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OFERTE SERVICIU

ANACONDA SECURITY FORCE anga-
jează URGENT personal pentru PAZĂ şi 
INTERVENŢIE pentru zona BUCUREŞTI, 
OTOPENI, CORBEANCA, CHITILA. 
Relaţii la tel. 0742.102.851 şi 021.352.02.46.

Primăria comunei Olteneşti, judeţul Vaslui, 
organizează concurs în conformitate cu prevede-
rile H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea postului 
contractual de manager RECL în cadrul 
Compartimentului Reţeaua electronică a comu-
nităţii locale, studii medii, fără condiţii de 
vechime. Concursul va avea loc în data de 17 
august 2015(ora 12.00)- proba scrisă şi 18 august 
2015 (ora 12.00)- interviul, la sediul primăriei. 
Dosarele de concurs se pot depune până la data 
de 07.08.2015. Date suplimentare la secretarul 
comunei- 0235485017

Primăria comunei Salatrucel organizează în 
perioada 24.08.2015-26.08.2015 la sediul Primă-
riei comunei Salatrucel concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacanţe Guard (femeie de 
serviciu), în cadrul ,,Compartimentului Admi-
nistrativ”, pe durata nedeterminată cu contract 
individual de muncă, normă întreagă, post unic, 
din aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Salatrucel. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei comunei Salatrucel, judeţul 
Vâlcea, în zilele de 24.08.2015, ora 10,00-proba 
scrisă şi în data de 26.08.2015, ora12,00 inter-
viul. Dosarul de înscriere va conţine actele 
prevăzute în H.G. nr. 286/2011,art.6, iar condi-
ţiile generale de participare la concurs, ce sunt 
cele prevăzute la art.3 din acelaşi act normativ. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-domiciliul stabil în comuna Salatrucel, sat 
Salatrucel; -studii: minim 10 clase + şcoală 
profesională/ studii medii; -vechime în muncă: 
minim 3 ani. Dosarele de înscriere la concurs se 
vor depune până în data de 24.07.2015, ora 
16.00, la secretariatul Primăria comunei 
Salatrucel. Condiţiile de participare la concurs 
şi biliografia sunt afişate la sediul Primăriei 
comunei Salatrucel şi pe site-ul instituţiei, la 
adresa www.primariasalatrucel.ro. Relaţii supli-
mentare  la  sed iu l  ins t i tuţ ie i ,  t e lefon 
0250/750.031sau 0350/417889.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
Universitate, apartament 50 mp, semideco-
mandat, 2/8, Km.0, posibil spatii birouri firma. 
0754.849.562. 

CITAȚII
Domnul Oniga Ovidiu este chemat în instanţă 
de doamna Oniga Alina, la Judecătoria din 
comuna Podu- Turcului, judeţul Bacău, ora 
8.00, pe data de 06 August 2015 şi pe data de 3 
Septembrie 2015 în aceeaşi instanţă la ora 8.00 
în procesul de divorţ dintre Oniga Alina, recla-
mant şi Oniga Ovidiu, reclamat.

DIVERSE
Câştigătorul tombolei C&A Customer Experi-
ence, în urma extragerii din luna Iunie 2015, 
premiu ce constă într-un voucher în valoare de 
2.000RON, este dna Mariana Butan.

Judecătoria Bicaz, în Dosarul 645/188/2014, 
având ca părţi pe Apetrei Ioan în calitate de 
pârât, şi pe SC E.ON Energie România SA în 
calitate de reclamant, având ca obiect cerere de 
valoare redusă, prin Sentinţa civilă nr. 83/CC/ 
26.02.2015, hotărăşte: Admite cererea formu-
lată de reclamanta E.ON Energie România 
S.A., cu sediul în Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 
12, judeţul Mureş, cu sediu procedural ales în 
Iaşi, str. Stihi, Bloc Stihi, judeţul Iaşi, în 
contradictoriu cu pârâtul Apetrei Ioan, cu 
domiciliul în localitatea Savinesti, str. Tinere-
tului, Bl. TI, Ap. 21, judeţul Neamţ. Obligă 
pârâtul să achite reclamantei suma totală de 
7423,31 lei, defalcată după cum urmeaza: 
6845,63 lei reprezentând contravaloare facturi 
energie electrică consumată şi neachitate şi 
577,68 lei reprezentând majorări de întârziere 
aferente. Obligă pârâtul să achite reclamantei 
suma de 200 lei, cu titlul de cheltuieli de jude-
cată. Executorie. Cu apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. Cererea se depune la 
Judecătoria Bicaz. Pronunţată în şedinţa 
publică azi, 26.02.2015.

SOMAȚII
Somaţie emisă în temeiul dispoziţiilor încheierii 
din 18.06.2015, pronunţate în dosarul nr. 
1260/740/2015. Prin prezenta se aduce la cunoş-
tinţa celor interesaţi că în baza dispoziţiilor art. 
1050 – 1051 Noul Cod de procedură civilă, 
Barbu Nicolae, domiciliat în comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, a introdus la Judecătoria 
Alexandria, judeţul Teleorman, acţiune care 
face obiectul dosarului nr. 1260/740/2015, prin 
care a solicitat ca instanţa să constate că a 
dobândit prin uzucapiune (de 30 de ani) dreptul 
de proprietate asupra suprafeţei de 176 mp de 
teren intravilan, ce se întregeşte cu suprafaţa de 
1000 mp, imobil situat în comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, având următoarele vecină-
tăţi: la R – Toma Ioan, la A – Moraru Iancu, la 
MN – Florian Canoi şi la MZ – Drum comunal. 
Orice persoană interesată este somată ca în 
termen de 6 luni de la afişarea şi publicarea 
prezentei somaţii să formuleze opoziţie la 
cererea de uzucapiune a reclamatului Barbu 
Nicolae la Judecătoria Alexandria. În caz 
contrar, se va proceda la judecarea cererii.
Somaţia face parte integrantă din încheierea 
pronunţată de Judecătoria Alexandria la data 
de 18.06.2015, în dosarul nr. 1260/740/2015. 

LICITAȚII
Penitenciarul Colibaşi organizează în data de 
22.07.2015 ora 10:00 la sediul aflat în localitatea 
Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1, judeţul Argeş, lici-
taţie publică cu strigare, pentru închirierea unui 
teren cu o suprafaţă de 38 mp., situat în incinta 
penitenciarului, în vederea amenajării unui 
punct comercial destinat persoanelor private de 
libertate şi personalului unității. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 33 lei/mp/lună. 
Garanţia de participare este de 301 lei. Docu-
mentaţia de atribuire se poate obţine gratuit de 
la sediul Penitenciarului Colibaşi pe bază de 
solicitare scrisă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0248/260802. 

SC Local Urban SRL  Turnu Măgurele, cu sediul 
în str. Republicii , nr. 2, judeţul Teleorman, cod 
poştal 145200, CUI 30055849;  J34/168/2012 , 
telefon /fax 0247411895, e-mail: localurban@

yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice 
deschisă, cu strigare, pentru închirierea unor 
spaţii medicale situate în incinta imobilului 
Policlinica Municipală Turnu Măgurele,  pentru 

care nu sunt depuse solicitări de cumpărare. 
Caietele de sarcini se pot cumpăra în urma soli-
citării scrise, de la sediul nostru din str. Repu-
blicii, nr. 2, etaj 3, camera 5- contravaloarea 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitația a-III-a. Anul 2015, luna Iulie, ziua 29, ora 12.00. 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 29, luna Iulie, anul 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului CN APDF Giurgiu SA, cu domiciliul fiscal în loc. Giurgiu, șos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, cod de 
identificare fiscală RO 1284717. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor indica drepturi reale și sarcini care grevează 
bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: 24%. 1). Ponton de acostare și 
supraveghere nr. 3729, nr. inventar – 2191, lungimea construcției – 24 m, lățimea de construcție – 12 m, înălțimea de construcție - 
2,75 m, distanța intercostală – 0,50 m, pescaj minim - 0,94 m, deplasament – 250 t, nr. maxim persoane la bord – 80, starea tehnică - 
activul este complet, în stare bună, în stare de flotabilitate, 320.391 lei, 76.894 lei; 2). Construcție plutitoare (ponton dormitor) nr. 
1915, nr. inventar – 3017, lungimea construcției – 24 m, lățimea construcției – 12 m, înălțimea construcției - 2,75 m, distanța 
intercostală - 0,50 m, pescaj minim - 0,94 m, deplasament – 250 t, nr. maxim de persoane la bord – 80, starea tehnică – activul este 
complet, în stare bună, în stare de flotabilitate, reparații tâmplarie și mobilier în 2007, reparații ponton în 2008, îmbunătățiri aduse/ 
dotari/ accesorii/ centrală termică PD 3133, masă scaune și mobilier din lemn masiv, parchet în dormitoare și sala de conferință, 
instalații sanitare de calitate superioară în spațiile umede, gresie, faianță, 291.991 lei, 70.078 lei. Total: 612.382 lei. 146.972 lei. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 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 ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de 
cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea 
silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București nr. 12, județul Giurgiu, 
etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 
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 0246.216705, int. 
312, persoană de contact: Obreascu Elena.

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 pentru bunuri imobile (Licitația I-a). Anul 2015 luna Iulie ziua 31. 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 31, luna Iulie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Giurgiu, str. 
București nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului SC Panfilo SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Vedea, județul 
Giurgiu, cod de identificare fiscală 18228940: a) locuință + anexă + teren (850 mp), 
situat în localitatea Vedea, județul Giurgiu, preț de pornire al licitației 25.800 lei 
(exclusiv TVA *); b) teren intravilan arabil (2.152 mp) situat în localitatea Vedea, 
județul Giurgiu, preț de pornire al licitației 11.900 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă 
pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este 24%. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt 
grevate de sarcini. 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 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 și la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.
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caietului de sarcini este de 25 Lei. Şedinta 
publică de deschidere a primei şedinţe de licitaţie 
va avea loc în data de 31.07.2015, ora 10:00 la 
sediul societăţii. Termenul limită de depunere a 
cererii şi documentaţiei pentru înscrierea la lici-
taţie este 30.07.2015, ora  16:00. În situaţia 
neprezentării a minim doi solicitanţi la primul 
termen al licitației , se va organiza o altă şedinţă 
de licitaţie în data de 14.08.2015, la ora 10:00, la 
sediul societăţii, iar cererea de înscriere şi docu-
mentaţia aferentă se vor putea depune până la 
13.08.2015, ora 16:00.

1. Date identificare achizitor Societatea Fise 
Electrica Serv S.A -SISE  Electrica Transilvania 
Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17 
A, CUI 14493251, tel.: 0372/680372, fax: 
0268/305504, achiziționează „Cablu de energie 
cu izolație şi mantă de PVC – CYY-F”, Cod 
CPV 31310000-2 –Cabluri de distribuție; în 
cantitățile şi condițiile prevăzute în documen-
tația de atribuire; 2. Procedura aplicată: „Lici-
tație deschisă”. Prezenta nu este o procedură de 
achiziții publice, ci se derulează conform proce-
durii de achiziții interne a Societății Fise Elec-
trica Serv SA; 3. Împărțire pe loturi: NU; 4. Nu 
se acceptă oferte alternative; 5. Locul de livrare a 
produselor: DDP beneficiar depozitul SISE Tran-
silvania Sud –SSE Sibiu, str. Uzinei nr. 1-7, Sibiu; 
6. Natura şi cantitatea produselor ce se vor 
achiziționa: „Cablu de energie cu izolație şi 
mantă de PVC – CYY-F 5x6 mmp”, cantitate 
9.000 ml; 7. Durată contract: 3 luni de zile. 
Termenul de livrare: max. 20 zile de la data soli-
citării ferme a achizitorului; 8. a. Data limită de 
primire a ofertelor: 29.07.2015, ora 09.00. Data 
deschiderii ofertelor: 29.07.2015, ora 10.00; 8. b. 

Adresa la care se depun ofertele: sediul 
SISE Electrica Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat general; 8. 
c. Limba de redactare a ofertelor: limba română; 
9. Modalităţile de finanţare: surse proprii; 10. 
Criterii de calificare conform prevederilor din 
Fişa de date; 11. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor; 
12. Criteriul de atribuire a contractului: „prețul 
cel mai scăzut”;  13. Garanție de participare: 
conform Documentație de atribuire; 14. Docu-
mentația de atribuire costa 150 lei, fără TVA, 
procurată de la sediul achizitorului. Persoane de 
contact: Mihaela Hosu: mihaela.hosu@ts.electri-
caserv.ro. 

S.C. Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după cum urmează: 
ACTIVUL NR.1: spatiu comercial situat in 
Mun. Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl. F2-1, sc.A,B, 
jud. Iasi , cu aria construita de 187,28 mp. si aria 
utila  de 173,23 mp., inscris in Cartea Funciară 
sub nr. 55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.
com./1/2 si Cartea Funciara nr.23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei 
este de 470.242,50 lei (fara TVA) ( 50% din 
valoarea de evaluare). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la 
data de 16.07.2015, ora 15.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. 
Iaşi, în data de 17 iulie 15.00, şi se va desfăşura 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale regulamen-
tului de vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 29.04.2015. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile Regulamen-
tului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Regulament ce poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul de organi-
zare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, 
o garantie de participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia 
se va depune in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru participarea la lici-
taţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie 
la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la data de 
17.07.2015 ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890, 
Fax 0232/240890. C.I.I. Pohrib Ionela. 

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie al 
Petrotel- Lukoil S.A. cu sediul în Ploieşti, Str. 
Mihai Bravu nr. 235, nr. de ordine în Registrul 
Comerţului Prahova J29/111/1991, C.U.I. 
1350659, atribut fiscal “R”, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 
17.08.2015, ora 11, la sediul societăţii cu urmă-
toarea ordine de zi: Având în vedere faptul că 
Lukoil Europe Holdings BV a subscris un număr 
de 39.510.158 acţiuni la o valoare de emisiune de 
24,5 RON şi a plătit 217.772.524,41 Euro, repre-
zentând 967.998.871,00 RON la cursul Băncii 

Naţionale a României din data de 28.05.2015 de 
1  Euro= 4 ,4450  euro /RON,  d in  care : 
-98.775.395RON, respectiv 22.221.686,16 Euro, 
reprezintă valoarea nominală a acţiunilor 
subscrise; şi -869.223.476RON, respectiv 
195.550.838,25 Euro reprezintă valoarea 
primelor de emisiune, se propune: 1. Majorarea 
capitalului social al S.C. Petrotel- Lukoil S.A. cu 
suma de 967.998.871,00 RON, respectiv, 
217.772.524,41 Euro, reprezentând valoarea 
nominală a unui număr de 39.510.158 acţiuni 
subscrise şi plătite integral, conform legii, de 
acţionarul majoritar Lukoil Europe Holdings BV 
inauntrul termenului de preferinţă, prin aport în 
numerar. 2. Anularea unui număr de 1.178.842 
acţiuni având o valoare de emisiune de 24,5 
RON emise conform Hotărârii Adunării Gene-
rale  Extraordinare  a  Acţ ionar i lor  nr. 
1/23.04.2015 rămase nesubscrise de către acţio-
nari inauntrul termenului de preferinţă. 3. 
Aprobarea, subsecventa aprobării propunerilor 
înscrise la Punctele 1 si 2 de mai sus, a modifi-
cării art.7.1. din Actul constitutiv al societăţii 
acesta urmând a avea următorul conţinut: 
“Capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat 
integral, este în suma de 554.067.692,5 RON, 
divizat în 221.627.077 acţiuni nominative în 
valoare nominală de 2,5 RON. Capitalul social 
este structurat astfel: -Lukoil Europe Holdings 
B.V. deţine 216.350.787 acţiuni, în valoare totală 
de 540.876.967,5 RON, reprezentând 97,6192% 
din capitalul social; -Alţi Acţionari deţin 
5.276.290 acţiuni, în valoare totală de 13.190.725 
RON, reprezentând 2,3808% din capitalul 
social.” 4. Mandatarea dlui. Andrey I. Bogdanov 
–administrator, pentru încheierea şi semnarea în 
numele şi pentru acţionari a Actului Constitutiv 

actualizat în mod corespunzător, al societăţii. 
5. Propunerea ca Petrotel- Lukoil S.A. să nu 
se dizolve, în conformitate cu prevederile art. 
153 indice 24 din Legea nr. 31/1990. 6. 
Mandatarea dlui. Andrey I. Bogdanov pentru 
îndeplinirea condiţiilor de formă şi publici-
tate prevăzute de lege pentru aducerea la 
îndeplinire a acestei hotărâri. La Adunarea 
Generală Extraordinară pot participa acţio-
narii S.C. Petrotel- Lukoil S.A care sunt 
înscrişi în Registrul acţionarilor ţinut de S.C. 
Depozitarul Central S.A. la data de 
07.08.2015. Participarea acţionarilor se poate 
face personal sau prin reprezentanţi– acţio-
nari sau terţe persoane. În cazul în care  acţi-
onarul va fi reprezentat prin altă per- 
soană- acţionar sau terţă persoană, atunci 
reprezentarea se va face în temeiul unei 
procuri speciale. Formularele de procură 
specială pot fi ridicate de la sediul societăţii şi 
vor fi depuse în original, după completare şi 
semnare, cu 48 de ore înainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor. 
Accesul acţionarilor se face pe baza buleti-
nului/ cărţii de identitate, a procurii speciale 
sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor 
legali. Dacă la data de 17.08.2015, ora 11 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor nu îndeplineşte condiţiile de întrunire, ea 
se va reconvoca în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi, la data de 18.08.2015, la aceeaşi 
oră. Materialele privitoare la punctele de pe 
ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul societăţii situat în Ploieşti, Str. 
Mihai Bravu nr. 235, Oficiul Juridic (între 
orele 9.00-15.00), începând cu data publicării 
prezentului convocator. La cerere, acţiona-
rilor li se vor elibera la sediul societăţii, pe 
cheltuiala lor, copii de pe aceste documente; 
sumele percepute pentru eliberarea de copii 
nu vor depăşi costurile administrative impli-
cate de furnizarea copiilor. Consiliul de 
Administraţie al S.C. Petrotel- Lukoil S.A., 
prin mandatar Andrey I. Bogdanov– membru 
al Consiliului de Administraţie.

PIERDERI
BCR Leasing IFN S.A., având J40/3213/2001, 
C.U.I. RO 13795308, cu sediul în Bucureşti, 
Piața Alba Iulia nr.8, bl. 17, declară pierdut 
Certificatul constatator al Agenției Bacău a 
BCR Leasing IFN S.A. eliberat la data de 
07.11.2005 de Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

S.C. Santrans Cargo S.R.L., C.U.I. 34652203, 
cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Stolnicul 
Vasile nr.12, parter, bloc 10, sc.2, ap.55, declar 
pierdute 2 ştampile cu conținutul „Societatea 
Santrans Cargo S.R.L. Bucureşti Romania” 
fără C.U.I. inscripționat. Se declară nule 
începând cu data de 10.07.2015 ora 6:00.

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-II-a. Data publicării: 14.07.2015. 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 iulie 
2015, ora 12.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Optim Trans S.A., CUI 
935256, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, Jud. Dâmbovița. Licitația va fi organizată la sediul 
S.F.O. Găești din strada Cuza Vodă, Bl. 30, Parter, județul Dâmbovița. Proprietatea evaluată: “Stație de Reparații și Întreținere”, 
Raport de evaluare nr. 38280/19.03.2015. Descrierea proprietății: proprietatea evaluată este situată în Găești, strada Ștefan 
Mihăilescu nr. 10, jud. Dâmbovița și este compusă din: Teren intravilan curți construcții, în suprafață de 20.625 mp cu deschidere 
la stradă, 132,93 m x 155,16 m, pe care se află costrucțiile; C1 - atelier tapițerie, C2 - atelier vulcanizare, C3 - spălătorie auto, C4 
- rampă, C5 - stație foraj, C6 - magazie, C7 - magazie, C8 - cantină, C9 - bazin decantor, C10 - șopron, C11 - stație alimentare 
carburanți, C12 - cabină poartă, C13 - sediul administrativ ( cu regim de înălțime P+1, suprafață, Ac = 207 mp, Ad.= 414 mp, Au = 
331 mp), C14 - centrală termică, C15 - șopron, C16 - hidrofor, C17 - bazin apă, C18 - magazie, C19 - magazie, C20 - magazie, C21 
- magazie, C22 - magazie stație, C23 - stație întreținere și reparații, C24 - stație compresoare. Pe construcțiile C4, C9, C10, C15, 
C17 nu au aport la valoarea de piață întrucât nu au sistemul constructiv al unei clădiri (mențiuni ale evaluatorului). Suprafața 
desfășurată a construcțiilor este de 3.377 mp, construite în anul 1985. Valoarea totală de vânzare stabilită de evaluator în 
Raportul de Evaluare cu nr. 38280/19.03.2015 este de 1.347.566 lei (exclusiv TVA) compusă din: - pentru terenul intravilan curti 
construcții în suprafață de 20.625 mp, pe care se află construcțiile valoarea de vânzare este de 366.589 lei (exclusiv TVA); - 
pentru construcțiile situate pe terenul mai sus menționat valoarea de vânzare este de 980.977 lei (exclusiv TVA). Prețul de pornire 
pentru a doua licitație este de 1.010.675 lei (exclusiv TVA) și reprezintă prețul de evaluare, conform Raportului de Evaluare nr. 
38280/13.03.2015, adică 1.347.566 lei diminuat cu 25%. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 
scutit de TVA, nu s-a calculat TVA operațiunea fiind scutită de taxă potrivit art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Regimul juridic al proprietății debitorului: drept deplin de proprietate SC 
Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul 
Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a H.G. 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. 
cadastral 1505, Carte Funciară nr. 70509, plan de amplasament și documentație cadastrală. Bunurile imobile mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele sarcini cu următorii creditori, conform precizărilor din Extrasul de Carte Funciară pentru informare cu 
nr. de cerere 6036/08.02.2011: capitol B Partea II, înscrieri privitoare la (foaie de sarcini), la punctul 2, “se notează interdicția de 
demolare, înstrăinare, grevare, închiriere, în favoarea: România International Bank SA Sucursala Pitești; la capitol C Partea III. 
pag. 3, punctul 2, ”se înscrie, act administrativ, proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5546/02.02.2011, în 
favoarea D.G.F.P. Dâmbovița, A.F.P. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin 
licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați pentru 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: - oferta de 
cumpărare (depusă direct sau prin poștă cu confirmare de primire); - dovada plății taxei de participare, sau scrisoare de garanție 
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; - toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte 
dovada, emisă de organele fiscale, că nu au debite restante neachitate. Împuternicire, (în cazul când ofertantul este reprezentat 
de alta 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 al licitației a 
doua este prețul de evaluare adică 1.347.566 lei diminuat cu 25%. Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de 
cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel 
mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire al licitației. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia 
poate să-l declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Taxa de participare, reprezintă 10% din 
prețul de pornire al licitației și se plătește în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la A.J.F.P. Dâmbovița. În termen de 5 zile 
de la dată 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, Sarcini: P.V. de sechestru nr. 5546/02.02.2011 - D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Găești.
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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 pentru bunuri imobile (Licitația II-a). Anul 2015 luna Iulie ziua 29. 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 29, luna Iulie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Giurgiu, str. 
București nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului SC SGC Prodcom SRL cu domiciliul fiscal în localitatea 
Cornetu, str. Alexandriei nr. 213, județul Ilfov, cod de identificare fiscală 4381790: a) 
teren extravilan arabil în suprafață de 10 hectare, situat în localitatea Izvoarele, 
județul Giurgiu, preț de pornire al licitației 103.350 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă 
pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau 
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. 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 pre țul  de porn i re a l i c i ta ț ie i  în  contu l  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 și la locul fixat în acest scop.  
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.
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