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OFERTE SERVICII
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCAVA-
TORIST. Tel.: 0733.973.007.

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” 
Bucureşti scoate la concurs postul de bibliotecar în 
ziua de 10.09.2015. Relaţii la tel.: 021.256.00.83 sau 
0721.278.528. 

Angajez spălători auto cu experienţă. Zona 
Delfinului. Relaţii la telefon 0723.361.444.

Caut sudori pentru şantier naval Germania, cu expe-
rienţă TIG, MIG/MAG, sudură fină fier, inox, avantaj 
vorbitori limba germană, italiană, franceză minim, 
fără comisioane. Rel. tel. 0049.1711490595 sau 
0745.429426.

SC Ameropa Grains SA Constanţa angajează 
Consultant Tehnic. Cerinţe obligatorii: 1.Studii supe-
rioare în Tehnologia prelucrării produselor agricole 
-Ingineria morăritului; 2.Experienţă în management 
industrial minim 5 ani; 3.Experienţă în construcţii 
silozuri; 4.Experienţă de lucru în management indus-
trial corporatist; 5.Cunoaşterea limbii engleze la nivel 
avansat. CV-urile se depun pe site-ul www.ameropa.
ro la secţiunea Cariere.

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacantă de: - şef serviciu – Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Sectorului 6 în data de 15.09.2015 
orele 10:00, proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Sectorului 6 www.primarie6.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sector-
ului 6 Bucureşti şi la nr. de telefon 0376.204.437.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, anunţă 
suspendarea concursului programat pentru data de 
18.08.2015 –proba scrisă,  pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice vacante de  execuţie din 
cadrul Direcţiei Generale Pescuit– AM POP: două 
posturi de consilier superior, un post consilier asistent, 
un post consilier principal. Concursul se suspendă ca 
urmare a declarării neconstituţionale a dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2013 
pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici. Drept urmare, în  baza art. 58 
alin.(6) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, (r 2), cu modificările şi 
completările ulterioare, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici organizează o testare profe-
sională în vederea redistribuirii funcţionarilor publici 
din Corpul de Rezervă, care îndeplinesc condiţiile 
specifice pentru ocuparea acestor funcţii publice de 
execuţie vacante.

În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 
45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în 
Bd. Ion Mihalache  nr. 15-17, sectorul 1, organizează 
în data de 24 august 2015, ora 10:00 (proba scrisă), 
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice vacantă de: -Consilier, clasa I, grad profe-

sional superior– Serviciul Management Financiar– 
Direcţia Generală Asistenţă Tehnică. Condiţii 
necesare ocupării postului: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă sau studii universitare absolvite cu diplomă, 
vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani. 
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fondu-
ri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen de 8 
zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul 
ministerului.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştrii traco-dacii şi 
romanii sunt mândria românilor de 
pretutindeni. Tel. 0733.940.772, 
0761.674.276.

CITAȚII
Se citează în dosar nr. 2447/278/2011*, la Judecătoria 
Petroşani numiţii Pop Ianoş Ştefan, Bocănici 
Hermina, Belu Editha, în data de 02.09.2015, în 
proces cu reclamanţii Negoi Alin Lucian şi Negoi 
Nicoleta, pentru partaj judiciar.

Se citează pentru data de 24.08.2015, ora 9.00, toţi 
moştenitorii legali şi testamentari cu domicilii necu-
noscute ai defunctului Paunescu Florica, decedat la 
data de 18.04.2000, cu ultim domiciliu în mun. 
Brăila, Hipodrom, bl. U, sc. 4, ap. 74, jud. Brăila, la 
sediul Societăţii Profesionale Notariale Varga & 
Asociaţii, în vederea dezbaterii succesiunii acesteia.

SOMAȚII
Somaţie emisă la data de 30.07.2015. Dosar nr. 
825/338/2015. Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi 
că petentul Gologan Ioan, domiciliat în Com. Bran, 
Sat Şimon Nr. 370, Jud. Braşov, a introdus la 
Judecătoria Zărneşti acţiune prin care solicită să se 
constate că a dobândit ca efect al prescripţiei achizi-
tive dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului în suprafaţă de 3052,8 mp înscris în CF 
101621 Bran (Nr. vechi 361 Şimon cu Nr. top 4524/2 
situat în Sat Şimon, Com. Bran, Jud. Braşov); cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 
1051 cod procedură civilă. Persoanele interesate pot 
să facă opoziţie la Judecătoria Zărneşti, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii. Somaţia face parte integrantă din încheierea 
pronunţată de Judecătoria Zărneşti la data de 
28.07.2015.

Judecătoria Vălenii De Munte, Judeţul Prahova, 
dosar nr. 1227/331/2015, 04.08.2015 În temeiul închei-
erii din data de 04.08.2015, potrivit art. 1051 C.proc.
civ, ca urmare a cererii înregistrate pe rolul instanţei 
sub nr. 1227/331/  2015, prin care se invocă de către 
reclamanţii Jurcă Camelia Lucica domiciliată în 
Vălenii de Munte, B.dul Nicolae Iorga nr 74, Bl.C5, 
Sc.A, et.1, ap.6, Judeţul Prahova şi Ghidu Victoriţa 
Iuliana domiciliată în Bucureşti, str. Zizin, nr.9, bl. 
V81 C, Sc.2, ap.16 sector 3, dobândirea dreptului de 
proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imobi-
lului teren în suprafaţă de aproximativ 255 mp, situat 
în Vălenii de Munte, str. Progresului nr. 47, Judeţul 

Prahova, având  următoarele vecinătăţi Cursaru 
Marian , strada Progresului şi rest proprietate pe 
două laturi, se emite prezenta somaţie. Pentru toţi cei 
interesaţi să facă opoziţie în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urma publicaţii.

DIVERSE
Editura Litera SA îl caută pe traducătorului Lazăr 
Cassvan sau pe moştenitorii acestuia, în vederea 
publicării unei traduceri pe care a semnat-o. Pentru 
relatii sunati la numerele de telefon: 0755.108.828 sau 
021.319.63.90.

Convocator. Consiliul De Administraţie Al “Conpet” 
S.A. cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.I.F. 
RO1350020, având un capital subscris şi vărsat în 
sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 297/ 2004 privind piaţa de capital, ale Regu-
lamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 şi ale Actului Consti-
tutiv al societăţii, prin Decizia C.A. nr. 10/ 10.08.2015. 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară A Acţion-
arilor (A.G.O.A.) pentru data de 14.09.2015, ora 
10:00, care va avea loc la sediul social al societăţii, 
situat în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3 şi la care au 
dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care 
au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul 
Central S.A. la sfârşitul datei de referinţă 04.09.2015, 
cu următoarea. ORDINE DE ZI: 1. Raport semes-
trial al Consiliului de Administraţie, privind activi-
tatea economico – financiară a societăţii CONPET 
S.A. pentru semestrul I 2015 (încheiat la 30.06.2015), 
însoţit de declaraţia persoanelor responsabile, de 
raportarea contabilă semestrială şi de situaţiile finan-
ciare interimare simplificate la data şi pentru 
perioada de şase luni încheiată la 30.06.2015, întoc-
mite în conformitate cu Standardul Internaţional de 
Contabilitate 34 « Raportare Financiară Interimară » 
adoptat de către Uniunea Europeană. 2. Aprobarea 
contractării de servicii externe de asistenţă juridică şi 
reprezentare în dosarul nr. 5216/204/2008*/a1 aflat pe 
rolul Curţii de Apel Ploieşti şi a mandatării 
membrilor Consiliului de Administraţie în vederea 
stabilirii limitei maxime care trebuie avută în vedere 
la negocierea onorariului ce urmează a fi plătit şi, 
respectiv, în vederea împuternicirii conducerii soci-
etăţii pentru negocierea şi încheierea contractului de 
asistenţă juridică şi reprezentare în cauza. 3. Stabil-
irea valorii Subcomponentei 2 a componenţei varia-
bile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi, 
conform propunerii formulate în Raportul nr. 28623 / 
10.08.2015 al Comitetului de nominalizare şi remu-
nerare constituit la nivelul Consiliului de Adminis-
traţie al CONPET S.A. 4. Acordarea Subcomponentei 
2 a componentei variabile a remuneraţiei administra-
torilor neexecutivi, pro-rata cu perioada lucrată din 
an în baza contractului de administrare, în cazul în 
care contractul unui administrator neexecutiv înce-
tează înainte de finalul anului calendaristic prin una 
din situaţiile prevăzute la art. 36 pct. 3 sau art. 36 pct. 
6 sau art. 36 pct. 7 sau art. 36 pct. 8 din contract, 
conform propunerii formulate în Raportul nr. 
28623/10.08.2015 al Comitetului de nominalizare şi 
remunerare constituit la nivelul Consiliului de 
Administraţie al CONPET S.A. 5. Stabilirea valorii 
Subcomponentei 2 a componentei variabile a remu-

neraţiei Directorului General – administrator exec-
utiv, conform propunerii formulate în Raportul nr. nr. 
28623/10.08.2015 al Comitetului de nominalizare şi 
remunerare constituit la nivelul Consiliului de 
Administraţie al CONPET S.A. 6. Aprobarea închei-
erii unui Act Adiţional la contractele de administrare 
cu administratorii societăţii CONPET S.A., în 
corelare cu propunerile formulate în Raportul nr. 
28623/10.08.2015 al Comitetului de nominalizare şi 
remunerare constituit la nivelul Consiliului de 
Administraţie al CONPET S.A., având ca obiect: a) 
stabilirea valorii Subcomponentei 2 a componentei 
variabile a remuneraţiei acestora, cu aplicabilitate 
pentru anul 2015. b) acordarea Subcomponentei 2 a 
componentei variabile a remuneraţiei administrato-
rilor neexecutivi, pro-rata cu perioada lucrată din an 
în baza contractului de administrare, în cazul în care 
contractul unui administrator neexecutiv încetează 
înainte de finalul anului calendaristic prin una din 
situaţiile prevăzute la art. 36 pct. 3 sau art. 36 pct. 6 
sau art. 36 pct. 7 sau art. 36 pct. 8 din contract. 7. 
Mandatarea unui reprezentant al acţionarilor pentru 
semnarea Actelor Adiţionale la contractele de admin-
istrare încheiate cu administratorii societăţii 
CONPET S.A. 8. Împuternicirea: a) Preşedintelui 
adunării pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. b) 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru 
punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform 
prevederilor legale. c) Directorului General pentru 
efectuarea formalităţilor necesare înregistrării 
hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Moni-
torul Oficial al României Partea a IV-a, precum şi 
pentru acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor 
mai sus menţionate. 9. Stabilirea: a) datei de 
06.10.2015, 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 
05.10.2015, ca ex-date, care reprezintă data ante-
rioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare 
minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele finan-
ciare obiect al hotărârilor organelor societare se tran-
zacţionează fără drepturile care derivă din respectivă 
hotărâre. În cazul în care la prima convocare nu sunt 
îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege şi 
de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru 
data de 15.09.2015, cu menţinerea ordinii de zi, a orei 
şi a locului de desfăşurare. Unul sau mai mulţi 
acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul: 1) de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi a 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 A.G.O.A., solicitările urmând a fi primite de către 
societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocării, respectiv 
28.08.2015, ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitările 
urmând a fi primite de către “CONPET” S.A. în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv 28.08.2015, ora 10:00. Solicitările 
privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea 
de zi a A.G.O.A., cât şi cele privind propuneri de 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale trebuie formulate în scris, cu respectarea 
termenelor sus-menţionate şi vor fi transmise prin 
servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250031. Nr. 38770/10.08.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară marca 
Mercedes Benz, an fabricație 2003 - 
Prețul de pornire al licitației este de 
9792 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 
de Munte în data de 01.09.2015, ora 
10.00. Anunțul nr. 38770/10.08.2015 
poate fi consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
12.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250048. Nr. 38771/10.08.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară marca 
Mercedes Benz, an fabricație 2002 - 
Prețul de pornire al licitației este de 
9124 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 
de Munte în data de 02.09.2015, ora 
10.00. Anunțul nr. 38771/10.08.2015 
poate fi consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
12.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 120098. Nr. 38772/10.08.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară Mercedes 
Benz, an fabricație 2002 - Prețul de 
pornire al licitației este de 9124 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 04.09.2015, ora 10.00. 
Anunțul nr. 38772/10.08.2015 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
12.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250035. Nr. 38773/10.08.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară Mercedes 
Benz, an fabricație 2004 - Prețul de 
pornire al licitației este de 10015 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 07.09.2015, ora 10.00. 
Anunțul nr. 38773/10.08.2015 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
12.08.2015.
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societatea “CONPET” S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, 
nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea 
“Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din dată de 
14.09.2015”, fiind însoţite de copia actului de identi-
tate valabil, semnat conform cu originalul de către 
titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor 
juridice, specificate în Dispunerea de măsuri C.N.V.M 
nr. 26 / 20.12.2012. În cazul în care exercitarea drep-
tului de a introduce pe ordinea de zi a adunării 
generale determina modificarea ordinii de zi din 
convocatorul publicat, societatea va face toate demer-
surile necesare pentru republicarea convocatorului 
având ordinea de zi completată/ revizuită, înainte de 
data de referinţă 04.09.2015. Acţionării societăţii, 
indiferent de cota de participare la capitalul social, au 
dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea 
urmând a fi depuse la sediul societăţii din Ploieşti, str. 
Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova până la data de 
07.09.2015, ora 10:00, cu menţiunea “Biroul Secre-
tariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 14.09.2015”. 
Pentru identificarea persoanelor care adresează între-

bări, acestea vor anexa solicitării respective şi copii ale 
documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsu-
rile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de 
internet a societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţi-
unea “Info Acţionari/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. 
din 14.09.2015. La adunare pot participa şi vota 
numai acţionarii înscrişi la data de referinţă 
04.09.2015, personal sau prin reprezentanţi, în baza 
unei împuterniciri speciale sau generale, conform 
dispoziţiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se 
dovedeşte cu documentele prevăzute în Dispunerea de 
măsuri C.N.V.M nr. 26/20.12.2012, respectiv certifi-
catul constatator eliberat de Registrul Comerţului, 
prezentat în original sau copie conformă cu originalul, 
sau orice alt document în original sau copie conformă 
cu originalul emis de către o autoritate competentă din 
statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care 
atestă calitatea de reprezentant legal; documentele 
care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise 
cu cel mult 3 luni înainte de dată publicării convoca-
torului A.G.O.A. Instituţiile de credit care prestează 
servicii de custodie mandatate de acţionar să participe 
şi să voteze în cadrul A.G.O.A. trebuie să prezinte o 
împuternicire specială întocmită conform Regulamen-
tului C.N.V.M nr. 6 / 2009 şi Dispunerii de măsuri 

C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, semnată de respectivul 
acţionar, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere 
data de instituţia de credit care a primit împuterni-
cirea de reprezentare prin împuternicire specială, din 
care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru 
respectivul acţionar, precum şi faptul că instrucţiunile 
din împuternicirea specială sunt identice cu instrucţi-
unile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia 
de credit pentru a vota în numele respectivului 
acţionar. Formularul de împuternicire specială, va fi 
disponibil atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, la sediul societăţii şi în format electronic pe 
pagină de internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro 
secţiunea “Info Acţionari/ Documente AGA” - 
A.G.O.A. din 14.09.2015, începând cu data de 
14.08.2015. Împuternicirea generală va putea fi acor-
dată de acţionar, în calitate de client, doar unui inter-
mediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, sau unui avocat. 
Împuternicirea specială împreună cu declaraţia, 
ambele în original, semnate şi, după caz, ştampilate, 
însoţite de documentele doveditoare (copie a actului 
de identitate valabil al acţionarului în cazul 
persoanelor fizice, respectiv documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor 
juridice), sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în 
adunare, precum şi împuternicirea generală, în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub 
semnătură reprezentantului, trebuie depuse la 
CONPET S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, 
jud. Prahova, în limba română sau engleză, cu cel 
mult 24 ore înainte de adunare, în plic închis cu 
menţiunea: “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
din data de 14.09.2015”, respectiv până în data de 
13.09.2015, ora 10:00. Împuternicirea specială sau 
generală şi actele solicitate se pot transmite şi cu 
semnătură electronică extinsă, conform prevederilor 
Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, 
până la aceeaşi dată şi ora antemenţionate, pe adresa 
de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea 
prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990 
privind societăţile, cu modificările şi completările 
ulterioare. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă 
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte 
de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de 
vot prin corespondenţă, disponibil, atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, începând cu data de 
14.08.2015, la sediul societăţii sau în format electronic 
pe pagina de internet a acesteia, la adresa www.
conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/Documente 
AGA”. Formularele de vot prin corespondenţă 
trebuie completate şi semnate de către acţionari 
persoane fizice şi însoţite de copia actului de identi-
tate valabil, semnat conform cu originalul de către 
titularul acestuia, respectiv trebuie completate şi 
semnate de reprezentantul legal al acţionarului 
persoană juridică, însoţite de documentele oficiale 
care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea 
de reprezentant legal se dovedeşte cu documentele 
prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M nr. 26 / 

20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat 
de Registrul Comerţului, prezentat în original sau 
copie conformă cu originalul, sau orice alt document 
în original sau copie conformă cu originalul emis de 
către o autoritate competenţă din statul în care 
acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea 
de reprezentant legal; documentele care atestă cali-
tatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 
luni înainte de dată publicării convocatorului 
A.G.O.A. Societatea va accepta un formular de vot 
prin corespondenţă în format scris transmis de un 
acţionar pentru care o instituţie de credit prestează 
servicii de custodie, fără a solicită alte documente 
suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă 
formularul de vot prin corespondenţă este semnat în 
original de respectivul acţionar şi este însoţit de o 
declaraţie pe proprie răspundere data de reprezen-
tantul legal al instituţiei de credit, din care să reiasă 
că instituţia de credit prestează servicii de custodie 
pentru respectivul acţionar şi că formularul de vot 
prin corespondenţă este semnat de acţionar şi conţine 
opţiuni de vot identice cu cele menţionate de acţionar 
printr-un mesaj SWIFT primit de instituţia de credit 
de la respectivul acţionar. Formularele de vot prin 
corespondenţă, însoţite de documentele legale 
sus-menţionate, semnate şi, după caz, ştampilate, vor 
trebui transmise în original, în limba română sau în 
limba engleză, prin orice formă de curierat cu confir-
mare de primire, în plic închis cu menţiunea: “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 
14.09.2015”, la sediul “CONPET” S.A. situat în str. 
Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie 
înregistrate că primite la societate cel mai târziu la 
data de 13.09.2015, ora 10:00. Formularele de vot care 
nu sunt primite la societăţii în termenele indicate nu 
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului 
şi majorităţii în A.G.O.A. În cazul în care ordinea de 
zi a adunării generale va fi completată / revizuită iar 
actionarii nu transmit împuternicirile speciale şi/ sau 
formularele de vot prin corespondenţă completate/ 
revizuite, documentele transmise anterior completării/ 
revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar 
pentru punctele din acestea care se regăsesc pe 
ordinea de zi completată/ revizuită. Materialele infor-
mative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi 
şi proiectul de hotărâre (disponibil în limba română şi 
în limba engleză), se vor află la dispoziţia acţionarilor 
la societate, în vederea consultării acestora, începând 
cu data de 14.08.2015, în zilele lucrătoare. Toate 
materialele pentru adunarea generală vor fi disponi-
bile şi pe pagină de internet a societăţii, la adresa 
www.conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/ Docu-
mente A.G.A.”- A.G.O.A. din 14.09.2015. 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., tel. 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

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 77140/11.08.2015. 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 
24, luna 08, anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se 
vinde prin licitație publică: - Spațiu comercial situat în Alexandria, str. București, bl. 
704 DE, parter, jud. Teleorman, proprietate ale debitorului S.C. Tes Com S.R.L., cu 
domiciliul fiscal în localitatea Alexandria, str. Av. Al. Colfescu, nr. 66, județul 
Teleorman, C.U.I. 6690813, preț de pornire a licitației (a II-a) 383.175 lei valoare 
totală (exclusiv TVA *). *) cota de TVA pentru vânzarea bunurilor mobile este de 
24% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 4, 
alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. - Creditori: 
A.J.F.P. Teleorman. 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 de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în 
ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei achitată în contul 
IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CF 4568128, deschis la Trezoreria Mun. 
Alexandria; - 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 organele fiscale 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, 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 0247.421168, int. 352.

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 Fizice. Anunțul privind 
vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Cotolan Ionica. 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 27 august 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică a-I-a, următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cotolan Ionica, cu 
domiciliul fiscal în jud. Giurgiu, Str. Murelor, nr. 3: Denumire bunuri imobile – descriere 
sumară: Teren intravilan în suprafață de 1.379 mp, situat în mun. Giurgiu, Drumul 
Stăneștiului, nr. F.N., jud. Giurgiu. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA): 15.600 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 
141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și 
completările ulterioare, este scutită de TVA "livrarea de către orice persoană a unei 
construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită". 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 în data de 26.08.2015, ora 16.30: oferte de 
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 
a licitației 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 418, la doamna Ilinca Nina.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 
confiscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 
20.08.2015, orele 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: Nr. lot, Denumire 
produs, Dimensiuni, Cantitate UM: Lotul 1, Sârmă fier beton SAE1008, 10 mm 
diametru, 2.800 kg; Lotul 2, Bare fier beton Gr460B, 18 mm diametru, 4.010 kg. Total: 
6.810 kg, la prețul de 1,50 lei/kg (prețul include TVA). Licitația se organizează pentru 
fiecare lot în parte, licitându-se întreaga cantitate din lotul respectiv. Participanții la 
licitație vor prezenta până la data de 20.08.2015, orele 12:00, următoarele: - cerere 
de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare la licitație, reprezentând 
10% din prețul de pornire a licitației, pentru lotul licitat; - împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română 
copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și 
legalizat; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 
respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală teritorială și 
certificat de atestare fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de 
licitație este de 0,05 lei/kg. Garanția de participare la licitație se va depune în contul 
A.J.F.P. Giurgiu, RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria Municipiului 
Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Bunurile pot fi vizionate zilnic la sediul 
SC Tec SRL (în calitate de depozitar), șos. Prieteniei, Giurgiu. Informații suplimentare 
se pot obține la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Giurgiu 
– Compartimentul Valorificări Bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 0246.216705 – 
interior 138.



13www.jurnalul.ro

ADUNĂRI GENERALE
Societatea Română de Fizică Medicală, prin Comi-
tetul Director, anunţă convocarea Adunării Generale, 
în data de 29 august 2015, ora 11.00, în Galaţi, Facul-
tatea de Ştiinţe, sala For Info, Str. Domnească, nr.111.

LICITAȚII
Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Proto-
colului de Stat” anunţă anularea licitaţiei din data de 
20 august 2015 ora 10 pentru apartamentele nr.5, 22 şi 
28, situate în str.Mihai Eminescu nr.82-88, sector 2, 
Bucureşti, poziţiile 1,2 şi 3 din anunţul publicat în data 
de 04.08.2015. 

SC Fast Prest Trading SRL Galaţi, C.U.I. 25467355, 
prin lichidator judiciar EXPERT AM SPRL, cu sediul 
în Galaţi, str. Plantelor, nr.7, desemnat în Dosar nr. 
8446/121/2013, scoate la vânzare prin licitaţie publică, 
în datele de: 13,20,27.08.2015, ora 13.00 următoarele 
bunuri la preţurile reduse cu 40% faţă de cele stabilite 
prin raportul de evaluare: presă de balotat verticală 
HSM V – PREST 818 Plus, preţ 14.754 lei, plus TVA, 
Autoutilitară Citroen Jumper (2007) preţ 6.030 lei, 
plus TVA. Ofertanţii vor achita până la ora licitaţiei 
contravaloarea Caietului de sarcini de 500 lei şi 
garanţia de 10% din preţul de vânzare. Prezentul 
anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi 
orice altă  persoană interesată în cauză. Relaţii supli-
mentare la telefon 0236/470525; 0722/654481.

Consiliul Local al comunei Borca, judeţul Neamţ, 
cod fiscal 2614139 cont RO50TREZ4945006 
XXX000055 deschis la Trezoreria Bicaz, tel/fax: 
0233-268.005, 0233.268.000, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare în ziua de 28 august 2015 
ora 09:00 în vederea închirierii următoarelor bunuri. 
– 14,40 mp spaţiu amplasat în corpul de clădire C al 
Liceului Teoretic “Mihail Sadoveanu”, din comuna 
Borca, judeţul Neamţ. – 8,81 mp spaţiu amplasat în 
corpul de clădire B al liceului theoretic “Mihail 
Sadoveanu “, din comuna Borca, judeţul Neamţ. 
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia 
oricărei perosane interesate pe support de hârtie la 
biroul contabilitate, achitând contracostul multi-
plicării acesteia. Data limită de depunere a cererilor 
de înscriere este de 27.08.2015, ora 15:00 într-un 
singur exemplar la sediul Primăriei Borca. Instanţa 
competenţă în soluţionarea litigiilor apărute este 
secţia de contencios administrativ a tribunalului 
Neamţ, localitatea Piatra Neamţ, Str. B-dul Repub-
licii nr. 16, telefon/fax 0233.021.22.94. Caietele de 
sarcini pot fi procurate contracost de la sediul 
Consiliului Local Borca, biroul contabilitate.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu organizează, în data de 01.09.2015, ora 10:00, 
la sediul companiei din Giurgiu, şos. Portului nr.1, 
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea 
suprafeţei de 1.800 mp teritoriu portuar, din Portul 
Calafat, judeţul Dolj. Închirierea teritoriului portuar 
se va face pentru desfăşurarea de activităţi portuare, 
prin licitaţie publică deschisă cu strigare în conformi-
tate cu prevederile: -H.G. nr. 520/1998 privind înfi-
inţarea C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi 
completată cu H.G nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr. 
22/1999 republicată, privind administrarea porturilor 
şi căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului public al stat-
ului, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport 
naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; 
-Ordinul M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regula-
mentului privind închirierea infrastructurii de trans-
port naval care aparţine domeniului public al statului 
şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de 
căi navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, în 
valoare de 100 lei, la care se adaugă T.VA, poate fi 
achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, 
şos.Portului, nr.1, începând cu data de 13.08.2015, iar 
ofertele pot fi depuse la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. 
Giurgiu din Municipiul Giurgiu, şos.Portului nr.1, 
până la data de 28.08.2015, ora 12:00. Precizăm că nu 
se percepe taxă de participare la licitaţie. In situaţia în 
care la data de 01.09.2015 procedura nu va fi final-
izată, licitaţia publică deschisă cu strigare se va relua 
în fiecare zi de luni, ora 10:00, până la atribuirea 
contractului de închiriere a suprafeţei de 1.800 mp 
teritoriu portuar, din Portul Calafat. Pentru această 
procedură ofertele pot fi depuse în zilele de marţi până 
vineri ora 12:00. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la telefon nr. 0246/213003, fax 021/3110521, 
e-mail patrimoniu @apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu organizează, în data de 01.09.2015, ora 11:30, 
la sediul companiei din Giurgiu, şos. Portului nr.1, 
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea 
suprafeţei de 20 mp teritoriu portuar, din Portul 
Călăraşi ( Comercial), judeţul Călăraşi. Închirierea 
teritoriului portuar se va face prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile: 
-H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. 
S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr. 596 
/ 13.05.2009 ; -O.G.nr. 22/1999 republicată, privind 
administrarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparţinând dome-
niului public al statului, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare ; -Ordinul M.T.I nr. 1286/2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea 
infrastructurii de transport naval care aparţine dome-

niului public al statului şi este concesionată adminis-
traţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare. 
Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care 
se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul 
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr.1, 
începând cu data de 13.08.2015, iar ofertele pot fi 
depuse la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Muni-
cipiul Giurgiu, şos.Portului nr.1, până la data de 
28.08.2015, ora 12:00. Precizăm că nu se percepe taxă 
de participare la licitaţie. In situaţia în care la data de 
01.09.2015 procedura nu va fi finalizată, licitaţia 
publică deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi de 
luni, ora 11:30, până la atribuirea contractului de 
închiriere a suprafeţei de 20 mp teritoriu portuar, din 
Portul Călăraşi ( Comercial). Pentru această proce-
dură ofertele pot fi depuse în zilele de marţi până 
vineri ora 1200.Informaţii suplimentare pot fi obţinute 
la telefon nr. 0246/213003, fax 021/3110521, e-mail 
patrimoniu@apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu organizează, în data de 01.09.2015, ora 1230, 
la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului nr.1, 
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea 
suprafeţei de 6 mp teritoriu portuar pe care se află 
platformă betonată, din Portul Cernavodă, judeţul 
Constanţa. Închirierea se va face prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile: 
-H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. APDF S.A. 
Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr. 596 / 
13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republicată, privind 
administrarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparţinând dome-
niului public al statului, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare; -Ordinul M.T.I nr.1286/2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea 
infrastructurii de transport naval care aparţine dome-
niului public al statului şi este concesionată adminis-
traţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare. 
Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care 
se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul 
C.N. APDF S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr.1, începând 
cu data de 13.08.2015, iar ofertele pot fi depuse la 
sediul C.N. APDF S.A. Giurgiu din Municipiul 
Giurgiu, şos.Portului nr.1, până la data de 28.08.2015, 
ora 1200. Precizăm că nu se percepe taxă de partici-
pare la licitaţie. In situaţia în care la data de 
01.09.2015 procedura nu va fi finalizată, licitaţia 
publică deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi de 

luni, ora 1230, până la atribuirea contractului de 
închiriere a suprafeţei de 6 mp teritoriu portuar pe 
care se află platformă betonată, din Portul Cernavodă. 
Pentru această procedură ofertele pot fi depuse în 
zilele de marţi până vineri ora 1200. Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute la telefon nr. 0246/213003, fax 
021/3110521, e-mail patrimoniu @apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu organizează, în data de 01.09.2015, ora 1300, 
la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului nr.1, 
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea 
suprafeţei de 1200 mp teritoriu portuar, din Portul 
Călăraşi ( Comercial), judeţul Călăraşi. Închirierea 
teritoriului portuar se va face prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile: 
-H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. 
S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr. 596 
/ 13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republicată, privind 
administrarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparţinând dome-
niului public al statului, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare; -Ordinul M.T.I nr. 1286/2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea 
infrastructurii de transport naval care aparţine dome-
niului public al statului şi este concesionată adminis-
traţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare. 
Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care 
se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de la sediul 
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr.1, 
începând cu data de 13.08.2015, iar ofertele pot fi 
depuse la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Muni-
cipiul  Giurgiu, şos.Portului nr.1, până la data de 
28.08.2015, ora 1200. Precizăm că nu se percepe taxă 
de participare la licitaţie. In situaţia în care la data de 
01.09.2015 procedura nu va fi finalizată, licitaţia 
publică deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi de 
luni, ora 1300, până la atribuirea contractului de 
închiriere a suprafeţei de 1200 mp teritoriu portuar, 
din Portul Călăraşi (Comercial). Pentru această proce-
dură ofertele pot fi depuse în zilele de marţi până 
vineri ora 1200. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la telefon nr. 0246/213003, fax 021/3110521, 
e-mail patrimoniu @apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu organizează, în data de 02.09.2015, ora 1100, la 
sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului nr.1, licitaţie 
publică deschisă cu strigare pentru închirierea 

ANUNŢURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. 
Nr. 315446 din 11-08-2015. Dosar de executare nr. 32510/ 2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile, data 11 august 2015. 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 
25 august 2015, orele 12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 121, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Vasilescu 
Claudius Dan, cu domiciliul în localitatea Slobozia, jud. Ialomița, B-dul. Unirii, bl. 
E18 bis, sc. B, ap. 28, et. 1: Denumirea bunului imobil: 1. Apartament în suprafață 
utilă de 66 mp, compus din 3 camere și dependințe, situat în Slobozia, str. Lacului, 
bl. U15, sc. A, ap. 36, et. 8. Preț de evaluare exclusiv TVA: 155.000 lei. Cota TVA: 
scutit. Licitația se află la primul termen. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este 24%, scutit în conformitate cu prevederile art. 141, 
alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare 
și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Pentru participarea 
la licitație, ofertanții depun în plic închis, până cel târziu în data de 24 august 2015, 
ora 10.00, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în 
contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria 
Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
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; pentru persoanele fizice străine copie pașaport, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate 
participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. c) 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 0243.237140, 
interior 177, 184.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna august ziua 27. În temeiul art. 158, alin. (1) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27, luna august, 
anul 2015, ora 13.00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin 

 licitație,următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Nicula Georgica - Iulian, 
cu domiciliul fiscal în localitatea Milcovățu, str., nr., bl., sc., etaj, ap., cod de identificare 
fiscală CNP: 1800826235472. Licitația a-II-a: Autoturism, marca BMV, tipul 390 L, 
VC31, culoare - negru, an de fabricație 2006, număr de identificare 
WBAVC31090VC60090, serie motor 91536360, număr de înmatriculare GR-04-UZY, 
numărul cărții de identitate a vehiculului F-705815, deținut în baza Facturii nr. 
09030374/27.02.2009, emisa de BRD Sogelease IFN S.A., la prețul de 8410,71 lei. 
Prețul de pornire al licitației este de 13.575 lei, fără TVA. *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 0%/ neimpozabil în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului 
VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările 
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; 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 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. 169-170 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 0246.278023.
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suprafeţei de 2730 mp teritoriu portuar pe care se află 
platformă betonată, din Portul Călăraşi (Comercial), 
judeţul Călăraşi. Închirierea se va face prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare în conformitate cu preve-
derile: -H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. 
A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G 
nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republicată, 
privind administrarea porturilor şi căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public al statului, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi 
şi pe căile navigabile interioare; -Ordinul M.T.I nr. 
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 
închirierea infrastructurii de transport naval care 
aparţine domeniului public al statului şi este conce-
sionată administraţiilor portuare şi/sau de căi naviga-
bile interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 
100 lei, la care se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată 
de la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, şos.Portului, 
nr.1, începând cu data de 14.08.2015, iar ofertele pot fi 
depuse la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Muni-
cipiul  Giurgiu, şos.Portului nr.1, până la data de 
31.08.2015, ora 15:00. Precizăm că nu se percepe taxă 
de participare la licitaţie. In situaţia în care la data de 
02.09.2015 procedura nu va fi finalizată, licitaţia 
publică deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi 
marţi, ora 1100, până la atribuirea contractului închir-
iere a suprafeţei de 2730 mp teritoriu portuar pe care 
se află platformă betonată, din Portul Călăraşi 
(Comercial), judeţul Călăraşi. Pentru această proce-
dură ofertele pot fi depuse în zilele de miercuri până 
vineri ora 1200. Informaţii suplimentare pot fi obţinute 
la telefon nr. 0246/213003, fax 021/3110521, e-mail 
patrimoniu @apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu organizează, în data de 02.09.2015, ora 1300, 
la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului nr.1, 
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închir-
ierea suprafeţei de 500 mp teritoriu portuar, din 
Portul Moldova Veche, judeţul Caraş Severin. Închir-
ierea teritoriului portuar se va face prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare în conformitate cu 
prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea 
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi completată 
cu H.G nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republi-
cată, privind administrarea porturilor şi căilor navi-
gabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 

aparţinând domeniului public al statului, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căile navigabile interioare; -Ordinul 
M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului 
privind închirierea infrastructurii de transport naval 
care aparţine domeniului public al statului şi este 
concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi 
navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, în 
valoare de 100 lei, la care se adaugă T.VA, poate fi 
achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.  S.A. Giurgiu, 
şos.Portului, nr.1, începând cu data de 14.08.2015, iar 
ofertele pot fi depuse la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. 
Giurgiu din Municipiul Giurgiu, şos.Portului nr.1, 
până la data de 31.08.2015, ora 15:00. Precizăm că nu 
se percepe taxă de participare la licitaţie. In situaţia 
în care la data de 02.09.2015 procedura nu va fi final-
izată, licitaţia publică deschisă cu strigare se va relua 
în fiecare zi de marţi, ora 13:00, până la atribuirea 
contractului de închiriere a suprafeţei de 500 mp 
teritoriu portuar, din Portul Moldova Veche, judeţul 
Caraş Severin. Pentru această procedură ofertele pot 
fi depuse în zilele de miercuri până vineri ora 12:00. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon nr. 
0246/213003, fax 021/3110521, e-mail patrimoniu@
apdf.ro.

Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Pitesti, Piaţa 
Vasile Milea, nr. 1, telefon 0248/217.800, fax 
0248/220137, CUI 4229512, organizează in ziua de 
15.10.2015 ora 16.00, la sediul institutiei, licitaţie 
publica cu strigare in vederea vanzarii unor spatii cu 
destinatie medicala, situate in incinta Policlinicii 2 
Pitesti, judetul Arges, in conditiile O.U.G. nr.68/2008 
privind vanzarea spatiilor proprietate privata a 
statului sau unitatilor administrativ – teritoriale cu 
destinatia de cabinete medicale , precum si a 
spatiilor in care se desfasoara activitati conexe 
actului medical, dupa cum urmeaza: 1. Cabinet 
ORL format din: - 1/2 din cabinetul in suprafata de  
17,11 mp, - 1/4 din grupul sanitar in suprafata de 
13,20 mp; - spatii comune - 4,60 mp; - teren aferent 
- 2,48 mp. Menţiune: cabinetul ORL funcţionează în 
sistem tură-contratură.2. Spatiu depozitare format 
din: - suprafata spatiului - 8,40 mp; - spatii comune 
– 3,28 mp; - teren aferent – 1,95 mp. Sunt consid-
erate documente necesare pentru participarea la 
licitaţie: A. pentru persoane juridice: a) copii de pe 
certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul regis-

trului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de 
pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certifi-
catul de înregistrare fiscalã; b) scrisoare de bonitate 
financiarã, eliberatã de o bancã comercialã românã; 
c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor 
fiscale cãtre bugetul general consolidat, prin prezen-
tarea unui certificat de atestare fiscalã, eliberat de 
organul fiscal competent; d) declaraţie pe propria 
rãspundere a reprezentantului legal al persoanei 
juridice, din care sã rezulte cã aceasta nu se aflã în 
litigii, reorganizare judiciarã sau faliment; e) 
declaraţie pe propria rãspundere, din care sã rezulte 
cã nu este beneficiarul unui alt contract de 
cumpãrare, în condiţiile OUG nr. 68/2008; f) împut-
ernicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al 
persoanei juridice; g) garanţia de participare la lici-
taţie  h) taxa de participare la licitaţie. B. pentru 
furnizorii de servicii medicale persoane fizice: a) 
copie de pe actul de identitate; b) copie de pe autor-
izaţia de funcţionare eliberatã de autoritatea compe-
tentã sau de pe actul legal de constituire, dupã caz, 
din care rezultã cã are obiect unic de activitate 
furnizarea de servicii medicale, cu sau fãrã activitãţi 
conexe acestora; c) dovadã privind achitarea tuturor 
obligaţiilor fiscale cãtre bugetul general consolidat, 
prin prezentarea unui certificat de atestare fiscalã, 
eliberat de organul fiscal competent; d) declaraţie pe 
propria rãspundere, din care sã rezulte cã nu este 
beneficiarul unui alt contract de cumpãrare, în 
condiţiile OUG nr. 68/2008; e) garanţia de partici-
pare la licitaţie; f) taxa de participare la licitaţie. 
Garanţia de participare va fi constituita in cuantum 
de 1800 lei. Taxa de participare este de 650 lei. Data 
limită pentru depunerea documentelor pentru 
participarea la licitatie este 14.10.2015, orele 10,00. 
Documentele se depun la sediul Consiliului Jude-
tean Arges Piata V. Milea nr. 1, la Secretariatul 
Comisiei de vanzare, etaj V, cam. 212. Comisia 
verificã, în prezenţa ofertanţilor, existenţa tuturor 
documentelor de participare solicitate. Comisia 
verificã şi analizeazã ulterior documentele de partic-
ipare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista 
cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care include toţi 
potenţialii cumpãrãtori care au depus documentaţia 
completã de participare la licitaţie, şi o va afişa la 
locul desfãşurãrii licitaţiei, cu cel puţin o orã înainte 
de ora de incepere. Pentru relatii suplimentare: la 
tel. 0248217800, int. 115 si 198.

Administraţia Naţională “Apele Române”- Adminis-
traţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.
Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel.0234 
541646, fax 0234 510050, în calitate de unitate loca-
toare, anunţă: organizarea în zilele de 1 şi 2 septembrie 
2015 a licitaţiilor publice cu ofertă în plic închis privind 
închirierea de bunuri imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza judeţelor Neamţ, Vrancea, 
Iaşi, Bacău, Suceava şi Botoşani. Închirierea are ca 
scop înlăturarea materialului aluvionar (exploatare 
agregate minerale) pentru asigurarea scurgerii optime 
în albie. Durata închirierii este de 2 ani. Garanţia de 
participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru fiecare dintre 
următoarele bunuri imobile, licitaţiile urmând a se 
derula pe parcursul a două zile, astfel: In data de 1 
septembrie 2015. Judeţul Neamţ - Râu Bistriţa- 
Brăşăuţi/ Dumbrava Roşie / 10.000 mp; Zăneşti / 
Zăneşti / 52.000 mp; Roznov amonte pod / Piatra 
Şoimului - 50.000 mp. Râu Moldova - Pildeşti 
Gherăeşti / Cordun - 28.000 mp. Judeţul Vrancea- Râu 
Putna Aval Răchitosu / Garoafa - 17.260 mp; Răchi-
tosu / Garoafa / 7.451 mp. Râu Zăbala  Poieniţa / 
Năruja / 9.682 mp. Râu Rm.Sărat Troiţa-Puieşti / 
Puieşti / 10.229 mp. Judeţul Iaşi- Râu Siret - Butea 
aval / Răchiteni / 20.000 mp. Râu Moldova Boureni 
aval / Moţca / 38.000 mp. In data de 2 septembrie 2015. 
Judeţul Bacău. Râu Siret - Aval baraj Bereşti Sascut / 
Tătărăşti - 15.000 mp / Onişcani-Serbăneşti / Filipeşti şi 
Icuşeşti - 33.000 mp. Tudora amonte / Prăjeşti şi 
Săuceşti - 15.000 mp. Râu Tazlău - Livezi / Livezi / 
10.000 mp. Râu Popeni - Popeni / Căiuţi /  6.000 mp / 
Judeţul Suceava - Râu Siret -  Poiana 2 / Dolhasca / 
27.300 mp /  Corni Ţigăneasa / Fântânele / 15.000 mp; 
Râu Moldova Praxia aval LEA / Fântâna Mare / 
22.928 mp. Râu Suceava - Măgheruş / Frătăuţii Noi / 
14.000 mp. Milişăuţi 1 / Milişăuţi / 22.500 mp. Râu 
Suceviţa - Milişăuţi-confl.râu Suceviţa  / cu Suceava / 
Milişăuţi / 8.000 mp. Judeţul Botoşani. Râu Siret - 
Abacip Găinoaia/ Cândeşti / 10.000 mp. De asemenea, 
tot la data de 2 septembrie 2015 vor fi scoase la licitaţie 
următoarele suprafeţe de teren situate în albiile minore 
ale râurilor: 330,00 mp teren albie minoră râu Dorna, 
în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, la preţul 
minim de 1,03 lei/mp/lună (respectiv 340,00 lei/lună)  
fărăTVA, garanţia de participare fiind de 408,00 lei, în 
scopul realizării lucrărilor de captare a apei pentru 
alimentarea cu apă a tunurilor de zăpadă, pentru o 
durată de 10 ani; 1.000,00 mp teren albie minoră râu 
Trebeş, în municipiul Bacău, judeţul Bacău, la preţul 
minim de 1,20 lei/mp/lună (respectiv 1.200,00 lei/lună) 
fărăTVA, garanţia de participare fiind de 1.440,00 lei, 
în scopul amenajării unei parcări pentru mijloace de 
transport în comun, pe o perioadă de 10 ani. Garanţia 
de participare poate fi constituită sub forma unei 
scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din 
România în favoarea unităţii locatoare sau a unui 
ordin de plată, confirmat prin extras de cont, în contul 
RO51TREZ0615005XXX013935 - Trezoreria Bacău, 
CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt precizate 
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse astfel: 
Pentru bunurile imobile licitate în data de 01.09.2015, 
oferta va fi depusă în data de 01.09.2015până la ora 9, 
plicurile urmând a fi deschise în aceeaşi zi la ora 10; 
Pentru bunurile imobile licitate în data de 02.09.2015, 
oferta va fi depusă în data de 02.09.2015până la ora 9, 
plicurile urmând a fi deschise în aceeaşi zi la ora 10. 
Caietul de sarcini, în valoare de 1.050,00 lei, poate fi 
achiziţionat de la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Siret - birou Patrimoniu sau cu ordin de plata în 
contul RO 69TREZ 061502201X013928 - Trezoreria 
Bacău CIF: RO18264854, începând cu data de 
13.08.2015 şi până în ziua anterioară desfăşurării lici-
taţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de 
zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este 
postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la rubrica 
anunţuri - licitaţii active.

PIERDERI
Pierdut chitanţier seria AQC nr.1966800-1966850, 
chitanţele cu numerele cuprinse între 1966823-
1966850. Se declară nule.

Pierdut Certificat constatator emis pentru sediul social 
al PFA State Laurenţiu Florin, CIF 29006621.

Pierdut card tahograf eliberat de ARR Argeş, pe 
numele Bălăşan Marin, domiciliat în Leordeni, jud. 
Argeş. Se declară nul.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator 
judiciar a debitoarei SC Combilav SRL cu sediul în 
Municipiul Craiova, Str. Caracal Nr. 77, Judeţul Dolj, 
J16/2338/2005, CUI 18158098, declară certificatul de 
înmatriculare și statutul/anexele pierdute/nule.

Pierdut Act concesiune nr. 157/1999 pe numele Dobrea 
Vasile din Cimitirul „Veşnicia” Griviţa, declar nul.

Pierdut formular de girant cu datele personale ale 
Popescu Adina Cristina. Îl declar nul.

Pierdut certificat constator PFA Murgu Dumitru. Il 
declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 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 a-III-a. Data publicării: 12.08. 2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 august 
2015, ora 12.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Optim Trans SA, CUI 
935256, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, jud. Dâmbovița: Raport de evaluare nr. 
38279/19.03.2015 a proprietății imobiliare tip nerezidențial “ Autogară”, descrierea proprietății conform Carte Funciară, partea I-
a: Proprietatea evaluată este situata în Găești, strada Vladimir Streinu (fosta strada Gării), nr. 6, pct. “Autogară”, jud. Dâmbovița 
și este compusă din: teren intravilan curți construcții în suprafață de 7.409 mp, cu nr. cadastral 1506, Carte Finciară nr. 70510, 
regim juridic, drept deplin de proprietate pe care se află costrucțiile: C1 – Stație alimentare carburanți; C2 - WC; C3 - Magazie; C4 
- Autogară; C5 - Peron acoperit. Construcțiile C1 și C5 nu au aport la valoarea de piață întrucât nu au sistemul constructiv al unei 
clădiri. Regimul juridic al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului 
de proprietate seria MO9 nr. 0131/21.07.1994, emis de Ministerul Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991, înscris 
la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, cu nr. cadastral 1506, Carte Funciară 70510. Alte detalii tehnice și de 
informare în Raportul de Evaluare nr. 38279/19.03. 2015 care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Prețul de pornire pentru a 
treia licitație este de 253.791 lei (exclusiv TVA) și reprezintă prețul de evaluare diminuat cu 50% conform art. 162 și 163 din OG 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sarcini: conform extras de 
Carte Funciară partea a-III-a, proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5546/02.02.2011, emis de A.F.P. Găești. 
Licitația va fi organizată la sediul S.F.O. Găești din localitatea Găești din strada Cuza Vodă, Bl. 30, Parter, județul Dâmbovița. Cota 
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cotă de 24%, este scutit de TVA (nu se calculează TVA la vânzare), 
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. 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 licitație. 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; - toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada , emisă 
de organele fiscale, (locale și ANAF) 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 identitate; - pentru persoane fizice străine, copie de pe pașaport. Prețul de pornire pentru a 
treia licitație este 253.791 lei și reprezintă prețul de evaluare diminuat cu 50%. 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 din localitatea 
Târgoviște. 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 restituie 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: D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Găești. Sarcini: P.V. de 
sechestru nr. 5546/02.02.2011.


