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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu experien]`: {EF de
SALå, OSPåTAR, 0722.268.866.

Muzeul Civiliza]iei Dacice [i Romane organizeaz` la sediul s`u
din loc. Deva, Bdul 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs
pentru ocuparea pe perioad` nedeterminat` a postului con-
tractual de execu]ie vacant de Cercet`tor {tii]ific III- studii supe-
rioare de specialitate, domeniul istorie, specializarea Istorie –
Rela]ii Interna]ionale [i Studii Europene, norm` \ntreag`, \n
cadrul Sec]iei Rela]ii cu Publicul. Concursul va avea loc la data
de 19.03.2015, ora 14:00 - proba oral`. Dosarele de participare la
concurs vor fi depuse p~n` la data de 18.03.2015, ora 14:00 la
sediul institu]iei, biroul Resurse Umane. Persoan` de contact:
Popescu Adriana, tel/fax 0254-216.750; 212.200, int 23.

Muzeul Civiliza]iei Dacice [i Romane organizeaz` la sediul sau
din loc. Deva, Bdul 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs
pentru ocuparea pe perioad` nedeterminat` a postului con-
tractual de conducere vacant de: 1. {ef serviciu – studii supe-
rioare de specialitate, gradul II, norm` \ntreag`, \n cadrul Sec]iei
de Istorie [i Art` Deva – 1 post. Concursul va avea loc la data de
16.03.2015, ora 09:00- proba scris` [i \n data de 20.03.2015, ora
09:00- interviul [i a posturilor contractuale de execu]ie vacante
de: 2. referent de specialitate- studii superioare de specialitate,
debutant, norm` \ntreag`, \n cadrul Compartimentului
{tiin]ele Naturii Deva – 1 post; concursul va avea loc la data de
17.03.2015, ora 09:00- proba scris` \n data de 23.03.2015, ora
09:00- interviul. 3. Consevrator – studii medii, debutant, norm`
\ntreag`, \n cadrul Compartimentului Eviden]a Deva- 1 post;
concursul va avea loc la data de 18.03.2015, ora 09:00- proba
scris` [i la data de 24.03.2015, ora 09:00- interviul. Dosarele de
participare la concurs vor fi depuse p~n` la data de 02.03.2015,
ora 14:00 la sediul institu]iei, birou Resurse Umane. Persoan`
de contact: Popescu Adriana, tel/fax 0254-216.750; 212.200, int
23.

Administra]ia Spitalelor [i Serviciilor Medicale Bucure[ti, cu
sediul temporar în Bucure[ti, Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4,
scoate la concurs urm`toarele posturi contractuale vacante
pentru re]eaua cabinetelor medicale stomatologice [colare: 7
posturi de medici denti[ti. Proba scris` se va desf`[ura în data
de 09.03.2015, ora 10:00, iar proba de interviu în data de
13.03.2015; locul de desf`[urare al concursului (proba scris` [i
proba de interviu) va fi anun]at pe site-ul www.assmb.ro în data
de 05.03.2015 respectiv 11.03.2015. Termenul limit` de înscriere
va fi data de 27.02.2015, ora 14:00, dosarul de concurs urmând
s` fie depus la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane [i Secu-
ritatea Muncii. Înscrierea candida]ilor se va face pe post. In-
forma]ii suplimentare privind înscrierea [i participarea
candida]ilor la concurs se pot ob]ine de la sediul A.S.S.M.B., Ser-
viciul Resurse Umane [i Securitatea Muncii [i la telefon
021.310.10.59.

Administra]ia Spitalelor [i Serviciilor Medicale Bucure[ti, cu
sediul temporar în Bucure[ti, Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4,
scoate la concurs urm`toarele posturi contractuale vacante
pentru re]eaua cabinetelor medicale [colare de medicin` gen-
eral`: 6 posturi de asisten]i medicali stomatologi. Proba scris`
se va desf`[ura în data de 09.03.2015, ora 10:00, iar proba de in-
terviu în data de 13.03.2015; locul de desf`[urare al concursului
(proba scris` [i proba de interviu) va fi anun]at pe site-ul
www.assmb.ro în data de 05.03.2015 respectiv 11.03.2015. Ter-

menul limit` de înscriere va fi data de 27.02.2015, ora 14:00,
dosarul de concurs urmând s` fie depus la sediul ASSMB, Ser-
viciul Resurse Umane [i Securitatea Muncii. Înscrierea
candida]ilor se va face pe post. Informa]ii suplimentare privind
înscrierea [i participarea candida]ilor la concurs se pot ob]ine
de la sediul A.S.S.M.B., Serviciul Resurse Umane [i Securitatea
Muncii [i la telefon 021.310.10.59.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului cu
sediul în strada [oseaua Na]ional` Vaslui –Ia[i nr.1, Vaslui, orga-
nizeaz` concurs de recrutare în data de 09.03.2015, ora. 10.00 -
proba scris` pentru ocuparea a 14 posturi de execu]ie contrac-
tual vacante dup` cum urmeaz`: 1. Referent II  la Serviciul Fi-
nanciar Contabilitate din cadrul aparatului propriu; 2. Referent
I A la Birou Aprovizionare din cadrul aparatului propriu; 3. Ref-
erent I SSD la Complexul de Servicii Comunitare Negre[ti- Ser-
viciul Alternativ de Protec]ie de Tip Familial; 4. Psiholog, gradul
practicant la Complexul de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad- Cen-
trul Respiro ”Acas` o binecuvântare a timpului”; 5. Psiholog,
gradul stagiar la Complexul de Servicii Comunitare Negre[ti-
Cabinet de Consiliere pentru Mame si Copii Victime ale Violen-
tei Domestice; 6. Asistent medical PL  la  Complexul de Locuinte
Protejata Vaslui- Locuin]a Protejat` Vladia; 7. Asistent social,
gradul practicant la Complexul de Servicii Comunitare nr.1
Vaslui-  Centrul de Ingrijire de  Zi; 8. Asistent social, gradul debu-
tant la Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip
Ambulatoriu Vaslui; 9. {ofer I la Complexul de Servicii Comu-
nitare Nr. 1 Bârlad – Compartiment Administrativ; 10. {ofer I la
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul  cu Handicap
Vaslui–Echipa Mobil` I; 11. Lucr`tor social la Centrul de Plasa-
ment ”Elena Farago” Bârlad; 12. Instructor ergoterapeut, gradul
principal la Complexul de Servicii Comunitare pentru Adul]i
Hu[i –Centrul de Ingrijire [i Asisten]` pentru Persoane Vârst-
nice; 13. |ngrijitor la Complexul de Locuin]e Protejate- Locuin]a
Protejat` Chi]oc; 14. Ingrijitor la Centrul de Plasament “Elena
Farago” Bârlad. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
pân` la data de 27.02.2015 la sediul Direc]iei Generale de Asis-
ten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui. Condi]iile specifice [i
bibliografia stabilit` pentru concurs se afi[eaz` pe site-ul [i la
sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilu-
lui Vaslui. Rela]ii suplimentare se  pot ob]ine de la Direc]ia de
resurse umane - salarizare, juridic-contencios, control [i comu-
nicare, s`n`tate [i securitate în munc`, ap`rare civil` [i P.S.I. –
Compartiment gestionarea resurselor umane între orele 8,00-
16,30 de luni pân` joi [i vineri între orele 8:00-14:00 sau la tele-
fon 0235-315.138.

CITA}II
Corobea Iulian cheam` pentru divor] pe Corobea Elena la data
de 26.02.2015 la Judec`toria Caransebe[, \n dosar cu nr.
16468/318/2013. 

Potâng Ioan, Anton Ileana, Apopii Aurelia, Bota Maria, G`inariu
Neculai, G`inariu Doru Nicu, Potâng Daniel pârâ]i în dosar nr.
3601/222/2012 având ca obiect “revendicare”sunt cita]i la
Judec`toria Dorohoi la data de 05.03.2015.

Judec`toria Anenii Noi din Republica Moldova solicit`
prezentarea cet. Axentii Tudora Iacob a.n. 24.08.1960, locuitoare
a României jud. Ilfov, or. Buftea, str. Oltului nr.4, pentru data de
02 martie 2015 ora 16.00 în [edin]a de judecat` la Judec`toria
Anenii Noi din Republica Moldova or. Anenii Noi, str. M`r]i[or 15
bir.7, în calitate de pârât` în cauza civil` la cererea de chemare

în judecat` înaintat` de Ple[ca Vera [i Ple[ca Sergiu c`tre Axen-
tii Tudora privind recunoa[terea valabilit`]ii contractului de vân-
zare cump`rare a imobilului.

Prin prezenta am procedat la afi[area citatiei la ora 11.00, \n data
de 13.02.2015, emis` \n data de 02.02.2015 prin care este chemat
\n Instan]` domnul Hagiu Liviu Nicolae, Camera Sala 5, \n data
de 09 Martie 2015, ora 8.30 \n Dosarul nr.35861/281/2014,
Judec`toria Ploie[ti, jud. Prahova.

VÅNZåRI DIVERSE
Vând c`rucior electric nou! pentru persoane cu dizabilit`]i.
Rela]ii la num`rul: 0754.260.962.

Carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel 0761 674 276. 

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 23.01.2015 pronun]at` de Tribunalul Pra-
hova, Sec]ia a II-a Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal -
Biroul faliment, în dosarul 354/105/2015, anun]` deschiderea
procedurii simplificate a  insolventei debitoarei SC Vigo Food
SRL, cu sediul social \n str. Rudului, nr. 23, loc. Ploie[ti, jud. Pra-
hova, J29/2305/2005, CUI 18094547. Termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]elor este 20.03.2015.
Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor este
01.04.2015. Termenul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 30.04.2015. Prima adunare a creditorilor la data
de 09.04.2015, ora 14:30, la sediul lichidatorului judiciar.

Prin ac]iunea civil` ce formeaz` obiectul dosarul
nr.3093/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud, reclamantul Bur-
duhos Venedic domiciliat în N`s`ud, Miron Cristea, Bl.4E, Ap.10,
Bistri]a-N`s`ud a solicitat s` se constate ca defuncta Chi]a Vic-
toria n`scut` Mititean a dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilelor terenuri din CF28165 N`s`ud (CF
vechi 468 Lusca) top.1235/1, CF28164 N`s`ud, CF vechi 245 Lusca

top.1235/2 [i CF817 Lusca top.1236. Potrivit sus]inerilor reclaman-
tei posesia imobilelor redate anterior a fost exercitat` în mod
pa[nic, public, continuu neconturbat` de nimeni [i sub nume
de proprietar de numita Chi]a Victoria impreuna cu antecesorii
s`i mai mult de 30 de ani, termenul prescrip]iei achizi]ive im-
plininndu-se în persoana defunctei Chi]a Victoria. Prin
Incheierea de sedin]` din 27.11.2014 în temeiul art.1051 NCPC in-
stan]a a dispus emiterea prezentei soma]ii de uzucapiune prin
care se aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate drep-
tul de a face opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în caz
contrar, în termen de 6 luni de la publicarea acestei soma]ii in-
stan]a urmând a trece la judecarea cauzei.

SC OMV Petrom SA – ASSET VIII Moldova Nord anun]` publicul
interest asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectele, “Reamenajare careu exploatare sonda
191 Pietrosu, Reabilitare beci sonda 1109 Pietrosu, Reamenajare
careu exploatare sonda 669 Cilioaia Vest, Reamenajare drum
acces [i careu exploatare sonda 590 Moine[ti Vest, Reamena-
jare drum acces [i careu exploatare sonda 668 Cilioaia Vest,
Reamenajare drum acces [i careu exploatare sonda 983
Zemes”, propus a fi amplasate \n comuna Zeme[, extravilan,
jude]ul Bac`u. Informa]iile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Bac`u, str. Oituz, nr. 23, [i la sediul SC OMV
Petrom SA – ASSET VIII Moldova Nord, municipiul Moine[ti, str.
T. Vladimirescu, nr.92 A, jude]ul Bac`u, \n zilele de luni-joi \ntre
orele 8.00-16.30 [i vineri \ntre orele 8.00-14.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Bac`u.

OMV Petrom SA anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele “Rea-
menajare careu de exploatare [i reabilitare beci sonde: 958,
978, 1010, 551, 950, 592, Zeme[, 1076 Cilioaia Vest”, din extravi-
lanul comunei Zeme[, jude]ul Bac`u. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bac`u, str.
Oituz, nr.23, din municipiul Bac`u, str. Oituz, nr.23, \n zilele de
luni-joi, \ntre orele 8.00-16.30 [i vineri \ntre orele 8.00-14.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bac`u. 

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al Ob[tei Mo[nenilor Arefeni con-
voac` Adunarea General` a Ac]ionarilor, în data de 15.03.2015,
ora 13, la C`minul Cultural Arefu, cu urm`toarea ordine de zi:
1)Situa]ia financiar` a anului 2014 – Bilan]ul contabil [i Contul
de Profit [i Pierderi; 2) Raportul comisiei de cenzori privind con-
trolul [i verificarea gestiunii Ob[tei; 3) Discutarea [i aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul 2015; 4) Proiect de
dezvoltare în punctul Valea lui Stan, Amendamente aduse la
Statutul Ob[tei, Diverse. Intrarea în sal` se face se face pe baza
buletinului/c`r]ii de identitate, iar procurile ce vor fi conform cu
statutul se înregistreaz` la sediul Ob[tei cu 2- 3zile înainte de
[edin]`.

Hot`r~rea nr. 1 din 03.02.2015 Adunarea General` Extraordinar`
a Ac]ionarilor din SC Cicalex SA, cu sediul \n loc. Poroschia, jud.
Teleorman, av~nd \n vedere:- Raportul Consiliului de Adminis-
tra]ie privind informarea ac]ionarilor despre reglement`rile
Legii 151/2014; Deciziile nr. 8 si 9 ale Consiliului de Administra]ie;
Prevederile art. 113 [i 115 din Legea 31/1990; Prevederile art. 66,
art. 56 [i art. 58 din Legea 85/2014: - Prevederile art. 11 din Actul
Constitutiv. |n temeiul drepturilor conferite de lege Hot`r`[te:
Art.1. Seratific` Decizia Consiliului de Administra]ie nr. 8 din



anun}uri

17.12.2014, av~nd urm`torul con]inut: 1.1 Societatea Cicalex SA
s` fie supus` dispozi]iilor legii 85/2014 a Insolven]ei. În acest
sens se va întocmi [i înainta Tribunalului Teleorman o cerere de
deschidere a procedurii de insolven]` prev`zut` de art. 67 din
Legea 85/2014; 1.2 Toate demersurile necesare pentru introduc-
erea cererii de insolven]`, respectiv redactarea [i semnarea
cererii de deschidere a procedurii de Insolven]`, precum [i a de-
clara]iilor prev`zute de art. 67 din Legea 85/2014 vor fi facute de
catre dl. ing. Cadar Marcel Gicu – Presedintele Consiliului de Ad-
ministra]ie. 1.3 Se aprob` s` fie facut` c`tre instan]a prop-
unerea ca Administrator judiciar s` fie numit LEXE I.P.U.R.L. cu
sediul \n Alexandria, str. Mihai]` Filipescu nr. 1, bl. G2, sc.A, ap.
5, jud Teleorman RFO –0038/2006, reprezentat` de practicianul
\n insolven]` Alexe Sorin Ion. 1.4 Se mandateaza dl. Bor]un
Alexandru \n vederea \ndeplinirii func]iei de administrator spe-
cial care va avea atribu]iile prev`zute de art.56 din Legea
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolven]ei [i de in-
solven]`. Art.2. Se ia act de Raportul Consiliului de
Administra]ie privind informarea ac]ionarilor despre situa]ia
creat` de lipsa cadrului de func]ionare a pie]ei RASDAQ [i a
prevederilor Legii nr.151/20.10.2014, care cuprinde: a)cadrul ju-
ridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]a reglemen-
tat`, respectiv a tranzac]ionarii \n cadrul unui sistem alternativ
de tranzac]ionare; b) prezentarea pie]elor reglementate [si a
sistemelor alternative de tranzac]ionare pe care pot fi
tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii. Art.3. Nu se aprob` efectu-
area de c`tre societate a demersurilor legale necesare \n ved-
erea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate
pe o pia]` reglementat` \n baza prevederilor Legii 297/2004,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i a reglementarilor
emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Art.4. Nu se
aprob` efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale
necesare \n vederea tranzac]ion`rii ac]iunilor \n cadrul unui sis-
tem alternativ de trazac]ionare \n baza prevederilor Legii
297/2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i a regle-
ment`rilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiar`.
Art.5. Se aprob` neefectuarea de c`tre societate a demersurilor
legale necesare \n vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iu-
nilor emise de societate pe o pia]a reglementat` sau a
tranzac]ion`rii acestora \n cadrul unui sistem alternativ de
trazac]ionare [i implicit respingerea op]iunilor de la punctele 3
si 4 de mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea
151/2014. Conform art.3 alin. (2) din Legea 151/2014, termenul
\n care ac]ionarii \[i pot exercita dreptul de retragere este de
90 zile de la publicarea Hot`r~rii A.G.E.A. \n condi]iile art. 2 alin.
(3) din Legea 151/2014 coroborat cu art.131 alin. 4 din Legea
31/1990. Art.6. Se aprob` \mputernicirea Administratorului ju-
diciar LEXE I.P.U.R.L. - reprezentat prin ec. Alexe Sorin, \n vederea
desf`[ur`rii tuturor activit`]ilor necesare [i semn`rii tuturor
documentelor \n rela]ia cu Monitorul Oficial, Autoritatea de
Supraveghere Financiar`, Bursa de valori Bucure[ti [i alte in-
stitu]ii dac` este cazul, pentru ducerea la \ndeplinire a Hot`r~rii
A.G.E.A., inclusiv, dac` este cazul, a celor necesare retragerii
ac]ionarilor din societate conform Legii 151/2014. Art.7. Se
aprob` data de \nregistrare ulterioar` A.G.E.A, conform art. 238

din Legea 297/2004, asupra c`rora se r`sfr~ng efectele hot`r~rii
Adun`rii Generale Extraordinare, ca fiind data de 20.02.2015, [i
a datei de 19.02.2015 ca ex date. Art.8. Se aprob` desemnarea
domnului Bortun Alexandru ca persoan` \mputernicit` s` duc`
la \ndeplinire prevederile Hot`r~rii adoptate, reprezent~nd so-
cietatea \n rela]ia cu O.R.C de pe l~ng` Tribunalul Teleorman [i
alte institu]ii prev`zute de instruc]iunile C.N.V.M. (actuala
A.S.F.). 

Hot`rârea nr. 1/29.01.2015 a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor SC IFMA SA, Com. Mogo[oaia, [os. Bucure[ti- Târ-
govi[te nr.12A, Corp B, Jud. Ilfov, Cod unic de înregistrare: 448269,
J23/626/2011: La data de 29.01.2015, a avut loc Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor întruni]i la sediul social al
IFMA SA, cu îndeplinirea prevederilor art.117 [i art.118 din Legea
nr. 3l/1990, modificat` prin O.U.G. nr.52/2008, referitoare la for-
malit`]ile de convocare (ac]ionarii au fost convoca]i prin Mon-
itorul Oficial nr.7633/29.12.2014, Partea a IV-a [i Ziarul România
Liber` din 29.12.2014). Cu întrunirea unui cvorum de 88,6042%
(suficient pentru validarea deliber`rilor), compus din: 1. SC Wey-
bridge Mobiliare SRL, persoan` juridic` român` cu sediul
Mogo[oaia, {os. Bucure[ti Târgovi[te nr.12A, Corp B. Cam.2, Jud.
Ilfov, reprezentat` de dl. Boniu Adrian Virgiliu, în calitate de îm-
puternicit, de]in`toare a 369.201 ac]iuni, reprezentând
50,6303% din capitalul social al societ`]ii; 2. MAC-PUAR CIM, SL
Seville ESP, persoan` juridic` de drept spaniol, cu sediul social
în Spania, 41092 Sevilia, Leonardo da Vinci 15, înregistrat` la Reg-
istrul comer]ului vol.3.907, pag.121, nr.SE-56.907, cod fiscal B-
91358242 reprezentat` de dl. Boniu Adrian Virgiliu, în calitate
de împuternicit, de]in`toare a 276.939 ac]iuni, reprezentând
37,978% din capitalul social al societ`]ii; 3. Asocia]i persoane
fizice: Boniu Adrian 500 ac]iuni reprezentând 0.07% din capi-
talul social. Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor so-
ciet`]ii, cu unanimitate de voturi a ac]ionarilor prezen]i
hot`r`[te urm`toarele: 1. Respingerea pct. 3 din ordinea de zi cu
privire la efectuarea demersurilor privind admiterea la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o pia]` regle-
mentat` (BVB/Sibex), în conformitate cu Legea 151/2014. 2.
Aprob` efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de societate în cadrul unui system alternativ de
tranzac]ionare (ATS), administrat de BVB, în conformitate cu
Legea 151/2014. 3. Aprob` anularea pct. 5 din ordinea de zi, ca
r`mas f`r` obiect ca urmare a aprob`rii pct.4 din ordinea de zi.
4. Aproba mandatarea d-lui Boniu Adrian Virgiliu- Pre[edintele
Consiliului de Administra]ie s` efectueze toate procedurile [i
formalit`]ile prev`zute de lege pentru aducerea la îndeplinire
a Hot`rârii A.G.E.A., s` depun` [i s` preia acte [i s` semneze în
acest scop în numele Societ`]ii, în rela]iile cu Registrul
Comer]ului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum [i alte entit`]i
publice sau private. Mandatarul sus men]ionat va putea del-
ega puterile acordate conform celor de mai sus, oric`rei per-
soane dup` cum consider` necesar. 5. Aprob` data de 17.02.2015
ca dat` de înregistrare pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârilor adoptate de prezenta
Adunare General` a Ac]ionarilor. Aprobarea datei de 16.02.2015

ca data “ex date”, respectiv data anterioar` datei de înregistrare
la care instrumentele financiare obiect al hot`rârilor organelor
societare se tranzac]ioneaz` f`r` drepturile care deriv` din
hot`râre, în conformitate cu prevederile art.2 lit.f) din Regula-
mentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor com-
erciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Prezenta
Hot`râre a A.G.E.A. se va da spre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a, pe pagina Web a ASF, pe pagina Web a BVB, într-
un cotidian de larg` r`spândire la nivel na]ional [i pe site-ul so-
ciet`]ii. Pre[edinte Consiliu de Administra]ie Boniu Adrian
Virgiliu.

Convocator Consiliul de Administra]ie Al “CONPET” S.A. cu
sediul social în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrat` la Reg-
istrul Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub nr.
J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris [i v`rsat în
suma de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 privind societ`]ile, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind pia]` de
capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM [i ale Ac-
tului Constitutiv al societ`]ii, prin Decizia C.A. nr. 2/11.02.2015.
Convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor (AGOA)
pentru data de 24.03.2015, ora 10:00, care va avea loc la sediul
social al societ`]ii, situat în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3 [i la
care au dreptul s` participe [i s` voteze doar persoanele care au
calitatea de ac]ionari, respectiv sunt înregistrate în Registrul
Ac]ionarilor ]inut de c`tre Depozitarul Central SA la sfâr[itul
datei de referin]` 10.03.2015, cu urm`toarea ORDINE DE ZI: 1.
Aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pe anul 2015
–Anex` nr. 1, înso]it de Not` de fundamentare nr.
5405/09.02.2015. 2. Aprobarea Programului de investi]ii 2015 -
2017, înso]it de Not` de fundamentare nr. 4391/02.02.2015. 3.
Aprobarea modific`rii Regulamentului de Organizare [i
Func]ionare al Consiliului de Administra]ie, conform propuner-

ilor din Referatul nr. 4870/05.02.2015. 4. a) Aprobarea angaj`rii
de c`tre “CONPET” S.A., în condi]iile legii, a unui avocat/ case de
avocatur` cu expertiz` în domeniul dreptului interna]ional pri-
vat care s` acorde consultan]` juridic` Consiliului de Adminis-
tra]ie [i conducerii executive în leg`tur` cu demersurile ce
urmeaz` a fi efectuate în vederea extinderii activit`]ii societ`]ii
pe plan extern, conform solicit`rii din Referatul nr.
5754/11.02.2015. b) Mandatarea membrilor Consiliului de Ad-
ministra]ie în vederea stabilirii limitei maxime care trebuie
avut` în vedere la negocierea onorariului ce urmeaz` a fi pl`tit
avoca]ilor respectivi [i în vederea împuternicirii conducerii ex-
ecutive a societ`]ii pentru negocierea [i încheierea contractu-
lui de consultan]` juridic`, conform solicit`rii din Referatul nr.
5754/11.02.2015. 5. Împuternicirea: a) Pre[edintelui adun`rii pen-
tru semnarea hot`rârii AGOA; b) Pre[edintelui Consiliului de
Administra]ie pentru punerea în aplicare a hot`rârii AGOA, con-
form prevederilor legale; c) Directorului General pentru efectu-
area formalit`]ilor necesare înregistr`rii hot`rârii AGOA la
Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova,
public`rii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum
[i pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane
mandatul pentru efectuarea formalit`]ilor mai sus men]ion-
ate. 6. Stabilirea: a) datei de 14.04.2015, propus` de Consiliul de
Administra]ie, ca dat` de înregistrare, care serve[te la identifi-
carea ac]ionarilor asupra c`rora se vor r`sfrânge efectele
hot`rârii AGOA. b) datei de 13.04.2015, ca ex-date, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind pia]` de capital,
ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emiten]ii [i opera]iunile
cu valori mobiliare [i ale Regulamentului nr. 6/2009 privind ex-
ercitarea anumitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor
generale ale societ`]ilor comerciale, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i în corelare cu Decizia A.S.F. nr.
1430/07.10.2014. În cazul în care la prima convocare nu sunt în-
deplinite condi]iile de cvorum prev`zute de lege [i de Actul Con-
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stitutiv, AGOA este convocat` pentru data de 25.03.2015, cu
men]inerea ordinii de zi, a orei [i a locului de desf`[urare. Unul
sau mai mul]i ac]ionari, reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul: 1) de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condi]ia c` fiecare punct
s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre pro-
pus spre adoptare de AGOA, solicit`rile urmând a fi primite de
c`tre societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de
la data public`rii convoc`rii, respectiv 04.03.2015, ora 10:00. 2)
de a prezen]a proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, solicit`rile
urmând a fi primite de c`tre “CONPET” S.A. în termen de cel
mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii, respectiv 04.03.2015,
ora 10:00. Solicit`rile privind atât introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi a AGOA, cât [i cele privind propuneri de
proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii trebuie formulate în scris,
cu respectarea termenelor sus-men]ionate [i vor fi transmise
prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la reg-
istratur` “CONPET” S.A., în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.
Prahova, în plic închis, cu men]iunea “Biroul Secretariat C.A. [i
A.G.A.–Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din
data de 24.03.2015”, fiind înso]ite de copia actului de identitate
valabil, semnat conform cu originalul de c`tre titularul aces-
tuia, respectiv de documentele care atest` calitatea de
reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în
Dispunerea de m`suri CNVM nr.26/20.12.2012. În cazul în care
exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adun`rii
generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul
publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru
republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuit` (com-
pletat`), înainte de data de referin]` 10.03.2015. Ac]ion`rii so-
ciet`]ii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au
dreptul s` adreseze întreb`ri în scris privind punctele de pe or-
dinea de zi a adun`rii generale, acestea urmând a fi depuse la
registratur` sediului societ`]ii din Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
jud. Prahova pân` la dat` de 17.03.2015, ora 10:00, cu men]iunea
“Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A.–Pentru Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor din dat` de 24.03.2015”. Pentru identifi-
carea persoanelor care adreseaz` întreb`ri, acestea vor anexa
solicit`rii respective [i copii ale documentelor care s` le ateste
identitatea. R`spunsurile la întreb`rile adresate vor fi publicate
pe pagina de internet a societ`]ii www.conpet.ro, sec]iunea
Info Ac]ionari/Documente AGA. La adunare pot participa [i
vota numai actionarii înscri[i la data de referin]` 10.03.2015,
personal sau prin reprezentan]i, în baza unei procuri speciale
sau generale, conform dispozi]iilor legale. Procura general` va
putea fi acordat` de ac]ionar, în calitate de client, doar unui in-
termediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din Legea nr.
297/2004 privind pia]a de capital, sau unui avocat. Calitatea de
reprezentant legal se dovede[te cu documentele prev`zute în
Dispunerea de m`suri CNVM nr.26/20.12.2012, respectiv certifi-

catul constatator eliberat de Registrul Comer]ului, prezentat în
original sau copie conform` cu originalul, sau orice alt docu-
ment în original sau copie conform` cu originalul emis de c`tre
o autoritate competen]` din statul în care ac]ionarul este în-
matriculat legal, care atest` calitatea de reprezentant legal; doc-
umentele care atest` calitatea de reprezentant legal vor fi
emise cu cel mult 3 luni înainte de data public`rii convocatoru-
lui AGOA. Institu]iile de credit care presteaz` servicii de cus-
todie mandatate de ac]ionar s` participe [i s` voteze în cadrul
AGOA [i prezint` o procura special` întocmit` conform Regula-
mentului CNVM nr.6/2009 [i Dispunerii de m`suri CNVM
nr.26/20.12.2012, semnat` de respectivul ac]ionar, aceasta tre-
buie înso]it` de o declara]ie pe proprie r`spundere data de in-
stitu]ia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare
prin procura special`, din care s` reias` c` presteaz` servicii de
custodie pentru respectivul ac]ionar, precum [i faptul c` in-
struc]iunile din procura special` sunt identice cu instruc]iunile
din cadrul mesajului SWIFT primit de institu]ia de credit pentru
a vota în numele respectivului ac]ionar. Formularul de procur`
special`, disponibil atât în limba român`, cât [i în limba en-
glez`, poate fi ob]inut de la sediul societ`]ii [i de pe website-ul
societ`]ii www.conpet.ro sec]iunea “Info Ac]ionari/Documente
AGA”, începând cu data de 19.02.2015, ora 14:00. Procura spe-
cial` sau general` împreun` cu declara]ia, ambele în original,
semnate [i, dup` caz, [tampilate, înso]ite de documentele
doveditoare (copie a actului de identitate valabil al ac]ionaru-
lui în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care
atest` calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor ju-
ridice), sub sanc]iunea pierderii exerci]iului de vot în adunare,
trebuie depuse la registratur` CONPET S.A., în Ploie[ti, str. Anul
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în limba român` sau englez`, cu cel
mult 24 ore înainte de adunare, în plic închis cu men]iunea:
“Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A.–Pentru Adunarea General` Or-
dinar` a Ac]ionarilor din data de 24.03.2015”, respectiv pân` în
data de 23.03.2015, ora 10:00. Procura special` sau general` [i
actele solicitate se pot transmite [i cu semn`tur` electronic`
extins`, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind
semn`tur̀  electronic`, pân` la aceea[i dat` [i or̀  antemen]ion-
ate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanc]iunea
prev`zut` de art.125 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind
societ`]ile, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Ac]ionarii
înregistra]i la data de referin]` au posibilitatea de a vota prin
coresponden]`, înainte de adunarea general`, prin utilizarea
Formularului de vot prin coresponden]`, disponibil, începând
cu data de 19.02.2015, ora 14:00, la sediul societ`]ii sau pe web-
site-ul www.conpet.ro, sec]iunea “Info Ac]ionari/Documente
AGA”, atât în limba român`, cât [i în limba englez`. Formularele
de vot prin coresponden]` trebuie completate [i semnate de
c`tre ac]ionari persoane fizice [i înso]ite de copia actului de
identitate valabil, semnat conform cu originalul de c`tre titu-
larul acestuia, respectiv trebuie completate [i semnate de
reprezentantul legal al ac]ionarului persoan` juridic`, înso]ite

de documentele oficiale care îi atest` calitatea de reprezentant
legal. Calitatea de reprezentant legal se dovede[te cu docu-
mentele prev`zute în Dispunerea de m`suri CNVM
nr.26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de
Registrul Comer]ului, prezentat în original sau copie conform`
cu originalul, sau orice alt document în original sau copie con-
form` cu originalul emis de c`tre o autoritate competen]` din
statul în care ac]ionarul este înmatriculat legal, care atest` cal-
itatea de reprezentant legal; documentele care atest` calitatea
de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de
data public`rii convocatorului A.G.O.A. Institu]iile de credit care
presteaz` servicii de custodie mandatate de ac]ionar s` par-
ticipe [i s` voteze în cadrul A.G.O.A. trebuie s` prezinte o
procur` special` întocmit` conform Regulamentului C.N.V.M.
nr. 6/2009 [i Dispunerii de m`suri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012,
semnat` de respectivul ac]ionar, înso]it` de o declara]ie pe pro-
prie r`spundere dat` de institu]ia de credit care a primit îm-
puternicirea de reprezentare prin procur` special`, din care s`
reias` c` presteaz` servicii de custodie pentru respectivul
ac]ionar, precum [i faptul c` instruc]iunile din procura special`
sunt identice cu instruc]iunile din cadrul mesajului SWIFT
primit de institu]ia de credit pentru a vota în numele respec-
tivului ac]ionar. Formularele de vot prin coresponden]`, înso]ite
de documentele legale, vor trebui transmise în original, în
limba român` sau în limba englez`, prin orice form` de curi-
erat cu confirmare de primire, în plic închis cu men]iunea:
“Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A. – Pentru Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor din data de 24.03.2015”, la sediul “CON-
PET” S.A. situat în str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât
s` fie înregistrate ca primite la registratur` societ`]ii cel mai
târziu la data de 23.03.2015, ora 10:00. Formularele de vot care
nu sunt primite la registratur` societ`]ii în termenele indicate
nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului [i ma-
jorit`]ii în A.G.O.A. Începând cu data de 19.02.2015, ora 14:00,
materialele care urmeaz` s` fie prezentate adun`rii generale,
precum [i proiectul de hot`râre (disponibil în limba român` [i
în limba englez`), se vor afl` la dispozi]ia ac]ionarilor conform
prevederilor legale, atât pe website-ul www.conpet.ro,
sec]iunea “Info Ac]ionari/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din
24.03.2015, cât [i la sediul societ`]ii, în vederea consult`rii aces-
tora. Ac]ion`rii pot primi, la cerere [i contra cost, copii ale doc-
umentelor. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
“CONPET” S.A. din Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secre-
tariat C.A. [i 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. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie Dan WEILER. 

Convocator Consiliul de Administra]ie Al “CONPET” S.A. cu
sediul social în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrat` la Reg-

istrul Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub nr.
J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris [i v`rsat în
suma de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 privind societ`]ile republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind pia]a de
capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM [i ale Ac-
tului Constitutiv al societ`]ii, prin Decizia C.A. nr. 2/11.02.2015.
Convoac` Adunarea General` Extraordinar` A Ac]ionarilor
(A.G.E.A.) pentru data de 19.03.2015, ora 10:00, care va avea loc
la sediul social al societ`]ii, situat în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr.
1-3 [i la care au dreptul s` participe [i s` voteze doar persoanele
care au calitatea de ac]ionari, respectiv sunt înregistrate în Reg-
istrul Ac]ionarilor ]inut de c`tre Depozitarul Central S.A. la
sfâr[itul datei de referin]` 06.03.2015, cu urm`toarea ORDINE
DE ZI: 1. Aprobarea modific`rii Actului Constitutiv al societ`]ii
“CONPET” S.A., conform propunerilor din Anex` la Convocatorul
A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv). 2. Împut-
ernicirea: a) Pre[edintelui adun`rii pentru semnarea hot`rârii
A.G.E.A.; b) Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie pentru
semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv [i punerea
în aplicare a hot`rârii A.G.E.A., conform prevederilor legale; c)
Directorului General pentru efectuarea formalit`]ilor necesare
înregistr`rii hot`rârii A.G.E.A. [i a formei actualizate a Actului
Constitutiv la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tri-
bunalul Prahova, public`rii în Monitorul Oficial al României
Partea a IV-a, precum [i pentru acordarea dreptului de a delega
unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalit`]ilor
mai sus men]ionate. 3. Stabilirea: a) datei de 08.04.2015, pro-
pus` de Consiliul de Administra]ie, ca dat` de înregistrare, care
serve[te la identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se vor
r`sfrânge efectele hot`rârii A.G.E.A. b) datei de 07.04.2015, ca
ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004
privind pia]a de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind
emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare [i ale Regulamen-
tului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale societ`]ilor com-
erciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i în corelare
cu Decizia A.S.F. nr. 1430/ 07.10.2014. În cazul în care la prima
convocare nu sunt îndeplinite condi]iile de cvorum prev`zute
de lege [i de Actul Constitutiv, A.G.E.A.este convocat` pentru
data de 20.03.2015, cu men]inerea ordinii de zi, a orei [i a locu-
lui de desf`[urare. Unul sau mai mul]i ac]ionari, reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social au
dreptul: 1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A.,
cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de
un proiect de hot`râre propus spre adoptare de A.G.E.A., so-
licit`rile urmând a fi primite de c`tre societatea “CONPET” S.A.
în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii, re-
spectiv 03.03.2015, ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de
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hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a A.G.E.A., solicit`rile urmând a fi primite de
c`tre “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la dat` pub-
lic`rii convoc`rii, respectiv 03.03.2015, ora 10:00. Solicit`rile
privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
A.G.E.A., cât [i cele privind propuneri de proiecte de hot`râre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adun`rii trebuie formulate în scris, cu respectarea
termenelor sus-men]ionate [i vor fi transmise prin servicii de
curierat cu confirmare de primire, direct la registratura “CON-
PET” S.A., în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic în-
chis, cu men]iunea “Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A. – Pentru
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor din data de
19.03.2015”, fiind înso]ite de copia actului de identitate valabil,
semnat conform cu originalul de c`tre titularul acestuia, respec-
tiv de documentele care atest` calitatea de reprezentant legal
în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de
m`suri CNVM nr. 26/ 20.12.2012. În cazul în care exercitarea drep-
tului de a introduce pe ordinea de zi a adun`rii generale deter-
min` modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat,
societatea va face toate demersurile necesare pentru republi-
carea convocatorului având ordinea de zi revizuit` (comple-
tat`), înainte de data de referin]` 06.03.2015. Ac]ion`rii
societ`]ii, indiferent de cota de participare la capitalul social,
au dreptul s` adreseze întreb`ri în scris privind punctele de pe
ordinea de zi a adun`rii generale, acestea urmând a fi depuse
la registratur` sediului societ`]ii din Ploie[ti, str. Anul 1848, nr.
1-3, jud. Prahova pân` la data de 11.03.2015, ora 10:00, cu
men]iunea “Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A.–Pentru Adunarea
General` Extraordinar` a Ac]ionarilor din data de 19.03.2015”.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaz` întreb`ri, aces-
tea vor anexa solicit`rii respective [i copii ale documentelor
care s` le ateste identitatea. R`spunsurile la întreb`rile adresate
vor fi publicate pe pagina de internet a societ`]ii
www.conpet.ro, sec]iunea Info Ac]ionari/ Documente AGA. La
adunare pot participa [i vota numai ac]ion`rii înscri[i la data de
referin]` 06.03.2015, personal sau prin reprezentan]i, în baza
unei procuri speciale sau generale, conform dispozi]iilor legale.
Procura general` va putea fi acordat` de ac]ionar, în calitate de
client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14
din Legea nr. 297/2004 privind pia]` de capital, sau unui avocat.
Calitatea de reprezentant legal se dovede[te cu documentele
prev`zute în Dispunerea de m`suri CNVM nr. 26/20.12.2012, re-
spectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comer]ului,
prezentat în original sau copie conform` cu originalul, sau orice
alt document în original sau copie conform` cu originalul emis
de c`tre o autoritate competen]` din statul în care ac]ionarul
este înmatriculat legal, care atest` calitatea de reprezentant
legal; documentele care atest` calitatea de reprezentant legal
vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de dat` public`rii convo-
catorului A.G.E.A. Institu]iile de credit care presteaz` servicii de
custodie mandatate de ac]ionar s` participe [i s` voteze în
cadrul A.G.E.A. [i prezint` o procur` special` întocmit` conform
Regulamentului CNVM nr. 6/2009 [i Dispunerii de m`suri
CNVM nr. 26/20.12.2012, semnat` de respectivul ac]ionar,
aceasta trebuie înso]it` de o declara]ie pe proprie r`spundere
dat` de institu]ia de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin procur` special`, din care s` reias` c`
presteaz` servicii de custodie pentru respectivul ac]ionar, pre-

cum [i faptul c` instruc]iunile din procura special` sunt identice
cu instruc]iunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institu]ia
de credit pentru a vota în numele respectivului ac]ionar. For-
mularul de procur` special`, disponibil atât în limba român`,
cât [i în limba englez`, poate fi ob]inut de la sediul societ`]ii [i
de pe website-ul societ`]ii www.conpet.ro sec]iunea “Info
Ac]ionari/Documente AGA”, începând cu data de 16.02.2015,
ora 13:00. Procura special` sau general` împreun` cu declara]ia,
ambele în original, semnate [i, dup` caz, [tampilate, înso]ite
de documentele doveditoare (copie a actului de identitate val-
abil al ac]ionarului în cazul persoanelor fizice, respectiv docu-
mentele care atest` calitatea de reprezentant legal în cazul
persoanelor juridice), sub sanc]iunea pierderii exerci]iului de
vot în adunare, trebuie depuse la registratur` “CONPET” S.A.,
în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în limba român`
sau englez`, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic în-
chis cu men]iunea: “Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A.– Pentru
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor din data de
19.03.2015”, respectiv pân` în data de 18.03.2015, ora 10:00.
Procura special` sau general` [i actele solicitate se pot trans-
mite [i cu semn`tur` electronic` extins`, conform prevederilor
Legii nr. 455/2001 privind semn`tur` electronic`, pân` la
aceea[i dat` [i or` antemen]ionate, pe adresa de e-mail: ac-
tionariat@conpet.ro, sub sanc]iunea prev`zut` de art.125 alin.3
din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Ac]ion`rii înregistra]i la
data de referin]` au posibilitatea de a vota prin coresponden]`,
înainte de adunarea general`, prin utilizarea Formularului de
vot prin coresponden]`, disponibil, începând cu dat` de
16.02.2015, ora 13:00, la sediul societ`]ii sau pe website-ul
www.conpet.ro, sec]iunea “Info Ac]ionari /Documente AGA”,
atât în limba român`, cât [i în limba englez`. Formularele de
vot prin coresponden]` trebuie completate [i semnate de c`tre
ac]ionari persoane fizice [i înso]ite de copia actului de identi-
tate valabil, semnat conform cu originalul de c`tre titularul
acestuia, respectiv trebuie completate [i semnate de reprezen-
tantul legal al ac]ionarului persoan` juridic`, înso]ite de docu-
mentele oficiale care îi atest` calitatea de reprezentant legal.
Calitatea de reprezentant legal se dovede[te cu documentele
prev`zute în Dispunerea de m`suri CNVM nr.26/20.12.2012, re-
spectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comer]ului,
prezentat în original sau copie conform` cu originalul, sau orice
alt document în original sau copie conform` cu originalul emis
de c`tre o autoritate competen]` din statul în care ac]ionarul
este înmatriculat legal, care atest` calitatea de reprezentant
legal; documentele care atest` calitatea de reprezentant legal
vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data public`rii convo-
catorului A.G.E.A. Institu]iile de credit care presteaz` servicii de
custodie mandatate de ac]ionar s` participe [i s` voteze în
cadrul A.G.E.A. trebuie s` prezinte o procur` special` întocmit`
conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 [i Dispunerii de
m`suri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnat` de respectivul
ac]ionar, înso]it` de o declara]ie pe proprie r`spundere dat` de
institu]ia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare
prin procura special`, din care s` reias` c` presteaz` servicii de
custodie pentru respectivul ac]ionar, precum [i faptul c` in-
struc]iunile din procura special` sunt identice cu instruc]iunile
din cadrul mesajului SWIFT primit de institu]ia de credit pentru
a vota în numele respectivului ac]ionar. Formularele de vot prin

coresponden]`, înso]ite de documentele legale, vor trebui
transmise în original, în limba român` sau în limba englez`,
prin orice form` de curierat cu confirmare de primire, în plic în-
chis cu men]iunea: “Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A. – Pentru
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor din data de
19.03.2015”, la sediul “CONPET” S.A. situat în str. Anul 1848, nr.
1-3, jud. Prahova, astfel încât s` fie înregistrate c` primite la reg-
istratur̀  societ`]ii cel mai târziu la data de 18.03.2015, ora 10:00.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratur̀  societ`]ii
în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului [i majorit`]ii în A.G.E.A. Începând cu data
de 16.02.2015, ora 13:00, materialele care urmeaz` s` fie prezen-
tate adun`rii generale, precum [i proiectul de hot`râre (disponi-
bil în limba român` [i în limba englez`), se vor afla la dispozi]ia
ac]ionarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul
www.conpet.ro, sec]iunea “Info Ac]ionari /Documente A.G.A.”-
A.G.E.A. din 19.03.2015, cât [i la sediul societ`]ii, în vederea con-
sult`rii acestora. Ac]ion`rii pot primi, la cerere [i contra cost,
copii ale documentelor. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul “CONPET” S.A. din Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul
Secretariat C.A. [i 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. Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie Dan WEILER. ANEXA LA CONVOCATORUL A.G.E.A.
DIN DATA DE 19/ 20.03.2015 PROIECT de modificare a Actului
Constitutiv al CONPET S.A. Art.1 alin. (1), din Actul Constitutiv,
se modific` [i va avea urm`torul con]inut: (1) Denumirea soci-
eta]ii este “CONPET” S.A. (numit` în prezentul act constitutiv
[i “societatea”). Art.2 alin. (1) – alin. (4), din Actul Constitutiv, se
modific` [i vor avea urm`torul con]inut: (1) “CONPET” S.A. este
persoan` juridic` român`, înfiin]at` c` societate pe ac]iuni. (2)
“CONPET” S.A. este societate de]inut` public. (3) Societatea î[i
desf`soar` activitatea în conformitate cu prevederile prezen-
tului act constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societ`]ile, ale
O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernan]a corporativ` a între-
prinderilor publice, ale Codului Civil [i ale celorlalte legi [i regle-
ment`ri aplicabile societ`]ilor. (4) Emblema (sigla) societ`]ii
este format` din al`turarea a dou` elemente: în partea stânga
simbolul (logotip), iar în partea dreapta numele societ`]ii (logo-
type). Simbolul reprezint` un ansamblu format din dou`
pic`turi: una verde [i una albastr`; pic`tura verde este orien-
tat` cu vârful în dreapta sus (ora 1), în timp ce pic`tura albastr`
este orientat` cu vârful în stânga jos (ora 7). Numele societ`]ii
– “CONPET” S.A. – se afl` în dreapta simbolului, are o dimensi-
une propor]ional` cu acesta, este cu majuscule, înclinat italic [i
la aceea[i culoare cu pic`tura albastr`. Art.3 alin. (2), din Actul
Constitutiv, se modific` [i va avea urm`torul con]inut: (2) Soci-
etatea poate înfiin]a [i desfiin]a [i alte tipuri de subunit`]i (sedii
secundare, puncte de lucru, sucursale, agen]ii, reprezentan]e
sau alte tipuri de subunit`]i f`r` personalitate juridic`), situate
în aceea[i localitate [i/ sau în alte localit`]i, din ]ar` [i din
str`in`tate, în condi]iile legii [i ale prezentului act constitutiv, cu
aprobarea Consiliului de Administra]ie. Sediile secundare
(punctele de lucru) ale societ`]ii sunt cuprinse în Anex` 2 a ac-

tului constitutiv. Art.5, din Actul Constitutiv, se modific` [i va
avea urm`torul con]inut: Societatea este concesionarul ac-
tivit`]ii de operare a Sistemului Na]ional de Transport al ]i]eiu-
lui, gazolinei [i etanului lichid, inclusiv a conductelor magistrale
[i a instala]iilor, echipamentelor [i dot`rilor anexe aferente Sis-
temului, calitate dobândit` prin încheierea cu A.N.R.M., în anul
2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr.
793/ 2002. La Art.7, din Actul Constitutiv, se introduce cod CAEN
7739 – Activit`]i de închiriere [i leasing cu alte ma[ini, echipa-
mente [i bunuri tangibile n.c.a., acest articol urmând a avea
urm`torul con]inut: 0150 Activit`]i în ferme mixte (cultur` veg-
etal` combinat` cu cre[terea animalelor); 0910 Activit`]i de
servicii anexe extrac]iei petrolului brut [i gazelor naturale; 1011
Prelucrarea [i conservarea c`rnii; 1012 Prelucrarea [i conservarea
c`rnii de pas`re; 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv
carne de pas`re; 1020 Prelucrarea [i conservarea pe[telui, crus-
taceelor [i molu[telor; 1031 Prelucrarea [i conservarea cartofilor;
1032 Fabricarea sucurilor de fructe [i legume; 1039 Prelucrarea
[i conservarea fructelor [i legumelor; 2529 Produc]ia de rezer-
voare, cisterne [i containere metalice; 2593 Fabricarea arti-
colelor din fire metalice; fabricarea de lan]uri [i arcuri; 3313
Repararea echipamentelor electronice [i optice; 3314 Repararea
echipamentelor electrice; 3319 Repararea altor echipamente;
3320 Instalarea ma[inilor [i echipamentelor industriale; 3513
Distribu]ia energiei electrice; 3530 Furnizare abur [i aer
condi]ionat; 3600 Captarea, tratarea [i distribu]ia apei; 3700
Colectarea [i epurarea apelor uzate; 3811 Colectarea de[eurilor
nepericuloase; 3821 Tratarea [i eliminarea de[eurilor nepericu-
loase; 3900 Activit`]i [i servicii de decontaminare; 4321 Lucr`ri
de instala]ii electrice; 4329 Alte lucr`ri de instala]ii pentru con-
struc]ii; 4511 Comer] cu autoturisme [i autovehicule u[oare (sub
3,5 tone); 4519 Comer] cu alte autovehicule; 4520 Între]inerea
[i repararea autovehiculelor; 4671 Comer] cu ridicata al com-
bustibililor solizi, lichizi [i gazosi [i al produselor derivate; 4676
Comer] cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 Comer]
cu ridicata al de[eurilor [i resturilor; 4690 Comer] cu ridicata ne-
specializat; 4711 Comer] cu am`nuntul în magazine nespecial-
izate cu vânzare predominant` de produse alimentare, b`uturi
[i tutun; 4719 Comer] cu am`nuntul în magazine nespecializate
cu vânzare predominant` de produse nealimentare; 4721
Comer] cu am`nuntul al fructelor [i legumelor proaspete în
magazine specializate; 4722 Comer] cu am`nuntul al c`rnii [i
produselor din carne în magazine specializate; 4723 Comer] cu
am`nuntul al pe[telui, crustaceelor [i molu[telor în magazine
specializate; 4724 Comer] cu am`nuntul al pâinii, produselor
de patiserie [i produselor zaharoase în magazine specializate;
4730 Comer] cu am`nuntul a carburan]ilor pentru autove-
hicule, în magazine specializate; 4920 Transporturi de marf`
pe calea ferat`; 4939 Alte transporturi terestre de c`l`tori; 4941
Transporturi rutiere de m`rfuri; 5210 Depozitari; 5221 Activit`]i
de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 Manipul`ri;
5229 Alte activit`]i anexe transporturilor; 5510 Hoteluri [i alte
facilit`]i de cazare similare; 5610 Restaurante; 5629 Alte servicii
de alimenta]ie; 5829 Activit`]i de editare a altor produse soft-
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ware; 6110 Activit`]i de telecomunica]ii prin re]ele cu cablu;
6120 Activit`]i de telecomunica]ii prin re]ele f`r` cablu; 6203
Activit`]i de management (gestiune [i exploatare) a mijloacelor
de calcul; 6209 Alte activit`]i de servicii privind tehnologia in-
forma]iei; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web
[i activit`]i conexe; 6810 Cump`rarea [i vânzarea de bunuri
imobiliare proprii; 6820 Închirierea [i subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate; 7112 Activit`]i de inginerie [i
servicii de consultan]` tehnic` legate de acestea; 7120 Activit`]i
de test`ri [i analize tehnice; 7219 Cercetare – dezvoltare în alte
[tiin]e naturale [i inginerie; 7711 Activit`]i de închiriere [i leas-
ing cu autoturisme [i autovehicule rutiere u[oare; 7712 Ac-
tivit`]i de închiriere [i leasing cu autovehicule rutiere grele; 7721
Activit`]i de închiriere [i leasing cu bunuri recrea]ionale [i
echipament sportiv; 7732 Activit`]i de închiriere [i leasing cu
ma[ini [i echipamente pentru construc]ii; 7733 Activit`]i de
închiriere [i leasing cu ma[ini [i echipamente de birou (inclusiv
calculatoare); 7739 Activit`]i de închirierea [i leasing cu alte
ma[ini, echipamente [i bunuri tangibile n.c.a. ; 8299 Activit`]i
[i servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8559 Alte forme de
înv`]`mânt n.c.a.; 8610 Activit`]i de asisten]` spitaliceasc`;
8690 Alte activit`]i referitoare la s`n`tatea uman`; 9311 Ac-
tivit`]i ale bazelor sportive. Art.8 alin. (1) [i alin. (3), din Actul
Constitutiv, se modific` [i vor avea urm`torul con]inut: (1) Cap-
italul social total al “CONPET” S.A. este în sum` de
28.569.842,40 lei, subscris [i integral v`rsat. (3) Structura
ac]ionariatului, corespunz`tor structurii sintetice consolidate
a ac]ionarilor la data de referin]` 22.01.2015, este urm`toarea:
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici
[i Mijlocii [i Mediului de Afaceri (ministerul de resort sau suc-
cesorii acestuia, potrivit legii). Num`r de ac]iuni: 5.083.372. Val-
oare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei. Cota de
participare la profit [i pierdere: 58,7162%. AC}IONARI PERSOANE
JURIDICE Num`r de ac]iuni: 2.920.264. Valoare aport la capi-
talul social: 9.636.871,20 lei. Cota de participare la profit [i
pierdere: 33,7309%. AC}IONARI PERSOANE FIZICE. Num`r de
ac]iuni: 653.892 Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60
lei. Cota de participare la profit [i pierdere: 7,5529%. Art.9 alin.
(3) lit. d), din Actul Constitutiv, se modific` [i va avea urm`torul
con]inut: d) compensarea unor crean]e lichide [i exigibile
asupra societ`]ii, cu ac]iuni ale acesteia; Art.10 alin. (2) [i alin.
(7), din Actul Constitutiv, se modific` [i vor avea urm`torul
con]inut: (2) Ac]iunile societ`]ii sunt nominative [i cuprind
toate elementele prev`zute de lege. Valoarea nominal` a unei
ac]iuni este de 3,3 lei. Ac]iunile sunt emise în form` demateri-
alizat` [i sunt înregistrate în registrul ac]ionarilor, iar eviden]a
acestora este ]inut` de Depozitarul Central S.A. Bucure[ti, cu
care “CONPET” S.A. are încheiat contract. (7) Salaria]ii “CONPET”
S.A. au dreptul s` achizi]ioneze ac]iuni ale societ`]ii de la stat,
pân` la limita din capitalul social stabilit` de adunarea gen-
eral` a ac]ionarilor [i la acela[i pre] cu care se vor vinde ac]iu-
nile în cazul privatiz`rii. Art.11 alin. (8), din Actul Constitutiv, se
modific` [i va avea urm`torul con]inut: (8) Societatea este au-

torizat` s` emit` obliga]iuni, în condi]iile legii. Art.13 alin. (2) [i
alin. (4), din Actul Constitutiv, se modific` [i vor avea urm`torul
con]inut: (2) În orice raporturi cu societatea, aceast` recunoa[te
pentru fiecare ac]iune unul sau mai mul]i proprietari. Când o
ac]iune nominativ` devine proprietatea mai multor persoane,
nu se va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu
vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drep-
turilor rezultând din ac]iune. (4) Tranzac]iile directe se vor opera
de c`tre Depozitarul Central S.A. Bucure[ti. Art.14 alin. (1) [i alin.
(2), din Actul Constitutiv, se modific` [i vor avea urm`torul
con]inut: (1) Ac]ionarul majoritar al “CONPET” S.A. este Statul
român. Drepturile [i îndatoririle Statului român, în calitate de
ac]ionar majoritar, vor fi exercitate, în Adun`rile Generale ale
Ac]ionarilor, de c`tre ministerul de resort, sub autoritatea
c`ruia este plasat` societatea, prin acte normative specifice,
prin reprezentan]i special desemna]i, potrivit dispozi]iilor
legale. (2) Reprezentan]ii statului în adunarea general` a
ac]ionarilor se numesc [i se revoc` prin ordin al ministrului de
resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului în adunarea
general` a ac]ionarilor “CONPET” S.A. va fi exercitat în baza
procurii speciale transmis` societ`]ii în conformitate cu preved-
erile legale privind pia]a de capital [i cu celalte reglement`ri
aplicabile, procura special` putând fi înso]it` de un ordin al
ministrului economiei / instructionare pentru adunarea gen-
eral`. Art.15 alin. (1) [i alin. (3) lit. g), din Actul Constitutiv, se
modific` [i vor avea urm`torul con]inut: (1) Adunarea general`
a ac]ionarilor este organul de conducere al “CONPET”S.A., care
decide asupra activit`]ii acesteia [i asupra politicii ei comerciale
[i economice, conform op]iunii ac]ionarilor prezen]i sau
reprezenta]i în adunare.  (3) ... g) aprob` bugetul de venituri [i
cheltuieli (B.V.C.) [i programul de investi]ii pentru exerci]iul fi-
nanciar urm`tor, precum [i rectificarea B.V.C.; Art. 15 alin. (5),
din Actul Constitutiv, se elimin`. Art.16 alin. (2), din Actul Con-
stitutiv, se modific` [i va avea urm`torul con]inut: (2) Convo-
carea adun`rii generale a ac]ionarilor va respecta prevederile
legale cu privire la societ`]ile, precum [i reglement`rile privind
pia]a de capital [i dispozi]iile prezentului act constitutiv. Ter-
menul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la pub-
licarea convoc`rii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.
Art.19 alin. (6), alin. (8), alin. (15), alin. (18) [i alin. (26), din Actul
Constitutiv, se modific` [i vor avea urm`torul con]inut: (6) Nu
pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt inca-
pabile ori care au fost condamnate pentru gestiune fraudu-
loas`, abuz de încredere, fals, uz de fals, în[el`ciune, delapidare,
m`rturie mincinoas`, dare sau luare de mit`, pentru infrac]iu-
nile prev`zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea [i
sanc]ionarea sp`l`rii banilor, precum [i pentru instituirea unor
m`suri de prevenire [i combatere a finan]`rii actelor de teror-
ism, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, pentru infrac]iu-
nile prev`zute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolven]ei [i de insolven]`. (8) Con-
siliul de Administra]ie se întrune[te, de regul`, la sediul so-
ciet`]ii, sau la orice punct de lucru al societ`]ii sau în orice loc

comunicat prin convocare. Se pot organiza [edin]e operative
ale Consiliului de Administra]ie prin mijloace de comunicare la
distan]` care s` întruneasc` condi]iile tehnice necesare pentru
identificarea participan]ilor, participarea efectiv` a acestora la
[edin]ele Consiliului de Administra]ie [i retransmiterea de-
liber`rilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, tele-
fonului, video conferin]` sau alte echipamente de comunica]ie),
ori de câte ori este necesar, dar cel pu]in o dat` la 3 luni, la con-
vocarea Pre[edintelui sau la cererea motivat` a 2 dintre mem-
brii s`i sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de
pre[edinte. În cazul în care pre[edintele se afl` în imposibili-
tate temporar` de a-[i exercita atribu]iile, pe durata st`rii re-
spective consiliul de administra]ie poate îns`rcina pe un alt
administrator cu îndeplinirea func]iei de pre[edinte. Consiliul
este, de asemenea, convocat la cererea motivat` a cel pu]in doi
dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, or-
dinea de zi este stabilit` de c`tre autorii cererii. Pre[edintele
este obligat s` dea curs unei astfel de cereri. (15) Ordinea de zi
este stabilit` de pre[edinte. Convocarea, ordinea de zi [i mate-
rialele de [edin]a vor fi transmise administratorilor cu suficient
timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin
regulament propriu al Consiliului de Administra]ie. Procesele-
verbale de [edin]a vor fi cuprinse într-un registru al [edin]elor
[i deliber`rilor consiliului de administra]ie, prin grij` pre[edin-
telui consiliului. Procesul-verbal va cuprinde numele partici-
pan]ilor, ordinea deliber`rilor, deciziile luate, num`rul de voturi
întrunite [i opiniile separate. Acesta va fi semnat de c`tre
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie [i de secretariatul C.A.,
iar cel înscris în registrul [edin]elor [i deliber`rilor consiliului
de administra]ie va fi semnat [i de c`tre ceilal]i administratori.
Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administra]ie,
fiind asigurat de c`tre personal din cadrul Biroului Secretariat
C.A. [i A.G.A. (18) Consiliul de administra]ie va delega conduc-
erea “CONPET” S.A. c`tre directorul general. Directorul general
al “CONPET” S.A. reprezint` societatea în rela]iile cu ter]ii. (26)
Membrii Consiliului de administra]ie vor avea asigurare de
r`spundere profesional`, contravaloarea acesteia fiind supor-
tat` de c`tre “CONPET” S.A., în condi]iile legii. Art.20 alin. (1),
lit. b), f) o), r) [i lit. u), din Actul Constitutiv, se modific` [i se
completeaz` [i vor avea urm`torul con]inut: b) Întocme[te ra-
portul anual ce va fi prezentat adun`rii generale a ac]ionarilor,
împreun` cu situa]iile financiare anuale [i cu raportul auditoru-
lui financiar, precum [i alte rapoarte impuse de legisla]ia aplic-
abil`, cu respectarea cerin]elor de raportare stabilite prin
reglement`rile CNVM / A.S.F. privind pia]a de capital [i alte re-
glement`ri incidente; f) Supune aprob`rii adun`rii generale or-
dinare a ac]ionarilor bugetul de venituri [i cheltuieli al societ`]ii
(B.V.C.) [i programul de investi]ii pentru exerci]iul financiar
urm`tor, precum [i rectificarea B.V.C.; aprob` revizuirea progra-
mului de investi]ii în cadrul acelora[i valori; aprob` programul
de repara]ii curente [i revizuirea acestuia; o) Aprob` programul

anual de achizi]ii; aprob`/avizeaz` procesele-verbale privind
rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societ`]ii /
din proprietatea public` a statului; aprob` / avizeaz` propuner-
ile de scoatere din func]iune a mijloacelor fixe, scoatere din uz
a materialelor de natur` obiectelor de inventar în folosin]`, de-
clasare [i casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele
fixe, aflate în patrimoniul societ`]ii/ în patrimoniul public al
statului, a c`ror men]inere nu se mai justific`; aprob` / avizeaz`
modalit`]ile de valorificare a acestor bunuri [i pre]urile de
pornire la licita]ie pentru bunurile propuse la valorificare prin
licita]ie; poate delega directorului general competen]a de
semnare a proceselor-verbale de scoatere din func]iune a mi-
jloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ de-
clasare a bunurilor materiale; aprob` solicit`rile de
sponsorizare [i de trecere pe costurile societ`]ii a unor sume
reprezentând penalit`]i, major`ri de întârziere, amenzi, etc. r)
Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolven]ei
potrivit Legii 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insol-
ven]ei [i de insolven]`; u) Aprob` propunerile privind strategia
global` de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restruc-
turare economico-financiar` a societ`]ii; Art.21 alin. (1) [i alin. (2)
lit. d), g) [i lit. t), din Actul Constitutiv, se modific` [i vor avea
urm`torul con]inut: (1) Directorul General al “CONPET” S.A. este
numit de c`tre Consiliul de Administra]ie, dintre membrii aces-
tuia sau din afara Consiliului de Administra]ie. (2) … d) ela-
boreaz` strategiile [i politicile de dezvoltare [i de marketing ale
societ`]ii [i le supune spre aprobare consiliului de
administra]ie; aplic` strategia, politicile de dezvoltare [i de mar-
keting ale societ`]ii, stabilite de Consiliul de Administra]ie; g) or-
ganizeaz`, coordoneaz` [i ia toate m`surile care se impun
pentru punerea în practic` a strategiilor [i politicilor aprobate
de c`tre consiliul de administra]ie; aprob` documentele cu car-
acter de norme [i regulamentele care reglementeaz`
activit`]ile societ`]ii; t) încheie acte juridice, în numele [i pe
seama “CONPET” S.A., în condi]iile legii [i în conformitate cu
prevederile contractului de mandat [i ale împuternicirilor acor-
date prin decizia consiliului de administra]ie; Art.22 alin. (1), din
Actul Constitutiv, se modific` [i va avea urm`torul con]inut: (1)
Directorii executivi sunt angaja]i / numi]i/ destitui]i/
promova]i/ suspenda]i / concedia]i de c`tre directorul general.
Directorii executivi se afl` în subordinea directorului general,
sunt salaria]i ai societ`]ii, execut` atribu]iile stabilite de direc-
torul general [i dup` caz, de Consiliul de Administra]ie, precum
[i prin regulamentul de organizare [i func]ionare al “CONPET”
S.A. [i fi[a postului. Art.23 B. alin. (4), din Actul Constitutiv, se
modific` [i va avea urm`torul con]inut: (4) Serviciul Audit Pub-
lic Intern se constituie distinct în subordinea direct` a directoru-
lui general. Activitatea de audit intern este raportat` periodic
consiliului de administra]ie, care analizeaz` [i stabile[te
m`surile necesare pentru bun` organizare [i func]ionare a so-
ciet`]ii. [eful Serviciului Audit Public Intern este numit/ desti-



anun}uri

tuit de c`tre directorul general, numai cu avizul ministerului
sub a c`rui autoritate se afl` ”CONPET” S.A. Directorul general
aprob` planul anual de audit public intern [i raportul anual al
activit`]ii de audit public intern. Art.26, din Actul Constitutiv,
se modific` [i va avea urm`torul con]inut: Consiliul de admin-
istra]ie aprob`, în condi]iile legii, metod` de amortizare a ac-
tivelor corporale [i necorporale din patrimoniul societ`]ii. Art.31
alin. (2), din Actul Constitutiv, se modific` [i va avea urm`torul
con]inut: (2) Hot`rârea de dizolvare a societ`]ii trebuie s` fie
înscris` în registrul comer]ului [i publicat` în Monitorul Oficial
al României, partea a IV-a. Art.35 alin. (2), din Actul Constitutiv,
se modific` [i va avea urm`torul con]inut: (2) Prezentul Act Con-
stitutiv a fost actualizat în data de ............... urmare modific`rilor
aprobate prin Hot`rârea A.G.E.A. nr. 1/ .................... având la baza
Actul Constitutiv actualizat la dat` de 05.11.2014 [i s-a întocmit
[i semnat în 3 (trei) exemplare originale. NOTå: Anexa 1 la Actul
Constitutiv cuprinzând componen]a Consiliului de
Administra]ie, datele de identificare a directorului general [i
ale auditorului financiar, se completeaz` corespunz`tor noilor
c`r]i de identitate ale acestora, dup` caz. Anexa 2 la Actul Con-
stitutiv cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) este
modificat` în conformitate cu Decizia C.A. nr. 15/ 05.11.2014.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie Dan WEILER

LICITA}II
SC Ecologic Prest SRL, societate \n faliment, prin lichidator, cu
sediul \n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la
v~nzare prin licita]ie, teren în suprafa]` de 1.532 mp situat în
intravilanul Comunei Corne[ti, Sat Postârnacu, tarlaua 4,
parcela Cc- 34, Jude]ul Dâmbovi]a la pre]ul de 22.950 lei (pre]
f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine \n data de 20.02.2015 ora 14:00,
la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar \n cazul \n care bunurile
nu vor fi adjudicate, licita]ia se va ]ine \n data de 24.02.2015,
27.02.2015, 03.03.2015, 06.03.2015, 10.03.2015, 13.03.2015,
17.03.2015, 20.03.2015, 24.03.2015, la aceea[i or` [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se
pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0761132931 /0723357858; www.andrei-
ioan.ro.

Anun] participare la negociere direct` pentru concesionare
bunuri. Consiliul local Deleni, jude]ul Ia[i, telefon/fax:
0232.732070. Concesioneaz` prin licita]ie public` deschis` cu
selec]ie de oferte: - Teren din domeniul privat, în suprafa]`
de 11502,82 mp împ`r]it` în 13 loturi, situate în intravilan De-
leni, pentru o perioad` de 49 ani, cu destina]ie construc]ii de
locuin]e pt. cet`]enii din com Deleni sau prin excep]ie pen-
tru cei care demonstreaz` c` au un loc de munc` în com. De-
leni. Documenta]iile de atribuire se pot achizi]iona de la
sediul Prim`riei Deleni, compartimentul achizi]ii publice în-
cepînd cu data de 16. 02.2015. Persoana de contact: Elena Ni]`.
Data limit` de primire a solicit`rilor de clarific`ri: 23.02.2015
ora 16.00. Data limit` de depunere a ofertelor este 27.02.2015
ora 9.00 la Prim`ria Deleni. Ofertele se vor deschide la data
de  27.02.2015 ora 11.00. la sediul Prim`riei Deleni. Eventualele
contesta]ii se vor depune \n termen de 15 zile de la comuni-
carea actului atacat la Tribunalul Ia[i, str. Atanasie Panu nr.
25, telefon 0232-260.600, fax: 0232-260.411; Anun]ul a fost
transmis spre publicare pentru data de 14.02.2014

Debitorul SC Sticri Impex SRL cu sediul \n Dr. Tr. Severin, str.
Traian, nr. 46, jud. Mehedin]i, CIF: 18836310, J25/351/2006,
aflat` în procedura de faliment, dosar nr. 5306/101/2013 prin
lichidator judiciar Consultant Insolventa SPRL, cu sediul în Dr.
Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7, jud. Mehedin]i, scoate la vân-
zare: Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului Prim`ria Mu-
nicipiului Drobeta Tr. Severin cu rangul I *Apartament cu 3
camere situat în Drobeta Tr. Severin, str. Nuferilor, nr. 6, bl. R2,
sc. 2, ap. 1, jude]ul Mehedin]i  cu o suprafa]` construit` de
79,00 mp [i suprafa]` util` de 62,00 mp* la un pre] de pornire
al licita]iei diminuat cu 25% fa]` de pre]ul stabilit prin rapor-
tul de evaluare de 18150,00 euro ce se va achita în lei la cur-
sul BNR din ziua pla]ii. Titlul executoriu în baza c`ruia
lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea bunului imobil o
reprezint` încheierea din data de 09.05.2013 pronun]at` de
Tribunalul Mehedin]i în dosarul nr. 5306/101/2013. Licita]ia
va avea loc la biroul lichidatorului din localitatea Dr. Tr. Sev-
erin str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.Mehedin]i la data de 25.02.2015
orele 14,00. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea la Piraeus Bank SA în contul
RO53PIRB2700759776001000, pân` la data începerii licita]iei,
a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei [i
achizi]ionarea caietului de sarcin` în valoare de 2000,00 lei.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la
acel termen s` depun` oferte de cump`rare. Som`m pe to]i
cei care pretind vreun drept asupra imobilului s` anun]e
lichidatorul judiciar înainte de data stabilit` pentru vânzare în
termen, sub sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-
fax 0252/354399, 0742592183, 0752819051 sau email:
office@consultant-insolventa.ro. sau la sediul lichidatorului
judiciar din localitatea Drobeta Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.
7A, jud. Mehedin]i. Lichidator Judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, prin ec. Emil Popescu 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Ser-
viciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Str. Zorilor, Bl.1B, parter,
Moine[ti, jude]ul Bac`u. Nr. 8620/12.02.2015. Anun] privind
vânzarea bunurilor mobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti, În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 26.02.2015, ora 13.00, vinde prin licita]ie

public` la sediul din localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1,
parter, urm`torul bun mobil, apar]inând SC Dansan Com SRL,
din localitatea Com`ne[ti, strada Moldovei, FN, jude]ul Bac`u,
în calitate de garant ipotecar conform Contractului de ipotec`
mobiliar` nr. 43771/12.08.2013, în favoarea SC Dansan Service
SRL, din localitatea Com`ne[ti, str. Moldovei, FN, jude]ul
Bac`u. - Autoturism M1 Wolkswagen Touareg, nr. de identifi-
care WVGZZZ7LZ4D077384, capacitatea cilindric` 2461 cc,
sursa de energie – motorin`, de culoare negru, num`r de în-
matriculare BC-06-DNS, num`r omologare
FACL1111111I9204/2006, la pre]ul de 74.480 lei (f`r` TVA ).
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art.  9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`
s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie au-
dierea contribuabilului. Raportul de evaluare se afl` la sediul
vânz`torului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon  0234-
364774.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Ser-
viciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Nr. 8617/12.02.2015. Anun]
privind vânzarea bunurilor mobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moinesti, În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 25.02.2015, ora 13.00, în localitatea
Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter, se vor vinde prin licita]ie
public` urm`toarele bunuri apar]inând d-lui Anicai Maricel,
administrator la SC Anicai & Markos SRL, cu domiciliul fiscal
în sat Ciughe[, comuna Palanca, jud. Bac`u, CUI 20363051: -
Autoturism M1 Wolkswagen, AC Break, nr. de identificare
WVWZZZ3CZ6EO75832, capacitatea cilindric` 1896 cc, sursa
de energie – motorin`, de culoare negru, num`r de înmatric-
ulare BC-17-RAR, num`r omologare AC11231211CC7E4/2006, la
pre]ul de 57.000 lei (f`r` TVA ). Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ion-
alitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba

român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data sta-
bilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`toru-
lui. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon  0234-364774.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava.
Serviciul Fiscal Municipal R`d`u]i. Dosar de executare nr. A69.
Nr. 3368 din 09.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015 luna 03 ziua 05. În temeiul art. 162
alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut  c` în ziua de 05,
luna martie, anul 2015, ora 13.00, în localitatea R`d`u]i, str. 1
Mai, nr. 3, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietate a debitorului SC Anca & Codrut SRL cu domi-
ciliul fiscal în localitatea R`d`u]i str. Ion Creang` nr. 2A, cod de
identificare fiscal` 23366532. Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile
care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evaluare
sau de pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit *). Autoturism Ford Focus – SFM R`d`u]i,
14.204 lei, 24%. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare, orele 13.00, la sediul SFM R`d`u]i – str. 1 Mai, nr. 3
oferte de cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare,
v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0230/561067.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Nr.

înreg. 7451/ 12.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. În temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
de ziua 26, luna februarie, anul 2015, ora 10.00 în localitatea
Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie public`,
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: 1. SC
Jeny Duo Dany SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Ion Creang`
nr. 67, CUI 1991238: Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`, Pre]ul pornire a licita]iei a III a (f`r` TVA): Ma[in` de
jantat, 1.405 lei; Aparat de echilibrat 1.024 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 43. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 107 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2110 sau 2236 – cons. Leonte L. 2. SC Cofet`ria Mirage SRL
cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Moara de Vânt, CUI 26145889:
Denumirea bunului mobil, descriere sumar`, Pre]ul pornire
a licita]iei a II a (f`r` TVA): Autoutilitar` N1 – Furgon, marca
Dacia Logan, an fabrica]ie 2007, cilindree 1390 cmc, benzin`,
culoare alb, nr. înmatriculare IS- 08- VPN (stare tehnic`
satisf`c`toare) prev`zut` cu Izotermare Pigo/ Safkar, 10.477
lei; Robot de buc`t`rie, Cuptor electric cu convec]ie (2 buc.),
7.953 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 4215. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin,
camera 108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 –
cons. Damian C. 3. SC D&D Distribution SRL cu domiciliul fis-
cal în Ia[i, B-dul. Tudor Vladimirescu, bl. T17, CUI 15228318: De-
numirea bunului mobil, descriere sumar`: Dulap congelare,
mese inox, malaxor, mas` [i cuptor pizza, mas` refrigerat`,
aparat kebab, friteuz` electric` [i pe gaz, hote, vitrine frigori-
fice [i expunere, sp`l`tor, tostier` dubl` etc. Pre]ul pornire a
licita]iei a II a (f`r` TVA): 33.435 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar ex-
ecutare nr. 1255. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice
Ia[i, mezanin, camera 107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110
sau 2236 – cons. Protaila E. 4. SC Interfarinis SRL cu domiciliul
fiscal în Ia[i, [os. Nicolina nr. 150, CUI 26894966: Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`, Pre]ul pornire a licita]iei a II
a (f`r` TVA): Hot` central cu neon, 2.775 lei; Variator de vitez`
monofazic, 338 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 1921.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, cam-
era 107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons.
Leonte L. 5. SC Marla Plast SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, Al. T.
Neculai nr. 57, bl. 975, sc. A, et. 1, ap. 8, CUI 23325753: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`: Autoutilitar` Camion
cab. retr. 2 u[i Drop Side marca Dacia, an fabric. 2004, cap. cil.
1557 cmc, benzin`, culoare alb, nr. înmatriculare IS- 05- LUI
(stare satisf`c`toare). Pre]ul pornire a licita]iei I (f`r` TVA):
4.243 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 3462. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin,
camera 107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 –
cons. Mironescu F. 6. SC Asi Tax SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i,
str. Prof. I. Simionescu nr. 12, bl. D4, sc. A, et. 1, ap. 3, CUI
23325753: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`, Pre]ul
pornire a licita]iei I (f`r` TVA): Autoturism Daewoo Cielo, an
fabric. 2005, cap. cil. 1498 cmc, benzin`, culoare gri poly, nr. în-
matric. IS- 67- FIN, 5.861 lei; Autoturism Daewoo Cielo, an fab-
ric. 2005, cap. cil. 1498 cmc, benzin`, culoare gri poly, nr.
înmatric. IS- 43- FIN, 5.861 lei; Autoturism Daewoo Cielo, an
fabric. 2007, cap. cil. 1498 cmc, benzin`, culoare galben
brighton, nr. înmatric. IS- 20- DAF, 7.580 lei; Autoturism Dae-
woo Cielo, an fabric. 2006, cap. cil. 1498 cmc, benzin`, culoare
galben brighton, nr. înmatric. IS- 68- FIN, 7.165 lei; Autoturism
Dacia Logan, an fabric. 2007, cap. cil. 1390 cmc, benzin`, cu-
loare galben, nr. înmatric. IS- 87- LUK, 12.827 lei; Autoturism
Dacia Logan, an fabric. 2007, cap. cil. 1390 cmc, benzin`, cu-
loare galben, nr. înmatric. IS- 09- GLJ, 10.661 lei; Autoturism
Dacia Logan, an fabric. 2006, cap. cil. 1390 cmc, benzin`, cu-
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loare galben, nr. înmatric. IS- 02- DPS, 7.121 lei; Autoturism
Dacia Logan, an fabric. 2006, cap. cil. 1461 cmc, motorin`, cu-
loare galben, nr. înmatric. IS- 08- KDL, 10.581 lei; Autoturism
Hyundai Accent, an fabric. 2007, cap. cil. 1399 cmc, culoare
galben, benzin`, nr. înmatric. IS- 20- RAP, 14.453 lei; Autoturism
Daewoo Tico, an fabrica]ie 2000, cap. cil. 796 cmc, culoare
galben, nr. înmatriculare IS- 03- YRB, 1.503 lei. Cota TVA *: 24%.
Dosar executare nr. 4050. Pentru informa]ii suplimentare v`
pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i, mezanin, camera 108 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2111 sau 2113–cons. Damian C. *) Regimul [i cotele de tax`
pe valoarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânzarii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul
RO54 TREZ 4065 067X XX01 9752, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i - A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante;
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat,
din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157,
pct. 3 din H.G. nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice a O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat` în sensul c`: debitorul nu va licita nici per-
sonal, nici prin persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Ofertan]ii au dreptul de a-[i retrage oferta scris` numai
înainte de data limit` stabilit` pentru depunerea ofertelor,
respectiv ziua precedent` licita]iei, în intervalul orar 8:00 –
16:00 în baza unei solicit`ri scrise. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Data afi[`rii:
13.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Nr.
înreg. 7452/ 12.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile / ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna
februarie, ziua 26, ora 10.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din
O.G. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
în de ziua 26, luna februarie, anul 2015, ora 10.00, în locali-
tatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde prin vânzare
la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debito-
rilor: 1. SC Clauderman SRL cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, str.
Mitropolit Veniamin Costache (fost` Clo[ca) nr. 10, bl. C3, Sub-
sol, CUI 4192359: Dosar executare 982. Proprietate imobiliar`:
Spa]iu com. cu supraf. de 76,84 mp (sal` bar, depozit, camer`,
oficiu, grup sanitar) [i cot` teren 11, 08 mp (drept folosin]`
special` aferent` spa]iului comercial – Intabulat sub nr. 6428/
08.05.2001) situat în Iasi, str. Clo[ca nr. 10, bl. C3, Subsol util.
Zona comercial - reziden]ial` cu vad - comercial mare. Carte
Funciar` nr. 122791-C1-U16. Pre] de pornire a licita]iei 154.662
lei (exclusiv TVA). Creditori, Sarcini: 1. BRD - GSG SA - Ipotec`
rang I - BRD - GSG SA înregistrat` sub nr. 45494/ 30.01.2007, nr.
8120/ 01.02.2008, nr. 112206/ 15.11.2012; 2. D.E.F.P. Locale Ia[i -
Ipotec` rang II - D.E.F.P. Locale Ia[i înregistrat` sub nr. 125870/
27.12.2012; 3. ANAF - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i - Ipotec` rang III – ANAF – Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 20121/ 27.02.2013. Pen-
tru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul AJFP
Ia[i, mezanin, cam. 108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111
sau 2113– cons. Damian C. 2. SC Mario Instal SRL cu domiciliul
fiscal în jud. Ia[i, loc. Holboca, com. Holboca, CUI 20548114.
Dosar executare 99. 1. Proprietate imobiliar`: Teren intravilan
(liber) în suprafa]` total` de 1.694,07 mp situat în municipiul
Ia[i, zona Bucium, categorie de folosin]` livad` (3 parcele
705,60 mp, 705,60 mp, 282,87 mp). Carte Funciar` nr. 39621.
Pre] de pornire a licita]iei 115.600 lei (exclusiv TVA). Creditori,
Sarcini: 1. ANAF - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i - Ipotec` rang I - ANAF - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 83202/83205/83207/
14.09.2011; 2. D.E.F.P. Locale Ia[i - Ipotec` rang II - D.E.F.P. Locale
Ia[i înscris` sub nr. 102345/102348/102350/ 25.09.2013. 3. Pro-
prietate imobiliar`: Teren extravilan (liber) în suprafa]` total`
de 1.000 mp situat în municipiul Ia[i, zona Bucium, categorie
de folosin]` p`dure. Carte Funciar` nr. 62497. Pre] de pornire
a licita]iei 114.600 lei (exclusiv TVA). Creditori, Sarcini: ANAF -
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec`
rang I - ANAF - Administra]ia Jude]eana a Finan]elor Publice
Ia[i înscris` sub nr. 83209/ 14.09.2011. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin, cam.
108 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 - insp.Buimac
Razvan. 4. SC Tar SRL cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i, str. Calea
Chi[in`ului nr. 6, CUI 3634223: Dosar executare T-1. Proprietate

imobiliar` situat` în com. Tome[ti, compus` din: Cl`dire C1 -
Abator cu suprafa]a construit` de 2.792 mp; Cl`dire C2 - Cop-
ertin` cu suprafa]a desf`[urat` de 283 mp; Cl`dire C3 - Mag-
azie cu suprafa]a construit` de 587 mp; Cl`dire C4 - Magazie
cu suprafa]a de 68 mp; Cl`direC5 - Cabin` poart` cu suprafa]a
construit` de 17 mp; Teren intravilan - categoria Cc în suprafa]`
de 9.897 mp. Pre] de pornire a licita]iei 934.801 lei (exclusiv
TVA). Creditori, Sarcini: 1. ANAF - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang I - ANAF - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i înscris` sub nr. 65332/
08.10.2009 [i nr. 108689/ 10.10.2013. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul AJFP Ia[i, mezanin, cam.
107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236– cons.
Maxim A. *) Cota de tax` pe valoarea adaugat` aplicabil` pen-
tru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu
prevederile Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24%/ scutit de TVA
conform art. 141, alin. (2), lit. f). sau lit. g) din Legea 571/ 2003
privind Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânzarii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul
RO 54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municip-
iului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante; declara]ie
pe proprie r`spundere autentificat` prin notariat, din care s`
rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G.
1050/ 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice a O.G.
92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` în
sensul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici prin per-
soan` interpus`, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Ofertan]ii au dreptul
de a-[i retrage oferta scris` numai înainte de data limit` sta-
bilit` pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua precedent`
licita]iei, în intervalul orar 8.00 - 16.00 în baza unei solicit`ri
scrise. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172 [i art.173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
pletarile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Data afi[`rii: 13.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
- Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam].
Dosar de executare nr. 3223171/ 2014. Nr. 64/ 10.02.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile, Anul 2015,
luna februarie, ziua 10. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 26, luna februarie, orele 12:00,
anul 2015, în localitatea Piatra Neam], str. B-dul. Traian nr. 19
bis, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile pro-
prietate a debitorului SC Transcontinental Tours SRL cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Piatra Neam], str. Elena Cuza, nr. 3,
jud. Neam], cod de identificare fiscal` 3223171: Licita]ia a II-a,
pentru urm`toarele bunuri mobile: Denumirea bunului
mobil, Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile,
Pre] de pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (-lei), Cota TVA: 1. Au-
tobuz Bova 13 FHD 380, an fabrica]ie 2005, nr. km. 665500,
stare bun`, A.J.F.P. Neam]- Colectare Contribuabili Mijlocii,
212.805 lei, 24%; 2. Autobuz Mercedes Benz Tourismo RHD, an
fabrica]ie 2008, nr. km. 547637, stare foarte bun`, 362.335 lei,
24%. Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplica-
bile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
ce se pl`te[te în numerar sau prin virament bancar la A.J.F.P.
Neam], CIF 2612782, în contul RO53TREZ4915067XXX014015
deschis la Trezoreria Neam], împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ion-
alitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; pentru persoanele fizice str`ine, copie dup`
pa[aport; dovada emis` de organele fiscale c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,

privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2)
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nos-
tru Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, etaj 5 cam. 5.08 sau
la telefon num`rul  0233/211433, 0233/207602, int. 6003. Data
afi[`rii: 10.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam].
Serviciul Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr.
158 din 09.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile, Anul 2015 luna februarie ziua 09. În temeiul art. 162
alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 26, luna
februarie, anul 2015, ora 10:00, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Neam] cu sediul în localitatea
Piatra Neam], b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin licita]ie
public` urm`toarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor:
1. SC Trade Euroland SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra
Neam], str. Mihai Eminescu, nr. 8, bl. D5, ap. 73, jud. Neam],
cod de identificare fiscal` 25357247, dosar de executare
25357247. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:, Drep-
turile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, Buc., Pre]ul
de pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Autoturism M1G
marca Audi, tipul 4LXBUGQ1, denumirea comercial` Q7, an
fabrica]ie 2007, combustibil – diesel, motor 2967 cm3,
trac]iune – integral`, Euro 4, securitate – ABS, airbag-uri, ESP,
195.000 km rula]i, Contract de ipotec` mobiliar` autentifi-
cat la notariat sub nr. 2977 în data de 20.12.2013 în favoarea
A.J.F.P. Neam], 1, 64.166 lei; Autoturism marca Ford Tranzit,
autoutilitar` N1, an fabrica]ie 2001, cutie de viteze manual`,
capacitatea cilindric` 2402, sursa de energie – motorin`,
295.000 km rula]i, Proces verbal de sechestru bunuri mobile
nr. 95853 / 28.11.2012 instituit de A.J.F.P. Neam], 1, 19.759 lei.
*) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de
legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii la licita]ie,
pân` în ziua lucr`toare precedent` termenului de vânzare
(25.02.2015, ora 16:00): - oferte de cump`rare; - în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (plata se
va face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015,  CUI: 2612782
deschis la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant (procur` special` auten-
tic`); - pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`; - pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172-173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2)
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la telefon num`rul 0233207602, interior 4410 între orele
8:30-14:00. Data afi[`rii: 09.02.2015.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. I.C. Br`tianu, nr. 11A, jude]ul Mehedin]i, J25/460/2005,
CIF:17044001, aflat` în procedura de faliment in bankruptcy,
en faillite, dosar nr.9465/101/2012 pe rolul Tribunalului
Mehedin]i, prin lichidator judiciar Yna Consulting SPRL [i
Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jude]ul Mehedin]i, scoate la
vânzare: I - Bunurile imobile aflate in garantia creditorului
BCR SA cu rangul I dup` cum urmeaz`: 1 - Cl`dire compus`
din SAD1 situate la parter [i etaje, compus din 3 înc`peri [i
etaj situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avi-
cole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafa]`: 1646/3290
mp, la pretul de pornire a licitatiei de 715.651,00 lei echiva-
lentul a 162.870,00 euro. 2. Teren intravilan situat în loc. Dr.
Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jud. Mehedin]i, CF 52296, nr.
cadastru 814/17/1/2, suprafa]a: 1452 mp; teren + construc]ii
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5, jude]ul
Mehedin]i, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafa]a: 643
mp; teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr. 5, jud. Mehedin]i, CF 52298, nr. cadastru
814/17/8/2, suprafa]`: 6817 mp;  teren intravilan situat în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i, CF 52302,
nr. cadastru 814/18/2, suprafa]a: 3202 mp; teren intravilan
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.5, jud. Mehedin]i,
CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafa]a: 722 mp; teren +
construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr. 5,
jude]ul Mehedin]i, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2,

suprafa]a: 6680 mp la pre]ul de pornire a licita]iei de
7.018.600,00 lei echivalentul a 1.606.200,00 euro. 3. Teren
+construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.11
jud. Mehedin]i, CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafa]a: 369
mp [i teren+ construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.11, jud. Mehedin]i, CF52300, nr. cadastru 1476/2,
suprafa]a: 23800 mp la pretul de pornire a licita]iei de
3.287.000,00 lei echivalentul a 752.200,00 euro. (Banca de
Export Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I). 4. Hala
P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 401670(CF vechi 4069),
nr. cadastru Cc 215/16, suprafa]`: 2663 mp la pretul de pornire
a licitatiei de 1.422.777,00 lei echivalentul a 323.800,00 euro.
5. SAD2 la parter [i etaj situate în com. Dumbr`vi]a, (în inc-
inta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timi[oara –
Lipova) jud. Timi[, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II,
suprafa]`: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro. 6. Spatii depoz-
itare furaje, rigol` si platform` beton situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 401672 (CF vechi 20272),
nr. Cadastru  Cc215/10, suprafa]a:2345 mp, la pretul de pornire
a licitatiei de 1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00
euro. 7. Teren extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului jud. Timi[, CF 400834 (CF vechi – 4606), nr. cadas-
tru A428/9/2, suprafa]a: 10.000 mp; teren intravilan situat în
comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, jude]ul Timi[, CF
400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafa]`:
15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 4.569.000,00 lei
echivalentul a 1.049.300,00 euro. 8. Teren intravilan situat în
com.Izvorul Bârzii, jud. Mehedin]i, CF 50155, nr. cadastru 500,
suprafa]a: 20000 mp [i teren intravilan situat în com. Izvorul
Bârzii, jud. Mehedin]i, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafa]a:
20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 3.060.900,00
lei echivalentul a 702.900,00 euro. 9. Teren +construc]ii sit-
uate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jud.Timi[, CF 401671 (CF
vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafa]`: 2595 mp, la
pre]ul de pornire a licita]iei de 529.916,00 lei echivalentul a
120.600,00 euro. 10. Teren +construc]ii situate în com.
Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timi[oara – Lipova) jud. Timi[, CF 400174, nr. cadastru Cc
215/9, suprafa]`: 2354 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 euro. 11. Teren
+construc]ii situate în loc.Dr.Tr.Severin, str. I.C.Br`tianu, nr.
11A, jud. Mehedin]i, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafa]a:
900 mp. la pre]ul de pornire a licita]iei de 1.486.000,00 lei
echivalentul a 339.000,00 euro. 12. Bunul imobil aflat \n
garan]ia creditorului Volksbank Romania SA cu rangul I, *
Teren extravilan +construc]ii situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Calea Cerne]ului, nr.23A, jud. Mehedin]i, CF 52063, nr. cadas-
tru 932, suprafa]a: 21660 mp* la pre]ul de pornire a licita]iei
de 3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro. 13.
Bunurile imobile aflate în garan]ia creditorului BRD SA cu
rangul I* Teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banovi]ei, nr.44, jud.  Mehedin]i, CF 54800, nr. cadastru 991/1,
suprafa]a: 9192 mp; teren +construc]ii situate în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Banovi]ei, nr. 44, jud. Mehedin]i, CF.54798, nr.
cadastru 991/2, suprafa]`:4884 mp; teren +construc]ii situ-
ate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banovi]ei, nr.44, jud. Mehedin]i,
CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafa]a: 1913 mp * la pretul de
pornire a licitatiei de 11.414.400,00 lei echivalentul a
320.160,00 euro. 14. Bunul imobil aflat în garan]ia creditoru-
lui ANAF cu rangul I * Teren extravilan +construc]ii situat în
comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.7, jud. Timi[, CF 401381, nr.
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafa]a: 5750/11500 mp *, la
pre]ul de pornire a licita]iei de 404.605,00 lei. 15. Bunul imo-
bil aflat \n garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I*
hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de protec]ie situate în
com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF 403686(CF
vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609 mp *, la
pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echivalen-
tul \n lei la cursul BNR din ziua pl`]ii). Titlul executoriu în baza
c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013
din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de fali-
ment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic in dosarul de
insolven]` nr. 9465/101/2012. Licita]ia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i la
data de  26.02.2015 orele 13:00. Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de consemnarea, pân` la începerea licita]iei a
unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei si
achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD SA Su-
cursala Dr. Tr. Severin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de
licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i
pâna la acel termen s` depun` oferte de cump`rare. Som`m
pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa
anun]e lichidatorul judiciar \nainte de data stabilit` pentru
vânzare în termen, sub sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii
la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com. Lichidator judiciar asociat, Consultant In-
solven]` SPRL si Yna Consulting SPRL

PIERDERI
SC Auto Andi SRL cu sediul în {os. Giurgiului nr. 58-70, C.U.I.
12600564, declar` pierderea Registrului Unic de Control sediu
(nul).

Declar nul` parafa de medic primar cod 883440 pe numele
George Lungu.


