de 288.70 mp 
și suprafață utilă de 239.48 mp situat în Botoșani, 
str. Primăverii, nr. 22, preț de pornire al licitației 
447.231 lei (fără TVA); 2. Teren cotă indiviză în 
suprafață construită de 57.45 mp, situat în loc. 
Botoșani, str. Primăverii, nr. 22 preț de pornire al  
licitației 8.745 lei (fără TVA); 3. Teren construit 
(terasă și anexe) în suprafață de 153 mp situat în 
Botoșani, str. Primăverii, nr. 22 preț de pornire al 
licitației 120.770 lei (fără TVA); 4. Parcelă de 
teren în suprafață de 52.00 mp, curți construcții, 
situată în mun. Botoșani, str. Primăverii, nr. 22, 
jud. Botoșani, înscrisă în CF 21939/N, a municip-
iului Botoșani, preț de pornire al licitației 7.915 
lei (fără TVA). Prețul de pornire a licitației 
bunurilor imobile este de 584.661 lei, exclusiv 
TVA (operațiune scutită la plata TVA conform 
articolului 141, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal). 
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  a participa la lici-
taţie trebuie să prezinte următoarele documente: 
oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 
dovada plății taxei de participare,  reprezentând 
10% din prețul de pornire a licitației; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, 
pentru persoanele juridice străine, actul de înma-
triculare 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 a se prezenta 
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 Proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Ofertanții sunt obligați 
să depună aceste documente cu o zi înainte de 
desfășurarea licitației, respectiv 21 aprilie 2015, 
ora 16.30 la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Botoșani. Plata se va face în 
contul nostru de disponibil nr. RO60 TREZ 1165 
067X XX00 3189 deschis la Trezoreria munici-
pală Botoșani. Dacă aveți nelămuriri în legătură 
cu acest anunț publicitar o puteți contacta pe 
dna. Hoit Loredana, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Botoșani, sau la 
telefonul 0231/607119 între orele 8,00 – 16,30 și 
pe pagina de internet http:www.mfinante.ro 
Portal ANAF.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iași. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. 
Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. Nr. 9320 din 
06.04.2015. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 6. În 

temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 22, luna aprilie, orele 11.00, anul 2015, în 
localitatea Fălticeni, str. Republicii, nr. 28, la 
sediul Serviciului Fiscal Fălticeni, se vor vinde 
prin licitaţie următoarele bunuri mobile: - Mini-
excavator marca Hitachi Zaxis ZX16-3, an 
fabricaţie 2011, proprietate a II Tibulcă Gruia - 
Mihai, cu domiciliul fiscal în localitatea Herla, 
com. Slatina, nr. 180,  jud. Suceava, CUI - 
27430638, garantat pentru debitorul SC Robert-
silva SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Herla, com. Slatina, nr. 192, CUI - 29884525, preţ 
de evaluare/ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA): 
55.950 lei; - Stație PECO Mobilă, an fabricație 
2006, preţ de evaluare/ de pornire a licitaţiei 
10.700 lei (exclusiv TVA) şi Distribuitor Fadt 
2004, preț de evaluare/ de pornire a licitației 
11.500 lei (exclusiv TVA), proprietate a SC Vodoil 
SRL, cu domiciliul fiscal în sat Mălini, com. 
Mălini, jud. Suceava, CUI – 18719441; - Exca-
vator marca H. Weyhausen Tip: 120 (denumit 
Grand Cobelco), an fabricaţie 1985, proprietate a 
SC Super Levi Construct SRL, cu domiciliul 
fiscal în mun. București, sector 4, str. Sold. Florea 
Ionescu, nr. 5, Bl. 2, Sc. 2, Et. 4, Ap. 33, CUI - 
23409439, preţ de evaluare/ de pornire a licitaţiei 
(exclusiv TVA): 20.830 lei. Bunurile mobile de 
mai sus sunt grevate de următoarele: Creditori, 
Sarcini: D.G.R.F.P.  Iași, Serviciul Fiscal Munic-
ipal Fălticeni. Regimul şi cotele de taxă pe 
valoare 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 prin 
licitaţie, respectiv, până în ultima zi lucrătoare 
precedentă termenului de vânzare, orele 13.00 la 
sediul Serviciului Fiscal a mun. Fălticeni – str. 
Republicii, nr. 28, documentaţia prevăzută de art. 
162 din OG nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv: oferte de 
cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a lici-
taţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţion-
alitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul registrul 
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, 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 
OG 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon numărul 0230/541054, int. 17.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane 
Juridice. Nr. 158 din 06.04.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 
aprilie ziua 06. 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 22, luna aprilie, anul 2015, ora 10.00, la 
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Neamţ cu sediul în localitatea Piatra 
Neamţ, b-dul Traian nr. 19 bis, se va vinde prin 
licitaţie publică bunul mobil, proprietatea debi-
torului: 1. SC Trade Euroland SRL, cu domiciliul 
fiscal loc. Piatra Neamț, str. Mihai Eminescu, nr. 
8, bl. D5, ap. 73, jud. Neamţ, cod de identificare 
fiscală 25357247, dosar de executare 25357247: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară:, 
Drepturile reale şi privilegiile care grevează 

bunurile, Buc., Preţul de pornire a licitaţiei 
a-III-a, exclusiv TVA* (lei): Aututurism marca 
Ford Tranzit, autoutilitară N1, an fabricaţie 
2001, cutie de viteze manuală, capacitatea cilin-
drică 2402, sursa de energie – motorină, 295.000 
km rulaţi, Proces verbal de sechestru bunuri 
mobile nr. 95853 / 28.11.2012 instituit de A.J.F.P. 
Neamţ, 1, 9.880 lei. *) 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 la licitaţie, până în ziua lucrătoare 
precedentă termenului de vânzare (21.04.2015, 
ora 16,00): - oferte de cumpărare; - în cazul 
vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de partic-
ipare, reprezentând 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei (plata se va face în contul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, nr. RO53 
TREZ 4915 067X XX01 4015, CUI: 2612782 
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); - împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant 
(procură specială autentică); - 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, 
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 compe-
tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu preve-
derile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0233/207602, interior 4510 
între orele 8,30-14,00. Data afişării: 06.04.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. 
Serviciul Fiscal Municipal Roman. Dosar de 
executare nr. 22806120. Nr. 72148 din 07.04.2015. 
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Anul 2015 luna aprilie ziua 07. 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 30, luna aprilie, anul 2015, 
ora 11.00, în localitatea Roman, str. Piața Roman 
Vodă, nr. 1, se va vinde prin licitație următorul 
bun mobil, proprietate a d-nului Chelmus Costica 
CNP 1620410040049, cu domiciliul în loc. 
Roman, str. Ștefan cel Mare bl. 15 ap. 10, gajat în 
favoarea SFM Roman ca garanție, constituită 
conform prevederilor art. 126 - 127 din Codul de 
procedură fiscală, pentru aprobarea eșalonării la 
plată a obligațiilor debitorului SC Mecanicall 
SRL Roman, reprezentând: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației, exclusiv TVA, este de … lei, Cota TVA 
24%*): Autoutilitară Ford Transit, suprastruc-
tură deschisă, nr. locuri 7, nr. de identificare 
WF0CXXGBFC2M72833, capacitate cilindrică 
1998, motorină, culoare alb - albastru, nr. de 
înmatriculare NT 08 YNK, 17.044 lei, Fără TVA. 
*) operațiune neimpozabilă TVA. 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 prec-
edentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare elib-

erat 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 comuni-
care sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guver-
nului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 
9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, 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 0233740129 int. 110. Data 
afișării: 11.04.2015.

1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Prisăcani, Strada 
Principală, Prisăcani, judeţul Iași, telefon 
0232/295.858, fax 0232/295.999, email primaria_
prisacani@yahoo.com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Concesionarea unui teren în suprafață de 
376.854 mp, categoria de folosință “pășune”, 
situat în extravilanul comunei Prisăcani, județul 
Iași (3 loturi). 3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentaţia de atribuire conţine 
cerinţele, criteriile, regulile şi informaţiile nece-
sare pentru a asigura ofertanţilor o informare 
completă, corectă şi explicită cu privire la modul 
de aplicare a procedurii de atribuire a contract-
ului de concesiune. 3.1. Modalitatea sau modal-
ităţile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Persoanele interesate vor transmite o 
adresă de înaintare prin care solicită documen-
tația de atribuire, iar în termen de cel mult 4 zile 
lucrătoare de la primirea acesteia, concedentul o 
va pune la dispoziția acestora. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribu- 
ire: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei Prisăcani, sat 
Prisăcani, comuna Prisăcani, judeţul Iaşi. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: 50 lei și poate fi plătit fie, direct la 
casieria Primăriei Comunei Prisăcani, fie prin 
virament bancar. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 27/04/2015. 4. Informaţii 
privind ofertele: Ofertanţii au obligaţia de a 
elabora ofertele în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 04/05/2015, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registra-
tura Primăriei Prisăcani, sat Prisăcani, comuna 
Prisăcani, judeţul Iaşi. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 
exemplare, din care 1 original şi 1 copie. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04/05/2015, ora 11:00, la 
sediul concedentului, Primăria Prisăcani, sat 
Prisăcani, comuna Prisăcani, judeţul Iaşi. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iași, Stada 
Anastasie Panu, nr. 25, municipiul Iași, județul 
Iași, telefon 0232/260600, fax 0232/213999, 
e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro. Termenele pentru 
sesizarea instanței sunt prevăzute în cadrul Legii 
nr. 554/2004. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08/04/2015.

PIERDERI
Pierdut certificat TVA RO27999910. Îl declar nul.

S.C. Webtailors S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
Intr. Tudor Stefan nr.60, Sector 1, a pierdut 
următoarele documente: -Declaraţie de instalare 
a aparatelor de marcat electronice fiscale 
DATECS, model MP 55, seria 12263091; Certi-
ficat de atribuire a numărului de ordine de la 
D.G.F.P. Le declarăm nule.


