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OFERTE SERVICIU
Angajăm asistenţi medicali cu diplomă, 
pentru aziluri şi clinici în Germania. Orga-
nizăm şi cursuri de limba germană. Comision 
0. Detalii la telefon: 0725.070.896 sau 
0749.753.591.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Vaslui  cu sediul în Vaslui, Str. Spiru 
Haret, nr. 5, scoate la concurs, în zilele de 
17.06.2015 (proba scrisă) şi 19.06.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
consilier clasa I, grad profesional superior, 
Compartiment Înregistrare şi stabilire drep-
turi şomeri.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 minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă,  efort  intelectual ,  seriozitate; 
Programul concursului: 17.06.2015 – ora 
09:00 – proba scrisă 19.06.2015 – ora 12:00 – 
interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Vaslui.

PRESTĂRI SERVICII
Acoperişuri cu tablă zincată, tiglă ceramică, 
jgheaburi, vopsim tiglă metalică. Reparaţii. 
Reducere 30% pe 15 mai. 0724.716.882.

CITAȚII
Duceag Aurel, chem în instanţă pe numita 
Duceag Elena, în proces de divorţ, la 
Judecătoria Botoşani, în data de 5 iunie 2015, 
în dosarul nr. 3178/193/2014.

Se citează pârâtele: Bot Mirela şi Sălăjan 
Claudia, cu domiciliul necunoscut, la Tribu-
nalul Sălaj, dosar nr.4171/337/2014, termen 
26.05.2015.

Ecotrans Beton AG S.R.L., cu ultimul sediu 
cunoscut în Câmpulung, str. Mărăşti, nr. 1, 
Zona Nord, Jud. Argeş este chemată la 
Judecătoria Câmpulung, Sala 2, în ziua de 
09.06.2015, Completul C2 - civil, ora 08:30, în 
dosarul 693/205/2015, în calitate de debitor, în 
proces cu Ştefirar Prod S.R.L. pentru 
ordonanţă de plată - art.1013 CPC.

Se citează Coconu Nicuşor şi Zalum (Coconu) 
Anişoara la Tribunalul Teleorman, str. Inde-
pendenţei, nr. 22, Alexandria în dosarul civil 
nr. 845/292/2009 la data de 29 mai 2015 în 
dosar partaj succesoral recurs, reclamantă 
Ţiparu Mariana.

La data de 3 septembrie 2015, pârâţii Preda 
Ileana şi Bolog Vasia sunt citaţi în dosarul nr. 
5500/278/2014, la Judecătoria Petroşani, la 
ora 10:30.

Vilău Gheorghe în calitate de reclamant 
chiamă în instanță pe Tudorache Dumitru în 
calitate de pârât în data de 28.05.2015 la 
Judecătoria Slatina-Complet cc3, ora 09.00, 
în Dosar nr.9909/311/2013 ce are ca obiect 
Hotarâre care să țănă loc de act  autentic.

Numitii Anitoaie Maricel, Anitoaie Vasile, 
Craciun Adriana (fosta Anitoaie), cu ultimul 
domiciliu in Iasi, sunt citati la Tribunalul Iasi, 
Str. Elena Doamna, nr. 1A, Complet R4, ora 
9:00, in ziua de 26.05.2015, in calitate de 
parati, in litigiu avand ca obiect partaj judi-
ciar succesoral, avand ca reclamant pe 
Anitoaie Mihai, dosar nr. 43/239/2011.

Se citează numiții Crew Maria, Dumitrașcu 
Daniel Armand și Dinu Estera, Popescu 
Dorel și Popescu Adrian Vasile, la Judecătoria 

Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu 
termen la 8 iunie 2015. 

Se citează Chițu Gheorghe, în calitate de 
pârât, cu domiciliul în comuna Câineni, sat 
Câinenii Mari, județul Vâlcea, la Judecătoria 
Brezoi, în dosar nr. 797/198/2014, cu termen 
la 28.05.2015, obiect hotărâre care să țină loc 
de act autentic de vânzare-cumpărare, recla-
mantă fiind Lupu Daniela.

Cuciureanu Ion Adrian, Cuciureanu Alina, 
Gabor Ioana, domiciliaţi în Braşov, Chirilă 
Petru Ovidiu, Chirilă Eduard Cristian domi-
ciliaţi în Bucureşti, în calitate de pârâţi în 
dosar nr. 1814/222/2014 având ca obiect 
,,succesiune”, sunt citaţi la Judecătoria 
Dorohoi, în data de 12 iunie 2015, de Cuci-
u r e a n u  M a r i a ,  C o ţ o f a n ă  C l a u d i a 
Mihaela,  Alexoaei Carmen Gabriela, în cali-
tate de reclamanţi.

Numita Ciocoiu Lavinia Andreea, cu domi-
ciliul în sat Lunca, com. Vf. Cîmpului, jud. 
Botoşani, în calitate de reclamant în dosar nr. 
560/222/2015, având ca obiect ,,divorţ”, 
citează la Judecătoria Dorohoi în data de 8 
iunie 2015 pe Ciocoiu Doru, în calitate de 
pârât, cu reşedinţa în Spania.

S.C. Royal King Marketing SRL- cu sediul în 
Iaşi, str. Armeană nr. 2, parter, jud. Iaşi şi 
punct de lucru în Iaşi, str. Armeană nr. 2, 
reprezentată prin dl. Arnăutu Ovidiu- în cali-
tate de administrator,(domiciliat în Iaşi, str. 
Armeană nr. 2) este citată în calitate de 
pârâtă, în dosarul nr. 8430/245/2015 (curator 
special desemnat –Av. Botezatu Raluca 
Magdalena) având ca obiect pretenţii, în data 
de 27.05.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, 
cu sediul în str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, 
Secţia Civilă, camera Sala 7- Camera de 
Consiliu, complet c29, reclamanta fiind SC 
Salubris SA Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. 
Naţională nr. 43, jud. Iaşi.

Ungureanu Constantin este chemat la Tribu-
nalul Specializat Argeș cu sediul în Pitești, 
B-dul I C Brătianu, nr.7, sala 4, C3-fond, în 
ziua de 12.05.2015, ora 08:30, în calitate de 
pârât pentru fond-Angajarea răspunderii 
conform art.138 din Legea nr.85/2006, dosar 
nr.1238/1259/2013/a3 în procesul privind 
falimentul debitorului SC Casa Gospodarului 
SRL.În caz de neprezentare a părților, se va 
putea trimite un înscris, judecata urmând a se 
face în lipsă.Prin publicarea prezentei citații 
pentru un termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoștință și termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru care citația 
i-a fost înmânată.

DIVERSE
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii Raportului privind 
impactul asupra mediului pentru proiectul 
“Lucrări de amenajare platforma, drum acces 
şi foraj sondă H10 Independenţa”, în comuna 
Independenta, judeţul Galaţi, propus a fi 
realizat în extravilanul comunei Indepen-
denta, T14, jud. Galaţi. Tipul deciziei posibile 
luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Galaţi poate fi emiterea sau respingerea acor-
dului de mediu. Raportul poate fi consultat la 
sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 
2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din 
Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, judeţul Buzău, 
în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 şi 
vineri între orele 8:30-13:30. Documentul 
menţionat este disponibil şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro → 
Reglementări → Acordul de mediu → 
Rapoarte EIA şi Studii EA. Dezbaterea 
publică a raportului privind impactul asupra 
mediului va avea loc la Primăria Indepen-
denta, str. Tudor Vladimirescu, nr.81, comuna 
Independenta, judeţul Galaţi, în data de 
02.06.2015, începând cu orele 14:00. Publicul 
interesat poate transmite în scris comentarii/
opini i /observaţi i  privind documentul 
susmenţionat la sediul APM Galaţi, până la 
data de 02.06.2015 (data dezbaterii publice).

SOMAȚII
Judecătoria Rădăuţi judeţul Suceava, dosar 
nr.  898/285/2015 din 21.apri l ie .2015. 
SOMAŢIE Se aduce la cunoştinta publică 
solicitarea numiţilor Chindriş Gavril şi Chin-
driş Domnica, ambii domiciliaţi în oraşul 
Cajvana, nr.1250, jud.Suceava, de a se 
constata dobândirea, de către aceştia, a drep-
tului de proprietate prin uzucapiune asupra 
terenului în suprafaţă de 954mp teren 
curţi-construcţii, parcelă identică din punct 
de vedere topo-cadastral cu parte din p.f. 50/3 
înscrisă în CF 978 a UAT Cajvana, devenită 
prin reconversie CF 32461, situat în intra-
vilanul oraşului Cajvana, nr.1250, judeţul 
Suceava. Orice persoană interesată este 
somată să formuleze opoziţie la Judecătoria 
Rădăuţi. În caz contrar în termen de 6(şase) 
luni de la emiterea prezentei se va trece la 
judecarea cererii. Preşedinte, Vicol Cristian.

România.  Judecătoria Craiova.  Sedi-
u:Craiova, str.A.I.Cuza, nr.20, Dolj. Telefon: 
0251.414.060. Fax: 0251.416.206. Dosar 
nr.34639/215/2014. Termen:15.10.2015. 
Complet: C17. Somaţie emisă în baza art.1051 
alin.1 NCPCiv, prin Încheierea de şedinţă din 
data de 16.04.2015. Reclamanţii -posesori 
Bălan Elena, Vrusie Anişoara Mariana, Bălan 
Florin, Bălan Mădălina Nicoleta, Bălan 
Mioara, Bădulescu Marius Florin, invocă în 
dosarul 34639/215/2014 al Judecătoriei 
Craiova, dobândirea proprietăţii prin uzuca-
piune asupra imobilului situat în mun.
Craiova,  str.Pades,  nr.4,  jud.Dolj ,  cu 
următoarele vecinătăţi: Sud- Trăznea Gheo-
rghe, Nord- proprietate cu nr.cadastral 
28960/2010 str. Padesului, nr.6, Vest- str.
Pades, Est- proprietate cu număr cadastral 
39191/2009, str.Barbatesi, nr.3. Se somează 
orice persoană interesată să facă opoziţie, în 
caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea 
şi publicarea prezentei somaţii se va trece la 
judecarea cererii. Somaţia se va afişa la 
imobilul în litigiu, la sediul instanţei, la sediul 
Primăriei Municipiului Craiova, la sediul 
OCPI Dolj şi se va publica în două ziare de 
largă răspândire, din care cel puţin unul de 
circulaţie naţională, conform dispoziţiilor art. 
1051 alin.1 NCPCiv. Preşedinte, Elena Zorilă. 
Grefier, Diana Gheorghe.

ADUNĂRI GENERALE
Întrunită, la a doua convocare, în data de 
23.03.2015 în conformitate cu prevederile 
statutului societăţii şi ale Legii nr. 31/1990 
republicată, la sediul societăţii METCHIM 
S.A. din Ploieşti, str. Poligonului, nr.2, jud. 
Prahova, societate înregistrată la ORC sub nr. 
J29/130/1991, CUI RO 1350080, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. 
METCHIM S.A., hotărăşte în unanimitatea 
prezenţa următoarele: 1. Acţionării îşi 
însuşesc situaţia creată de lipsa cadrului legal 
de funcţionare a Pieţei Rasdaq. 2. Actionarii 
aprobă ca societatea să nu facă demersurilor 
legale în vederea admiterii la tranzacţionare a 
acţiunilor emise de societate pe o piaţa regle-
mentată sau a tranzacţionării acestora în 
cadrul unui sistem alternativ de tran-
zacţionare. 3. Administratorul unic este 
mandatat să se ocupe de ducerea la înde-
plinire a hotărârii adunării generale. 4. Se 
aprobă cumpărarea de către societate a unui 
teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 
aferentă, situate în comuna Blejoi, jud.
Prahova. 5. Se aprobă data de 07.04.2015 ca 
dată de înregistrare.

Convocator al Consiliului de Administraţie 
S.C. ARPIMEX Trading S.A.:
În conformitate cu prevederi le  Legii 
nr.31/1990 şi a actului constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pe data de 12 iunie 2015 ora 
9:00, la sediul din Bucureşti, str. Doamna 
Chiajna nr.26, sector 3, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Raportul Consiliului de Adminis-
traţie privind activitatea economico-finan-
ciară a societăţii pe anul 2014; 2. Raportul 
comisiei de cenzori la bilanţul contabil al S.C. 

Arpimex Trading S.A., la 31.12.2014; 3. Apro-
barea bilanţului şi contului de profit şi pier-
dere pe anul 2014; 4. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2015; 5. Apro-
barea programului de activitate al societăţii 
pe anul 2015; 6. Aprobarea organigramei pe 
anul 2015; 7. Numirea unui nou adminis-
trator în Consiliul de Administraţie. 8. 
Diverse. Dacă Adunarea Generală a Acţion-
arilor programată în data de 12 iunie 2015, nu 
îndeplineşte condiţiile de validare, aceasta va 
avea loc în data de 19 iunie 2015 ora 9:00. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Mihai Plumb.

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Decizia nr. 860/06.05.2015: Având în vedere 
următoarele: prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) 
şi d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin (1) şi (3), 
Art. 7 alin. (2) şi art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 
privind înfiinţarea organizarea şi funcţion-
area Autorităţilor de Supraveghere Finan-
ciară, cu modificările şi  completările 
ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014 
privind clarificarea statutului juridic al acţi-
unilor care se tranzacţionează pe Piata 
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare 
necotate, hotărârea AGEA din data de 
19.02.2015 a societăţii PROSPECŢIUNI S.A. 
Bucureşti privind efectuarea demersurilor 
necesare în vederea admiterii la tran-
zacţionare a acţiunilor emise de Prospecţiuni 
S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zacţionare (MS) din cadrul Bursei de Valori 
Bucureşti publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, nr. 1636/27.03.2015, 
prevederile art.4 din Regulamentul ASF nr. 
17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor 
care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ 
sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, 
prevederile Decizei nr. 252/03.04.2015 a 
Bursei de Valori Bucureşti S.A. privind 
acordul de principiu cu privire la tranzacţion-
area  ac ţ iun i lor  emise  de  soc ie ta tea 
PROSPECTIUNI S.A. Bucureşti în cadrul 
sistemului alternativ administrat, solicitarea 
formulată de societatea PROSPECŢIUNI 
S.A. Bucureşti de emitere a Deciziei ASP de 
admitere la tranzacţionare pe sistemul alter-
nativ de tranzacţionare administrat de Bursa 
de Valori Bucureşti S.A., în baza analizei 
direcţiei de specalitate şi a hotărârii adoptate 
în şedinţa din data de 05.05.2015, Consiliul 
Autorităţii de Supraveghere Financiară a 
decis emiterea următorului act individual 
DECIZIE: Art. 1. Se admit la tranzacţionare 
pe sistemul alternativ de tranzacţionare 
administrat de Bursa de Valori Bucureşti 
S .A . ,  ac ţ iun i l e  emise  de  soc i e ta tea 
PROSPECŢIUNI S.A. Bucureşti (CUI: 
1552801).Art. 2. Societatea PROSPECŢIUNI 
S.A.. Bucureşti şi Bursa de Valori Bucureşti 
SA au obligaiţia să întreprindă demersurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor prezentei Decizii ale Legii nr. 
151/2014 şi ale Reguamentului ASF nr. 
17/2014.Art. 3 Prezenta Decizie se comunică 
societăţii PROSPECŢIUNI S.A. Bucureşti, 
Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică 
pe pagina de web şi în Buletinul electronic al 
ASF. Preşedinte Mişu Negriţoiu.

Convocator al şedinţei Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.C. FORAJ 
Bucureşti S.A.: Subsemnatul Meran Liviu- 
Constantin, în calitate de Administrator 
special, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 05 
din 27.03.2014 a S.C. FORAJ Bucureşti S.A., 
în perioada deschiderii procedurii generale de 
insolvenţă împotriva debitorului S.C. FORAJ 
Bucureşti S.A., prin încheiere de şedinţă din 
data de 01.03.2011, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Comercială, în 
dosarul nr. 14605/3/2011, denumită în contin-
uare “Societate comercială”, cu sediul social 
în Bucureşti, str. Cpt. Av. Gheorghe Deme-
triade, nr.14, mansardă, camera 01, sector 1, 
cod unic de înregistrare fiscală RO 1567268, 
numărul de ordine în registrul comerţului 
J40/1864/1991, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, în data de 15 iunie 
2015, orele 12:00. Lucrarile Adunarii 
Generale Ordinare a Acţionarilor se vor 
desfasura la sediul societatii din Bucureşti,  
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str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, 
sector 1.  La aceasta adunare sunt indreptatiti 
sa participe si sa voteze toti participantii 
inregistrati in registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 31 mai 2015 stabilită ca dată de refer-
inţă. Convocarea se efectuează în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei,  art. 117 şi urm. din 
Legea nr. 31/1991 privind societăţile comer-
ciale, în temeiul art.243 din legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, în temeiul Regula-
mentului C.N.V.M. nr. 6 din 2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor 
în cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale şi Actul Constitutiv al S.C. 
FORAJ Bucureşti S.A. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea 
Raportul de gestiune al Administratorului 
special pentru exerciţiul financiar 2014. 2. 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financ-
iare, precum şi a contului de profit şi pierderi 
pentru exerciţiul financiar 2014. 3. Prezen-
tarea şi aprobarea Raportului auditorului 
financiar asupra situaţiilor financiare ale 
societăţii pentru exerciţiul financiar 2014. 4. 
Aprobarea repartizării profitului aferent exer-
ciţiului financiar 2014. 5. Descărcarea de 
gestiune al Administratorului special pentru 
exerciţiul financiar 2014. 6. Aprobarea Buget-
ului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 
şi a planului de investiţii pe 2015.  7. Revo-
carea auditorului financiar S.C. GDV Audit 
Consult S.R.L. şi numirea în calitate de 
auditor financiar S.C. ELEVAT Contcon-
sulting S.R.L. pentru exerciţiul financiar al 
anului 2014, cu sediul în Bucureşti, str. 
Timişului, nr.63, sector 1, cod unic de înregis-
trare fiscală 24020773, numărul de ordine în 
regsitrul comerţului J 40/10098/2008, reprez-
entată prin D-na Tanasescu Maria, domicil-
iată în Bucureşti, str. Timişului, nr.63, sector 
1, identificată cu CI seria RX nr. 346846, 
eliberată de SPCEP S1 biroul  nr. 5, la data de 
09.08.2005, CNP 2490918400853, precum şi 
ratificarea contractului încheiat cu  S.C. 
ELEVAT Contconsulting S.R.L., în calitate de 
auditor financiar pe 2014. 8. Aprobarea 
Procesului-verbal privind rezultatele inven-
tarierii anuale a activelor corporale de natura 
mijloacelor fixe, materialelor şi obiectelor în 

inventar, pentru exerciţiul financiar 2014. 9. 
Aprobarea datei de 01 iulie 2015 ca data de 
înregistrare, respectiv de identificare a acţion-
arilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, în conformitate cu prevederile 
art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital. 11. Împuternicirea persoanei fizice 
care va îndeplini formalităţile de publicitate 
ş i  înregistrare la Oficiul  Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
a hotărârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. La şedinţă au dreptul să 
participe şi să voteze doar acţionarii societăţii 
înregistraţi la sfârşitul zilei de 31 mai 2014, 
stabilită ca dată de referinţă a adunării 
convocate şi se aduc la cunoştiinţa acţion-
arilor următoarele: 1. Acţionarii pot participa 
la A.G.O.A. personal sau prin reprezentanţi 
în condiţiile prevăzute în Legea 297/2004 
privind piaţa de capital. Reprezentarea 
acţionarilor se va putea face şi prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia admin-
istratorilor, pe bază de procură specială, 
conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. 2. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să 
participe la A.G.O.A., este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, cu actul de iden-
titate, făcută, în cazul acţionarilor persoane 
fizice sau, în cazul persoanelor juridice şi a 
acţionarilor persoane fizice  reprezentate, cu 
împuternicirea dată persoanei fizice care le 
reprezintă, redactată în limba română. 3. 
Procurile speciale vor fi utilizate în condiţiile 
stabilite de Regulamentul C.N.V.M. nr. 
6/2009, iar formularele de procură specială 
pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii 
începând cu data publicării convocatorului în 
MO şi până la data de 12 iunie 2015, între 
orele 8:00-16:00, precum şi pe website-ul Soci-
etăţii. Procura specială se va întocmi în trei 
exemplare originale (unul pentru actionar, 
unul pentru reprezentant şi unul pentru 
emitent). După semnare, un exemplar orig-
inal al procurii speciale, însoţit de copia 
actului de identitate a celui reprezentant, va fi 
transmis Societăţii spre înregistrare, prin fax 
(nr. 021/2000843) sau prin scrisoare recoman-
dată cu confirmare de primire, până la data 
de 12 iunie 2015 orele 16:00, inclusiv. Reprez-

entantul acţionarului fiind obligat ca la data 
A.G.O.A. să aibă asupra sa, procura în orig-
inal. Netransmiterea procurilor speciale până 
la data stabilită se sancţionează cu pierderea 
dreptului de a vota prin reprezentant în 
cadrul adunării generale ordinare. Procurile 
speciale care nu conţin cel puţin informaţiile 
cuprinse în formularul pus la dispoziţie de 
Societate nu sunt opozabile Societăţii. 4. 
Documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Societăţii, începând cu 
data  publicării convocatorului în MO şi până 
la data desfăşurării A.G.O.A., precum şi pe 
website-ul Societăţii; Persoanele interesate 
pot obţine, la cerere, fotocopii ale acestor 
documente. 5. Unul sau mai multi acţionari 
reprezentând individual sau împreună cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, în teremen de cel puţin 15 zile de la 
data publicării convocării A.G.O.A., cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală; 
De asemenea, unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând individual sau împreună cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, în teremen 
de cel puţin 15 zile de la data publicării 
convocării A.G.O.A. 6. Fiecarea acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări în scris înaintea 
datei de desfăşurare a adunării generale, 
privind punctele de pe ordinea de zi, conform 
art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. 
Răspunsul se consideră dat dacă informaţia 
solicitată este publicată pe pagina de internet 
a societăţii la secţiunea “întrebări frecvente” 
sau el va fi formulat în cadrul A.G.O.A.. Orice 
acţionar are garantat exerciţiul liber al drep-
turilor sale conform prevederilor legale apli-
cabile şi ale actului constitutiv la societăţii. În 
cazul în care la data de 15 iunie 2015, orele 
12.00,  nu se întruneşte cvorumul legal şi 
statutar de validare la prima convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
este convocată pentru data de 16 iunie 2015, 
în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi 
ordine de zi a lucrărilor. Prezentul convocator 
se completează cu prevederile legale aplica-
bile în materie. Administrator special, Meran 
Liviu- Constantin.

Convocator al şedinţei Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor S.C. FORAJ 
Bucureşti S.A.: Subsemnatul Meran Liviu- 
Constantin, în calitate de Administrator 
special, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 05 
din 27.03.2014 a S.C. FORAJ Bucureşti S.A., 
în perioada deschiderii procedurii generale de 
insolvenţă împotriva debitorului S.C. FORAJ 
Bucureşti S.A., prin încheiere de şedinţă din 
data de 01.03.2011, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Comercială, în 
dosarul nr. 14605/3/2011, denumită în contin-
uare “Societate comercială”, cu sediul social 
în Bucureşti, str. Cpt. Av. Gheorghe Deme-
triade, nr.14, mansardă, camera 01, sector 1, 
cod unic de înregistrare fiscală RO 1567268, 
numărul de ordine în registrul comerţului 
J40/1864/1991, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, în data de 15 
iunie 2015, orele 14:00.
Lucrările Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor se vor desfăşura la sediul soci-
etăţii din Bucureşti,  str. Cpt. Av. Gheorghe 
Demetriade, nr.14, sector 1.  La această 
adunare sunt indreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi participanţii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31 mai 
2015 stabilită ca dată de referinţă. Convo-
carea se efectuează în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei,  art. 117 şi urm. din Legea nr. 
31/1991 privind societăţile comerciale, în 
temeiul art.243 din legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital, în temeiul Regulamentului 
C.N.V.M. nr.6 din 2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 
adunărilor generale ale societăţilor comerciale 
şi Actul Constitutiv al S.C. FORAJ Bucureşti 

S.A. Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: 
1. Clarificarea statutului juridic al acţiunilor 
societăţii aflate în insolvenţă, tranzacţionate 
pe Piaţa RASDAQ, cu scopul dezbaterii de 
către acţionari a situaţiei create de lipsa 
cadrul legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, 
precum şi pentru ca aceştia sa ia o decizie 
privitoare la efectuarea de către societate a 
demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise 
de societate pe o piaţă reglementată sau a 
trazacţionarii acestora în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacţionare, în baza preve-
derilor Legii nr. 297/2004 şi a reglementărilor 
emise de Autoritatea de Supraveghere Fina-
ciara (ASF). 2. Aprobarea cererii de retragere 
a acţionarului Mares Constantin din soci-
etatea FORAJ Bucureşti S.A., cerere înregis-
trată la emitent sub nr. 115 din 22.04.2015, 
având un număr de 9.174 acţiuni, solicitare 
efectuată în baza dreptului conferit de Legea 
nr. 151/2014, în forma prezentată adunării 
generale. 3. Aprobarea datei de 01 iulie 2015 
ca data de înregistrare, respectiv de identifi-
care a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor, în conformitate cu 
prevederile art.238 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital. 4. Împuternicirea 
persoanei fizice care va îndeplini formalităţile 
de publicitate şi înregistrare la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti a hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. La şedinţă au 
dreptul sa participe şi să voteze doar acţion-
arii societăţii înregistraţi la sfârşitul zilei de 
31 mai 2015, stabilită ca dată de referinţă a 
adunării convocate şi se aduc la cunoştiinţa 
acţionarilor următoarele: (1) Acţionarii pot 
participa la A.G.E.A. personal sau prin 
reprezentanţi în condiţiile prevăzute în Legea 
297/2004 privind piaţa de capital. Reprezen-
tarea acţionarilor se va putea face şi prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia admin-
istratorilor, pe bază de procură specială, 
conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. (2) Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe la A.G.E.A., este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, cu actul de iden-
titate, făcută, în cazul acţionarilor persoane 
fizice sau, în cazul persoanelor juridice şi a 
acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea data persoanei fizice care le 
reprezintă, redactata în limba română. (3) 
Procurile speciale vor fi utilizate în condiţiile 
stabilite de Regulamentul C.N.V.M. nr. 
6/2009, iar formularele de procură specială 
pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii 
începând cu data publicării convocatorului în 
MO şi până la data de 12 iunie 2015 între 
orele 8:00-16:00, precum şi pe website-ul Soci-
etăţii. Procura speciala se va intocmi in trei 
exemplare originale (unul pentru actionar, 
unul pentru reprezentant şi unul pentru 
emitent). După semnare, un exemplar orig-
inal al procurii speciale, însoţit de copia 
actului de identitate a celui reprezentant, va fi 
transmis Societăţii spre înregistrare, prin fax 
(nr. 021/2000843) sau prin scrisoare recoman-
dată cu confirmare de primire, până la data 
de 12 iunie 2015 orele 16:00, inclusiv. Reprez-
entantul acţionarului fiind obligat ca la data 
A.G.E.A. să aibă asupra sa, procura în orig-
inal. Netransmiterea procurilor speciale până 
la data stabilită se sancţionează cu pierderea 
dreptului de a vota prin reprezentant în 
cadrul adunării generale ordinare. Procurile 
speciale care nu conţin cel puţin informaţiile 
cuprinse în formularul pus la dispoziţie de 
Societate nu sunt opozabile Societăţii. (4) 
Documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Societăţii, începând cu 
data  publicării convocatorului în MO şi până 
la data A.G.E.A., precum şi pe website-ul 
Societăţii; Persoanele interesate pot obţine, la 
cerere, fotocopii ale acestor documente. (5) 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând 
individual sau împreună cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Andrita Euro Construct SRL (licitația V-a). În 
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 26, luna Mai 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. 
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Andrita Euro Construct SRL, CUI 16093499, cu sediul în 
județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Daciei, bl. 40/853, sc. D, ap. 54. Denumire 
bunuri mobile – descriere sumară: Autoturism Nubira, serie motor 11178R, serie șasiu 
UU6JF3561YD002358, an fabricație 2000. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA): 4.600 lei. Total: 4.600 lei. Cota TVA: 24%. Bunurile mobile nu sunt 
grevate de sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
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; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 
a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare, 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. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului 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 
0246.212.830, interior 415 la domnul Vasile Preda.
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în teremen de cel puţin 15 zile de la data 
publicării convocării A.G.E.A., cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; De asemenea, 
unul sau mai mulţi acţionari reprezentând 
individual sau împreună cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale, în teremen de cel puţin 
15 zile de la data publicării convocării 
A.G.E.A. (6) Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări în scris înaintea datei de 
desfăşurare a adunării generale, privind 
punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. 
Răspunsul se consideră dat dacă informaţia 
solicitată este publicată pe pagina de internet 
a societăţii la secţiunea “întrebări frecvente” 
sau el va fi formulat în cadrul A.G.E.A.. Orice 
acţionar are garantat exerciţiul liber al drep-
turilor sale conform prevederilor legale apli-
cabile şi ale actului constitutiv la societăţii. În 
cazul în care la data de 15 iunie 2015, orele 
14.00, nu se întruneşte cvorumul legal şi 
statutar de validare la prima convocare, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţion-
arilor este convocată pentru data de 16 iunie 
2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având 
aceeaşi ordine de zi a lucrărilor. Prezentul 
convocator se completează cu prevederile 
legale aplicabile în materie. Administrator 
special, Meran Liviu- Constantin.

LICITAȚII
SC Tehnotrade SRL - societate în faliment, cu 
sediul în Rm.Vâlcea, str Daniil Ionescu nr 32, 
jud. Vâlcea, prin lichidator judiciar Evilex 
IPURL, cu sediul în Rm. Vâlcea str. G-ral 
Magheru nr. 14, bl S3, sc. G, ap. 2, parter, jud. 
Vâlcea, anunță scoaterea la vânzare, prin 
selecție de oferte, începând cu data de 
28.05.2015, a următorului imobil: Teren în 
suprafață de 2378 mp, amplasat în incinta 
Bucharest West Logistic Park (autostrada 
București-Pitești) din com. Dragomirești, 
judetul Ilfov, la prețul de 383.200 lei, reprez-
entând 80% din prețul  de  evaluare . 
Persoanele interesate pot depune oferte de 
cumpărare, urmând ca, creditorul care deține 
garanții reale (ipoteci) asupra bunului solic-
itat să selecteze oferta cea mai avantajoasă. 
Cu ofertantul selectat se va încheia un 
precontract de vânzare cumpărare, ocazie cu 
care se va achita garanția de participare de 
10% din prețul selectat în contul RO11 
BRMA 0999 1000 4311 3392 deschis la Banca 
Românească Suc. Rm. Vâlcea, beneficiar SC 
Tehnotrade SRL. Oferta selectată de bancă va 
fi supusă, timp de 30 zile, unui anunț de 
supraofertare.  Eventualul supraofertant va 
achita garanția prezentată mai sus.  Pentru 
oferte egale, primul ofertant are un drept de 
preemțiune. Pentru vizionare, relații la 
telefon 0723.248.531.

Consiliul Local al comunei Rucăr, cu sediul în 
comuna Rucăr, județul Argeș, strada Braș-
ovului, nr. 58, tel. 0248 542830, fax 0248 
542522, anunță organizarea licitației publice 
cu ofertă în plic pentru concesionarea unor 
pășuni alpine, în suprafață de 316,1046 ha, 
aflate în domeniul public al localității, situate 
în extravilanul acesteia.
Prețul de pornire la licitație este stabilit după 
cum urmează: -308 lei /ha/an – suprafață 
pășunabilă Berevoiul Mic; - 322 lei/ha/an – 
suprafață pășunabilă Luțele. Durata concesi-
unii este de 7 ani. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 22 Mai 2015, orele 11.00  
la sediul Primăriei comunei Rucăr. Caietul de 
sarcini poate fi cumpărat din data de 
13.05.2015 până în data de 21.05.2015, luni – 
vineri, orele 09.00 – 12.00, de la sediul 
primăriei, contravaloarea unui caiet de 
sarcini este de 500 lei. Taxa de participare la 
licitație este de 1.000 lei și va fi achitată până 
în data de 21.05.2015 la caseria Primăriei 
comunei Rucăr.Documentele de înscriere la 
licitație, împreună cu actele doveditoare ale 
efectuării plăților, vor fi depuse până la data 

de 22.05.2015, orele 10.00 la Registrul 
”Oferte” din cadrul Primăriei comunei Rucăr, 
într-un singur exemplar. Clarificări cu privire 
la cele de mai sus se pot obține de la secre-
tarul comunei până la data de 21.05.2015 
orele 11.00.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprez-
entată prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al 
Eurodo Maxim SRL desemnat prin Sentinţa 
Civilă nr. 1594 din data de 12.02.2014, 
pronunţată în Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a 
Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a bunului 
imobil aflat în proprietatea Eurodo Maxim 
SRL constând în teren intravilan având 
suprafaţă de 600mp, situat în loc. Eforie Sud, 
str. Tranilvaniei, jud. Constanţa, în valoare 
totală de 36.375 euro exclusiv TVA, identi-
ficat şi inventariat conform raportului de 
evaluare aprobat în prezenta cauză şi a publi-
caţiei de vânzare întocmită cu această ocazie. 
Vânzare a bunului imobil aparţinând soci-
etăţii falite se va organiza în data de 
19.05.2015 ora 15,00 prin licitaţie publică cu 
strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde 
la termenul de licitaţie stabilit, se vor orga-
niza încă 4 (patru) licitaţii săptămânale, în 
data de 26.05.2015, 02.06.2015, 09.06.2015 şi 
16.03.2015 la aceeaşi oră şi în aceleaşi 
condiţii. În cazul în care bunul nu se va vinde 
nici în cursul acestor şedinţelor de licitaţie, se 
vor organiza licitaţii săptămânale, în fiecare 
zi de marţi, la aceeaşi oră şi în aceleaşi 
condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va 
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3, unde se vor depune documen-
tele de înscriere la licitaţie menţionate în 
caietul de sarcini, cel târziu până în preziua 
licitaţiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, preţul acestora, condiţiile de 
înscriere la licitaţie precum şi modul de orga-
nizare a acestora se pot obţine din caietul de 
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toţi partici-

panţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 021.227.28.81.

Publ icaţ ie  de  vânzare  DVA IPURL, 
tel.0362.422.980, fax: 0362.404.675, email: 
insolventa@dvamm.ro, în calitate de lichi-
dator  jud ic iar  desemnat  în  dosaru l 
nr.3719/100/2014 al Tribunalului Maramureş, 
pentru falimentul debitoarei SC Vinninvest 
SRL, cu sediul în Baia Mare, Str.Oituz, nr.3A, 
Jud.Maramureş, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică la data de 20.05.2015, ora 12.00 
a imobilului: Corp unitar de proprietate situat 
în Baia Sprie, Pasul Gutâi pe DN18, înscris în 
CF nr.51248 Baia Sprie,  compus din 
construcţii cabană, garaj, magazie 1, magazie 
2 şi teren aferent în suprafaţă de 1.836mp, 
având un preţ de pornire de 63.300 de Lei, şi 
reprezintă 50% din valoarea stabilită în 
raportul de evaluare și din prețul de pornire 
de 126.600 de Lei al primei licitații. Dacă nu 
se obține prețul de începere a licitației și 
există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, 
la acest termen, la cel mai mare preț oferit. 
Vânzarea se va putea face chiar dacă se prez-
intă o singură persoană care oferă prețul de 
pornire al acestei licitații. Licitația are loc la 
sediul lichidatorului judiciar DVA IPURL din 
Baia Mare, Str.Victoriei, nr.59A, ap.17-18, 
Jud.Maramureş. Potenţialii cumpărători vor 
depune oferte de cumpărare şi garanţia de 
participare la licitaţie, în procent de 10% din 
p r e ţ u l  d e  p o r n i r e ,  î n  c o n t u l  n r. 
RO24BPOS25003073390ROL01, deschis la 
BANCPOST- Baia Mare, titular cont SC 
Vinninvest SRL, până cel târziu la data și ora 
ținerii ședinței de licitație. Participanţii au 
obligaţia să aducă la cunoștința lichidatorului 
judiciar cel târziu până la ora organizării 
şedinţei de licitaţie dovada achitării garanției 
(prin copie a ordinului de plată vizat de 
bancă).

PIERDERI
Pierdut legitimație revoluționar eliberată de 
Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluționarilor din Decembrie 1989 și 
Comisia Parlamentară pe numele Dârzu 
Bogdan, seria LRM-D nr. 00074, la data de 
16.10.2006.

Pierdut certificat seria LRM-D nr.00074, 
eliberat de Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluționarilor din Decembrie 
1989 și Comisia Parlamentară pe numele 
D â r z u  B o g d a n ,  e l i b e r a t  l a  d a t a  d e 
16.10.2006.

Pierdut legitimație ”Luptător Revoluția 
Decembrie 1989” seria LRM-B nr. 00513, 
eliberată de S.S.P.R. și C.P.R.D. pe numele 
Borțun Mihai.

Pierdut legitimație de luptător seria LRM-G 
00325 emisă de S.S.P.R.- C.P.R.D., pe numele 
de Gheorghe Mihai.

Pierdut legitimație de luptător seria LRM-B 
nr. 00304, emisă de S.S.P.R. C.P.R.D. -pe 
numele de Badea Eugen.

S.C. Temad CO S.R.L., cu sediul în jud. 
B r a ș o v,  Ș o s .  C r i s t i a n u l u i ,  n r. 1 2 , 
J08/2951/1994, RO 6620400, declar pierdut 
chitanțierul seria TEMAD nr. 3575951-
3576000 din care declar nule chitanțele de la 
3575955 la 3576000 ștampilate și necomple-
tate.

Declar pierdută legitimația de student pentru 
reducere transport emisă de A.T.M. pe 
numele Marocico Flavius.

Pierdut legitimație luptător seria LRM-R nr. 
00047, eliberat de C.P.R.D.-S.S.P.R., Ruptaș 
-Nicolae.

Giurcă N. Simona P.F.A., sector 6, București 
F40/1884/2012, RO30333961, declară pier-
dută (nulă) decizia privind înregistrarea 
înscrierii în registrul operatorilor intracomu-
nitari cu nr. înregistrare: 2853690 din data 
20.06.2012.

DECESE
Suntem alături de colegul nostru SERGIU 
LOGHIN, Director General Carpatica Asig, 
la despărţirea de dragul său părinte, moment 
de tristeţe şi de adâncă durere. Sincere 
condoleanţe familiei îndurerate! Colectivul 
Carpatica Asig SA. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 27131/11.05.2015. Anunțul privind 
vânzarea. Anul 2015, luna 05, ziua 12. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, 
se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - SC Niral NK SRL – din com. Filipeștii de Pădure, nr. 448 – 
Seminiremorcă Krone SDP 27/ph-10+ksg – Valoare 11300 (fără TVA), prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, fiind a 
treia licitație. - SC Neybit Construct SRL – din com. Florești, nr. 584 – Autoturism Rover RJ/LH/75, Nr. ID. SARRJZHPYM155134, 
PH-96-BIT – Valoare 4755 (fără TVA), prețul reprezentând 75% din prețul de evaluare, fiind a doua licitație. - SC Sal Val Spirit SRL 
– din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7, Unități suport Suntracker - 2 buc., valoare unitară 6975 lei (fără TVA), 
Panouri 200w mono - 333 buc., Valoare unitară 1470lei (fără TVA), panou control – 1 buc. - Valoare unitară 10867,5 (fără TVA), 
Transformator – element principal - 1 buc., Valoare unitară 9660 lei (fără TVA), Transformator – element secundar - 3 buc., 
Valoare unitară 33142,5 lei (fără TVA), Acumulatori solari - 967,5 buc - Valoare unitară 752,09 lei (fără TVA), prețul reprezentând 
75% din prețul de evaluare, fiind a doua licitație. - SC Angelo Surprize și Cadouri SRL – din localitatea Roșu, str. Răzorului, nr. 23, 
jud. Ilfov - Uși interior cu tocuri - 319 buc. - Valoare unitară 43,23 lei (fără TVA), prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, 
fiind a treia licitație. - SC Sal Val Spirit SRL – din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7 - teren intravilan în suprafață de 
3838 mp și construcții C3, C13 (cu grad avansat de uzură) cu suprafață construită la sol de 588,49 mp - preț de pornire al licitației 
391.334 lei (fără TVA), situate în Orașul Băicoi, str. Baicului, nr. 47B, jud. Prahova, prețul reprezentând 75% din prețul de 
evaluare, fiind a doua licitație. - SC Sal Val Spirit SRL – din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7 - Clădire curs 
construcții, cu suprafață construită estimate la 1700 mp, cu fundație de beton și cuzineți armați, cu structură metalică, 
neterminată, compusa din patru module – preț de pornire al licitației 1.448.272 lei (fără TVA), prețul reprezentând 75% din prețul 
de evaluare, fiind a doua licitație. - SC Ortel Serv Tur SRL - din com. Hemeiuș, sat. Lilieci, str. Calea Moldovei, nr. 148 A - spațiu 
depozitare – unitate procesare și ambalare morcovi – parter, situate în Băicoi, str. Baicului, nr. 47, jud. Prahova și teren în 
suprafață de 2.713 mp, preț de pornire al licitației 746.660 lei (fără TVA), prețul reprezentând 75% din prețul de evaluare, fiind a 
doua licitație. - Albulescu Stelian cu domiciliul fiscal în localitatea Câmpina, str. Democrației, nr. 8, jud. Prahova – clădire în 
suprafață de 240 mp, situat în com. Măgureni, sat Lunca Prahovei, nr. 227, jud. Prahova, preț de pornire licitație 492.173 lei (fără 
TVA), prețul reprezentând 75% din prețul de evaluare, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni RO05TREZ5395067XXX000748, dovada 
că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 28/05/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 29/05/2015 între orele 10:00 – 13:15, la SFO Băicoi, str. 
Republicii, nr. 75B. Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: 27126, 
27127, 27117, 27120, 27119, 27118, 27129, 6234 din data de 12.05.2015 pot fi consultate la sediul organului fiscal, primărie și 
pe site-ul ANAF (licitațtii). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor 
puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de 12.05.2015, până pe data de 
29.05.2015, inclusiv.

ANUNŢURI


