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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi profesioniști categoria C+E pentru Scandinavia. Tel.
0722864640.
l Societate comercială din București
angajează lucrători comerciali cu
cunoștinţe de operare PC. Telefon:
0746.611.052.
l Laborator cofetărie patiserie din
București angajează muncitori necalificaţi în vederea calificării. Telefon:
0746.611.052.
l Laborator cofetărie patiserie din
București angajează cofetari cu
experienţă. Telefon: 0746.611.052.
l S.C. AGER – ROM Machinery
S.R.L. cu sediul in Slatina, str.
Prelungirea Crisan, nr. 31 E, Olt,
angajeaza un incarcator – descarcator. Conditii: limba turca - nivel
avansat, limba engleza – nivel
mediu, studii medii. Se oferta salariu
atractiv. CV-urile se trimit la sediul
societatii pana la data de 12.02.2016.
Relatii la telefon: 0725221915.

l Universitatea Nationala de Arte
din Bucuresti anunta scoaterea la
concurs: 1 post de administrator
patrimoniu (inginer constructor-specialitatea constructii civile, industriale si agricole), 1 post de model
(invatamant), 1 post muncitor calificat (electrician), 1 post administrator financiar (economist), 1 post
de muncitor necalificat. Perioada de

inscriere: 04.02.2016-17.02.2016.
Relatii suplimentare la tel:
021.312.72.84.
l Primăria comunei Contești,
judeţul Teleorman, anunţă concurs
pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante operator rol:
Proba scrisă: 28 martie 2016, ora:
10,00; Interviu: 30 martie 2016, ora:
10,00; Locul desfășurării concursului: sediul primăriei comunei
Contești, judeţul Teleorman;
Termenul de depunere dosare: 29
februarie 2016, ora 17,00. Relaţii
suplimentare la telefon:
0247/334.296.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii publice de
execuţie temporar vacantă de consilier principal la Direcţia de management al resurselor umane. Concursul
se organizează la sediul I.N.S. din
București, Bd. Libertăţii 16, sector 5,
în data de 25.02.2016, ora 10:00,
proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 8
zile de la data publicării anunţului,
la sediul I.N.S.. Dosarul de înscriere
trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici. Condiţiile de participare la
concurs aprobate și bibliografia
stabilită se afișează la sediul și pe
site-ul I.N.S. (www.insse.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
I.N.S. și la telefon (021)317.77.82.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Închiriez 2 camere Berceni, la 2
staţii metrou de Piaţa Sudului,
mobilat și utilat modern, 300 euro.
0722668673.

CITAȚII
l Cirebe Szuszana mar. Vuka Ilie lui
Gligor, cu domiciliul necunoscut,
este citată la Judecătoria Turda în
data de 07.03.2016, ora 08.30, în
Dosar 2529/328/2015, având ca
obiect uzucapiune.
l Se citează pârâta Despina Cristiana, la Judecătoria Pitești, la data
de 22.03.2016, Complet C2-2, ora
8,30, în Dosarul nr. 19154/280/2012*,
având ca obiect rezoluţiune contract,
de către reclamanta Stanciu Ioana.
l Bujor Maria domiciliata in com.
Balcani, jud. Bacău și Daniel Roza
domiciliata in com. Ghindari, jud.
Mureș, sunt citate la Judecătoria
Moinești pentru ziua de 02.03.2016
in proces de partaj succesoral cu
Mihoc Aurelia in dosarul nr.
3606/260/2015.
l Se citează Voicu Dan Valentin la
data de 24 februarie 2016, la judecătoria Roșiori de Vede, str. Mărășești,
nr. 52, la ora 8,30 în proces cu Scurtu
Fineţa, modificare măsuri minori,
dosar nr. 2189/292/2015.
l Judecătoria Moinești dosar nr.
3237/260/2015 sentinţa civila nr.
56/20.01.2016: Admite acțiunea.
Desface căsătoria încheiata la data
de 13.08.1980 cu nr. 25 la Primăria
Riu de Mori jud. Hunedoara din
culpa pârâtului. Reclamanta revine
la numele de Popa. Ia act ca nu s-au
solicitat cheltuieli de judecata. Cu
apel in 30 zile de la comunicare.
Pronunțata azi 20.01.2016 in ședință
publică.
l Se citează pârâta Moisi Carmen
(actual Ciubotaru) cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str. Grădinari,
nr. 6, bl. A4-5, sc. B, ap. 2 la Judecătoria Iași, str. Anastasie Panu nr. 25,

Iași, pentru termenul de judecată din
10 martie 2016, ora 8.30, C02M, în
dosarul nr.17089/245/2015 având
obiect partaj bunuri commune, în
calitate de pârâtă, în contradictoriu
cu reclamantul Moisi Vasile-Leonard.

DIVERSE
l S.C. Visto Primex S.R.L. cu sediul
în București, str. Dr. Louis Pasteur
nr.51, sector 5, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
”Extindere clădire birouri P+1E”
amplasat în Șos. Alexandriei nr.327,
Bragadiru/ Ilfov; proiectul acordului
de mediu și informațiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6, București,
telefon: 021.430.15.23.,
021.430.14.02, în zilele de Luni- Joi,
8.00-16.30, Vineri 8.00-14.00 precum
și la următoarea adresă de internet
(a autorității competente pentru
protecția mediului) Email: office@
apmif.anpm.ro. Observațiile/ contestațiile publicului se pimesc la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, București, telefon:
021/4301523, 021/4301402, în termen
de 8 zile de la data afișării anunțului.
l Subscrisa OMV Petrom SA,
având sediul în Str. Coralilor nr. 22
“Petrom City”, sector 1, București,
România, cod poștal 013329, prin
Divizia Upstream, Unitatea de
Afaceri Zone de producţie, Zona de
producţie IV Moesia, cu sediul în
orașul Bolintin Valea, Str. Republicii
nr. 2C, judeţul Giurgiu, reprezentată
prin domnul Norbert Groschener, în
calitate de Director Zona de
producţie și domnul Ion Căpriţă, în
calitate de director Operaţiuni,

anunţă publicul interest asupra
depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru punctual de lucru “Parc 3 Ștefan cel
Mare”, amplasat pe teritoriul
comunei Ștefan cel Mare, Jud.
Argeș, cu activităţile “Extracţia
petrolului brut”, extracţia gazelor
natural”, “Activităţi de servicii
anexe extracţiei petrolului brut și
gazelor natural” și “Transporturi
prin conducte” desfășurate pe teritoriul comunelor Ștefan cel Mare și
Slobozia, judeţul Argeș, comuna
Șelaru, judeţul Dambovita și
comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţii/observaţii privind potenţialul impact asupra mediului al
activităţii desfășurate pot fi consultate/depune zilnic, timp de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului, la sediul ANPM, București, splaiul Independenţei nr. 294,
Sector 6, se luni până joi între orele
08:00-16:30 și vineri între orele
08:00-14:00.
l Administratorul judiciar al SC
Adabel Impex SRL, cu sediul în
Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.
160B, bl. 2A1, sc. A, parter, ap. 2,
Prahova, J29/1762/2004, CUI
16726973, notifică debitoarea, creditorii și ORC Prahova că în dos. nr.
254/105/2016, aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea
procedurii generale a insolvenţei
împotriva SC Adabel Impex SRL,
stabilindu-se termen limită de depunere a cererilor de admitere a creanţelor la data de 18.03.2016; 10 zile de
la primirea notificării, termen limită
de depunere de către creditori a
opoziţiilor și termen de soluţionare a
opoziţiilor 10 zile după formularea
acestora; -termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la
06.04.2016; -termenul limită pentru
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definitivarea tabelului creanţelor la
29.04.2016. Rel. Administrator judiciar CARDUELIS CONSULTING
IPURL, Ploiești, str. Cerceluș, nr. 33,
jud.
Prahova.
Te l .
0722.634.777/0344.809.816.
l Convocarea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S.C. VEST 6
S.A. și a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. VEST 6
S.A. În conformitate cu prevederile
art. 111, art. 113 și ale art. 117 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale
prevederilor Actului Constitutiv al
societăţii, d-ul COCA RADU în
calitate de Administrator unic al
S.C. VEST 6 S.A., persoană juridică
română, cu sediul social în București, Calea Crîngași nr. 26-28 bloc
48-49 parter sector 6, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul București sub nr.
J40/241/1991, Cod Unic de Înregistrare: RO 1590163, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
21.03.2016, ora 9:00, la sediul social
al societăţii din București, Calea
Crîngași nr.26-28, bl.48-49, parter,
sector 6, în prima convocare, și
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data
de 21.03.2016, ora 12:00, la sediul
social al societăţii din București,
Calea Crîngași nr.26-28, bl.48-49,
parter, sector 6, în prima convocare.
La Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe și să
voteze acţionarii înscriși în Registrul
Acţionarilor la sfârșitul zilei de
22.02.2016, stabilită ca data de referinţă. În cazul în care nu se va
întruni cvorumul necesar pentru
ţinerea Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor în prima convocare, se
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reconvoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, la data de
22.03.2016 ora 9:00, în acelaşi loc şi
având aceeaşi ordine de zi, pentru a
doua convocare. în cazul în care nu
se va întruni cvorumul necesar
pentru ţinerea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în
prima convocare, se reconvoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor, la data de 22.03.2016
ora 12:00, în acelaşi loc şi având
aceeaşi ordine de zi, pentru a doua
convocare.
ORDINE DE ZI pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. VEST 6 S.A.: 1. Revocarea din
funcţia de cenzor a d-nei PREDA
GEORGIANA, cetăţean român,
domiciliată în Mun. Bucureşti, Şos.
Ştefan cel Mare nr. 46 , bl. 33B,
scara B, ap.68, sector 2, identificată
cu CI seria RT nr. 543985, eliberată
de SPCEP S2 biroul nr. 1, la data de
10.03.2008, CNP 2700913075099,
începând cu data prezentei. 2.
Numirea în funcţia de cenzor a d-lui
PLOESTEANU VASILE HARALAMBIE cetăţean român, domiciliat
în Mun. Bucureşti, Str. Viitorului nr.
140, sector 2, identificat cu CI seria
RX nr. 485969, eliberată de SPCEP
Sector 2, la data de 06.05.2014, CNP
1650923400095, pentru o perioadă
de 3 (trei) ani începând cu data
prezentei. Remuneraţia pentru serviciile prestate şi lucrările efectuate
este de 500 lei/an care se va plăti
după semnarea bilanţului anual
(situaţii financiare anuale). 3. Aprobarea împuternicirii d-ului COCA
RADU în calitate de administrator
unic al societăţii pentru a semna în
numele acţionarilor Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 4. Aprobarea împuternicirii
d-nei Coca Lacramioara în calitate
de acţionar al societăţii pentru a
reprezenta societatea în vederea
îndeplinirii tuturor formalităţilor de
publicitate şi înregistrare a Hotărârii
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, precum şi în fata oricăror
alte autorităţi publice, sens în care va
semna oriunde este necesar în
vederea ducerii la îndeplinire a
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor adoptate, va
depune şi va ridica acte, va achita
taxele legale. Acţionarii pot participa
la şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, personal sau
prin reprezentant– în baza unei

procuri speciale, conform Actului
Constitutiv al societăţii. Formularele de procuri speciale de reprezentare vor fi disponibile la sediul social
al societăţii, începând cu data de
22.02.2016 în fiecare zi lucrătoare a
săptămânii, între orele 8:30-16:30.
Procurile speciale vor fi depuse în
original la sediul social al societăţii
până cel mai târziu la data de
18.03.2016, ora 9:00. Documentele şi
materialele informative referitoare la
punctele de pe ordinea de zi vor
putea fi consultate de către acţionari
la sediul social al societăţii începând
cu data de 22.02.2016. ORDINE DE
ZI pentru Adunarea Generala
Extraordinară a Acţionarilor S.C.
VEST 6 S.A.: 1. Aprobarea intrării în
societate în calitate de acţionar a
doamnei PREDA GEORGIANA,
cetăţean român, domiciliată în Mun.
Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr.
46 , bl. 33B, scara B, ap.68, sector 2,
identificată cu CI seria RT nr.
543985, eliberată de SPCEP S2
biroul nr. 1, la data de 10.03.2008,
CNP 2700913075099, prin cedarea
din partea acţionarului COCA
RADU a 6.612 acţiuni nominative,
în valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din care:
aport în numerar: 127 lei, aport în
natură: 16.403 lei, reprezentând 5%
din capitalul social, participarea la
beneficii şi pierderi fiind de 5%, către
PREDA GEORGIANA care devine
astfel nou acţionar, conform contractului de cesiune de acţiuni nr. 4532
încheiat în data de 09.02.2016, între
COCA RADU şi PREDA GEORGIANA. 2. Aprobarea intrării în
societate în calitate de acţionar a
doamnei GRAUR GHEORGHITA,
cetăţean român, domiciliată în Mun.
Bucureşti, Int. Târgu Frumos nr.
9-11, bl. 6, scara A, et.1, ap.11, sector
4, identificată cu CI seria RR nr.
694888, eliberată de SPCEP S4
biroul nr. 2, la data de 07.07.2010,
CNP 2680709522527, prin cedarea
din partea acţionarului COCA
RADU a 6.612 acţiuni nominative,
în valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din care:
aport în numerar: 127 lei, aport în
natură: 16.403 lei, reprezentând 5%
din capitalul social, participarea la
beneficii şi pierderi fiind de 5%, către
GRAUR GHEORGHITA care
devine astfel nou acţionar, conform
contractului de cesiune de acţiuni nr.
4532 încheiat în data de 09.02.2016,
între COCA RADU şi GRAUR
GHEORGHITA. 3. Aprobarea
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modificării şi actualizării Actului
Constitutiv al societăţii în urma
contractului de cesiune de acţiuni nr.
4532 încheiat în data de 09.02.2016
între cedentul COCA RADU pe de o
parte şi cesionarii PREDA GEORGIANA, GRAUR GHEORGHITA
pe de altă parte. În acest sens se va
modifica art. 9 –„Structura acţionariatului” al Actului Constitutiv al
societăţii care va avea următorul
conţinut: „Art. 9- Structura acţionariatului. Structura acţionariatului
este următoarea: -COCA RADU,
cetăţean român, născut la data de
03.06.1940 în loc. Sadova, jud.
Suceava, domiciliat în Bucureşti,
Sos. Cotroceni nr. 25, sector 6, identificat cu CI seria RT nr. 269663,
eliberata la data de 13.06.2003 de
Sectia 20 Poliţie, CNP
1400603400364, deţine 65,23% din
capitalul social, reprezentând 86.265
acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de
215.662,50 lei din care: -aport în
numerar: 1.642 lei; -aport în natură:
214.020,50 lei. -COCA LACRAMIOARA, cetăţean român, născut la
data de 23.09.1976 în mun. Iaşi jud.
Iaşi, domiciliată în Bucureşti, Şos.
Cotroceni nr. 25, sector 6, identificată
cu CI seria RR nr. 463023, eliberată
la data de 14.06.2007 de SPCEP S6
biroul nr. 1, CNP 2760923460011,
deţine 14,77% din capitalul social,
reprezentând 19.533 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei,
în valoare totală de 48.832,50 lei, din
care: -aport în numerar: 375,19 lei;
-aport în natură: 48.457,31 lei.
-COCA PAUL, cetăţean român,
născut la data de 15.06.1975 în mun.
Iaşi jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti,
Şos. Cotroceni nr. 25, sector 6, identificat cu CI seria RD nr.788093,
eliberată la data de 19.07.2012 de
SPCEP Sector 6, CNP
1750615460019, deţine 5% din
capitalul social, reprezentând 6.612
acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de
16.530 lei, din care: -aport în
numerar: 127 lei; -aport în natură:
16.403 lei. -COCA DAN-MARIUS,
cetăţean român, născut la data de
11.08.1986 în mun. Bucureşti sector
5, domiciliat în Bucureşti, Şos.
Cotroceni nr. 25, bl.1, sc.1, et.2, ap.2
sector 6, identificat cu CI seria RR
nr. 325814, eliberată la data de
31.08.2004 de Secţia 20 Poliţie, CNP
1860811450071, deţine 5% din capitalul social, reprezentând 6.612
acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de
16.530 lei, din care:
-aport în numerar:
127 lei; -aport în
natură: 16.403 lei.
-PREDA GEORGIANA, cetăţean
român, domiciliată în
Mun. Bucureşti, Şos.
Ştefan cel Mare nr.
46 , bl. 33B, scara B,
ap.68, sector 2, identificată cu CI seria RT
nr. 543985, eliberată
de SPCEP S2 biroul
nr. 1, la data de
10.03.2008, CNP
2700913075099,
deţine 5% din capitalul social, reprezentând 6.612 acţiuni
nominative, în
valoare nominală de
2,5 lei, în valoare
totală de 16.530 lei,
din care: -aport în
numerar: 127 lei;
-aport în natură:
16.403 lei. -GRAUR
GHEORGHITA,
cetăţean român,
domiciliată în Mun.
Bucureşti, Int. Târgu
Frumos nr. 9-11, bl. 6,
scara A, et.1, ap.11,
sector 4, identificată

cu CI seria RR nr. 694888, eliberată
de SPCEP S4 biroul nr. 2, la data de
07.07.2010, CNP 2680709522527,
deţine 5% din capitalul social, reprezentând 6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din care:
-aport în numerar: 127 lei; -aport în
natură: 16.403 lei. Participarea la
beneficii şi pierderi a acţionarilor este
următoarea: COCA RADU -65,23%;
COCA LACRAMIOARA -14,77%;
COCA PAUL
-5%;
COCA DAN- MARIUS -5%;
PREDA GEORGIANA -5%;
GRAUR GHEORGHITA -5%. În
acest sens se va modifica şi art. 10„Tipul societăţii. Cesiunea acţiunilor.” al Actului Constitutiv al
societăţii care va avea următorul
conţinut: „Art.10 Tipul societăţii.
Cesiunea acţiunilor. S.C. VEST 6
S.A. este societate închisă şi evidenţa
acţiunilor este ţinută la sediul societăţii în sistem computerizat. Având
în vedere caracterul închis al societăţii, orice operaţiune de transmitere
a acţiunilor societăţii se face cu
respectarea prevederilor acestui
articol. Cesiunea (transmiterea)
acţiunilor se face între acţionarii
societăţii numai cu aprobarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor. Cesiunea (transmiterea)
acţiunilor către persoane din afara
societăţii este permisă numai cu
aprobarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor. Dreptul de
proprietate asupra acţiunilor se
transmite în baza unui contract
încheiat în forma scrisă, sub semnătura privată sau în forma autentică
şi prin declaraţie făcută în registrul
acţionarilor, subscrisa de ambele
părţi sau de mandatarii lor, împuterniciţi prin procura specială autentificată. Transmiterea acţiunilor în caz
de deces al acţionarilor persoane
fizice sau de dizolvare a persoanelor
juridice se face potrivit prevederilor
legale ale actului constitutiv al societăţii în baza documentelor legale
care atestă calitatea de moştenitor
respectiv dizolvarea/ lichidarea
persoanelor juridice. În cazul decesului acţionarului persoană fizică,
moştenitorii pot opta printr-o notificare expresă adresată Consilului de
Administraţie, fie pentru rămânerea
ca acţionar, cu toate drepturile şi
obligaţiile ce rezultă din aceasta, fie
pentru înstrăinarea acţiunilor prin
cesionare, în condiţiile stabilite prin
prezentul articol. Orice altă operaţiune translativă de proprietate
(donaţie, schimb), constituirea de
garanţii mobiliare, orice conversie
sau exercitarea unui drept având ca
obiect acţiunile S.C. VEST 6 S.A. se
fac numai cu aprobarea Hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor.” 4.
Aprobarea modificării si actualizării
Actului Constitutiv al societăţii ca
urmare modificărilor apărute
privind cenzorii societăţii. În acest
sens se va modifica „Cap.VI
CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII” al Actului Constitutiv al
societăţii care va avea următorul
conţinut:
”Cap.VI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII. Gestiunea
societăţii este controlată de 3 (trei)
cenzori şi un supleant aleşi de
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor. Pentru a putea exercita
dreptul de control, acţionarilor li se
pot prezenta, la cerere, date cu
privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a profitului şi a
pierderilor. La data încheierii prezentului act constitutiv, în funcţia de
cenzor expert contabil al societăţii a
fost desemnată d-na MITRUS
ANDREICA, cetăţean român, domiciliată în Mun. Bucureşti, Str. Parintele Staniloae nr. 5, ap.2 , sector 2,
identificată cu CI seria RR nr.
574904, eliberată de SPCEP S2
biroul nr.3, la data de 24.03.2009,
CNP 2520327400570, membră a
CORPULUI EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
FILIALA BUCUREŞTI, posesoare
a carnetului de expert contabil nr.
15504/2001, Cod de Înregistrare
Fiscala (CIF) –Expert Contabil:
23217832/08.02.2008. În acest sens a
fost încheiat Actul Adiţional nr. 4244
din 15.05.2015 la contractul de
prestări servicii– activităţi de
cenzorat, revizie fiscală şi contabilă
nr. 3006 din 15.05.2012 încheiat între
S.C. VEST 6 S.A. şi cenzor expert
contabil d-na MITRUS
ANDREICA, prin care s-a prelungit
durata mandatului cenzorului expert
contabil pentru o perioada de 3
(trei) ani începând cu data de
15.05. 2015 pana l a data de
15.05.2018. La data încheierii
prezentului act constitutiv, în funcţia
de cenzor al societăţii a fost
desemnat d-ul SBURLAN
CORNELIU, cetăţean român, domiciliat în Mun. Bucureşti, Şos. Ştefan
cel Mare nr. 226, bl. 44, scara A, ap.
11, sector 2, identificat cu CI seria
RR nr. 332796, eliberată de Sectia 7,
la data de 24.09.2004, CNP
1420606400238, pentru o perioadă
de 3 (trei) ani. Remuneraţia pentru
serviciile prestate şi lucrările efectuate este de 500 lei/an care se va
plăti după semnarea bilanţului anual
(situaţii financiare anuale). La data
încheierii prezentului act constitutiv,
în funcţia de cenzor al societăţii a
fost desemnat d-ul PLOESTEANU
VASILE HARALAMBIE cetăţean
român, domiciliat în Mun. Bucureşti,
Str. Viitorului nr. 140, sector 2, identificat cu CI seria RX nr. 485969,
eliberată de SPCEP Sector 2, la data
de 06.05.2014, CNP 1650923400095,
pentru o perioadă de 3 (trei) ani.
Remuneraţia pentru serviciile
prestate şi lucrările efectuate este de
500 lei/an care se va plăti după
semnarea bilanţului anual (situaţii
financiare anuale). La data încheierii
prezentului act constitutiv, în funcţia
de cenzor supleant al societăţii a fost
desemnată d-na STANESCU
ALEXANDRA MARIA, cetăţean
român, domiciliată în Sat Mustateşti
(Com. Valea Iasului), Jud. Argeş nr.
126A, identificată cu CI seria AS nr.
804885, eliberată de SPCLEP Curtea
de Ag., la data de 23.01.2012, CNP
2880120033379, pentru o perioadă
de 3 (trei) ani. Remuneraţia pentru
serviciile prestate şi lucrările efectuate este de 500 lei/an care se va
plăti după semnarea bilanţului anual
(situaţii financiare anuale). Cenzorii
au următoarele atribuţii principale:
-în cursul exerciţiului economico-financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a
portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabile şi informează consilul de administraţie
asupra neregulilor constatate; -la
încheierea exerciţiului economico-fi-

nanciar controlează exercitarea
inventarului, a documentelor şi a
informaţiilor prezentate de consilul
de administrare asupra conturilor
societăţii, a bilanţului şi a contului de
profit şi pierderi, şi dacă acestea sunt
legal întocmite, prezentând adunării
generale a acţionarilor un raport
scris. -Să întocmească raportul în
vederea aporbării bilanţului contabil
şi a contului de profit şi pierderi, de
către Adunarea Generală a acţionarilor. -La lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare.
-Prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului
social sau de modificare a actului
constitutiv al societăţii. -Să participe
la adunările ordinare şi extraordinare, având dreptul de a face propunerile ce le vor crede necesare. -Să
aducă la cunoştinţa consiliului de
administraţie neregulilor constatate
în administrarea societăţii şi încălcările legii precum şi prevederile
actului constitutiv pe care le constată
iar în cazuri mai importante să le
aducă la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor. Cenzorii participă
la consilul de administaţie, fără
drept de vot. Este interzis să comunice acţionarilor în particular sau
terţilor date referitoare la operaţiunile societăţii, constatate cu ocazia
exercitării mandatului. Cenzorii vor
trece într-un registru special constatările făcute în exerciţiul mandatului.” 5. Aprobarea împuternicirii
d-ului COCA RADU în calitate de
administrator unic al societăţii
pentru a semna în numele acţionarilor Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor precum
şi Actul Constitutiv Actualizat al
societăţii. 6. Aprobarea împuternicirii d-nei Coca Lacramioara în calitate de acţionar al societăţii pentru a
reprezenta societatea în vederea
îndeplinirii tuturor formalităţilor de
publicitate şi înregistrare a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, precum şi în faţa oricăror
alte autorităţi publice, sens în care va
semna oriunde este necesar în
vederea ducerii la îndeplinire a
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor adoptate, va
depune şi va ridica acte, va achita
taxele legale. Acţionarii pot participa
la şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, personal sau
prin reprezentant– în baza unei
procuri speciale, conform Actului
Constitutiv al societăţii. Formularele de procuri speciale de reprezentare vor fi disponibile la sediul social
al societăţii, începând cu data de
22.02.2016 în fiecare zi lucrătoare a
săptămânii, între orele 8:30-16:30.
Procurile speciale vor fi depuse în
original la sediul social al societăţii

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice –
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Argeș. Nr.
3/10.02.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Argeș invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor
în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de
01.03.2016, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de
practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind pe
debitorii: S.C. Mădălin Cargo Trans S.R.L. – dosar nr.
233/1259/2015; S.C. Topic Imobiliare S.R.L. – dosar nr.
329/1259/2015; S.C. As Food Ind S.R.L. – dosar nr.
461/1259/2015; S.C. Golden Pit Cipton S.R.L. - dosar nr.
218/1259/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș,
întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de 02.03.2016, orele 12.00, la sediul:
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș din municipiul
Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații suplimentare la tel.
0248.211511 int. 3348, int. 3345.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
până cel mai târziu la data de
18.03.2016, ora 9:00. Documentele şi
materialele informative referitoare la
punctele de pe ordinea de zi vor
putea fi consultate de către acţionari
la sediul social al societăţii începând
cu data de 22.02.2016.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar vinde prin
licitaţie la preţ total de 244.784 lei +
TVA: doua parcele de teren intravilan alaturate (632 mp + 506 mp) si
hală productie de 405 mp, situate în
Câmpina, jud. Prahova. Licitaţiile
au loc la 19.02.2016, 11.03.2016 si
05.04.2016, la ora 10:00. Informaţii
la tel. 0744.688.623.
l Debitorul Soc. Cooperativa Meşteşugărească Cerna Orşova cu sediul
în Orsova, str. Decebal, nr. 9, jud.
Mehedinţi, CIF: 1614688,
C25/3/2006, aflată în procedura de
faliment, dosar nr. 4993/101/2007
prin lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul ales în
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare: -Proprietatea imobiliară
*Magazie şi teren intravilan* situată
în Topleț, județul Caraş - Severin,

carte funciară nr. 30827, număr
cadastral 30827, 30827-C2 a localității Topleț, în suprafață de 1.839
m.p., la un preţ de pornire al licitaţiei
de 4500 euro (exclusiv TVA) ce se
vor achita în lei la cursul BNR din
ziua plații. Licitatia va avea loc în
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.
7A, jud. Mehedinţi la data de
15.02.2016 orele 13,00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil descris anterior, o
reprezinta sentinta nr. 12/F din data
de 16.01.2008 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic în dosarul de
insolvență nr. 4993/101/2007. Participarea la licitaţie este condiţionată de
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO57RNCB0181022634460009
deschis la BCR SA, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al licitaţiei
şi achiziţionarea caietului de sarcini.
Relaţii suplimentare la telefoanele
0742592183, 0252/354399. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l Primăria comunei Mărculeşti, cu
sediul în comuna Mărculeşti, strada
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul

Ialomiţa, cod fiscal 17541604, tel /
fax 0243 279384, anunţă organizarea
licitaţiei publice în vederea constituirii unor drepturi de superficie, cu
titlu oneros, asupra unor terenuri,
proprietate privată a comunei
Mărculeşti, situate în intravilanul
comunei, zona “ Luncă ”, tarlaua
266, în vederea construirii unor
locuinţe şi spaţii construite asociate
acesteia. Suprafaţa fiecărui teren
este: lot nr.12 = 1022 mp;lot nr. 51 =
1015 mp; lot nr.56 = 979 mp. Dreptul
de superficie, cu titlu oneros, se
constituie pe o perioadă de 49 de ani.
La împlinirea termenului, dreptul de
superficie poate fi reînnoit. Prețul
minim pentru dreptul de superficie
constituit, cu titlu oneros, este de
0,33 lei / mp /an. Documentaţia de
atribuire se poate achiziţiona de
la sediul Primăriei comunei Mărculeşti, contra sumei de 25 lei, achitată
în numerar la casierie, începând cu
data de 11.02.2016. Ofertele se
depun până la data de 29.02.2016,
ora 10.00, la registratura Primăriei
comunei Mărculeşti. Şedinţa publică
de deschidere a ofertelor se va
desfăşura în data de 29.02.2016, ora
11.00, la sediul Primăriei comunei Mărculeşti. Primar, Ciriblan
Romeo Sorin.

l Primăria oraşului Cernavodă, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanţa,
telefon/fax 0241487121, 0241239578,
primaria@cernavoda.ro, organizează în data de 02.03.2016, ora
10:00, licitaţie publică pentru
vânzarea terenurilor: - teren în str.
Dunării, nr. 11B, în suprafaţă de
365 mp, teren în str.Seimeni, F.N., în
suprafaţă de 70 mp, teren în str.
Crinului, nr.4 , lângă ap.3, în suprafaţă de 46 mp, teren în str.Crinului,
nr. 4 , lângă ap. 1, în suprafaţă de
125 mp, teren în str.Crinului , nr.3,
lângă ap. 4, în suprafaţă de 117 mp,
teren în str. Corbului , FN, în suprafaţă de 188 mp,- teren în str. Lunei,
lângă nr. 6, în suprafaţă de 271 mp.
Persoanele interesate pot solicita
documentaţia de atribuire, contracost, de la Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru din cadrul
Primăriei, până la data de
24.02.2016. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.02.2016.
Dată pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de
01.03.2016, ora 15:00. Plicurile cu
oferte se vor deschide în data de
02.03.2016, ora 10:00, în sala 10 din
cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoana de contact – Cioară Mirela.

PIERDERI
l Am pierdut următoarele acte:
atestat marfă, persoane, ADR colete
şi cisternă pe numele BADEA ALIN
NICOLAE. Le declar nule.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto –
transport mărfuri, nr. 0286228000,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Iorgulescu Romeo Marian, din Rm
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut carnet student nr. 87577
eliberat în 15.10.2014, de Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Transporturi - Ingineria
Transporturilor, pe numele Mincă
R.V. Eduard George, student anul II.
Se declară nul.
l Pierdut Contract vanzare-cumparare cu plata in rate
nr.21393/4/25.06.1992 si Procesvebal, pe numele Pîrlog Remus Lili şi
Camelia. Le declar nule.
l Pierdut Contract vânzare-cumpărare nr.124/6/1979 şi Proces-verbal
încheiat 29.09.1979, pe numele
Ionescu Marcela şi Ionescu Oprişan.
Le declar nule.
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l S.C. Bricostore Romania S.A.,
J40/9990/2001, RO 14328360, declară
pierdut (nul) certificatul fitosanitar
emis de Ministerul Agriculturii.
l S.C. Easy Asset Management IFN
S.A. cu sediul în Bucureşti, str.
Logofăt Tăutu, nr. 67, et.4, sector 3,
declară pierdut (nul) chitanțierul cu
seria EAM de la nr. 0288251 la nr.
0288300.
l Vigroux Jean Pierre Georges cu
sediu în județul Ilfov, oraş Voluntari,
şos. Erou Nicolae Iancu nr.85, C.I.F.
RO24344516, declar pierdut (nul)
certificatul de înregistrare în scopuri
de TVA cu seria B nr. 0052052,
având C.I.F. RO 24344516 eliberat
de A.N.A.F., 19.08.2008.
l Vigroux Jean Pierre Georges cu
sediu în județul Ilfov, oraş Voluntari,
şos. Erou Nicolae Iancu nr.85, C.I.F.
24344516, declar pierdut (nul) certificatul de înregistrare fiscală cu seria
A nr. 0462228 având C.I.F. 24344516
din 19.08.2008, eliberat de A.N.A.F.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie
de serviciu pe numele Gâriuţă Alina
emisă de Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești.
Serviciul Executare Silită. Nr. ESCM. 12041/09.02.2016. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că se vor vinde prin licitație următoarele bunuri
mobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 25 luna februarie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile,
proprietate a Asesoft Technologies S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Democrației nr. 28A, mansardă, județul Prahova, CUI: 30009338, garant ipotecar pentru RTV Satellite Net S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în
Municipiul Ploiești, str. Democrației nr. 28A, et. 2, județul Prahova, C.U.I. 28330130, dosar de executare nr. 2639: - Apartament nr. 1, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter,
județul Prahova, compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în suprafață de 2,60 mp, suprafață totală de 139,60
mp, împreună cu cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu
număr cadastral 128827-C3-U1, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U1 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 62,95 mp, cu număr cadastral 128827 (număr
cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 415.920 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 2, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din trei camere,
antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 96,05 mp, terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de 107,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,97% din
părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U2, înscris în
Cartea funciară nr. 128827-C3-U2 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea
funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație =
311.213 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 3, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din trei camere, bucătărie, baie, grup sanitar, antreu, hol, în
suprafață utilă de 89,10 mp, terasă în suprafață de 10,90 mp, suprafață totală de 100,00 mp, împreună cu cotă parte de 3,68% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces
palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U3, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U3 a localității Ploiești și cota parte de teren
aferent apartamentului, în suprafață de 43,05 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii
nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 318.968 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 4, situat în intravilanul
Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, parter, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, debara, grup sanitar, baie, bucătărie, în suprafață utilă de 87,60 mp, terasă în suprafață de 3,25 mp,
suprafață totală de 90,85 mp, împreună cu cotă parte de 3,62% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la
parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U4, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U4 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 42,34 mp, cu număr
cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 284.280 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 5, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova,
compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în suprafață de 2,60 mp, suprafață totală de 139,60 mp, împreună cu
cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral
128827-C3-U5, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U5 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 62,95 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi
104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești.
Preț de pornire licitație = 415.920 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 6, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup
sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 96,05 mp, terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de 107,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,97% din părțile și
dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U6, înscris în Cartea
funciară nr. 128827-C3-U6 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr.
128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 310.950 lei
(exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 7, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 1, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, hol, în suprafață
utilă de 92,80 mp, terasă în suprafață de 10,90 mp, suprafață totală de 103,70 mp, împreună cu cotă parte de 3,83% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel
subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U7, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U7 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent
apartamentului, în suprafață de 44,81 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr.
36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 301.178 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 9, situat în intravilanul Municipiului
Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl. C3, etaj 2, județul Prahova, compus din patru camere, bucătărie, baie, hol, dressing, grup sanitar, în suprafață utilă de 130,40 mp, terasă în suprafață de 6,60 mp, terasă în
suprafață de 2,60 mp, suprafață totală de 139,60 mp, împreună cu cotă parte de 5,38% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile
enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi), cu număr cadastral 128827-C3-U9, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U9 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de
62,95 mp, cu număr cadastral 128827 (număr cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de
O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 416.438 lei (exclusiv T.V.A.); - Apartament nr. 10, situat în intravilanul Municipiului Ploiești, str. Romană, nr. 41, bl.
C3, etaj 2, județul Prahova, compus din trei camere, antreu, grup sanitar, baie, bucătărie, sas, în suprafață utilă de 96,05 mp, terasă în suprafață de 9,15 mp, terasă în suprafață de 2,00 mp, suprafață totală de
107,20 mp, împreună cu cotă parte de 3,97% din părțile și dependințele comune indivize (hol intrare, casa scării și hol acces palier pe nivel subsol tehnic fără spațiile enumerate mai sus, la parter ghena de gunoi),
cu număr cadastral 128827-C3-U10, înscris în Cartea funciară nr. 128827-C3-U10 a localității Ploiești și cota parte de teren aferent apartamentului, în suprafață de 46,45 mp, cu număr cadastral 128827 (număr
cadastral vechi 104495), înscris în Cartea funciară nr. 128827 a localității Ploiești (nr. CF vechi 59993), conform Încheierii nr. 36170/15.04.2015, eliberată de O.C.P.I. Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ploiești. Preț de pornire licitație = 310.943 lei (exclusiv T.V.A.). Precizări Raport evaluare: „... Curtea imobilului nu este amenajată, este nevoie de o platformă de beton și este o problemă cu construcția
veche de la intrare .... pivnița clădirii este monument istoric. Soluția este refacerea construcției vechi pentru a asigura un aspect civilizat intrării în curte. Construcția veche este parțial degradată, cu acoperișul
deteriorat, inﬁltrații masive la pereți, tavane căzute, podele distruse, tâmplărie deteriorată ...”. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vâzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu
prevederile art. 291, alin. (1) coroborate cu prevederile art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este de 20%. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: Creditor: A.J.F.P. Prahova – Contribuabili Mijlocii. Sarcini: - Ipotecă imobiliară în favoarea A.J.F.P. Prahova – Contribuabili Mijlocii, conform Contract de ipotecă imobiliară,
autentiﬁcat sub nr. 1014/22.04.2015 – garant ipotecar Asesoft Technologies S.R.L., CUI: 30009338 pentru garantarea plății datoriilor la bugetul general consolidat ale RTV Satellite Net SRL, CUI: 28330130.
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației (în
contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 0244.407710, int. 168. Data aﬁșării:
11.02.2016.

