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OFERTE SERVICIU
SC Capgemini Services Romania SRL angajeaz` Agent
Servicii Client cu limba bulgar`. Cerin]e: studii medii,
cuno[tinte avansate de limba bulgar` [i limba englez`,
cuno[tinte IT la nivel mediu. Informa]ii suplimentare la
recruitment.iasi.ro@capgemini.com sau la telefon:
0232.317.000.

Spitalul Clinic Colentina organizeaz` în data de 31.03.2015
la sediul administra]iei spitalului concurs pentru ocu-
parea a 10 posturi de asisten]i medicali, 8 posturi de in-
firmiere, 2 posturi de brancardieri, 1 post de registrator
medical în Sec]ia ATI, Sec]ia Neurochirurgie, Bloc operator
[i a 2 posturi de economist. Metodologia de organizare
[i desf`[urare a concursului va fi afi[at` la avizierul spi-
talului la data public`rii anun]ului. Informa]ii supli-
mentare la telefon: 021/319.17.80.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea a 7 func]ii publice de execu]ie vacante. Con-
cursul se organizeaz` la sediul I.N.S. din Bucure[ti, Bd.
Libert`]ii 16, sector 5,  în data de 20  aprilie 2015, ora 10:00,
proba scris`. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul I.N.S. Dosarul de înscriere trebuie s`
con]in` obligatoriu documentele prev`zute la art. 49 din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea [i dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Condi]iile de participare la concurs aprobate [i bibli-
ografia stabilit` se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul I.N.S.
(www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul I.N.S. [i la telefon (021)317.77.82.

În data de 06-04-2015, ora 10 va avea loc la sediul Prim`riei
or. M`r`[e[ti, jud. Vrancea, Concursul pentru ocuparea a
unui post vacant- personal contractual- de mediator san-
itar în Cabinet medical [colar. Condi]ii de participare: 1.
Generale- conform art.3 din H.G. nr.286/2011 modificat` [i
completat`; 2. Specifice– act doveditor privind absolvirea
liceului, cu sau f`r` diplom` de bacalaureat; diplom` cu
specializarea de mediator sanitar; vechime în munc` cel
pu]in 1 an. În perioada 16- 27/03/2015, se vor depune
dosarele de participare la concurs, ce vor cuprinde docu-
mente conform art.6 din H.G. nr.286/2011. Concursul  va

avea urm`toarele etape: -Selec]ia dosarelor: 30-31/3/2015;
-Proba scris`: 06-4-2015, ora 10; -Interviul. Bibliografia va
fi afi[at` pe site-ul [i pe tabela de afi[aj ale institu]iei.
Rela]ii suplimentare, la sediul Prim`riei or. M`r`[e[ti [i
telefon 0237.260.550.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea a 2 func]ii publice de execu]ie temporar va-
cante. Concursul se organizeaz` la sediul I.N.S. din
Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, în data de 30 martie
2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune în termen de 8 de zile de la data pub-
lic`rii anun]ului, la sediul I.N.S. Dosarul de înscriere
trebuie s` con]in` obligatoriu documentele prev`zute la
art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici. Condi]iile de participare la concurs aprobate [i
bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul I.N.S.
(www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul I.N.S. [i la telefon (021)317.77.82.

Institutul de Stat pentru Testarea [i Inregistrarea Soiurilor
anun]` scoaterea la concurs a urm`toarelor posturi va-
cante: - Compartiment achizi]ii publice- 1 post vacant de
consilier superior. Condi]iile specifice prev`zute în fi[a
postului: Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în
specialitatea studiilor necesar` exercit`rii func]iei pub-
lice: minimum 9 ani; Curs de preg`tire/ perfec]ionare/
formare specializat` în domeniul “achizi]ii publice”,
dovedit cu certificat de absolvire. -Serviciul juridic, admin-
istrativ [i patrimoniu- Compartiment patrimoniu- 1 post
de consilier superior. Condi]iile specifice prev`zute în fi[a
postului: Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în
specialitatea studiilor necesar` exercit`rii func]iei pub-
lice: minimum 9 ani. -Serviciul juridic, administrativ [i pat-
rimoniu- Compartiment juridic- 1 post de consilier juridic
principal. Condi]iile specifice prev`zute în fi[a postului:
Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respec-
tiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor juridice;

Vechime în specialitatea studiilor necesar` exercit`rii
func]iei publice: minimum 5 ani. -Serviciul resurse
umane, IT, PSI, s`n`tate [i securitate în munc`- Compar-
timent resurse umane- 1 post vacant de consilier asistent.
Condi]iile specifice prev`zute în fi[a postului: Studii uni-
versitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitatea studiilor
necesar` exercit`rii func]iei publice: minimum 1 an. -Com-
partiment PSI, s`n`tate [i securitate în munc`- 1 post va-
cant de consilier superior. Condi]iile specifice prev`zute
în fi[a postului: Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în
specialitatea studiilor necesar` exercit`rii func]iei pub-
lice: minimum 9 ani; Curs de preg`tire/ perfec]ionare/
formare specializat` în domeniul “s`n`tate [i securitate
în munc`”, dovedit cu certificat de absolvire. Concursul
va avea loc la sediul ISTIS în data de 15 aprilie 2015, ora
10.00 proba scris`. Dosarele de înscriere se depun în ter-
men de 20 de zile de la publicare. Bibliografia, condi]iile
specifice de participare precum [i actele solicitate can-
dida]ilor la înscriere vor fi publicate pe site-ul ISTIS [i
afi[ate la sediul institu]iei din Bd. M`r`[ti, nr.61, sector 1,
Bucure[ti.

Sec]ia de {tiin]e Istorice [i Arheologice a Academiei
Române, în data de 21.04.2015, ora 10:00, organizeaz` con-
curs pentru ocuparea unui post de director institut, din
cadrul Institutului de Arheologie al Filialei Ia[i a Acade-
miei Române. Concursul se desf`[oar` în Sala de Consiliu
a Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125, Bucure[ti.
Condi]ii: studii superioare de lung` durat` [i titlul [tiin]ific
de doctor; experien]` în activitatea de cercetare din pro-
filul institutului de minim 10 ani; titlul de cercet`tor
[tiin]ific gradul I, profesor universitar sau membru titu-
lar ori corespondent al Academiei Române. Termenul de
depunere a dosarelor este 16.04.2015, ora 15:00, la Regis-
trarura Academiei Române. Rela]ii suplimentare, la sec-
retariatul comisiei de concurs, la telefon 021.212.86.29,
între orele 12-14.

Inspectoratul de Stat în Construc]ii- I.S.C. scoate la concurs
urm`toarele func]ii publice de execu]ie vacante: -Consilier
juridic, grad profesional debutant- 1 post- Serviciul Leg-
isla]ie [i Contencios- Direc]ia Juridic` [i Resurse Umane-
Aparatul Central; -Consilier, grad profesional asistent- 1
post- Serviciul Resurse Umane- Direc]ia Juridic` [i Resurse
Umane- Aparatul Central; -Consilier, grad profesional prin-
cipal- 1 post- Compartimentul Logistic`- Direc]ia Eco-
nomic` [i Administrativ- Aparatul Centra. Proba scris` a
concursului se va desf`[ura în data de 27.04.2015, ora
10.00 la sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii- I.S.C.
Interviul va avea loc în data de 29.04.2015, ora 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data public`rii prezentului anun] în Mon-
itorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construc]ii- I.S.C., etajul 5, camera 3.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografiile se vor
afi[a la sediul Inspectoratului de Stat în Construc]ii- I.S.C.
[i pe site-ul I.S.C. (www.isc-web.ro). Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la num`rul de telefon 021.318.17.00
interior 109.

Anun] institu]ia Comuna Poiana Blenchii cu sediul \n lo-
calitatea Poiana Blenchii nr. 46, comuna Poiana Blenchi,
jude]ul S`laj, organizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei contractuale vacante: - Consilier, clasa I, la Servi-
ciul Impozite [i Taxe – 1 (unu) post. Concursul se va
desf`[ura astfel: - Proba scris` la data de 30.04.2015, ora
10:00. Proba interviu la data de 30.05.2015 ora 14:00. Pen-
tru participarea la concurs condita]ii trebuie s` \ndeplin-
easc` urm`toarele condi]ii: - condi]iile generale
cumulative, prev`zute la art. 3 din Hot`r~rea de Guvern
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar corespunz`tor func]iilor con-
tractuale [i a criteriilor de promovare \n grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar pl`ti]i din foncuri publice.
Condi]ii specifice: - Studii universitare de licen]` absovite
cu diploma, respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diploma de licen]`; - Vechime \n domeniul –
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administra]ie public` local` – minim 2 ani; - Cuno[tin]e de
operare pe calculator. – Limbi str`ine: engleza – scris, vor-
bit, citit – nimel mediu. Candida]ii vor depune dosarele de
participare la concurs p~n` la data de 27.03.2015, ora
16:00, la sediul unit`]ii administrativ teritoriale Poiana
Blenchii. Rela]ii suplimentare la sediul unit`]ii adminis-
trativ-teritoriale Poiana Blenchii. Persoan` de contact
Coste Natalia, telefon 0260.635.501; fax 0260.635.501, e-
mail: primaria@poaiana-blenchii.ro.

VÅNZåRI DIVERSE
ADL INVEST SRL vinde depozit carburan]i în Moine[ti,
Jude]ul Bac`u. Detalii la 0751.513.110 -Elena.

SC Cemtrade SA (fost` Intreprindere de ALUMINA Oradea)
vinde prin negociere direct` urm`toarele imobile aflate \n
proprietatea sa: teren 21,77 ha; teren 1414 mp + bloc ad-
ministrativ; teren 1762 mp + cantin`, teren 1310 mp +
c`min nefamili[ti. Informa]ii [i detalii: e-mail:
OlegVZ@enplus.ru; tel.0730/071.172.

|NCHIRIERI OFERTE
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar, anun]` \nchiri-
erea unei hale \n suprafa]` de 735,22 mp, reprezent~nd
spa]ii de depozitare situata \n com Bucov, sat Bucov, {os-
eaua D.N. 1B, Parcela 2249/7; 8; 9; 10; 11; Tarla: 56, jud. Pra-
hova, la pre]ul de 2206 euro/lun` + TVA, respectiv 3
euro/mp + TVA. Chiria[ul urmeaz` s` suporte paza [i
utilit`]ile pentru conservarea imobilului. Rela]ii supli-
mentare la tel: 0344-104.525.

CITA}II
Se citeaz` Popescu Ioana, din Rm. Vâlcea, la Tribunalul
Vâlcea, în dosarul 10862/288/2013 în contradictoriu cu
Dobrotescu Nicolae, pentru termenul din 09.04.2015, în
proces având obiect ac]iune în contestare.  

Numita Gheorghi]` Maria, fost` Gii Maria, n`scut` la data
de 30.01.1960, în loc. Atârna]i, jud. Teleorman, fiica lui Gii
Ion [i a lui Gii Alexandra este chemat` în dosarul civil nr.
1158/740/2013 în ziua de 03.04.2015 în fa]a Tribunalului
Teleorman, în calitate de intimat`-mo[tenitoare a lui Gii
Ion în recursul promovat de Constantin Gheorghe pentru
orele 8:30. Dosarul are ca obiect recurs împotriva
sentin]ei civile nr. 4126/din 11 decembrie 23014 promovat`
de Judec`toria Alexandria.

NOTIFICåRI
C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n procedura
general` a debitoarei SC Oana Interned Cafe Plus SRL,
Giurgiu, Str. Cuza Vod` Nr. 24, J52/527/2009; CUI 26041152,
prin hot`r~rea pronun]at` la 11.03.2015, dosar
3387/122/2014 al Tribunalului Giurgiu. Termene: depunere
crean]e 20.04.2015; tabel preliminar 30.04.2015; tabel de-
finitiv 15.05.2015; data Adun`rii creditorilor 04.05.2015,
ora 09.00,  str. Cerna nr. 11, Ploie[ti, pentru: confirmarea
administratorului judiciar, aprobarea raport \ntocmit conf.
art. 97 [i inciden]a art. 169 din lg.85/14. Rela]ii
0725.093.254.

SOMA}II
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Tribunalul Maramure[.
Dosar nr. 3163/307/2014. Cod operator 3153. Soma]ie
emis` \n temeiul \ncheierii civile din 3 martie 2015. Av~nd
\n vedere cererea formulat` de reclamanta Bor[ Daniela
domiciliat` \n Sighetu Marma]iei, Str. C. Dobrogeanu
Gherea nr. 19, cu domiciliul procesual ales la Cabinet av
Fechete Doina cu sediul \n Sighetu Marma]iei, Str. C Co-
posu nr. 5, jud. Maramure[, av~nd ca obiect constatarea
dob~ndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului reprezent~nd terenuri [i construc]ii sit-
uate \n sm str. D Gherea nr. 19, \n suprafa]` de 374 mp
\nscris \n CF5567 nr top 1779 [i suprafa]a de 288 mp \nscris
\n CF 56354 nr top 1780 [i s` dispun` \nscrierea dreptului
de proprietate \n CF pe numele reclamantei, persoanele
interesate care pot dovedi un drept sau un interes legitim
au dreptul de a formula opozi]ie \n termen de [ase luni de
la emiterea publica]iei prezentei soma]ii. |n cazul \n care,
\n termen de [ase luni de la emiterea publica]iei prezen-
tei soma]ii, nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda
la judecarea cererii formulate de reclaman]i. Pre[edinte
Mihaela Liana Ardelean. Grefier Laura Huban. 

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
\ncheierii din data de 05.03.2015 pronun]at` de Tribunal
Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`, în dosarul 1747/3/2015,
anun]` deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei
debitoarei SC Promt Distribution SRL, CUI RO 16753587,
J40/14616/2004. Termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor este 20.04.2015. Termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al crean]elor este

20.04.2015. Termenul pentru afi[area tabelului definitiv
al crean]elor este 27.05.2015. Prima adunare a creditorilor
la data de 07.05.2015, ora 13:00, la sediul lichidatorului ju-
diciar.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin aso-
ciat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator ju-
diciar al Alternativ Clean SRL desemnat prin sentin]a civil`
din data de 09.03.2015,  pronuntata de Tribunalul Bu-
cure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` în dosar nr. 37528/3/2013, no-
tific` deschiderea falimentului prin procedur`
simplificat` prevazut` de Legea nr. 85/2006 împotriva Al-
ternativ Clean SRL, cu sediul in Bucure[ti, str. Ac]iunii, nr.
43, Sectorul 4, CUI 17072036, nr. de ordine în registrul
comer]ului J40/21708/2004. Persoanele fizice [i juridice
care înregistreaz` un drept de crean]` n`scut dup` data
deschiderii procedurii insolven]ei împotriva Alternativ
Clean SRL vor formula declara]ie de creant]` care va fi în-
registrat` la grefa Tribunalului Bucure[ti - sec]ia a VII-a
civil`, cu referire la dosarul nr. 37528/3/2013, în urma-
toarele condi]ii: a) termenul limit` pentru înregistrarea
cererii de admitere a crean]elor în tabelul suplimentar al
crean]elor 02.04.2015; b) termenul limit` pentru verifi-
carea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului suplimentar al crean]elor 15.04.2015; c) ter-
menul pentru depunerea contesta]iilor la tabelul supli-
mentar 04.05.2015; d) termen pentru întocmirea [i
afi[area tabelului definitiv consolidat 14.05.2015.

ADUNåRI GENERALE
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor. R.C.
J40/994/1991. Hot`rârea nr. 231/10.02.2015: Având în
vedere prevederile Legii 31/1990 privind societ`]ile com-
erciale cu modific`rile [i complet`rile ulteriloare, precum
[i cele ale Actului Constitutiv, Adunarea General` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii de Construc]ii în Trans-
porturi Bucure[ti SA, cu sediul în str. Opanez nr. 3a, sect.
2, Bucure[ti, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J40/994/1991, C.U.I.: RO 949, întrunit` la a doua convo-
care, în prezen]a ac]ionarilor reprezentând 66,4059% din
capitalul social, legal` [i statutar` emite urm`toarea
Hot`râre: Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente [i
reprezentate, aprob` efectuarea de c`tre societate a de-
mersurilor legale în vederea admiterii la tranzac]ionare
a ac]iunilor emise de societate pe sistemul alternativ de
tranzac]ionare ATS AeRO administrat de Bursa de Valori
Bucure[ti (BVB), în conformitate cu reglement`rile Au-
torit`]ii de Supraveghere Financiar`. Prezenta hot`râre a

fost redactat` în 4 (patru) exemplare cu valoare de origi-
nal. Pre[edinte C.A, Icleanu Virgil; Secretar tehnic,
Gabriela Grigor.

În Conformitate cu Art. 31 (1) al  Actului Constitutiv, ale
O.U.G. nr. 99/2006, aprobat` [i modificat` prin Lg.
227/2007 cu modific`rile [i Complet`rile ulterioare, [i ale
Lg. 31/1990 republicat`, Banca Cooperatist` Victoria Bu-
cure[ti, cu Sediul în B-dul Iuliu Maniu, nr.105, bl.C, sc.1, ap.4,
Sect. 6, C.U.I. 2623412, nr. Reg. Comer]ului
J40/20678/1992, prin Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie Convoac` Adunarea General` care va avea loc în
ziua de 17.04.2015 ora 10,30 în incinta restaurantului An-
daluzia, com. Frate[ti, sat Remus, jud. Giurgiu, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Raportul consiliului de admin-
istra]ie privind activitatea desfasurat` [i rezultatele eco-
nomico– financiare ob]inute în anul 2014; 2. Raportul
auditorului financiar cu privire la constat`rile f`cute cu
ocazia exercit`rii mandatului s`u în anul 2014 [i la con-
cluziile rezultate în urma verific`rii bilan]ului contabil [i a
contului de profit [i pierdere; 3. Aprobarea situa]iilor fi-
nanciare ale b`ncii cooperatiste pe anul 2014, a modului
de repartizare a profitului; 4. Aprobarea bugetului de ven-
ituri [i cheltuieli pe anul 2015 [i a programului de activi-
tate pentru realizarea prevederilor acestuia; 5. Aprobarea
programului de investi]ii pe anul 2015 [i a surselor de
finan]are ale acestuia; 6. Prelungirea mandatului audi-
torului financiar [i fixarea duratei minime a contractului
de audit; 7. Aprobarea remunera]iei cuvenite membrilor
consiliului de administra]ie pentru exerci]iul financiar al
anului 2015; 8. Aprobarea ipotec`rii sau gaj`rii sediului
social al b`ncii cooperatiste [i/sau a sediilor secundare
ale acesteia, în cazul contract`rii unor împrumuturi, în
conformitate cu reglement`rile emise de CREDITCOOP; 9.
Delegarea c`tre consiliul de administra]ie al B`ncii Coop-
eratiste Victoria Bucure[ti de a dobândi [i înstr`ina bunuri
aflate în patrimoniul b`ncii cooperatiste a c`ror valoare
nu dep`[e[te o cincime din valoarea contabil` a activelor
la data încheierii actului juridic; 10. Ratificarea hot`rârii
Consiliului de Administra]ie cu privire la înfiin]area a dou`
sedii secundare în jude]ul Giurgiu [i transformarea Su-
cursalei Giurgiu în Agen]ia Giurgiu; 11. Aprobarea
modific`rilor actului constitutiv dup` cum urmeaz`: -La
articolul 2, dup` alineatul (3) se introduc dou` noi alin-
eate, alineatele (4) [i (5), cu urm`torul cuprins: (4) În orice
form` de publicitate, în toate inform`rile [i/sau docu-
mentele precontractuale, în contractele [i coresponden]a
referitoare la depozite, astfel cum acestea din urm` sunt
definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonan]a Guvernului
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nr. 39/1996 privind înfiin]area [i func]ionarea Fondului
de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, organiza]iile co-
operatiste de credit sunt obligate s` men]ioneze denu-
mirea schemei de garantare a depozitelor oficial
recunoscut` la care particip` casa central` din cadrul
re]elei cooperatiste de credit. (5) Prevederile alin. (4) nu
sunt aplicabile în cazul inform`rilor, documentelor pre-
contractuale, contractelor [i coresponden]ei adresate de-
ponen]ilor negaranta]i. -La articolul 11 alineatul (1) litera a),
punctul 1 se abrog`. -La articolul 14, dup` alineatul (7) se
introduc dou` noi alineate, alineatul (8) [i (9), cu
urm`torul cuprins: (8) Cererile de restituire total` a
p`r]ilor sociale se supun aprob`rii consiliului de adminis-
tra]ie al b`ncii cooperatiste, care luând în considerare
situa]ia financiar` a acesteia, poate refuza solicit`rile
primite sau poate limita valoarea p`r]ilor sociale ce
urmeaz` a fi restituit`. (9) Prin limitare, se va în]elege sta-
bilirea unui plafon maxim al valorii p`r]ilor sociale care
pot fi restituite într-o anumit` perioad` de timp [i în-
cadrarea b`ncii cooperatiste în acest plafon. -La articolul
29, teza principal` se modific` [i va avea urm`torul
cuprins: Art.29 Adunarea general` deleag` Consiliului de
administra]ie al b`ncii cooperatiste exerci]iul
urm`toarelor atribu]ii ale sale: -Articolul 59 se modific` [i
va avea urm`torul cuprins: Art.59 (1) Membrii consiliului
de administra]ie trebuie s` dispun` în orice moment de
o bun` reputa]ie, de cuno[tin]e, aptitudini [i experien]`
adecvat` naturii, extinderii [i complexit`]ii activit`]ii in-
stitu]iei de credit [i responsabilit`]ilor încredin]ate [i tre-
buie s` î[i desf`[oare activitatea în conformitate cu
regulile unei practici bancare prudente [i s`n`toase. Com-
ponen]a respectivelor organe ale institu]iei de credit tre-
buie s` reflecte în ansamblu o gam` suficient de larg` de
experien]e profesionale relevante. (2) Membrii consiliu-
lui de administra]ie trebuie s` dispun`, la nivel colectiv, de
cuno[tin]e, aptitudini [i experien]` adecvate pentru a fi
în m`sur` s` în]eleag` activit`]ile desf`[urate de
institu]ia de credit, inclusiv principalele riscuri ale aces-
tora, [i s` se pronun]e în deplin` cuno[tin]` de cauz` cu
privire la toate aspectele asupra c`rora trebuie s` decid`
potrivit competen]elor lor. (3) Fiecare membru al consili-

ului de administra]ie trebuie s` î[i exercite respons-
abilit`]ile cu onestitate, integritate [i obiectivitate pen-
tru a putea evalua [i pune în discu]ie în mod eficient
deciziile luate de c`tre directori, atunci când este necesar,
[i pentru a controla [i monitoriza în mod eficace proce-
sul de luare a respectivelor decizii. (4) Membrii consiliului
de administra]ie trebuie s` exercite efectiv respons-
abilit`]ile de administrare ce le revin [i s` aloce timp su-
ficient pentru îndeplinirea acestor atribu]ii. -La articolul
61, alineatul (3) se modific` [i va avea urm`torul cuprins,
iar alineatul (4) se abrog`: (3) Prevederile art. 59 alin. (1),
(2) [i (4) se aplic` în aceslea[i condi]ii directorilor ca [i ad-
ministratorilor. -La articolul 81, alineatul (1) se modific` [i
va avea urm`torul cuprins: Art.81 (1) Banca cooperatist`
repartizeaz` anual 25% din profitul contabil determinat
dup` deducerea impozitului pe profit pentru constituirea
unei rezerve de întrajutorare, destinat` asigur`rii unei
desf`[ur`ri optime [i în condi]ii pruden]iale solide a
opera]iunilor cu membrii cooperatori. 12. Aprobarea fuz-
iunii B`ncii Cooperatiste Victoria Bucuresti, în calitate de
unitate absorbant`, cu Banca Cooperatist` Furnica
Branesti, în calitate de unitate absorbit`; 13. Aprobarea
studiului de fezabilitate al b`ncii cooperatiste rezultate
în urma fuziunii; 14. Aprobarea proiectului actului modi-
ficator al actului constitutiv al b`ncii cooperatiste rezul-
tate în urma procesului de fuziune; 15. Desemnarea d-lui
Mirel Traian Dobre [i a d-nei Mariana Bulai s` participe la
adunarea general` a B`ncii Centrale Cooperatiste Credit-
coop; 16. Adoptarea hot`rârii adun`rii generale. În situ]ia
în care nu se întrunesc condi]iile legale de desf`[urare,
Adunarea General` va avea loc în ziua de 18.04.2015 ora
10,30 în aceea[i loca]ie, cu aceea[i ordine de zi. Pre[edin-
tele Consiliului de Administra]ie al B`ncii Cooperatiste
Victoria Bucure[ti Mirel Traian Dobre. 

Convocare: Consiliul de administra]ie al B`ncii Cooper-
atiste Furnica Branesti întrunit în data de 06.03.2015, în
conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` a Gu-
vernului nr. 99/2006 privind institu]iile de credit [i adec-
varea capitalului aprobata [i modificat` prin Legea nr.
227/2007, ale art.117, alin.3 din Legea 31/1990 privind so-
ciet`]ile comerciale, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare [i în baza art.31 din Actul Constitutiv

convoac` adunarea general` ordinar` a membrilor coop-
eratori domicilia]i în comunele: Br`ne[ti, Cernica Do-
broie[ti, Afuma]i, G`neasa, Petr`chioaia, Stef`ne[ti,
Snagov, Gruiu, Ciolpani, Nuci, Moara Vl`siei, Dasc`lu,
Gradi[tea, comune ale jude]ul Ilfov [i în ora[ele Pante-
limon [i Voluntari în data 16 aprilie 2015 orele 10:30 în in-
cinta restaurantului SC Laguna Comexim SRL, din
localitatea Br`ne[ti, str. I.C. Br`tianu, nr. 119, jud. Ilfov,
având urm`toarea ordine de zi; 1. Raportul consiliului de
administra]ie privind activitatea desf`[urat` [i rezultatele
economico- financiare ob]inute în anul 2014; 2. Raportul
auditorului financiar cu privire la constat`rile f`cute cu
ocazia exercit`rii mandatului s`u în anul 2014 [i la con-
cluziile rezultate în urma verific`rii bilan]ului contabil [i a
contului de profit [i pierderi; 3. Aprobarea situa]iilor fi-
nanciare ale b`ncii cooperatiste pe anul 2014 [i a modu-
lui de repartizare a profitului; 4. Aprobarea bugetului de
venituri [i cheltuieli pe anul 2015 [i a programului de ac-
tivitate pentru realizarea prevederilor acestuia; 5. Apro-
barea remunera]iei cuvenite membrilor consiliului de
administra]ie pentru exerci]iul financiar 2015; 6. Ratifi-
carea hot`rârilor Consiliului de administra]ie luate în cur-
sul anului 2014; 7. Aprobarea programului de investi]ii pe
anul 2015 [i a surselor de finan]are ale acestuia; 8. Apro-
barea modific`rii Actului constitutiv,  dup` cum urmeaz`:
1. La articolul 2, dup` alineatul (3) se introduc dou` noi
alineate, alineatele (4) [i (5), cu urm`torul cuprins: (4) În
orice form` de publicitate, în toate inform`rile [i/sau doc-
umentele precontractuale, în contractele [i corespon-
den]a referitoare la depozite, astfel cum acestea din urm`
sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 39/1996 privind înfiin]area [i func]ionarea Fon-
dului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, or-
ganiza]iile cooperatiste de credit sunt obligate s`

men]ioneze denumirea schemei de garantare a de-
pozitelor oficial recunoscut` la care particip` casa cen-
tral` din cadrul re]elei cooperatiste de credit. (5)
Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul
inform`rilor, documentelor precontractuale, contractelor
[i coresponden]ei adresate deponen]ilor negaranta]i. 2.
La articolul 11 alineatul (1) litera a), punctul 1 se abrog`. 3.
La articolul 14, dup` alineatul (7) se introduc dou` noi alin-
eate, alineatul (8) [i (9), cu urm`torul cuprins: (8) Cererile
de restituire total` a p`r]ilor sociale se supun aprob`rii
consiliului de administra]ie al b`ncii cooperatiste, care
luând în considerare situa]ia financiar` a acesteia, poate
refuza solicit`rile primite sau poate limita valoarea
p`r]ilor sociale ce urmeaz` a fi restituit`. (9) Prin limitare,
se va în]elege stabilirea unui plafon maxim al valorii
p`r]ilor sociale care pot fi restituite într-o anumit` pe-
rioad` de timp [i încadrarea b`ncii cooperatiste în acest
plafon. 4. La articolul 29, teza principal` se modific` [i va
avea urm`torul cuprins: Art.29 Adunarea general` de-
leag` Consiliului de administra]ie al b`ncii cooperatiste
exerci]iul urm`toarelor atribu]ii ale sale: 5. Articolul 59 se
modific` [i va avea urm`torul cuprins: Art. 59 (1) Mem-
brii consiliului de administra]ie trebuie s` dispun` în orice
moment de o bun` reputa]ie, de cuno[tin]e, aptitudini
[i experien]` adecvat` naturii, extinderii [i complexit`]ii
activit`]ii institu]iei de credit [i responsabilit`]ilor în-
credin]ate [i trebuie s` î[i desf`[oare activitatea în confor-
mitate cu regulile unei practici bancare prudente [i
s`n`toase. Componen]a respectivelor organe ale
institu]iei de credit trebuie s` reflecte în ansamblu o
gam` suficient de larg` de experien]e profesionale rele-
vante. (2) Membrii consiliului de administra]ie trebuie s`
dispun`, la nivel colectiv, de cuno[tin]e, aptitudini [i expe-
rien]` adecvate pentru a fi în m`sur` s` în]eleag` ac-
tivit`]ile desf`[urate de institu]ia de credit, inclusiv
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principalele riscuri ale acestora, [i s` se pronun]e în
deplin` cuno[tin]` de cauz` cu privire la toate aspectele
asupra c`rora trebuie s` decid` potrivit competen]elor
lor. (3) Fiecare membru al consiliului de administra]ie tre-
buie s` î[i exercite responsabilit`]ile cu onestitate, integri-
tate [i obiectivitate pentru a putea evalua [i pune în
discu]ie în mod eficient deciziile luate de c`tre directori,
atunci când este necesar, [i pentru a controla [i monitor-
iza în mod eficace procesul de luare a respectivelor de-
cizii. (4) Membrii consiliului de administra]ie trebuie s`
exercite efectiv responsabilit`]ile de administrare ce le
revin [i s` aloce timp suficient pentru îndeplinirea acestor
atribu]ii. 6. La articolul 61, alineatul (3) se modific` [i va
avea urm`torul cuprins, iar alineatul (4) se abrog`: (3)
Prevederile art. 59 alin. (1), (2) [i (4) se aplic` în aceslea[i
condi]ii directorilor ca [i administratorilor. 7. La articolul 81,
alineatul (1) se modific` [i va avea urm`torul cuprins: Art.
81 (1) Banca cooperatist` repartizeaz` anual 25% din prof-
itul contabil determinat dup` deducerea impozitului pe
profit pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare,
destinat` asigur`rii unei desf`[ur`ri optime [i în condi]ii
pruden]iale solide a opera]iunilor cu membrii coopera-
tori; 9. Aprobarea fuziunii în calitate de unitate absorbit`
cu Banca Cooperatist` Victoria Bucure[ti; 10. Aprobarea
studiului de fezabilitate pentru banca cooperatist` pre-
conizat` s` rezulte în urma fuziunii; 11. Aprobarea proiec-
tului actului modificator al actului constitutiv al b`ncii
cooperatiste rezultate în urma procesului de fuziune; 12.
Diverse; 13. Adoptarea Hot`rârii adun`rii generale. În
cazul în care nu vor fi întrunite condi]iile de cvorum, a
doua adunare general` se convoac` pentru data de 17
aprilie 2015 orele 10.30 în acela[i loc [i cu aceea[i ordine
de zi conform art.112 alineat 2 din Legea 31/1990. Consiliul
de Administra]ie, Pre[edinte, Lidia Tanase.

LICITA}II
U.M. 0756 Ploie[ti, cu sediul în Ploie[ti, str. Ghe. Gr. Can-
tacuzino, nr. 257, cod fiscal 7977151, tel. 0244/406.429, fax
0244/406.413 organizeaz` licita]ie public` deschis` cu stri-
gare pentru atribuirea contractului de închiriere a unui
spa]iu în suprafa]` de 3 mp. din incinta unui pavilion
apar]inând imobilului situat în str. Ghe. Gr. Cantacuzino,
nr. 257, în scopul amplas`rii unui bancomat-ATM. Per-
soanele interesate se vor prezenta la sediul unit`]ii de
unde, pân` la data de 18.03.2015 ora 15:00, pot solicita în
scris fi[a de date a achizi]iei, care se ob]ine contra sumei
de 10 lei. Data licita]iei cu strigare este 23.03.2015 ora
10:00.

SC Eko Mp SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile
(electrotranspalete, autovehicule) apar]in~nd debitoarei
la pre]ul de evaluare redus cu 50%. Licita]ia va avea loc
în fiecare zi de mar]i începând cu data de 17.03.2015, ora
14:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244-519.800.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,

scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile ale
debitoarei la pre]urile reduse cu 50% (obiecte de inventar,
stocuri materiale, mijloace fixe, toate din fier forjat) [i
Dacia 1307/2004 - 3.727 lei. Licita]ia va avea loc în fiecare
zi de mar]i \ncep~nd cu data de 17.03.2015, ora 13:30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244-519.800.

SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` teren intravilan \n
suprafa]` de 5.857 mp [i indiviz \n suprafa]` de 161 mp,
situate în B`icoi, jud. Prahova la pre]ul de evaluare redus
cu 50%, respectiv 58.850 lei. Licita]ia va avea loc în fiecare
zi de miercuri începând cu data de 18.03.2015, ora 14:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

SC Andutu Distribution SRL prin lichidator judicar VIA In-
solv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie public` marca An-
dutu la pretul de 14.334 lei [i proprietate imobiliara
compus` din teren intravilan în suprafa]` de 2.174 mp sit-
uata in com. Predeal S`rari, sat Vitioara de Sus, judet Pra-
hova la pretul de 38.254 lei. Licita]ia va avea loc în fiecare
zi de miercuri incepand cu data în data de 18.03.2015, ora
13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar conform
sentintei nr. 242/10.03.2015 pronun]at` de Tribunalul Pra-
hova în dosarul 3997/105/2014, anun]` deschiderea pro-
cedurii generale a falimentului debitoarei SC Version Two
Clothing SRL, Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 77-79,
imobilul C85 etaj, jude] Prahova, CUI 31627531,
J29/730/2013. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor este 24.04.2015. Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i co-
municarea tabelului suplimentar al crean]elor este
24.05.2015. Termenul pentru solutionare eventuale con-
testa]ii [i afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor este 24.06.2015.

SC Citadin SA Ia[i, cu sediul \n Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C,
cod 700310, organizeaz` la sediul sau procedura de
„Licita]ie”, cu oferte de pre] \n plic \nchis, \n vederea
atribuirii contractului „Bitum rutier”. Pentru participarea
la procedura de achizi]ie, ofertantul trebuie s` \ndeplin-
easc` condi]iile cerute \n „Documenta]ia de achizi]ie” care
se poate ridica de la sediul SC Citadin SA, serviciul achizi]ii,
contra sumei de 100 lei p~n` pe data de 26.03.2015. Cri-
teriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pre]ul
cel mai sc`zut. Documenta]ia de ofertare va fi depus` la
registratura unit`]ii, p~n` la data de 27.03.2015, orele
10:00. Procedura se va desfasura la sediul SC Citadin SA \n
ziua de 27.03.2015, cu \ncepere de la orele 12:00. Rela]ii su-
plimentare privind procurarea documenta]iei [i condi]iile
de participare se pot ob]ine la tel.: 0232 – 240.887.

Debitorul Societatea de Construc]ii Poduri ARPOM SA -în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL, scoate la vânzare: -Imobil (teren 25.299 mp [i con-
struc]ii) situat în Bucure[ti, Str. Inovatorilor nr.38, sector 1.

Pre]ul de pornire al licita]iei este de 995.780 euro, exclu-
siv TVA. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de con-
semnarea în contul nr. RO78 BTRL 0480 1202P27697XX
deschis la Banca Transilvania, Agen]ia Chibrit pân` la data
[i ora stabilit` pentru desf`[urarea licita]iei, a garan]iei
de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei [i de achizi]ionarea
pân` la aceea[i dat` [i or` a Caietului de sarcini care este
în valoare de 1.000RON, exclusiv TVA. Prima [edin]` de
licita]ie va avea loc în data de 15.04.2015, ora 15:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti
nr.71, et.2, cam.203, sector 1. Dac` imobilul nu se adjudec`
la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor avea
loc în datele de 22.04.2015, 29.04.2015, 06.05.2015 [i
13.05.2015, ora 15.00, pre]ul de pornire r`mânând acela[i.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
0755.282.893, dl. Raicu Gabriel, email
dinu.urse@gmail.com.

Debitorul Societatea de Construc]ii Poduri ARPOM SA -in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL, scoate la vânzare: -Imobil (teren 1.609mp [i con-
struc]ii) situat în Timi[ul de Sus, jude]ul Bra[ov. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de 41.439 euro, exclusiv TVA. Par-
ticiparea la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea în
contul nr. RO78BTRL04801202P27697XX deschis la Banca
Transilvania, Agen]ia Chibrit pân` la data [i ora stabilit`
pentru desf`[urarea licita]iei, a garan]iei de 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei [i de achizi]ionarea pân` la
aceea[i dat` [i or` a Caietului de sarcini care este în val-
oare de 1.000RON, exclusiv TVA. Prima [edin]` de licita]ie
va avea loc în data de 15.04.2015, ora 15:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2,
cam.203, sector 1. Dac` imobilul nu se adjudec` la aceast`
dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor avea loc în datele
de 22.04.2015, 29.04.2015, 06.05.2015 [i 13.05.2015, ora
15.00, pre]ul de pornire r`mânând acela[i. Pentru rela]ii
suplimentare suna]i la telefon: 0755.282.893, dl. Raicu
Gabriel, email dinu.urse@gmail.com.

Anun] de participare la licita]ie cu drept de preemtiune
privind v~nzare imobil: 1. Informa]ii generale privind pro-
prietarul: Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533;

Adresa: Judetul Tulcea, Ora[ul Babadag, Str. Republicii,
Nr.89 , Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail:ur-
banism@primaria-babadag.ro. 2. Informa]ii generale
privind obiectul v~nz`rii: teren \n suprafa]` de 109 mp,
situat \n  intravilanul ora[ului Babadag, str. Morii nr.6. 3.
Orice persoan` interesat` are dreptul de a solicita [i de a
ob]ine caietul de sarcini \n mod direct, nerestrictionat [i
deplin, prin mijloace electronice sau pe suport de h~rtie.
4. Compartimentul responsabil: Serviciul Urbanism din
cadrul Prim`riei orasului Babadag, str. Cabanei nr.5. 5. Cai-
etul de sarcini se pune la dispozi]ia solicitan]ilor contra
sumei de 100 lei. 6. Data limit` de depunere a docu-
menta]iei: 06.04.2015, ora 10,00 la secretariatul Prim`riei
orasului Babadag, str. Republicii, nr. 89, Babadag, jud. Tul-
cea, \n 1 exemplar. 5. Licita]ia va avea loc \n data de
07.04.2015, ora 10.00 la sediul Prim`riei ora[ului Babadag,
str. Republicii, nr.89. 6. Contesta]iile se depun \n termen de
24 de ore de la comunicarea rezultatului procedurii la
sediul U.A.T. Babadag, men]ionat la punctual 1, care vor fi
solu]ionate \n termen de 5 zile de la data emiterii, iar
aceasta poate fi atacat` la instan]a de contencios admin-
istrativ competent` \n condi]iile Legii nr. 554/2004.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin aso-
ciat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator
judiciar al SC Miba Telecom 2002 SRL desemnat prin
Sentin]a Civil` nr. 2926 din data de 26.09.2014,
pronun]at` \n Dosar nr. 3865/93/2013 aflat pe rolul Tri-
bunalului Ilfov, Sec]ia Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare
a bunului imobil aflat \n proprietatea SC Miba Telecom
2002 SRL compus din teren extravilan \n suprafa]` de
3.000 mp situat \n Com. {tef`ne[tii de Jos, T11, PA45/2/17,
Jud. Ilfov, \n valoare total` de 15.000 euro, identificat [i in-
ventariat conform raportului de evaluare aproba \n
prezenta cauz` [i a publica]iei de v~nzare \ntocmit` cu
aceast` ocazie. V~nzarea bunului imobil apar]in~nd so-
ciet`]ii falite se va organiza \n data de 23.03.2015, ora
15.00, prin licita]ie public` cu strigare. |n cazul \n care
bunul imobil nu se va vinde la primul termen de licita]ie
se vor organiza alte 2 (dou`) licita]ii \n data 30.03.2015 [i
06.04.2015 la aceea[i or` [i \n acelea[i condi]ii conform
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regulamentului stabilit \n adunarea creditorilor din data
de 10.03.2015. Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune
documentele de \nscriere la licita]ie men]ionate \n cai-
etul de sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei, ora
12.00. Date despre starea bunului imobil, pre]ul acestuia,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul de orga-
nizare a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini
\ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei pentru bunul
imobil. Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligato-
rie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la tel. 021.227.28.81.

Anun] public privind \nchirierea unui spa]iu, proprietate
public` a Jude]ului Teleorman. Spitalul Jude]ean de
Urgen]` Alexandria, cu sediul \n stada Libert`]ii nr. 1, Mu-
nicipiul Alexandria, jude]ul Teleorman, cod de \nregistrare
fiscal` 4253650, telefon 0247-306.711, fax 0247-306.757, or-
ganizeaz` licita]ie public` pentru \nchirierea unui spa]iu,
situat \n imobilul Ambulatoriu de specialitate, din Str. M
Filipescu nr. 30-32, \n suprafa]` util` de 35,09, proprietate
public` a jude]ului Teleorman, pentru desf`[urarea de ac-
tivitate medical`. Pre]ul minim de pornire a licita]iei este
de 5,80 lei/mp/lun` (f`r` TVA). Licita]ia va avea loc \n ziua
de 20.04.2015, ora 12:00 la sediul Spitalului Jude]ean de
Urgente Alexandria din stradata Libert`]ii nr. 1. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la sediul Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Alexandria, tel. 0247-306.711 sau la
0247-311.836. Manager Spitalul Jude]ean de Urgen]`
Alexandria. Dr. Valentin Filip.

Birou Executor Judec`toresc Bogdan Alin Alexandru, cu
sediul \n Deta, Str. Victoriei nr. 33, jud. Timi[, anun]`
licita]ie public` \n dosar nr. 48/ex/2011, la data de
16.04.2015, ora 12:00 ce va avea loc la sediul biroului, \n
vederea v~nz`rii cotei de 1/1 din imobilul situat adminis-
trativ \n localitatea Moravi]a, nr. 347 (nr. Vechie 367), jud.
Timi[, \nscris \n CF nr. 401084/ Moravi]a, nr top 439/1,
439/2, cad C1, compus din: teren cu cas` \n regim de
\n`l]ime P [i extindere, teren \n suprafa]` total` de 1.381
mp, potrivit C`r]ii funciare. Pre]ul imobil a fost stabilit de
expert evaluator ec. Stoica Ilie Loredana, la suma de
146.408 lei. Pre]ul de pornire al licita]ie este de 109.806
lei, redus cu 25% fiind al doilea termen de licita]ie. Pot
participa la licita]ie numai persoanele care vor \nregistra
la CEC sau la orice alt` institu]ie bancar`, pe seama [i la
dispozi]ia exerci]iului judec`toresc, cel t~rziu p~n` la data
[i ora licita]iei, o cau]inune reprezent~nd 10% din pre]ul
de \ncepere al licita]iei, iar dovada consemn`rii, \n origi-
nal, \mpreuna cu oferta de cump`rare-scris`, va fi depus`
la executorul judec`toresc. |n cazul \n care pretind a avea
vreun drept asupra imobilului, trebuie s`-l anun]e execu-
torul judec`toresc, \nainte de data fixat` pentru v~nzarea
imobilului, sub sanc]iunea de a nu li se mai lua \n consid-
erare. Informa]ii la telefon 0256-390.223. Executor
judec`toresc Bogdan Alin Alexandru. 

Anun] negociere direct` în vederea concesion`rii a unei

parcele de teren din perimetrul- Parcului Industrial Satu
Mare Conform prevederilor Legii 215/2001, cu
complet`rile [i modific`rile aduse de legea 286/2006, a
prevederilor Sec]iunii a 3-a din Ordonan]a de Urgen]` a
Guvernului nr.54/2006, precum [i a Hot`rârii Consiliului
Local Satu Mare nr.240/27.11.2014, Municipiul Satu Mare,
cu sediul în Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr.1, Intrarea M,
reprezentat prin primar, Dr Coica Costel Dorel, cod fiscal
403886, 0261/807.500, fax 0261/710.760. în calitate de
concendent, organizeaz` negociere direct` în vederea
concesion`rii a unei parcele de teren. Obiectul contractu-
lui de concesiune îl constituie concesionarea unei parcele
de teren intravilan, amplasat în Zona Industrial` Sud, CF
nr.175380 nr. cad. 175380, cu urm`toarele caracteristici: -
Suprafa]a terenului: 131 844 mp, -Vecin`t`]i [i întinderi:-la
Nord–strad`,  -la Est–strad`, -la Sud-parcela nr.cad.175379,
-la Vest, limit` zon` industrial`. Obiectul concesiunii va fi
utilizat pentru dezvoltarea de activit`]i economice de pro-
duc]ie ]i servicii conform Regulamentului de Dezvoltare
a Zonei Industriale Sud, Utiliz`ri permiseTerenul constru-
ibil va prezenta urm`toarele caracteristici: suprafa]a
minim`: 700.mp; l`]imea minim` a frontului parcelei la
strad`: 20,0.m; în`l]imea maxim` a construc]iilor este
stabilit` la 21,1.m la corni[`. Perioada de concesiune
maxim` a parcelei de teren este de 49 de ani, redeven]a
minim` ca baz` de pornire este în valoare de 315 900
lei/an. Calitatea de concesionar o poate avea orice per-
soan` juridic` român` sau str`in`. Orice persoan` intere-
sat` are dreptul de a solicita [i de a ob]ine documenta]ia
de atribuire. Concedentul va asigura ob]inerea docu-
menta]iei de atribuire de c`tre orice persoan` interesat`
care înainteaz` o solicitare în acest sens, într-un termen ce
nu va dep`[ii 2.zile lucr`toare de la înregistrarea solicit`rii.
Documenta]ia aferent` procedurii de negociere direct`
poate fi procurat` de la sediul Prim`rei municipiului Satu
Mare, parter Cam.13,: Birou Eviden]` Pairimoniu:persoan`
de contact: Faur Mihaela; tel. 0261.807.521, adres` e-mail:
patrimoniu@satu-mare.ro. Garan]ia de participare la
licita]ie este de 2.500.lei [i poate fi achitat` în numerar la
casieria Prim`riei municipiului Satu Mare sau prin ordin
de plat` la Trezoreria Satu Mare, cont
RO46TREZ5465006XXX000201. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor:23.03.2015. Data limit` de depunere a
ofertelor: 26.03.2015, orele 10:00. Ofertele se depun la
sediul Municipiului Satu Mare, P-]a 25 Octombrie nr. 1, In-
trarea M, camera 11, parter. Ofertan]ii transmit ofertele
în dou` plicuri sigilate, unul exterior [i unul interior care
se înregistreaz`, în ordinea primirii lor, în registrul
“Oferte”, precizându-se data [i ora. Oferta propriu-zis` va
fi întocmit` într-un exemplar, în original, se va introduce
în plicul interior pe care se va men]iona “OFERTA”. Data
stabilit` pentru derularea procedurii de negociere direct`
este 26.03.2015, ora.12.00. Instan]a competent` în
solu]ionarea litigiilor ap`rute: Tribunalul Satu Mare,
str.Mihai Viteazu nr.8. tel.0261-716.375, fax. 0261-711.527,
conform art.66 a OUG nr.54/2006. Data transmiterii
anun]ului de licita]ie c`tre Monitorul Oficial, presa cen-
tral` scris` [i presa local` scris`, în vederea public`rii:
16.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r de înregistrare ca op-
erator de date cu caracter personal: 21105. Dosar de exe-
cutare nr 115010/ 2012. Nr. 04/13728/5/CV/ 09.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015, luna martie ziua 09. În temeiul art. 162 alin (2) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 26.03.2015, orele
11.00, în localitatea Boto[ani, str. Pia]a Revolu]iei nr  5 se
vor vinde  prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile, propri-
etate a  B.N.P. Puscasu Gabriel Tiberiu, CNP -
1741108070082, cu sediul în ora[ Boto[ani, jud Boto[ani:
Denumire bun mobil, descriere sumar`, Pre]ul de pornire
a licita]iei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA : Autoturism marca
Lexus RX 400H; an fabrica]ie 2007; culoare negru; nr. în-
matriculare BT-22-ULY, 56.749 lei, 24%; Autoturism marca
Nisan Micra K12; an fabrica]ie 2004; culoare albastru; nr.
înmatriculare BT-99-YLI, 12.375 lei, 24%. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data sta-
bilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor 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: oferta de cump`rare;
în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrul 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 a se prezenta la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]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 Guvernu-
lui nr  92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat`, 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`, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul
de telefon 0231/607110 între orele 8.00 – 16.30 [i pe pag-
ina de internet http:www.mfinante.ro Portal ANAF. Plata
se va face în contul nostru de disponibil al AJFP Boto[ani,
CF 3372874, cont. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria municipal` Boto[ani. Data afi[`rii: 11.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal
F`lticeni. Nr. 6221 din 06.03.2015. Anun]ul privind vân-
zarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna martie ziua 6.
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 23, luna martie, orele 11.00, anul 2015, în lo-
calitatea F`lticeni, str. Republicii, nr. 28, la sediul Serviciu-
lui Fiscal F`lticeni, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile: - Miniexcavator marca Hitachi Zaxis ZX16-
3, an fabrica]ie 2011 proprietate a II Tibulc` Gruia - Mihai,
cu domiciliul fiscal în localitatea Herla, com. Slatina, nr.
180, jud. Suceava, CUI - 27430638, garantat pentru deb-
itorul SC Robertsilva SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
Herla, com. Slatina, nr. 192, CUI - 29884525, pre] de evalu-
are / de pornire a licita]iei (exclusiv TVA): 83.925 lei; - Sta]ie
PECO Mobil`, an fabrica]ie 2006, pre] de evaluare / de
pornire a licita]iei 16.050 lei (exclusiv TVA) [i Distribuitor
FADT 2004, pre] de evaluare / de pornire a licita]iei 17.250
lei (exclusiv TVA), proprietate a SC Vodoil SRL, cu domicil-
iul fiscal în sat M`lini, com. M`lini, jud. Suceava, CUI -
18719441. Bunurile mobile de mai sus sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ia[i, Serviciul Fis-
cal Municipal F`lticeni. Regimul [i cotele de tax` pe val-
oare 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 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 vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` în ul-
tima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare,
orele 13.00 la sediul Serviciului Fiscal a mun. F`lticeni –
str. Republicii, nr. 28, documenta]ia prev`zut` de art. 162
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat` cu modificarile [i complet`rile ulterioare, re-
spectiv: oferte de cump`rare, 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]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare elib-
erat de oficiul registrul comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice 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
stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din OG
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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 Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0230/541054, int. 17.

Consiliul Local al Ora[ului Sulina cu sediul \n orasul Sulina,
str. I, nr. 180, jude]ul Tulcea, anun]` c` la data de
09.04.2015, orele 14:30 [i 15:00, organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis` \n vederea concesion`rii [i \nchirierii unor
bunuri imobile apar]in~nd domeniului privat al orasului
Sulina, respectiv: 1. Concesionare: teren \n suprafa]` total`
de 189 mp., situat \n orasul Sulina, pe str. a VI-a, nr. 1B, –
pre] de pornire licita]ie – 2,74 lei/mp/an; Concesionarea
bunului prezentat mai sus se efectueaz` pe durata exis-
ten]ei construc]iei ce se va realiza. 2. |nchiriere:- teren \n
suprafa]` total` de 20 mp., situat \n intravilanul ora[ului
Sulina, zona "B", pe str.W. Maracineanu, nr. 12A, – pre] de
pornire licita]ie –8,07 lei/mp/an;  |nchirierea bunului
prezentat mai sus se efectueaz` pe o perioad` de 5 (cinci)
ani cu posibilitatea prelungirii cu \nc` 1/2 din durata
ini]ial`. Ofertan]ii, persoane fizice [i juridice, pot ob]ine
documentele licita]iei (Caiet de Sarcini [i Instruc]iuni pen-
tru Ofertan]i precum [i Regulamentul-Cadru privind orga-
nizarea [i desf`[urarea licita]iilor publice deschise)
contracost de la sediul Prim`riei ora[ului Sulina. Even-
tualele informa]ii suplimentare se pot ob]ine la num`rul
de telefon 0240/543003, 0240/543001. Documentele
necesare particip`rii la licita]ia public` vor fi depuse p~n`
la data de 08.04.2015, orele 16:00. |n cazul \n care bunurile
imobile mai sus nominalizate nu au fost adjudecate \n to-
talitate \n cadrul acestei licita]ii, se va proceda la organi-
zarea unor alte dou` licita]ii, respectiv 16.04.2015, orele
14:30 [i 15:00  [i la data de 23.04.2015, orele 14:30 [i 15:00.
Pentru aceste dou` licita]ii ulterioare documentele nece-
sare particip`rii vor fi depuse p~n` la data de 15.04.2015,
orele 16:00 [i respectiv 22.04.2015, orele 16:00. Primar,
Dimitriu Aurel. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg. 14474/ 12.03.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile /
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna martie,
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 cunos-
cut c` în ziua de 26, luna martie, anul 2015, ora 10.00, în
localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde
prin vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile,
proprietate a debitorilor: 1. SC Galaxia Panif SRL cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Pantelimon Halipa
(fosta Trotus) nr. 2; bl. E4A; parter - CUI 16130660. Dosar
de executare : 984. Spa]iu comercial compus din: C1M –
Mansard` cu suprafa]` util` de 147,32 mp [i casa sc`rii
cu suprafa]` construit` de 7,32 [i teren aferent cot` in-
diviz` de 14,44 mp situate în Ia[i, str. Pantelimon Halipa
(fosta Trotus) nr. 2. Carte Funciar` nr. 136111 (nr. vechi
65556). Pre] de pornire a licita]iei 211.248 lei (exclusiv
TVA). Bunul  imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Creditori: B.R.D.- G.S.G. SA Sucursala
Ia[i, ANAF – Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i; Sarcini: 1. Ipotec` rang I - B.R.D - G.S.G. SA în-
scris` sub nr. 27880/ 08.05.2007; nr. 38697/ 25.04.2008;
nr. 54084/ 22.06.2011; 2. Ipotec` rang II - ANAF – A.J. F. P.
Ia[i înscris` sub nr. 76056/16.07.2013. *) Cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile [i com-
plet`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 exe-
cutare, 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 prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenu-
lui 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 A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909);
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice 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; 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 Proce-
dur` Fiscal`, republicat` în sensul c` “debitorul nu va
licita nici personal, nici prin persoan` interpus`” ur-
mând 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` sta-
bilit` pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua prece-
dent` licita]iei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza
unei solicit`ri scrise. 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, republicat`, cu modific`rile [i completar-
ile 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 au-
dierea contribuabilului. Data afi[`rii: 13.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg. 14475/ 12.03.2015.
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 com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua 26 de
luna martie 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 ”Asi Tax” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Prof. I.
Simionescu nr.12; bl. D4; sc. A; et. 1; ap. 3; CUI 16025117;
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. înmatric. IS-67-FIN, 2.931 lei; Autoturism Dae-
woo Cielo; an fabric. 2005; cap. cil. 1498 cmc; benzin`;
culoare gri poly; nr. înmatric. IS-43-FIN, 2.931 lei; Auto-
turism Daewoo Cielo; an fabric. 2007; cap. cil. 1498 cmc;
benzin`; culoare galben brighton; nr. înmatric. IS-20-
DAF, 3.790 lei; Autoturism Daewoo Cielo; an fabric.
2006; cap. cil.1498 cmc; benzin`; culoare galben
brighton; nr. înmatric. IS-68-FIN, 3.583 lei; Autoturism
Dacia Logan, an fabric. 2007; cap. cil. 1390 cmc; benzin`;
culoare galben; nr. înmatric. IS-87-LUK, 6.414 lei, Auto-
turism Dacia Logan, an fabric. 2007; cap. cil. 1390 cmc;
benzin`; culoare galben; nr. înmatric. IS-09-GLJ, 5.331 lei;
Autoturism Dacia Logan, an fabric. 2006; cap. cil. 1390
cmc; benzin`; culoare galben; nr. înmatric. IS-02-DPS,
3.561 lei; Autoturism Dacia Logan, an fabric. 2006; cap.
cil. 1461 cmc; motorin`; culoare galben; nr. înmatric. IS-
08-KDL, 5.291 lei; Autoturism Hyundai Accent; an fabric.
2007; cap. cil. 1399 cmc; culoare galben; benzin`; nr. în-
matric. IS-20-RAP, 7.227 lei; Autoturism Daewoo Tico; an
fabrica]ie 2000; cap. cil. 796 cmc; culoare galben; nr. în-
matriculare IS-03-YRB, 752 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar ex-
ecutare 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 tele-
fon 213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. 2. 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. Denumirea
bunului mobil, descriere sumar`, Pre]ul de pornire a
licita]iei I (f`r` TVA), Cota TVA *: 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 ), 2.123 lei,  24%. Dosar ex-
ecutare nr. 3462. 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 tele-
fon 213332, int. 2110 sau 2236–cons. Mironescu F. 3. SC
”Lod “ SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Cerna nr. 4A bl.
A3; sc. A; et. 10; ap. 2; CUI  1957198. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`, Pre]ul de pornire a licita]iei I
(f`r` TVA), Cota TVA *: Autoturism Daewoo Matiz; an
fabric. 2006; cap. cilindric` 796 cmc; benzin`; culoare
alb; nr. înmatriculare IS-06-LOD (stare satisf`c`toare ),
3.912 lei, 24%. Dosar executare nr. 40. 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 213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Costas L.
*) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abile 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 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 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 (în contul RO54 TREZ 4065 067X XX01
9752, deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i, beneficiar
D.G.R.F.P. Ia[i - 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 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; declara]ie pe proprie r`spun-
dere 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`, re-
publicat` 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 înscris, cel interesat poate
introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` com-
petent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunostin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i
art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Data afi[`rii: 13.03.2015.

PSV Company SA \n reorganizare, prin Administrator ju-
diciar, consor]iul KPMG Restructuring SPRL, societate
profesional` cu sediul în Bucuresti, DN1, {os. Bucure[ti-
Ploie[ti, nr. 69-71, num`r de \nregistrare \n Registrul So-
ciet`]ilor Profesionale al UNPIR: 0499 [i Elva Cont SPRL
societate profesional` cu sediul \n Municipiul Bucure[ti,
Sector 1, str. {tefan Negulescu nr. 34, Apartament 1, în-
scris` în Registrul Formelor de Organizare U.N.P.I.R. sub
nr. RFO 0064, nr. matricol 2A0203 la data de 31.12.2006,
numit conform Încheierii de [edin]a din data de
29.08.2013 pronun]ata \n dosar nr. 7807/3/2009* aflat
pe rolul Tribunalului Bucure[ti – Sec]ia a VII-a Civila,
anun]` în conformitate cu Lg 85/2006 [i Regulamentul
de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din
11.11.2014, scoaterea la vânzare prin licita]ie public`
urm`torul activ din patrimoniul societ`]ii PSV Company
SA, cu sediul \n Bucure[ti, str. G-ral Budi[teanu nr. 11 bis,
sector 1, înmatriculat` la ORC sub nr. J40/694/2002, CUI
14428660, reprezentat` legal prin administrator special
– dl Bertalan Emil: INSTALA}IE MOBILå MIXTURI AS-
FALTICE EASY BATCH, având num`r de inventar
B50_800001. Date generale: Produc`tor: SIM Societa
Italiana Macchine S. p.a Produc]ie: 90 tone/h. Temper-
atura produsului finalizat: 150 gr. M`rimea maxim` a
agregatelor: 40 mm. Instala]ia este montat` pe dou`
semiremorci [i echipat` cu rezervor de combustibil, rez-
ervor de bitum [i umplere a silozului natural mineral.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 2.926.270 lei, f`r`
TVA, stabilit conform Raportului de evaluare. Licita]ia
este public` cu strigare, respectiv la un pre] în urcare
sau în sc`dere, la un pas de licitare stabilit la 5% din
pre]ul de pornire, f`r` a se coborî sub pre]ul minim
aprobat de c`tre creditori. Licita]ia pentru vânzarea
bunurilor mai sus men]ionate va avea loc în data de
06.04.2015, ora 10:00, la sediul societ`]ii PSV COMPANY
SA din Bucure[ti, str. G-ral Budi[teanu nr 11 bis, sector 1.
Administratorul judiciar invit` orice persoan` interesat`
de achizi]ionarea activelor mai sus men]ionate s`
depun` în plic închis (pe care vor fi înscrise datele de
identificare ale ofertantului [i men]iunea „Documente
de participare la licita]ie”), la sediul PSV Company SA
din Bucure[ti, str. G-ral Budi[teanu nr. 11 bis, sector 1,
pân` la data de 03.04.2015, orele 10:00, documentele
de eligibilitate, respectiv, a) Scrisoare de inten]ie privind
participarea la licita]ie care va trebui s` cuprind` datele
complete de identificare ale ofertantului, persoanele
care reprezint` legal ofertantul, precum [i bunul sau
bunurile pentru care se înscrie; b) Dovada pl`]ii taxei de
licita]ie în cuantum de 300 lei (ordin de plat` în original
procesat de banc`, pentru situa]ia în care plata taxei se
va face prin virament bancar sau chitan]` în original
pentru situa]ia în care plata garan]iei se va face în nu-
merar), c) Dovada pl`]ii garan]iei (ordin de plat` în orig-
inal procesat de banc`, pentru situa]ia în care plata
garan]iei se va face prin virament bancar sau chitan]` în
original pentru situa]ia în care plata garan]iei se va face
în numerar); d) Împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant la [edin]a de licita]ie; e) Pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de
pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului; f) Pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; g) Pen-

tru persoanele fizice române, copie de pe actul de iden-
titate; h) Pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe
pa[aport; i) Declara]ia, în original, a ofertantului c`
în]elege s` cumpere bunurile în starea în care se g`sesc,
dup` principiul “unde este, în starea în care este”; j)
Acordul ofertantului de acceptare a Regulamentului de
vânzare. Participarea la licita]ie va fi permis` numai
acelora care au constituit garan]ia de participare si au
achitat taxa de licita]ie. Garan]ia de participare la
licita]ie este în valoare de 292.627 Lei (reprezentând
10% din pre]ul de începere a licita]iei). Garan]ie si taxa
de licita]ie se achit` prin virament bancar în contul de
lichidare al SC PSV Company SA - \n reorganizare judi-
ciar`, RO03CRDZ007A057750476012 deschis la Nexte-
bank- Sucursala Traian, CUI 14428660. Diferen]a dintre
pre]ul de adjudecare [i garan]ia depus` va putea fi achi-
tat` \ntr-un termen ce nu va dep`[i 10 zile calendaris-
tice de la data adjudec`rii. Solicit`rile de informa]ii
suplimentare le pute]i adresa la urm`toarele date de
contact: tel. 0372.377.800/021.200.87.00 sau pe fax la nr.
0372.377.700.

PIERDERI
Pierdere legitima]ie student.

SC Centro Trans Corporation SRL declar` pierdute car-
netele de borderouri de achizi]ie, astfel: seria DJWHA de
la nr.0753701 la 0753750 [i seria DJWHA de la nr. 0753751-
0753800.

Pierdut atestat taxi Seria CPTx nr. 0054290 eliberat la
05.12.2011 de A.R.R. Tulcea pe numele Stîng` Gheorghe.
Se declar` nul.

SC Romaqua Group SA, C.U.I. RO 402911 declar` nule
urm`toarele nr. de Aviz de înso]ire a m`rfii: 14206015135,
14206015134, 14206015133, 14206015088, 14206013771,
14206013155, 14206013154, 14206013153, 14206013152,
14206013151, 14206012474, 14206011858, 14206011842,
14206011839, 14206011838, 14206011836, 14206011835,
14206011512, 14206011507, 14206011506, 14206010904,
14206010903, 14206010833, 14206010166, 14206010161,
14206009582, 14206009581, 14206009580,
14206009522, 14206008771, 14206008770, 14206008769,
14206008701, 14206008460, 14206008459, 14206008457,
14206008201, 14206008200, 14206008199, 14206008183,
14206008182, 14206008181, 14206007769, 14206007699,
14206007438, 14206007437, 14206007436, 14206007435,
14206007434, 14206007231, 14206007230, 14206007019,
14206006796, 14206006795, 14206006794, 14206007792,
14206006748, 14206006738, 14206006737, 14206006181,
14206006180, 14206006178, 14206006176, 14206006175,
14206006135, 14206006133, 14206006132, 14206006129,
14206006128, 14206006127, 14206006126, 14206006125,
14206006124, 14206005786, 14206005785, 14206005568,
14206004736, 14206004730, 14206004423, 14206003970,
14206003964, 14206003466, 14206002360,
14206002355, 14206002093, 14206001943, 14206001201,
14206001200, 14206001199, 14206000955, 14206000954,
14206000513, 14206000072, 15206000826.

Declar nule contract de vânzare cump`rare nr.
2131/6/1990 [i proces verbal de predare primire aferent,
emise de I.C.V.L. pe numele {erban S. Gheorghe.

SC MM Holyday Impex SRL C.U.I. RO 3844024,
J40/30574/1992, declar` pierdut` declara]ia de instalare
a casei de marcat Datecs FP550T cu seria 803931 fiscal-
izat` pe punctul de lucru Super Sport din Bucure[ti, {os.
Vergului, nr. 20, sect. 2.

SC MM Holyday Impex SRL C.U.I. RO 3844024,
J40/30574/1992, declar` pierderea casei de marcat Datecs
FP550T cu seria 803931 fiscalizat` pe punctul de lucru
Super Sport Buc. ?os. Vergului, nr. 20, sect. 2.

Declar pierdut` (nul`) legitima]ie de revolu]ionar seria
LRT-M nr. 00165, data eliber`rii 06.10.2011 eliberat` de
S.S.P.R., pe numele Marinescu Floric`.

Declar pierdut (nul) atestat taxi seria CPTx nr. 0061001
emis de A.R.R. pe numele Câ]u Flavius Valentin.

COMEMORåRI

† Cu aceea[i durere, 
aduc omagiu la împlinirea 

a 4 ani de la trecerea 
la ve[nicie a tat`lui meu,

VASILE MåNTESCU, 
om cu aleas` 

]inut` moral`.


