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

Erată. Primăria comunei Boldu, judeţul Buzău, 
com. Boldu, sat Boldu, nr.119, menţionează că: 
“Anuntul concurs publicat în data  de 03.04.2015 
se va organiza  în data  de 06.05.2015, ora 10.00, în 
loc de 17.04.2015, ora 10.00, interviul/proba scrisă 
în data de 06.05.2015,  ora 13.00, în loc de 
17.04.2015, ora 15.00, iar dosarele vor fi depuse 
până la data de 28.04.2015, ora 13.00, în loc de 
10.04.2015.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, Universi-
tatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru 
ocuparea a trei posturi de muncitor calificat 
bucătar, vacante pe perioadă nedeterminată în 
cadrul Serviciului Restaurante şi Cafeterii. 
Condiţii de participare: - curs calificare în meseria 
de bucătar; - experienţă în activitatea de pregătire 
a preparatelor culinare minim 2 ani; - diplomă 
curs de igienă. Concursul va consta într-o probă 
scrisă (în data de 08.05.2015, ora 10.00), o probă 
practică (în data de 15.05.2015, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 22.05.2015, ora 10.00). 
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 
29.04.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. 
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449. 
Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria Comuna Gura Văii cu sediul în locali-
tatea comuna Gura Văii, sat Gura Văii,  judeţul 
Bacău, organizeazã concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante, de: 1.Politist local clasa I  
grad profesional debutant în compartimentul 
Poliţie Locală -număr posturi 1. 2.Consilier clasa I 
grad profesional asistent treapta salarizare 1 în 
Biroul amenajare teritoriu şi urbanism, protecţia 
mediului, registru agricol, fond funciar- număr 
posturi 1. -conform art.105 din Hotarare 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici; -art.57 şi art.58 din Legea nr.188/1999, 
Actualizată 2014, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată actualizată 2014. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 18 mai 
2015, ora 10.00;  -Proba interviu în data de 19 mai 
2015, ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Pentru Politist local -clasa I grad profe-
sional debutant în compartimentul Poliţie Locală: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă. 2.Pentru Consilier clasa 
I grad profesional asistent treapta salarizare 1 în 
Biroul amenajare teritoriu şi urbanism, protecţia 
mediului, registru agricol, fond funciar: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă în specialitatea mediu şi 
protecţia mediului; -vechime în specialitatea 
studiilor minim 1 an. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data de 
05 mai 2015, ora 16.00 la sediul Primăriei Comunei 
Gura Văii, judeţul Bacău. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei comunei Gura Văii, judeţul 
Bacău, persoană de contact: Hoborici Petre 
-Secretar U.A.T., telefon: 0234/334.500, mobil: 
0751.878.555, fax: 0234/334.826, E-mail: primara-
iaguravaii@yahoo.com

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Braşov  cu sediul în Braşov, str.Lunga, 
nr.1A, scoate la concurs, în zilele de 18.05.2015 
(proba scrisă) şi 20.05.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post vacant: Inspector clasa I, 
grad profesional principal, Compartiment Relaţii 
cu angajatorii. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; Competenţe 
certificate şi experienţă de analist programator; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 18.05.2015 – ora 09:00 – 
proba scrisă; 20.05.2015 – ora 12:00 – interviul; 

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Braşov.

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

VÂNZĂRI DIVERSE
Carte pentru românii de pretu- 
t indeni .  Te l .  0761 .674 .276 ,  
0733.940.772.

CITAȚII
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe numiții 
Bolboacă Ana, domiciliată în comuna Racovița, 
sat Tutulești, județul Vâlcea și Bolboacă Ion 
Nicolae, domiciliat în comuna Galicea, sat Galicea, 
în calitate de intimați în dosarul civil nr. 
988/90/2015, cu termen de judecată în data de 
17.04.2015, având ca obiect înlocuire măsură de 
plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Judecătoria Sectorul 5 București, Secția a II-a 
civilă, Dosar nr. 12448/302/2012, Sentința civilă 
nr.4143/2014, hotărăște: Admite acțiunea formu-
lată de reclamanții Tănase Ileana și Răducu 
Teodor, cu domiciliul ales la cab.av. Bănică Udrea, 
în București, str. Huși, nr.9, bl.B37, sc.3, ap.36, 
sector 4, împotriva pârâților Răducu Mihai, cu 
domiciliul în București, str. Iași, nr.13, sector 5, 
Răducu Dumitru, domiciliat în București, șos. 
Giurgiului, nr.125, bl.A4, sc.7, et.4, ap.246, sector 4, 
Simescu Paraschiva, cu domiciliul cunoscut în 
Bragadiru, str. Griviței, nr.108, județ Ilfov, citată 
prin publicitate într-un ziar de largă răspândire și 
prin afișare la ușa instanței. Constată că recla-
manții au dobândit dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în București, str. Carul Mic, nr. 
30-32, sector 5, compus din teren în suprafață de 
287 m.p., având ca vecinătăți: la Nord- imobilul 
situat în str. Carul Mic, nr.28, la Est- str. Carul Mic, 

la Sud– imobilul situat în str. Carul Mic, nr.34, la 
Vest– imobilul situat în str. Carul Mare, nr.21, prin 
uzucapiune. Ia act că nu se solicită cheltuieli de 
judecată. Cu drept de recurs. Pronunțată în 
ședință publică, azi, 17.06.2014. Președinte. 
Grefier.

DIVERSE
Familie cu venituri mici cerem ajutor financiar 
pentru plata cheltuielilor şi plata unui aparat 
dentar. Cine ne poate ajuta ne poate trimite bani în 
contu l  de sch i s  l a  banca  Trans i l van ia 
RO93BTRL06601201D47226XX. 

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Prin acţiunea civilă ce face 
obiectul dosarului nr. 1786/265/2014, reclamanţii 
Urate Adrian şi Urate Lucia Lăcrimioara, ambii 
domiciliaţi în localitatea Năsăud, str. Valea Crucii, 
nr.3, jud. Bistriţa-Năsăud, au solicitat constatatea 
dobândirii dreptului de proprietate, prin uzuca-
piune de către defunctul Mafteiu Teodor asupra 
unei suprafeţe de aproximativ 350 mp din imobilele 
înscrise în CF 27670-Năsăud, nr. top. 6216/2 
(excedentară cotei sale tabulare de 1/2) şi în CF 
27795-Năsăud, nr. top. 6185/b (66mp). acest teren 
în suprafaţă totală de 897 mp este situat în intra-
vilan, natura arabil, între următoarele vecinătăţi: 
drum, alt lot folosit de reclamanţi, Stellwagt Elec-
troprod, cătărig Dumitru şi art. Valea Crucii. 
Potrivit susţinerilor reclamanţilor terenul mai sus 
descris a fost folosit începând din vremea celui de 
al doilea război mondial de către antecesorii def.
Mafteiu teodor şi transmise acestuia, care le-a 
folosit până la data decesului din 1994 (temei de 
drept-art.1452 şi urm. Cod civil austriac, joncţiune 
posesii). În prezent, terenul este folosit de recla-
manţi, în urma încheierii unui antecontract de 
vânzare-cumpărare cu fiica def.Mafteiu Teodor, în 
iulie 2014. Prin încheierea de şedinţa din data de 
27.03.2015, în temeiul art. 1051 Cod proc. civ. 
instanţa a dispus emiterea prezenţei somaţii, prin 
care se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor 
interesate dreptul de a face opoziţie şi de a o înainta 
Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la publicarea prezenţei, instanţa urmând a 
trece la judecarea cauzei. 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. LU 54. Nr. 46287 din 

07.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna aprilie 

ziua 27. 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 27.04.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, str. 
 Luceafărului, nr. 10, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II-a) următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Lucmagri S.R.L., cu domiciliul fiscal în 

localitatea Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 10, județ Dâmbovița, cod de identificare 

fiscală 32051983. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 

drepturile reale și privilegiile care grevează  bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară 

Dacia 1305 Pick-up 2003 fiind în stare de nefuncționare (motor demontat parțial, 

caroserie ruginită, roți pe pană de cauciuc, fără uși benă). Cantitatea [buc]: 1. Prețul 

de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 3306 [lei/ buc.]. Valoare, 

exclusiv TVA (Ron) [lei]: 3306 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Total: 3306 lei. *) 

cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 

conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele 

metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 

prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 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. 172 și 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 completarile 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 0245.616779, interior 341, persoană de 

contact Saulean Denisa, camera 18. Data afișării: 15.04.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 581/GOL5.  46512 din 

07.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna aprilie 

ziua 28. 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 28, luna aprilie, anul 2015, ora 11, în localitatea Târgoviște, 

str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Gold - Trans Tur SRL cu 

domiciliul fiscal în localitatea Săcueni, str. Morii, nr. 10, com. Gura-Ocniței, jud. 

Dâmbovița, cod de identificare fiscală 2855447. Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul): Autoturism BMW 525, an PIF 2002, serie șasiu WBADL91080GW68810, 

culoare maro, nr. înmatriculare DB-69-LIL. Prețul de evaluare sau de pornire a 

licitației, exclusiv TVA, diminuat cu 25% (Ron): 14.925 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 

24%. Total: 14.925. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. *) cota de taxă pe valoarea 

adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, neimpozabilă în conformitate 

cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de 

aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. Bunurile mobile 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; 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 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 

completarile 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 numarul 0245.616779, int. 322, persoană de contact 

Sasu Mihaela. Data afișării: 15 aprilie 2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 5670. Nr. 47102 din 

08.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna aprilie 

ziua 28. 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 28.04.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviste, str. Mircea 
 cel Bătrân, nr. 6A, bl. F1, et. P, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II-a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Platinum Travells S.R.L., cu 

domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Mircea cel Bătrân, nr. 6A, bl. F1, et. P, 

județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 21888122. Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul): Autoturism Alfa Romeo 156, an fabricație 2001, sarcină max. utilă 

520 kg, dim. 4430/ 1745/ 1420, cilindree 1970 cmc, putere 114 kw/ 8400 rot/ min, 

carburant benzină, viteză maximă 216 km/ h, culoare albastru, bara spate ușor 

înfundată. Cantitatea [buc]: 1. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv 

TVA (Ron): 7062 lei/buc. Valoare, exclusiv TVA (Ron): 7062 lei. Cota TVA/ 

neimpozabilă *): 24%. Total: 7062 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 

vânzarea bunurilor mobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), 

lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din 

Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 

termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 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. 172 și 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 

completarile 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 0245.616779, interior 341, persoană de contact 

Saulean Denisa, camera 18. Data afișării: 15.04.2015.

Somaţie de uzucapiune. Prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr.1480/265/2014, recla-
mantul Muthi Marius Leon (Rebrişoara, str. Prin-
cipală, nr.484), a solicitat constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate, prin uzucapiune de către 
pârâtă Mureşan Raveca (Rebrişoara, str. Princi-
pală, nr.205) asupra unei suprafeţe de aproxiamtiv 
3400 mp (extravilan, fânat) din imobilele înscrise 
în CF 26399 Rebrişoara, nr. top.8405, 8406, 8419/2, 
8420/2 şi CF 26400 Rebrişoara, nr. top.8419/1, 8420 
formată din 2 loturi: Lot 1-1344 mp, vecinătăţi: 
N-Hangan Martian, E-Sângeorzan Ştefan, 
S-Buzila Pavel, V-drum Lot 2-2122 mp, vecinătăţi: 
N-Buzila Pavel, E-Sângeorzan Ştefan, S-Burduhos 
Anton şi V-drum. Terenurile mai sus descrise au 
fost folosite începând din vremea celui de al doilea 
război mondial de către antecesorii pârâtei 
Mureşan raveca şi transmise acesteia în anul 1970 
(temei de drept-art.1452 şi urm. Cod civil austriac, 
joncţiune posesii). În prezent, cele două loturi sunt 
folosite dereclamant, în urmă încheierii unui ante-
contract de vânzare-cumpărare cu pârâta, în 
februarie 2014. prin încheierea de şedinţă din data 
de 03.04.2015, în temeiul art.1051 Cod pr. civ., 
instanţa a dispus emiterea prezenţei somaţii, prin 
care se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor 
interesate dreptul de a face opoziţie şi de a o 
înainta judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la publicarea prezenţei, 
instanţa urmând a trece la judecarea cauzei. 

Somaţie de uzucapiune. Prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr.578/265/2014, recla-
mantul Todorean Gheorghe Florin (domiciliat în 
Năsăud, str. Veronica Micle, nr.2) a solicitat consta-
tarea dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune de către pârâţii Mureşan Macedon şi 
Mureşan Rafila (Rebrişoara, Gersa 2, nr. 9) asupra 
unei suprafeţe de aproximativ 4 ha, din imobilele 
înscrise în CF 26323 Rebrişoara nr top 5328/2, CF 
26322 nr top 5330, 5331, CF 26324 nr top 5339, CF 
26325 nr top 5268, 5269, CF 481 nr top 5329, 
5329/a, CF 26328 nr top 5325 /2, 5325/a/2, 5326/2, 
CF 26327 nr top 5325/1, 5325 /a/1, 5326/1, CF 
26326 nr top 5328/1. Acest teren, în suprafaţă de 5 
ha, este situat în extravilanul localităţii Rebrişoara, 
natură fanaţi, între următoarele vecinătăţi: Burdet 
Dumitru, Galan Maria, Lup Ioan, Lup Ghiţă, 

Hohă Andrei, Hohă Nicolae, Bodiu Dumitru şi 
Mureşan Macedon. Potrivit susţinerilor recla-
manţilor, terenul mai sus descris a fost folosit 
începând din vremea celui de-al doilea război 
mondial de către antecesorii şi apoi de pârâţii 
Mureşan Macedon şi Mureşan Rafila (temei de 
drept-art. 1452 şi urm. Cod civil austriac, joncţiune 
posesii). În prezent terenul este folosit de recla-
manţi în urmă încheierii unui antecontract de 
vânzare cumpărare cu aceştia în octombrie 2013. 
Prin încheierea de şedinţa din dată de 27.03.2015 
,în temeiul art 1051 Cod pr. civ. instanţa a dispus 
emiterea prezenţei somaţii prin care se aduce la 
cunoştinţă tuturor persoanelor interesate dreptul 
de a face opoziţie şi de a o înainta Judecătoriei 
Năsăud, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
publicarea prezenţei, instanţa urmând a trece la 
judecarea cauzei. 

Somaţie de uzucapiune - emisă în baza Încheierii 
pronunţată la 15.01.2015- Prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr. 2002/265/2013, recla-
manţii Neamtiu Ioan şi Georges Ioana, ambii 
domiciliaţi în or. Sângeorz-Băi, str. Carpaţilor, nr. 
12, jud BN, au solicitat constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune şi joncţi-
unea posesiilor de către pârâţii de rd. 1 şi 2, 
Georges Alexandru şi Georges Ana, asupra imobi-
lului înscris în CF 27475 Sângeorz-Băi top 11290/2, 
CF 3585 Sângeorz-Băi top 14171, 14172, CF 3063 
Sg-Băi, top 14158, CF 27469 Sg-Băi, top 14161, CF 
27470 Sg-Băi, top 14159/3, CF 27471 Sg-Băi, top 
14159/1, CF 27472 Sg-Băi, top 14159/2, CF 27473 
Sg-Băi, top 14160, CF 27476 Sg-Băi, top 14154 şi 
CF 27477 Sg-Băi, top 14173, în suprafaţă de cca. 
30.000 mp. Aducem la cunoştinţă tuturor 
persoanelor interesate faptul că au posibilitatea de 
a forumula opoziţie în cauza, în termen de 6 luni 
de la emiterea celei din urmă publicaţii, în caz 
contrar, instanţa urmând a trece la judecarea 
cererii de uzucapiune.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor SC SARMISMOB SA, persoană 
juridică română, cu sediul în Deva, str. Dr. Victor 
Suiaga, nr. 2, judeţul Hunedoara, înmatriculată la 

ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991, CIF RO 
2117288. Administratorul unic al SC SARM-
ISMOB SA, d-na. Bur Adriana Dorina, în temeiul 
art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată şi conform 
prevederilor art. 12 din actul constitutiv al soci-
etăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii pentru data de 22.05.2015, 
ora 11.00 a.m., la sediul societăţii SC SARM-
ISMOB SA indicat mai sus, pentru toţi acţionării 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 15.05.2015 ca dată de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi propusă: 1. Prezentarea 
situaţiilor financiar contabile ale SC SARMISMOB 
SA, aferente exerciţiului financiar al anului 2014. 
2. Aprobarea situaţiilor financiare de la punctul 1. 
3. Repartizarea profitului aferent exerciţiului 
financiar al anului 2014. 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorului unic. 5. Diverse. 
Acţionării înregistraţi la data de referinţă 
menţionată pot participa la adunarea generală 
personal sau prin reprezentant, conform legii, pe 
baza procurii speciale de reprezentare. Procurile 
speciale se vor depune sau expedia la sediul soci-
etăţii până cel târziu 20.05.2015, ora 11.00 a.m., 
sub sancţiunea pierderii exercitării dreptului de 
vot, conform prevederilor legale. În cazul în care 
nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru 
deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri, 
următoarea convocare este pentru data de 
23.05.2015, în aceleaşi condiţii privind ora şi 
locaţia, cu menţinerea punctelor de pe ordinea de 
zi. SC SARMISMOB SA Prin administrator unic 
Bur Adriana Dorina

Convocator. Consiliul de Administratie al societăţii 
comerciale VITROMETAN S.A. cu sediul in 
Medias, Sos. Sibiului, nr.31-33, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului Sibiu  sub nr. 
J/32/8/1991, C.U.I. 803786,  (în continuare “Soci-
etatea”), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republi-
cată, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la sfărşitul zilei de 04.05.2014 (data de 
referinţă) pentru data de 20.05.2015, ora 16:00, la 
sediul Societăţii din Municipiul Mediaş, Str. 
Soseaua Sibiului nr. 31-33, Judeţul Sibiu. În cazul 
în care la data pentru Adunarea menţionata mai 
sus, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă 
prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul preveder-
ilor art. 118 din Legea  nr. 31/1990, se convoacă şi 
se fixează: - cea de-a doua Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 21.05.2014, 
ora 16,00, la sediul societăţii din Municipiul 
Mediaş, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Judeţul 
Sibiu. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
este următoarea: 1. Prezentarea si aprobarea 
Raportului de Gestiune al Consiliului de Adminis-
tratie pentru exerciţiul financiar al anului 2014. 2. 
Prezentarea si aprobarea Bilanţului Contabil şi a 
Contului de profit şi pierderi pentru exercitiul 
financiar al anului 2014. 3. Prezentarea Raportul 
auditorului financiar asupra bilanţului contabil al 
anului 2014. 4. Prezentarea si aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli aferent anului 2015. 5. 
Aprobarea descarcarii de gestiune a administrato-
rilor pentru activitatea desfasurata in anul 2014. 6. 
Propunerea datei de 10.06.2015 ca data de inregis-
trare de la care se rasfrang efectele hotararii 
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 7. 
Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca 
procedurile legale de inregistrare si publicare a 
hotararilor AGOA si ducerea la indeplinire a aces-
tora. La Adunare pot participa şi vota acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă, în nume propriu 
sau prin reprezentant pe bază de procură specială, 
conforma cu prevederile art. 15 din Regulamentul 
CNVM 6/2009, care este valabila doar pentru 
Adunarea pentru care a fost solicitata. Conform 
prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 7 
din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
următoarele drepturi: - Să introducă puncte pe 
ordinea de zi a Adunării, însoţite de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocatorului; - 
Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi,  in 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului; Aceste drepturi pot fi exercitate 
doar în scris, printr-o cerere adresata Consiliului 
de Administrație, transmise prin servicii de curi-
erat sau prin mijloace electronice. Conform preve-
derilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 13 din 
Regulamentul CNVM 6/2009, fiecare acționar are 
dreptul de a adresa întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a Adunării Societății, care are 
obligația de a răspunde la întrebările adresate de 
acționari conform dispozițiilor prevăzute de art. 
13, alin. (2) din Regulamentul CNVM 6/2009. Un 
exemplar original al procurii speciale se va depune 

la sediul Societăţii, cel târziu cu 48 de ore înainte 
de prima întrunire a Adunării. Procurile nedepuse 
în termen nu vor fi luate în considerare. In temeiul 
articolului 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 
6/2009, acționarii pot exercita dreptul de vot prin 
corespondenta corespunzător acțiunilor înregis-
trate in Registrul Acționarilor la data de referința, 
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a 
Adunării înainte de data stabilita pentru tinerea 
acesteia. La ședința Adunării, acționarii Societății 
pot participa după cum urmează: Acționari 
persoane juridice: - prin reprezentantul legal – pe 
baza unui document oficial care îi atestă această 
calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator 
eliberat de registrul comerțului/alta autoritate 
competenta), - prin persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare – pe lângă docu-
mentul menţionat mai sus care atestă calitatea de 
reprezentant legal al acționarului persoana 
juridica se va prezenta şi procura specială semnată 
de reprezentantul legal al persoanei juridice 
respective, in baza Hotărârii organului statutar 
care să indice persoana împuternicită sa voteze în 
cadrul Adunării, precum şi ordinea de zi a respec-
tivei adunări. Acționari persoane fizice: pe baza 
buletinului/cărţii de identitate/pașaportului, după 
caz. Începând cu data convocării, se pun la 
dispoziția acţionarilor formularele si materialele 
Adunărilor, precum si formularul de procura 
speciala care va avea următoarele destinații: unul 
pentru acționar, unul pentru reprezentant si unul 
pentru emitent, vizând problemele înscrise pe 
ordinea de zi, la sediul societăţii din Mediaş, str. 
Şos. Sibiului, nr. 31-33, Judeţul Sibiu, sau pe site-ul 
societăţii: www.vitrometan.ro.  Alte informaţii se 
pot obţine telefonic la numărul 0269 –841692 
zilnic, între orele 8-16. Consiliul de Administratie, 
Presedinte CA Max Monibi.

Convocare: Consiliul de Administraţie al s.c. 
”SATURN” -SA., cu sediul în București, Sector 5, 
str. Zețarilor nr. 29-31 înregistrată la O.R.C.-T.B. 
sub nr. J/40/1091/1991, Atribut fiscal RO, în 
conformitate cu Legea nr. 31/1990R ale Legii nr. 
297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./ ASF/BVB şi 
dispoziţiile Actului Constitutiv, din data de 
14.03.1991 convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor în data de 22.05.2015, ora 
10,00 la sediul societăţii, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Admin-
istraţie al societăţii pe anul 2014. 2. Aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori a societăţii pentru 
exerciţiul economico-financiar al anului 2014. 3. 
Aprobarea Bilanţului contabil al societăţii la 
31.12.2014, a contului de profit şi pierderi pe anul 
2014, precum şi aprobarea rezultatelor financiare 
ale anului 2014. 4. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor societăţii pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2014. 5. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate 
al societăţii pentru anul 2015. 6. Majorarea capita-
lului social al societăţii de la 2.072.550 lei echiva-
lentul a 829.020 acţiuni a 2,5 lei fiecare la 7.377.335 
lei echivalentul a 2.950.934 acţiuni a 2,5 lei fiecare. 
Majorarea se face prin transformarea în acţiuni a 
împrumuturilor acordate de către acţionarul 
majoritar S.C. Tomini Trading S.R.L. către S.C. 
Saturn S.A. în suma de 5.304.785 lei potrivit 
bilanţurilor, respectiv balanţelor contabile ale celor 
două societăţi. Aprobarea datei de 01.06.2015 ca 
dată de înregistrare, respectiv de identificare a 
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii AGA în conf. cu art.238 din Legea 
297/2004. La adunare pot participa și vota numai 
acționarii înregistrați în Registrul Acţionarilor 
societăţii până la data de 16.04.2015, stabilită ca 
dată de referință. Capitalul social al S.C. ”Saturn” 
–S.A. este format din 829.020 acţiuni nominative, 
fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul 
Adunării generale extraordinare a acționarilor. 
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, 
cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: -de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de către Adunarea generală, până 
cel târziu în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului. -de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordinare până în 
ziua de 21.05.2015 ora 13,00. Acţionarii menţionați 
în alineatele precedente au obligația să trimită 
materialele sau întrebările în scris, în plicuri 
închise, însotite de copii certificate ale actelor de 
identitate, buletin/carte de identitate-  în cazul 
persoanelor fizice-  respectiv certificate de înregis-
trare în cazul persoanelor juridice, precum și copia 
actului care dovedește calitatea de reprezentant 
legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA 
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GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢION-
ARILOR din data de 22.05.2015 ora 10.00. Docu-
mentele, materialele informative și proiectele de 
hotărâri ale adunării generale referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi se consultă sau pot fi 
procurate de la sediul societății, începând cu data 
publicării convocatorului. Acţionarii înregistraţi la 
data de referință pot participa și vota la adunare 
direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane 
decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe 
bază de procură specială. Accesul acţionarilor 
îndreptățiți să participe la adunarea generală 
extraordinară este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul 
acționarilor persoane juridice sau acționarilor 
persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ 
procura dată persoanei fizice care le reprezintă. 
Formularele de procuri speciale se pot obţine la 
sediul societăţii începând cu data de 15.04.2015  
între orele 9,00–15,00. Un exemplar al procurii 
speciale se va depune/ expedia la sediul societăţii 
cu 48 de ore înainte de desfășurarea A.G.A., un 
exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezen-
tantului, pentru ca acesta să își poată dovedi 
această calitate. Acţionarii înregistraţi la data de 
referință au posibilitatea de a vota prin corespon-
dență înainte de adunarea generală extraordinară, 
prin utilizarea formularului de vot care poate fi 
obţinut, începând cu data de 15.04.2015 de la 
sediul social al societăţii. În cazul votului prin 
corespondență, formularul de vot, completat și 
semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate 
(buletin/ carte de identitate în cazul persoanlor 
fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul 
societății, până la data de 20.05.2015 respectiv 48 
ore înainte de adunare, ora 15,00, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR din data de 22.05.2015”. 
Formularele de vot care nu sunt primite până la 
data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului și majorității în 
cadrul adunării generale. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul 
de telefon 0214500904 sau fax 0214504178 între 
orele 9.00-13,30. În situaţia neîndeplinirii 
condițiilor de validitate a desfășurării adunării, la 
prima convocare, adunarea generală este reconvo-
cată pentru data de 29.05.2015, ora 10.00 cu 
menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de 
desfășurare a lucrărilor acesteia. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, Georgios Vatistas.

LICITAȚII
Primăria comunei Nanov organizează la data de 
06.05.2015, ora 13:00 la sediul sau din comuna 
Nanov, judeţ Teleorman, licitaţie publică deschisă 
cu strigare pentru valorificarea mijloacelor fixe 
autoturism Dacia 1210 berlină şi buldozer S 1501, 
bunuri aflate în proprietatea privată a comunei 
Nanov. Licitaţia se va desfăşura pe două loturi 
astfel: Lot 1- autoturism Dacia 1210 berlină şi Lot 
2- buldozer S 1501. Bunurile care fac obiectul lici-
taţiei pot fi văzute la sediul Primăriei comunei 
Nanov, judeţ Teleorman. Cererile şi dosarele de 
înscriere la licitaţie se depun cel târziu în preziua 
desfăşurării licitaţiei. În caz de neadjudecare 
datele de desfăşurare a licitaţiilor sunt: 12.05.2015 
ora 13:00 şi respectiv 19.05.2015 ora 13:00. Poate 
participa orice persoană fizică sau juridică care 
prezintă până la data ţinerii şedinţei de licitaţie 
următoarele documente: a) chitanţa de achitare a 
taxei şi garanţiei de participare la licitaţie, elib-
erată de casieria Primăriei comunei Nanov; b) 
copie de pe certificatul de înmatriculare la Regis-
trul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele 
juridice române, sau actul de identitate pentru 
persoanele fizice. Preţul de pornire la licitaţie este: 
Lot 1 - autoturism Dacia 1210 berlină – 1500 lei. 
Lot 2 - buldozer S 1501 – 13255 lei. Cheltuieli de 
participare la licitaţie sunt: - taxa de participare – 
50 lei; - garanţia de participare – 100 lei. Potenţialii 
cumpărători pot participa la licitaţie pentru un 
singur lot sau pentru cele două loturi. Relaţii se 
obţin la sediul Primăriei comunei Nanov, telefon şi 
fax 0247/319902.

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, cu sediul în str. Moliere 
nr.6-8, sector 1, Bucureşti, prin Sucursala pentru 
Reprezentare şi Protocol Triumf cu sediul în Aleea 
Alexandru nr.45, sector 1, Bucureşti, anunţă Lici-
taţie publică deschisă cu strigare în vederea închir-
ierii unui depozit din domeniul privat al statului şi 
aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S.-S.R.P. Triumf: 
1.DEPOZIT – CLĂDIRE C2 în suprafaţă utilă 
totală de 392,38 mp, situat în Şos. Bucureş-
ti-Ploieşti nr.107, sector 1 Bucureşti. 2. Preţ de 
pornire a licitaţiei – 1.200 euro/lunar (fără TVA) 
3.Perioada de închiriere – 3 (trei) ani  4.Garanţia 

de participare la licitaţie – 120 Euro. 5.Taxa de 
participare la licitaţie - 60 Euro. Licitaţia se 
desfăşoară  la sediul Sucursalei de Reprezentare şi 
Protocol Triumf din Aleea Alexandru nr.45, sector 
1, Bucureşti  în data de 30.04.2015, ora 11:00. 
Documentele necesare pentru participare la lici-
taţie sunt specificate în dosarul licitaţiei, care se 
poate obţine contra cost (200 lei), de la sediul 
Sucursalei pentru Reprezentare şi Protocol Triumf, 
Aleea Alexandru nr.45, sector 1, Bucureşti, 
începând cu data de 15.04.2015. Înscrierea la lici-
taţie se face la sediul Sucursalei pentru Reprezen-
tare şi Protocol Triumf. Relaţii la tel. nr.021 
230.14.31, persoana de contact d-na. Cristea 
Veronica. Program Luni-Joi: 9.00-15.30 şi Vineri: 
09.00-13.00.Vizitarea spaţiului se face de luni până 
vineri între orele 10.00-14.00, doar de persoanele 
care achiziţionează dosarul licitaţiei.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Număr de 
înregistrare ca operator de date cu caracter 
personal – 759. Dosar de executare nr. 105/ 
22.10.2014. Nr. 265366 din 06.04.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul 
art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, repub-
licată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 28, luna 04, anul 2015, 
ora 12.00, în localitatea Bacău, str. Dumbrava 
Roșie, nr. 1-3, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitor-
ului SC Coledas SRL cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Bacău str. Pictor Theodor Aman, nr. 5, bl. 5, 
sc. A, etaj, ap. 54 cod de identificare fiscală 
25489159: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit*): Autoutilitară Mercedes Benz 814 L/42.5, 
an de fabricație 1991, culoare principală alb, înma-
triculare BC-10-CLD, motorină, nr. km bord 
193237, 12089 lei, 24%. *) Regimul şi cotele de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei intere-
saţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prez-
inte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naţionalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul 
de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că 
nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prez-
inte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat 
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestaţie la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 și art. 173 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 
alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, repub-
licată, cu modificările şi completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 
0234510015/ interior 253.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Serviciul 
Fiscal Municipal Oneşti. Biroul colectare și execu-
tare silită. Nr. 103103/ 08.04.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de 
bunuri imobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 
de 24, luna aprilie, orele 10.00, anul 2015, în local-
itatea Onești, str. Poștei, nr. 5, se vor vinde prin  
licitație publică (al doilea termen) următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debitorului Bunea 
Claudiu cu domiciliul fiscal în localitatea Onești, 
str. Aleea Parcului, bl. 9, sc. B, Parter, ap. 96, cod 

de identificare fiscală  1590309044431: Apartament 
în suprafață de 26.98 mp, compus din 1 cameră, 
situat în localitatea Onești, str. Aleea Parcului bl. 9, 
sc. B, Parter, ap. 96, județ Bacău, preţ de evaluare/ 
de pornire al licitaţiei 34331 lei (exclusiv TVA). 
Vânzarea va avea loc în data de 24 aprilie 2015, ora 
10.00 la sediul Serviciului Fiscal Municipal Onești, 
str. Poștei nr. 5. Ofertanții sunt obligați să depună 
până la data de 23 aprilie 2015, taxa de participare 
reprezentând 10% din prețul de pornire al lici-
tației, oferta de cumpărare scrisă, precum și cele-
lalte acte prevăzute de art. 162 alin. 7 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată cu modificările și completările ulte-
rioare. Raportul de evaluare se af lă la sediul 
vânzătorului. Informații suplimentare puteți 
obține la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Onești, telefon 0234/320671, interior 243.

PIERDERI
Lixandra  Felicia Elena declară pierdut CARD 
ADR. Se declară nul.

Radu Daniel declară pierdut CARD TAHOGRAF. 
Se declară nul.

SC Clean Services International SRL, C.U.I. RO 
18537512 şi J40/5322/2006 şi sediul în Str. Şos. 
Viilor nr.12A, Sector 5, Bucureşti, declar pierdute 

următoarele documente: Act ANAF pentru seria 
fiscală 0140055623; declaraţie instalare, carte 
intervenţie, Registru special pentru casa de marcat 
tip DATECS MP 55 seria 12163769.

Declar nulă legitimaţie seria LRM-I nr.00868 emis 
de S.S.P.R. pe numele Itu Ioan.

Declar pierdute: Certificat auditor financiar nr. 
573/2001 eliberat de C.A.F.R. pe numele Ivancea 
Elena şi parafă de auditor financiar cu nr. 573/2001 
pe numele Ivancea Elena. Le declar nule.

Declar pierderea legitimaţiei de serviciu emisă de 
SINDSERV pe numele Duma Ana- Maria.

Pierdut Certificat Înregistrare şi Certificatul 
Constatator Tudorache Alexandru PFA cu sediul 
în Bucureşti, Sector 6, Şoş. Virtuţii nr 46A, F40 
/170 /2014, CUI: 32671853 pierdut Certificat de 
Inregistrare. Le declar nule.

Subsemnatul Anghel Alexandru – Nicolae domi-
ciliat în localitatea Codlea, jud. Braşov, com. 
Dumbrăviţa, str. Laterală nr. 646, am pierdut 
Certificat de pregătire profesională cu seria 
CPCM, CPIP şi  card tahograf cu seria 
0000000004DQJ000, în data de 04.03.2015 în 
localitatea San Miniato, Pisa, Italia. Declar nule. 
Telefon: 0740688624.

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. 23462/28.05.2010. 

Licitația I-a. Data publicării: 15.04.2015. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162, (de la alin. 1 până la alin. 13, 

inclusiv), din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28 

aprilie 2015, orele 11.30, 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: proprietatea evaluată 

“Fosta Coloană Auto”, teren intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp. cu nr. 

cadastral 1504, cu deschidere la stradă, lungime 116,5 ml, lățime 48,00 ml, este 

situată în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, județul Dâmbovița, raport de 

evaluare nr. 43341/31.03.2015. Valoarea de vânzare stabilită de evaluator este de 

147.022 lei (cu TVA inclus). Licitația va fi organizată la sediul S.F.O. Găești din 

localitatea Găești str. Cuza Vodă, Bl. 30 Parter, județul Dâmbovița. 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 1504. Alte detalii tehnice și de 

informare în Rapotul de Evaluare nr. 43341/31.03.2015 care poate fi consultat la 

sediul S.F.O. Găești. Prețul de pornire al licitației este de 147.022 lei (cu TVA inclus), 

echivalent 33.380 Euro și reprezintă prețul de evaluare. Cota de taxă pe valoarea 

adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile 

Legii 571/2003 privind Codul Fiscal este de 24%. Terenul intravilan curți construcții în 

suprafață de 6858 mp. se vinde cu TVA potrivit art. 141, alin 2, litera f, punctul 1, ”prin 

excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi de părți de construcții 

noi, sau de terenuri construibile, teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau 

neamenajat, pe care se pot executa construcții, conform legislației în vigoare”. 

Debitorul este înregistrat în scopuri de TVA. 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 (depusa 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 indentitate; pentru 

persoane fizice străine, copie de pe pașaport. Prețul de pornire al licitației, este prețul 

de evaluare. Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise 

dacă acesta este superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea 

participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire 

al licitației. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia poate să-l 

declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Taxa de 

participare, reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației și se plătește în lei la 

unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la A.J.F.P. Dâmbovița 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, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești 

- A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Găești - P.V. de sechestru nr. 23462/28.05.2010.


