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OFERTE SERVICIU
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane. 
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul preveder-
ilor H.G. nr. 286/2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea a două posturi 
de administrator financiar, vacante pe perioadă nede-
terminată în cadrul Biroului Control Intern de 
Gestiune. Condiţii de participare: - studii superioare de 
lungă durată în domeniul ştiinţe economice; - vechime 
pe un post în specialitatea studiilor minim 3 ani; - 
cunoştinţe operare PC (Word, Excel). Concursul va 
consta într-o probă scrisă (în data de 12.05.2015, ora 
10.00) şi un interviu (în data de 19.05.2015, ora 10.00). 
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 
30.04.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu 
nr. 14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau la 
telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU, 
Mircea Raţiu.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane. 
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul preveder-
ilor H.G. nr. 286/2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea postului de 
administrator patrimoniu, vacant pe perioadă nedeter-
minată în cadrul Biroului Control Intern de Gestiune. 
Condiţii de participare: - studii superioare de lungă 
durată în domeniul ingineriei electronice/ electrice/ 
civile/ calculatoare; - vechime pe un post în speciali-
tatea studiilor minim 3 ani; - cunoştinţe operare PC 
(Word, Excel). Concursul va consta într-o probă scrisă 
(în data de 12.05.2015, ora 10.00) şi un interviu (în 
data de 19.05.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se 
pot depune până la data de 30.04.2015, ora 16.00. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia 
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de 
internet www.ubbcluj.ro sau la telefon 0264/ 405300, 
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68, 
judeţul Ialomiţa, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a trei funcţii publice vacante de 
execuţie-poliţist local, clasa III, grad profesional debu-
tant din cadrul Compartimentului Poliţie Locală. 
Probele stabilite pentru concurs sunt: - proba scrisă în 
data de 18 mai 2015, ora 10.00; - interviul în data de 20 
mai 2015, ora 14.00, Ambele probe se vor desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa; 
Termenul de depunere al dosarelor este de 20 de zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a III a; Condiţiile de desfăşurare a concursului:  
Condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2); Condiţii specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie: - studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, - aviz medical cu menţiunea 
apt pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, 
- aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care 
sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHO-
LOGIC pentru poliţist local/conducător auto/port 
armă, - permis categoria B; Condiţiile de participare şi 
de desfăşurare a concursului se afişează la sediul 
Consiliului local al comunei Ciulniţa. Relaţii la tel/fax: 
0243 218082.

Anunţ public. Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului –AAAS (fosta AVAS) organizează 
prin Comisia de selecţie desemnată prin Ordinul 
Preşedintelui AAAS nr. 187/07.04.2015, la sediul 
AAAS din Bucureşti, str. Cpt. Av. Alexandru Şerbă-
nescu nr. 50, sector 1, evaluarea/ selecţia prealabilă în 
vederea desemnării unui membru în Consiliul de 
Administraţie la S.C. CEPROHART S.A. Brăila, după 
cum urmează: - 1 persoană cu experienţă în activitatea 
de administrare/ managementul a/al unor întreprinderi 
publice profitabile sau a a/al unor societăţi comerciale 
profitabile din domeniul de activitate al S.C. CEPRO-
HART S.A. Brăila. Procesul de recrutare şi selecţie se 
face cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guver-
nanţa corporativă a întreprinderilor publice. Orice 
modificări legislative apărute în cursul procesului vor 
fi luate în considerare. Cel puţin unul dintre membrii 
Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii 
economice şi experienţă în domeniul economic, 
contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani. 
Candidaţii trebuie să nu facă parte din mai mult de 4 
consilii de administraţie ale regiilor autonome sau ale 
societăţilor comerciale. Procedura de evaluare/ selecţie 
prealabilă cuprinde două etape: -Etapa I - selecţia 
dosarelor; -Etapa II – interviu, pentru candidaţii 
declaraţi „admis” după etapa I. Interviul se va susţine 
în limba română. Criteriile de selecţie sunt: 1. înde-
plinirea condiţiilor de participare, dovedite prin 
conţinutul dosarului de participare; 2. abilităţile mana-
geriale vor fi testate şi evaluate pe baza următoarelor 
criterii: a. capacitatea de analiză şi sinteză; b. orien-
tarea către rezultate; c. capacitatea de luare a deci-
ziilor; d. comportamentul în situaţiile de criză; e. 
exercitarea controlului decizional; f. capacitatea 
managerială. Condiţii de participare: -cunoaşterea 
limbii române scris şi vorbit; -experienţă în activitatea 
de administrare/ managementul a/al unor întreprinderi 
publice profitabile sau a a/al unor societăţi comerciale 
profitabile din domeniul de activitate al S.C. CEPRO-
HART S.A. Brăila; -absolvent de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -domiciliul stabil/ rezidenţa în 

România; -capacitate deplină de exerciţiu; -să nu fi 
fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de 
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, 
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru 
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, republi-
cată, actualizată, pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia în 
vigoare; -să nu  facă parte din rândul funcţionarilor 
publici sau al altor categorii de personal din cadrul 
autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor 
autorităţi sau instituţii publice. Dosarul de participare 
trebuie să conţină obligatoriu: 1.Scrisoare de intenţie 
(va fi considerată ofertă tehnică conform O.U.G. nr. 
109/2011); 2.Curriculum vitae (model european 
conform H.G. nr. 1021/2004); 3.Copie după actul de 
identitate; 4.Copii după documentele care atestă 
educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, 
master, doctorat şi alte cursuri de specializare /
perfecţionare); 5.Documente/ adeverinţă în original 
din care să rezulte experienţa în activitatea de admin-
istrare/ managementul a/al unor întreprinderi publice 
profitabile sau a a/al unor societăţi comerciale profita-
bile din domeniul de activitate al S.C. CEPROHART 
S.A. Brăila; 6.Cazier judiciar; 7.Adeverinţă medicală 
din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu; 
8.Copie după carnetul de muncă şi extras REVISAL 
sau adeverinţe, după caz; 9.Declaraţie pe proprie 
răspundere din care să rezulte că în perioada în care a 
ocupat o funcţie de administrare/ management în 
cadrul unei întreprinderi publice sau a unei societăţi 
comerciale din domeniul de activitate al S.C. CEPRO-
HART S.A. Brăila, aceasta a înregistrat profit cel puţin 
pe parcursul unui exerciţiu financiar; 10.Declaraţie pe 
proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a între-
prinderilor publice din care să rezulte că persoana 
participantă la procedura de evaluare/ selecţie preal-
abilă nu este funcţionar public, nu face parte din alte 
categorii de personal din cadrul autorităţii publice 
tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice; 11.Declaraţie de consimţământ  prin care 
candidatul îşi exprimă acordul de a procesa datele sale 
personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie; 
12.Declaraţie pe proprie răspundere prin care candi-
datul va confirma că nu se află întruna din situaţiile 
prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau 
nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată 
de conduita profesională; 13.Declaraţie pe proprie 
răspundere prin care candidatul declară că nu face 
parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale 
regiilor autonome sau ale societăţilor comerciale. 
Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă 
însoţite de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitate de către personalul care asigură 
secretariatul comisiei sau în copii legalizate. Dosarele 
de participare se depun până la data de 29.04.2015, ora 
15:00, la sediul AAAS aflat în Bucureşti, str. Cpt. Av. 
Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, etaj 1, Direcţia 
Resurse Umane - Secretariatul Comisiei de evaluare/ 
selecţie prealabilă. Candidaţii care, conform preveder-
ilor legale, au fost declaraţi „admis” după etapa I – 
Selecţia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data, 
locul şi ora la care va avea loc etapa II – Interviu, de 
către Secretariatul Comisiei de evaluare/ selecţie preal-
abilă la numărul de telefon precizat în Curriculum 
Vitae. SC CEPROHART SA Braila, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, Nechita Petronela.

VÂNZĂRI DIVERSE
Carte pentru românii de pretutindeni. 
Tel. 0761.674.276, 0733.940.772.

VÂNZĂRI CASE
Vând gospodărie completă, două corpuri casă, anexe, 
grădină, livadă, vie 20.000 m, asfalt. Comuna 
Vârtoape Teleorman, preţ 15.000E, 0740.835.802 

CITAȚII
Andrei Laurenţiu Marius din Rm-Sărat, str.Fundătura 
Vişinului, nr.18, jud. Buzău este chemat la Tribunalul 
Buzău, camera 32, în data de 17.04.2015, ora 11.00.

Domnul Simionov Aureliu Petrişor, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 20, bl. 84, 
sc. B, ap. 1, este chemat pe data de 17.04.2015, la ora 
8.30, la Judecătoria Rm. Vâlcea, în calitate de pârât, în 
proces de divorţ cu Simionov Veronica Lavinia, dosar 
nr. 12.013/288/2013.

Se citează numita Fântână Doina, cu domiciliul în 
Madrid, Calle Miguel Angel 22,1 exterior, cod postal 
28010, Spania, precum şi în Bucureşti, sector 1, 
Mendeleev, nr.44, et.1, ap.2 , în ziua de 30 luna 04 anul 
2015, ora-11.30, complet C 17, în calitate de interve-
nient în interes propriu în dosarul nr. 213/318/2005** 
al Judecătoriei Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, Str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 34 , jud. Gorj, România, în contra-
dictoriu cu Mihai Iulia şi Mihai Natalia, dosar ce are 
ca obiect partaj judiciar.

Aman Andrei, cu domiciliul în Dorohoi, jud. Botoşani, 
în calitate de reclamant în dosar  4650/222/2014 având 
ca obiect ,,stabilire domiciliu minor” citează la 
Judecătoria Dorohoi în data de 17.04.2015, ora 8.30 pe 
Angheluş Daniela Monica în calitate de pârât, cu 
reşedinţa în Italia.

Numitul, Isaev Ivan, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
oraș Tg. Frumos, str. Petru Rareș , bl. G1-1, sc.B, et.4, 
ap.19, jud. Iași este citat la Judecătoria Pașcani pe 
data de 14.05.2015, ora 9.00 complet C5 mf, sala 1, în 
calitate de pârât, în dosarul civil nr. 306/866/2015 în 
procesul de divorț cu reclamanta Isaev Ionela.

Prin sentința civilă nr. 11470/2014, pronunțată în 
dosarul nr. 26432/245/2012 al Judecătoriei Iași se 
dispune: ”Admite acțiunea formulată de reclamanta 
Maxim Mioara (CNP 2610805221201, cu domiciliul în 
sat (com.) Trifești, la familia Anton Gheorghe și 
Maria) în contradictoriu cu pârâtul Solomon Mihai 
(CNP 1590526227781, cu domiciliul în Iași, Șos. 
Națională nr.88, Bl. 1215, sc.A, parter, ap.1, jud. Iași și 
în Iași, B-dul Dacia nr.15, bl. DA 10, sc.A,et.1, ap.1, 
jud. Iași). Dispune evacuarea pârâtului din imobilul 
situat în Iași, Șos. Nicolina nr.88, Bl. 1215, sc.A, parter, 
ap.1. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Pronunțată în ședința publică din 
15.10.2014.” Prin încheierea din data de 24 februarie 
2015, pronunțată în dosarul nr. 26432/245/2012 al 
Judecătoriei Iași s-a dispus îndreptarea erorii mate-
riale din cuprinsul sentinței civile nr. 11470/2014 și s-a 
hotărât: ”Admite cererea formulată de reclamanta 
Maxim Mioara. Dispune îndreptarea erorii materiale 
din sentința civilă nr. 11470/15.10.2014, în sensul 
evacuării pârâtului din imobilul situat în  “Iași, Șos. 
Națională nr.88, bl. 1215, sc. A, parter, ap.1”, în loc de 
“Iași, Șos. Nicolina nr.88, Bl. 1215, sc. A, parter, ap.1.” 
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. 
Pronunțată în ședință publică azi, 24.02.2015.”

Dragusin Daniela Vasilica cu ultimul domiciliul 
cunoscut în Str Dan Defleury, Nr 145, Sat Mihaita, 
Com Coţofenii Din Dos, Jud. Dolj si Caldararu Ionela 
Luiza, cu ultimul domiciliul cunoscut in Str Eroilor, Nr 
70, Sat Mischii, Comuna Mischii, Judet Dolj, sunt 
citati in calitate de parati - la data de 23.04.2015 in 
Dosar nr. 1091/230/2014 aflat pe rolul Judecatoriei 
FILIASI, camera -, complet c3, ora 9:00, in proces cu 
SC Infinity SRL Ploiesti, in calitate de reclamant, 
pentru Fond – pretentii.

Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al 
SC Metalindustrie SRL societate în faliment cu sediul 
în com. Dumbrava Roșie, sat Izvoare, jud. Neamț, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Neamţ sub nr. J27/1113/2005, cod 
unic de înregistrare RO 17805706, dosar nr. 
3274/103/2011, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ – 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, citeaza pe numitul Stan Florea domiciliat in 
mun. Falticeni, Aleea Nucului nr. 7, sc. B, ap. 14, jud. 
Suceava pentru a se prezenta la Tribunalul Neamț, 
Secția a II-a Civilă, de Contecios Administrativ și 
Fiscal, Bulevardul Republicii nr. 7, Piatra Neamț, jud. 
Neamț, în data de 22.04.2015, ora 12,00 complet C3F, 

în calitate de pârât, în proces cu Euroinsolv SPRL în 
calitate de lichidator în dosarul nr. 3274/103/2011 
având drept obiect angajarea răspunderii conform art. 
138 din Legea nr. 85/2006. În caz de neprezentare, se 
va putea trimite un inscris, judecata urmand a se face 
in lipsa. 

Roumanie, Tribunal de Bucarest Section VI Civile, 
Bucarest, Bd. Unirii no. 37, secteur 3, Dossier No 
16256/3/2014, Date: 20.02.2014. Assignation No. 
16256/3/2014 émise en date du 20.02.2014: Nom et 
prenom de la personne assignee: Tombouctou Avia-
tion. Domicile ou residence de la personne assignee: 
BAMAKO, Hotel De L’AMITIE, PB: 2636. Pays: Mali. 
Nous vous informons que vous êtes invité à vous 
présenter devant ce tribunal, en date du 08.12.2015, 
Formation Collégiale 17 fond, salle 152, 08h30, en tant 
que débiteur en procès avec le créditeur S.C. 
ROMAERO S.A. Nous vous transmettons un exem-
plaire de l’ordonnance  de paiement, ainsi qu’un 
exemplaire des pièces déposées par le créditeur (en 
roumain et en français). Vous êtes obligé de verser au 
dossier le mémoire en défense au moins 3 jours avant 
la date d’audience, en notant que la non-présentation 
du mémoire pourrait être considérée, vu les circon-
stances de la cause, comme une reconnaissance des 
pretentions du créditeur, en vertu de l’art. 1018 al. 3 

ANAF – Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 

Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță 

organizarea licitației privind vânzarea 

imobilului - clădire situată în orașul 

Bușteni, B-dul. Independenței nr. 75, 

jud. Prahova (magazin la parter în 

suprafață de 291,2 mp, format din: 

cameră frigorifică, cameră rece, depozit 

magazie, magazin desfacere, hol acces, 

birou, grup sanitar), aparținând 

debitorului S.C. Fortuna Impex S.R.L. 

Licitația se va desfășura la sediul 

organului fiscal din Bușteni, str. Nestor 

Ureche, nr. 3, jud. Prahova în ziua de 

28.04.2015, ora 11. Prețul de pornire al 

licitației este de 188.325 lei, exclusiv 

T.V.A. Terenul aferent construcției este 

domeniul privat al localității Bușteni. 

Anunțul nr. 12289/15.04.2015 poate fi 

consultat la sediul organului fiscal, la 

primărie și pe site-ul ANAF (licitații). 

Pentru date suplimentare privind condiții 

de participare și acte necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela nr. de 

telefon 0244.320155, persoană de 

contact Mihai Voicu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 

confiscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 

24.04.2015, orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1. Autoutilitară marca 

Ford Transit, an de fabricație - 1995, 51 CP, serie șasiu SFAKXXBDVKLS54626, 

valorificabil pentru piese de schimb și subansamble la prețul de 3.023 lei, inclusiv TVA; 

2. Autoturism marca Mercedes 300D, an de fabricație 1982, cap. cil. 2998 cmc, serie 

șasiu WDB12313012287624, combustibil motorină, valorificabil pentru piese de 

schimb și subansamble, la prețul de 6.212 lei, inclusiv TVA; 3. Autoturism marca 

Dacia, tipul 1305 Pick-up, an de fabricație 1998, cap. cil. 1557 cmc, serie șasiu 

UU1D16119W2783141, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul 

de 2.181 lei, inclusiv TVA; 4. Autoturism marca Dacia 1310L, an de fabricație 1998, 

cap. cil. 1397 cmc, serie șasiu UU1R11711X2815317, valorificabil pentru piese de 

schimb și subansamble, la prețul de 1.386 lei, inclusiv TVA. 5. Autoturism marca 

Daewoo, tipul Damas 2Van, an de fabricație 1996, cap. cil. 796 cmc, serie șasiu 

KLY7T11ZBVC030317, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul 

de 600 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta până la data de 

23.04.2015, orele 12:00, următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - dovada plății 

taxei de participare la licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; - 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de 

naționalitate română copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 

tradus în limba română și legalizat; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații 

fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Fiscală 

Teritorială și certificat de atestare fiscală emis de Administrația Publică Locală (în 

original). Pasul de licitație este de 50 lei. Garanția de paricipare la licitație se va depune 

în contul A.J.F.P. Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria 

Municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Informații suplimentare se 

pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu – Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la 

parterul sediului, telefon 0246.216705 – interior 138, telefon mobil.
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Nouveau Code de Procédure Civile. Conformément à 
l’art. 205 al. (2) de la Loi 134/2010 relative au Code de 
procédure civile, le mémoire doit comprendre: a) le 
nom et le prénom, le code numérique personnel, le 
domicile ou la résidence du défendeur ou, pour les 
personnes morales, le nom et le siège, ainsi que, le cas 
échéant, le code unique d’enregistrement ou le code 
d’identification fiscale, le numéro d’immatriculation 
au registre du commerce ou d’inscription au registre 
des personnes morales et le compte bancaire, si le 
demandeur n’a pas mentionné ces données dans sa 
demande d’assignation en justice. Les dispositions de 
l’art. 148 al. (1) thèse II s’appliquent de manière corre-
spondante. Lorsque le défendeur habite à l’étranger, il 
indiquera également le domicile élu en Roumanie où 
lui seront signifiées toutes les notifications concernant 
le procès; b) les exceptions processuelles que le défen-
deur soulève à l’égard de la requête du demandeur; c) 
la réponse aux prétentions et moyens de fait et de droit 
de la requête; d) les preuves dont il se prévaut contre 
chacun des chefs de la demande, les dispositions de 
l’art. 194 let. e) étant applicables de manière corre-
spondante; e) la signature. Nous portons à votre 
connaissance qu’en conformité avec les prévisions de 
l’art. 156 NCPV vous êtes amené à élire un domicile/ 
mandataire en Roumanie où vous recevrez toutes les 
communications concernant le procès. De plus, nous 
vous informons sur les prévisions de l’art. 157 let. i) 
Nouveau Code de Procédure Civile, dans les sens où la 
remise de l’assignation, avec accuse de réception signé 
par le destinataire, personnellement ou par représen-
tant légal ou conventionnel, par l’employé ou par la 
personne chargée de la réception de la correspondance 
pour un délai, il est considéré que la personne assignée 
connaît également les délais ultérieurs au celui pour 
lequel l’assignation lui a été remise. Selon la loi 
roumaine, le défaut de comparution dans un procès 
des parties légalement assignées n’empêche pas le 
jugement de l’affaire. Dans le procès civil, le procès est 
suspendu au cas où les parties sont défaillantes– 
personnellement ou par représentant- lors de l’appel 
de la cause, à moins que le demandeur ou le défendeur 
n’ait pas demandé le jugement par défaut.  President 
Section, Juge Mădălina Afrăsinie, Signature indéchif-
frable, Cachet rond. Greffier, Elena David, Signature 
indéchiffrable. Subsemnatul, Covaci Cristian-Tudor, 
certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în 
limba româna/ franceză, care a fost vizat de mine. Je 
soussigné, Covaci Cristian-Tudor, certifie l’exactitude 
de la traduction avec le texte original en langue 
roumaine/ française, visé par moi. Traducător, Traduc-
teur: P.F.A. Covaci Cristian- Tudor; Aut. nr. 9929/2003, 
elib. de Min. Justiţiei. 

România, Tribunalul București, Secția a VI-A Civilă, 
București, Bd. Unirii nr.37, sector 3, Dosar nr. 

16256/3/2014; Data: 20.02.2014; Citația nr. 
16256/3/2014 emisă la data de 20.02.2014: Numele și 
prenumele persoanei citate: Tombouctou Aviation. 
Domiciliul sau reședința persoanei citate: BAMAKO, 
Hotel De L’ AMITIE, PB:2636, Statul: Mali. Vă înști-
ințăm că sunteți invitat a vă prezenta la această 
instanță, la data de 08.12.2015, Completul C 17 Fond, 
sala 152, ora 08:30, în calitate de debitoare în proces cu 
creditoarea S.C ROMAERO S.A. Vă comunicăm un 
exemplar al ordonanței de plată și un exemplar al 
înscrisurilor depuse de creditoare (atât în limba 
română cât și în limba franceză). Mențiunea că aveți 
obligația de a depune la dosar întâmpinare cu cel puțin 
3 zile înaintea termenului de judecată, cu mențiunea 
că nedepunerea întâmpinării, poate fi considerată, față 
de împrejurările cauzei, ca o recunoaștere a pretențiilor 
creditorului, conform art. 1018 alin.3 Noul Cod de 
Procedură Civilă. Conform art. 205 alin. (2) din Legea 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, întâmpin-
area trebuie să cuprindă: a) numele și prenumele, 
codul numeric personal, domiciliul sau reședința 
pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea și 
sediul, precum și, după caz, codul unic de înregistrare 
sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatric-
ulare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul 
persoanelor juridice și contul bancar, dacă reclamantul 
nu le-a menționat în cererea de chemare în judecată. 
Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile 
în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuiește în 
străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, 
unde urmează să i se facă toate comunicările privind 
procesul; b) excepțiile procesuale pe care pârâtul le 
invocă față de cererea reclamantului; c) răspunsul la 
toate pretențiile și motivele de fapt și de drept ale 
cererii; d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui 
capăt din cerere, dispozițiile art. 194 lit. e) fiind aplica-
bile în mod corespunzător; e) semnătura. Vă aducem la 
cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 156 
NCPC aveți obligația de a vă alege un domiciliu/
mandatar în România, unde urmează ca pe viitor să vi 
se facă toate comunicările privind acest proces. Toto-
dată vă aducem la cunoștință prevederile art. 157 lit.i) 
Noul Cod de Procedură Civilă, în sensul că, prin 
înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal 
ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin 
funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea 
corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat 
este considerat că are în cunoștință și termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost 
înmânată. Potrivit legii române neprezentarea în 
proces a părților legal citate nu împiedică judecarea 
cauzei. În procesul civil, judecata se suspendă dacă 
nici una din părți nu se înfățișează- personal sau prin 
reprezentant- la strigarea pricinii afară de cazul în care 
reclamantul sau pârâtul au cerut judecarea în lipsă. 

Președinte Secție, Judecător Mădălina Afrăsinie 
(semnătura; ştampila rotundă). Grefier, Elena David 
(semnătura).

DIVERSE
Cumpăr discul vinyl (LP) Gică Petrescu - La masă cu 
amicii mei! (ELECTRECORD ST-EDE 03830). 
Telefon: 0762.146.153

Câştigătoarea tombolei C&A Customer Experience în 
urma extragerii din luna Martie 2015, premiu ce 
constă într-un voucher în valoare de 2.000RON este 
dna Elena Musete.

România, Judecătoria Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, tel. 
0 2 4 8 2 2 4 0 1 8 ,  f a x  0 2 4 8 2 1 0 1 0 2 ,  D o s a r  n r. 
27861/280/2014. Somaţie emisă la 09 aprilie 2015: Prin 
încheierea de şedinţă din data de 08.04.2015 
pronunţată în dosarul sus-menţionat, s-a dispus 
emiterea prezentei somaţii prin care se aduce la 
cunoştinţă că reclamanta Nicolescu Elisabeta, cu 
domiciliul în municipiul Piteşti, str. Argeşului Nr. 10 
(fost Nr.6A), jud. Argeş, invocă dobândirea proprietăţii 
prin uzucapiune cu privire la imobilul teren situat în 
mun. Piteşti, str. Argeşului Nr. 10 (fost Nr. 6A), jud. 
Argeş, în suprafaţă de 600 mp, cu următoarele 
vecinătăţi: la N-Tufeanu Ioan (moşt.Tufeanu Gheo-
rghe); la S-Nicolescu Aurel (rest proprietate); la E–rest 
proprietate Nicolescu Elisabeta; la V–str. Argeşului, 
fără număr cadastral sau topografic, fără carte 
funciară. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să facă 
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii. 

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator 
judiciar în dosarul 1119/111/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea S.C. Danteo 
Impex S.R.L. CUI 5796094 J05/2005/1994 îi anunţă pe 
toţi creditorii societăţii sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi, în 
consecinţă: 1. termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţei dumneavoastră asupra 
averii debitoarei S.C. Danteo Impex  S.R.L. este data 
de 25.05.2015; 2. termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data de 05.06.2015; 3. 
termenul pentru soluționare eventualelor contestații va 
fi data de 12.06.2015 şi termenul pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanțelor va fi data 01.07.2015; 4. 
prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în 
data de 10.06.2015, ora 14.00, la adresa Private Liqui-
dation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 
ap.11, județul Bihor.

NOTIFICĂRI
Just Insolv IPURL, lichidator judiciar în dosarul nr. 
1982/105/2015 al Tribunalului Prahova notifică deschi-
derea procedurii simplificate a insolvenţei prin 
încheierea din 06.04.2015 a SC Altenergy Solutions 
SRL cu termenele: depunere creanţe 21.05.2015, întoc-
mire tabel preliminar 01.06.2015, întocmire tabel 
definitiv 26.06.2015 şi prima adunare a creditorilor 
05.06.2015, orele 13.00 la sediul lichidatorului judiciar 
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.33S1, et.7, cab 7B, 
judeţul Prahova. 

Just Insolv IPURL, administrator judiciar în dosarul 
nr. 1095/105/2015 al Tribunalului Prahova notifică 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei prin 
sentinţa nr. 272 din 11.03.2015 a SC Euromeat Trade 
Distrib SRL cu termenele: depunere creanţe 
10.05.2015, întocmire tabel preliminar 30.05.2015, 
întocmire tabel definitiv 30.06.2015 şi prima adunare a 
creditorilor 05.06.2015, orele 13.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
bl.33S1, et.7, cab 7B, judeţul Prahova. 

Just Insolv IPURL, administrator judiciar în dosarul 
nr. 6838/105/2014 al Tribunalului Prahova notifică 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei prin 
sentinţa nr. 142 din 17.02.2015 a SC Phragma Optima 
SRL cu termenele: depunere creanţe 10.04.2015, întoc-
mire tabel preliminar 30.04.2015, întocmire tabel 
definitiv 30.05.2015 şi prima adunare a creditorilor 
08.04.2015, orele 13.00 la sediul administratorului 
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.33S1, et.7, cab 
7B, judeţul Prahova.

SOMAȚII
Dosar nr. 667/866/2015, Somație emisă în temeiul 
Încheierii din 06 Aprilie 2015, Pronunțată în Dosar nr. 
667/866/2015. Prin prezenta vă informăm că recla-
manta Savin Coculeana cu domiciliul în municipiul 
Iași, str. Constantin Ramadan nr.1, jud. Iași, solicită în 
dosarul civil nr. 667/866/2015 al Judecătoriei Pașcani 
ca instanța să constate că a dobândit dreptul de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilului teren în 
suprafață de 128 m.p. categoria de folosință, curți 
construcții, alte terenuri, număr topografic, tarla(sola) 
7, dispus în parcela 171/3- 100 m.p. și în parcela 171/2 
–28 m.p. Orice persoană interesată este somată ca în 
termen de 6 luni de la afișarea prezentei somații să 
formuleze opoziție. În caz contrar se va proceda la 
judecarea cererii, în procedură necontencioasă, 
conform art.1051, alin.5, 7 și 8 NC proc. Civ. Președ-
inte de complet Judecător Roxana Petronela Cojocaru; 
Grefier Luminița Ursache.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 307210 

din 15.04.2015. Dosar de executare nr. 11409/2014. Anunț privind vânzarea pentru 

bunuri mobile. Data: 15 Aprilie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 29 Aprilie 2015, ora 10.30, la 

sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, 

et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 

mobile, proprietatea debitoarei SC Vlams Holding SRL , cu sediul în localitatea 

Slobozia, str. Matei Basarab, bl. D6, sc. C, ap. 37, et. P, jud. Ialomița, cod de 

identificare fiscală 25303433: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 

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

oțel SAE 1006, diametru = 5,5 mm, cantitate 24440 kg, an fabr. Nov. 2013. Preț de 

pornire al licitației, exclusiv TVA: 30428 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. * 

Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

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

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

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

cel târziu în data de 27 Aprilie 2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării 

la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 

29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont 

bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 

persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 

străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 

române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau 

prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 15.04.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 307209 

din 15.04.2015. Dosar de executare nr. 4534/2015. Anunț privind vânzarea pentru 

bunuri imobile. Data: 15 Aprilie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 29 Aprilie 2015, ora 14, la 

sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, 

et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 

imobile, proprietatea debitoarei SC Daneolica SRL, cu sediul în localitatea Slobozia,str. 

Matei Basarab, bl. D4, sc. A, ap. 2, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 21945945: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, 

exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. Teren arabil = 4000 mp, extravilanul 

loc. Platonești, tarla 535/2, parcela 35, 5025 lei, scutit; 2. Teren arabil = 6470 mp, 

extravilanul loc. Platonești, tarla 612/2, parcela 27, 8700 lei, scutit. * Regimul și cotele 

de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele 

prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

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

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 

27 Aprilie 2015, ora 16,30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 

plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se 

va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la 

Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont 

card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 

juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 

actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La 

licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor 

art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 

silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286. 

Data afișării: 15.04.2015.
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ADUNĂRI GENERALE
Completare la Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor  Societăţii Athenee Palace 
S.A.: În temeiul art.117 indice 1 Legea 31/1990 privind 
Societăţile, Preşedintele Consiliului de administraţie al 
Societăţii ATHENEE PALACE SA, persoană juridică 
română cu sediul în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, 
număr de ordine în Registrul Comerţului Bucuresti 
J40/612/1991, C.U.I. RO 1569250, anunţă completarea 
ordinii de zi a convocării Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor, convocată în data de 27 aprilie 2015, 
ora 10,00 (prima convocare), respectiv în data de 28 
aprilie 2015, la ora 10,00 (a doua convocare), în 
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana 
Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 
16 aprilie 2015, cu următoarele puncte: -Punctul 5 din 
Convocator se va completa astfel: „După data de 
13.05.2015 (ex date) instrumentele financiare obiect al 
hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor se 
tranzacţionează fără drepturile care derivă din respec-
tiva hotărâre.” -Se introduce punctul 6 pe ordinea de 
zi, astfel: „6. Aprobarea repartizării pe destinaţii a 
profitului aferent anului 2014. Propunere pentru 
acoperirea pierderii contabile aferente anilor 
precedenţi, conform prevederilor legale.” -Se modifică 
data până la care pot fi depuse procurile acţionarilor ce 
vor fi reprezentanţi în adunarea generală, astfel: 
„Împuternicirile speciale sau generale acordate pentru 
reprezentarea acţionarilor în adunarea generală, pot fi 
depuse la sediul societăţii cel târziu  cu 48 de ore 
înainte de adunarea generală.” Societatea Athenee 
Palace S.A. prin: Copos Alexandra– Preşedinte al 
Consiliului de administraţie.

Consiliul de Administraţie al S.C. Automatica S.A., cu 
sediul social în Oraş Voluntari, Bd. Voluntari nr. 108 
Bis, Hala II, etaj 1, biroul 1, Judetul Ilfov, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J23/362/2008, având 
CIF RO1572345, denumită în continuare Societatea
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii la sediul acesteia, situat în Oraş Voluntari, 
Bd. Voluntari nr. 108 Bis, Hala II, etaj 1, biroul 1, Jud. 
Ilfov, pentru data de 18 mai 2015, ora 08:00, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 4 mai 2015 (data de referinţă) cu 
următoarea Ordine de Zi: 1. Prezentarea raportului 
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2014; 2. Prezentarea raportului auditor-
ului financiar pentru exerciţiul financiar al anului 
2014; 3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare aferente exerciţiului financiar al anului 
2014; 4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consili-

ului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al 
anului 2014; 5. Prezentarea şi stabilirea proiectului 
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului 
financiar 2015; 6. Mandatarea D-nei Anne Bianca Jiga 
CNP 2790205464512, pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea şi 
aplicarea hotărârii adoptate de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. Acţionarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, au dreptul: a. de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, 
în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data 
publicării convocării şi b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel 
târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. 
Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă 
îndeplinirea condiţiilor precum exercitarea acestor 
drepturi vor fi transmise în scris, prin serviciile de 
curierat. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 
generale şi care pot fi transmise în scris, la sediul soci-
etatii sau prin servicii de curierat. Pentru identificarea 
persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa 
solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste 
calitatea de acţionar. Acţionarii pot participa la 
adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de 
către alte persoane, cu excepţia administratorilor sau 
directorilor (pe bază de procură specială) sau pot vota 
prin corespondenţă. Documentele necesare pentru 
participarea la A.G.O.A.: a. Acţionarii persoane fizice: 
-Dacă acţionarul se prezintă personal: actul de identi-
tate; -Daca acţionarul este reprezentat de o altă 
persoană: procura specială şi actul de identitate al 
reprezentantului. b. Acţionarii persoane juridice: 
-Reprezentantul legal- pe baza unui document oficial 
ce îi atestă această calitate (ex. Act constitutiv, extras/ 
certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului 
sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) 
-Persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezen-
tare– pe lângă documentul menţionat anterior (care 
atestă calitatea de reprezentant a persoanei ce 
semnează procura), va prezenta procura specială 
semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice 
respective. Persoana fizică, reprezentantă a acţion-
arului persoană juridică, va fi identificată pe baza 
actului de identitate. Începând cu data publicării 
convocatorului, formularele de procură specială se pot 
obţine de la sediul societăţii sau prin poştă. După 
completarea şi semnarea celor trei exemplare, un 
exemplar va trebui transmis societăţii, în original, prin 
serviciu de curierat, cel târziu 48 ore anterior şedinţei 
adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului drep-
tului de vot prin reprezentant în cadrul adunării 

generale. Procurile vor trebui să conţină informaţiile 
prevăzute în formular, cu precizarea votului pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi. În cazul în care la 
prima convocare, nu se întruneşte cvorumul legal, 
adunarea se convoacă pentru ziua de 19 mai 2015, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. S.C. AUTOMATICA S.A. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Marian 
Maximilian Rusescu.

Completare la Convocarea Adunării Generale a S.C. 
FABERROM S.A. CONSILIUL DE ADMINIS-
TRAŢIE al S.C. FABERROM S.A., cu sediul în 
Bucureşri, Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Sector 6, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului sub nr. J40/620/1991, CUI 
455053; În temeiul art.117 ind. 1 din Legea nr.31/1990 
completează Ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acţionarilor FABERROM S.A., convocată pentru data 
de 04.05.2015, ora 14.oo la sediul societăţii, din 
Bucureşti, Bd.Iuliu Maniu, nr.7 sector 6 după cum 
urmează: După punctul 6 al ordinii de zi se vor intro-
duce următoarele puncte noi: 7. Revocarea următorilor 
membri ai Consiliului de Administraţie: - Christescu 
Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 5, Str. 
Balomir, nr.25, identificat cu C.I. seria RT nr. 906033, 
CNP 1510719400137; - Barbu Cristel, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 6, str. Cetatea de Baltă, nr.2, bloc 
P13, et.3, ap.65, identificat cu C.I. seria RX nr.411270, 
cnp 1640123400442; - Chiţimiea Petre, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu, nr.45, bl.
C1, sc.5, ap.51, identificat cu C.I. seria RD nr.750211, 
CNP 1610424400021; - Tudose Mihaela, cu domiciliul 
în Bucureşti, Sector 4, Calea Văcăreşti, nr.201, bl.87, sc. 
B, et.1, ap.37, identificată cu C.I. seria RR nr.444794, 
CNP 2551027400091; - Popa Angela, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 2, Aleea Lunguleţu, nr.6, bl. D14, 
sc.1, et.6, ap.27, identificată cu C.I. seria RT nr. 
625999, CNP 2550105400272. 8. Alegerea unor noi 
membri ai Consiliului de Administraţie, în număr de 4, 
pentru un mandat de 4 ani, în persoana următorilor: - 
Christian Schoppmeyer, cetăţean german, cu domi-
ciliul în Bucureşti, Bd.General Vasile Milea, nr.9, bl.A, 
sc.A, et.2, ap.9, sector 6, identificat cu Paşaport 
german nr.C4W3F8HV2 la data de 24.08.2010, CNP 
7770601400016, având absolvită şcoala superioară în 
domeniul economic şi îndeplinind calitatea de director 
general la societatea MORPHO CARDS ROMÂNIA 
SRL din anul 2007; - Constantin Popa, cetăţean 
român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Azurului, nr.5, 
bl.118 A, sc.A, et.6, ap.38, sector 6, identificat cu C.I. 
seria RD, nr. 561979, emisă de SPCEP Sector 6, la data 
de 29.02.2008, CNP 1720303461540, având studii 
superioare în ştiinţe economice, specializare manage-
ment; - Oana Popa, cetăţean român, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Azurului nr.5, bl. 118 A, sc.A, et.6, ap.38, 
sector 6, identidicată cu C.I., seria RR, nr.573989, 
emisă de SPCEP Sector 6, la data de 20.03.2009, CNP 

2751212461539, având studii superioase în domeniul 
juridic, farmacie şi chimie; - Cernea Mihail Valentin, 
cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Agnita 
nr.51, Sector 6, identificat cu C.I. seria RX, nr.288842, 
emis de SEP, la data de 30.03.2005,  CNP 
1870304460063, având studii superioase în  domeniul 
ştiinţelor sociale. 9. Alegerea unui nou Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, în persoana d-nei 
Daniela Schoppmeyer, cetăţean român, cu domiciliul 
în Bucureşti, Bd.General Vasile Milea, nr.9, bl.A, sc.A, 
et.2, ap.9, sector 6, identificată cu C.I. seria DP, nr. 
142263, emisă la data de 18.03.2011 de DEPABD, 
CNP 2800524450018 pentru un mandat de 4 ani. 10. 
Împuternicirea d-nei Daniela Schoppmeyer, Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie să semneze hotărârea 
Adunării Generale a Acţionarilor şi Actul Constitutiv 
actualizat, precum şi mandatarea d-nei av.Jelea Silvia 
Maria, domiciliată în Mun.Alexandria, str. Mărăşeşti 
nr.29, jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR nr. 
331592, eliberată de SPCLEP Alexandria la data de 
28.08.2009, să efectueze formalităţile de înregistrare a 
hotărârilor Adunării la Registrul Comerţului, precum 
şi orice alte formalităţi necesare pentru aplicarea 
acestora. Punctul 7 „Diverse” se renumerotează şi va 
deveni pct.11. În consecinţă, Ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acţionarilor convocată pentru data de 
04.05.2015, ora 14.00 la sediul societăţii va avea 
următorul conţinut: 1.  Reportul Consiliului de 
Administraţie pe anul 2014 2. Prezentarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare pe anul 2014, bilantu contabil, 
contul de profit şi de pierderi, anexele legale. 3. 
Raportul auditorului pentru anul 2014. 4. Descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru anul 
2014. 5. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2015. 6. Prelungirea mandat-
ului Consiliului de Administraţie pentru o perioadă de 
4 ani. 7. Revocarea următrilor membri ai Consiliului 
de Administraţie: - Christescu Gheorghe, cu domiciliul 
în Bucureşti, Sector 5, Str. Balomir, nr.25, identificat cu 
C.I. seria RT nr.906033, CNP 1510719400137; - Barbu 
Cristel, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 6, str. 
Cetatea de Baltă, nr.2, bloc P13, et.3, ap.65, identificat 
cu C.I. seria RX nr.411270, cnp 1640123400442; - 
Chiţimiea Petre, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 3, 
Bd. Nicolae Grigorescu, nr.45, bl.C1, sc.5, ap.51, iden-
t i f icat  cu  C.I .  ser ia  RD nr.750211 ,  CNP 
1610424400021; - Tudose Mihaela, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 4, Calea Văcăreşti, nr.201, bl.87, sc.B, 
et.1, ap.37, identificată cu C.I. seria RR nr.444794, 
CNP 2551027400091; - Popa Angela, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 2, Aleea Lunguleţu, nr.6, bl. D14, 
sc.1, et.6, ap.27, identificată cu C.I. seria RT nr.625999, 
CNP 2550105400272. 8. Alegerea unor noi membri ai 
Consiliului de Administraţie, în număr de 4, pentru un 
mandat de 4 ani, în persoana următorilor: Christian 
Schoppmeyer, cetăţean german, cu domiciliul în 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 

privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Ada Speed Trans SRL (Licitația a-I-a). În 

temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 

cunoscut că în ziua de 28, luna aprilie, anul 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. 

București nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ada Speed Trans SRL, CUI 22525443, cu 

sediul în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. L3, sc. B, ap. 40, județul Giurgiu. 

Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Mercedes Benz 814 L/42.5 Furgon, serie 

șasiu WDB6744181K224394, serie motor 00007902, nr. înmatriculare GR-79-ADA, an 

fabricație 1996, sursa energie motorină, caroseria satisfăcătoare prezintă pete de 

rugină, parbrizul are lovituri, geamuri complete, far stânga spart, stop stânga spart, 

tapițeria în stare satisfăcătoare, aparatură la bord completă, bena prezintă deformări. 

Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 23.100 lei. Cota TVA: 24%. 

Total: 23.100 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. *) Regimul și cotele de 

taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

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

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în data de 

27.04.2015, ora 14 oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul  de pornire a l ic i taț ie i ,  în contul  nr. 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului 

Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 

juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 

actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la locul fixat în acest scop. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor 

art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 

silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.212.830, interior 415, la 

domnul Vasile Preda.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 307211 

din 15.04.2015. Dosar de executare nr. 13923/2014. Anunț privind vânzarea pentru 

bunuri mobile. Data: 15 Aprilie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 29 Aprilie 2015, ora 15, la 

sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, 

et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 

mobile, proprietatea debitoarei SC Naturleg Organic Farming SRL cu sediul în 

localitatea Valea Ciorii, str. Ioan Slavici, nr. 29, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 

23610717: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale 

și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Linie de irigare prin picurare 

Taldrip 17 mm/ 15 mil/ 33 cm 1LPI, lungime = 168000m, an fabr. 2013. Preț de pornire 

al licitației, exclusiv TVA: 26638 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul 

și cotele de taxa pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 

sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

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

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

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

târziu în data de 27 Aprilie 2015, ora 16,30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 

licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 

29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont 

bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 

persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 

străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 

române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau 

prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 15.04.2015.
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Bucureşti, Bd.General Vasile Milea, nr.9, bl.A, sc.A, 
et.2, ap.9, sector 6, identificat cu Paşaport german 
nr.C4W3F8HV2 la data de 24.08.2010, CNP 
7770601400016, având absolvită şcoala superioară în 
domeniul economic şi îndeplinind calitatea de director 
general la societatea MORPHO CARDS ROMÂNIA 
SRL din anul 2007; - Constantin Popa, cetăţean 
român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Azurului, nr.5, 
bl.118 A, sc.A, et.6, ap.38, sector 6, identificat cu C.I. 
seria RD, nr. 561979, emisă de SPCEP Sector 6, la data 
de 29.02.2008, CNP 1720303461540, având studii 
superioare în ştiinţe economice, specializare manage-
ment; - Oana Popa, cetăţean român, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Azurului nr.5, bl. 118 A, sc.A, et.6, ap.38, 
sector 6, identidicată cu C.I., seria RR, nr.573989, 
emisă de SPCEP Sector 6, la data de 20.03.2009, CNP 
2751212461539, având studii superioase în domeniul 
juridic, farmacie şi chimie; - Cernea Mihail Valentin, 
cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. Agnita 
nr.51, Sector 6, identificat cu C.I. seria RX, nr.288842, 
emis de SEP, la data de 30.03.2005,  CNP 
1870304460063, având studii superioase în  domeniul 
ştiinţelor sociale. 9. Alegerea unui nou Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, în persoana d-nei 
Daniela Schoppmeyer, cetăţean român, cu domiciliul 
în Bucureşti, Bd.General Vasile Milea, nr.9, bl.A, sc.A, 
et.2, ap.9, sector 6, identificată cu C.I. seria DP, nr. 
142263, emisă la data de 18.03.2011 de DEPABD, 
CNP 2800524450018 pentru un mandat de 4 ani. 10. 
Împuternicirea d-nei Daniela Schoppmeyer, Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie să semneze hotărârea 
Adunării Generale a Acţionarilor şi Actul Constitutiv 
actualizat, precum şi mandatarea d-nei av.Jelea Silvia 
Maria, domiciliată în Mun.Alexandria, str. Mărăşeşti 
nr.29, jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR 
nr.331592, eliberată de SPCLEP Alexandria la data de 
28.08.2009, să efectueze formalităţile de înregistrare a 
hotărârilor Adunării la Registrul Comerţului, precum 
şi orice alte formalităţi necesare pentru aplicarea 
acestora. 11. Diverse. În caz de neîntrunire a cvoru-
mului legal de desfăşurare a AGA FABERROM S.A. 
aceasta se va întruni în data de 05.05.2015, în acelaşi 
loc şi la aceeaşi oră. FABERROM S.A. Prin 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE. Preşedinte: 
CERNEA DĂNUŢ – Decedat. Membri: Christescu 
Gheorghe; Barbu Cristel; Chiţimiea Petre; Tudose 
Mihaela; Popa Angela; Schoppmeyer Daniela. 

Convocator (completarea ordinii de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) convo-
cată pentru data de 28.04.2015 – prima convocare/ 
29.04.2015 – a doua convocare) Ţinând cont de preve-
derile art. 1171 din Legea nr. 31/ 1990 privind soci-
etăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
“CONPET” S.A. cu sediul social în Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.U.I. 
1350020, având un capital subscris şi vărsat în sumă 
de 28.569.842,40 lei, anunţă public faptul că, prin 
Decizia nr. 5/08.04.2015, a aprobat completarea ordinii 
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, 
convocată pentru data de 28.04.2015 - prima convo-
care / 29.04.2015 - a două convocare, ora 10:00, la 
sediul social al societăţii, situat în Ploieşti, str. Anul 
1848 nr.1-3, pentru toţi acţionării înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor de către Depozitarul Central SA la 
sfârşitul datei de referinţă 17.04.2015, la Punctul 10, 
după cum urmează: 10. Stabilirea: a) datei de 
03.07.2015, ca dată de înregistrare, care serveşte la 
identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de 
dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. b) datei de 
02.07.2015, ca ex-date, care reprezintă data anterioară 
datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o 
zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect 
al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din respectivă hotărâre. c) 
datei de 23.07.2015 ca data plăţii, respectiv data calen-
daristică la care distribuirea veniturilor aferente 
deţinerii de valori mobiliare, constând în numerar sau 
valori mobiliare, devine certă. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea: ORDINE 
DE ZI: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 
31.12.2014, întocmite în conformitate cu regle-
mentările contabile aplicabile, pe baza Raportului 
anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 
2014 şi a Raportului auditorului financiar KPMG 
Audit SRL asupra situaţiilor financiare anuale ale 
societăţii “CONPET” S.A. 2. Aprobarea propunerilor 
de repartizare a profitului net aferent exerciţiului 
financiar 2014 realizat de societatea “CONPET” S.A. 
şi aprobarea dividendului brut pe acţiune, a termen-
ului şi modalităţii de plată a dividendelor aferente 

exerciţiului financiar 2014. Valoarea dividendului brut 
pe acţiune este de 5,9409792 lei/ acţiune. 3. Aprobarea 
descărcării de gestiune a administratorilor aflaţi în 
funcţie pe parcursul exerciţiului financiar 2014. 4. 
Raportul anual al comitetului de nominalizare şi 
remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje 
acordate administratorilor şi directorului general, în 
cursul exerciţiului financiar 2014, modul de îndeplinire 
la data de 31.12.2014 a criteriilor şi obiectivelor de 
performanţă stabilite în Contractele de administrare/ 
Contractul de mandat. 5. Aprobarea menţinerii limitei 
maxime a primei de asigurare aferentă asigurării de 
răspundere profesională pentru administratorii neex-
ecutivi ai societăţii şi pentru directorul general – 
administrator executiv, în cuantum de 18.000 euro/ an 
de asigurare, cu limita de răspundere/ asigurare 
12.000.000 euro în agregat, poliţa urmând să se încheie 
anual, pentru fiecare an din perioada rămasă de 
executat din contractele de administrare, începând cu 
data expirării actualei poliţe de asigurare. 6. 
Mandatarea conducerii administrative şi executive 
pentru derularea procedurii de achiziţie a poliţei de 
asigurare a administratorilor neexecutivi şi director-
ului general – administrator executiv, în fiecare an, pe 
toată durata rămasă de executat din mandatul admin-
istratorilor neexecutivi şi al directorului general – 
administrator executiv. 7. Aprobarea încheierii Actului 
Adiţional nr. 3 la contractele de administrare încheiate 
de către administratori cu societatea, având ca obiect 
modificarea Art. 20 din aceste contracte, privind asig-
urarea de răspundere profesională a administratorilor. 
8. Mandatarea unui reprezentant al acţionarilor 
pentru semnarea Actului Adiţional nr. 3 la contractele 
de administrare încheiate de către administratorii 
societăţii. 9. Împuternicirea: a) Preşedintelui adunării 
pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. b) Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie pentru punerea în apli-
care a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale. 
c) Directorului General pentru efectuarea formal-
ităţilor necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României 
Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea dreptului de 
a delega unei alte persoane mandatul pentru efectu-
area formalităţilor mai sus menţionate. 10. Stabilirea: 
a) datei de 03.07.2015, ca dată de înregistrare, care 
serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a 
beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. b) datei 
de 02.07.2015, ca ex-date, care reprezintă data ante-
rioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare 
minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financ-
iare obiect al hotărârilor organelor societare se tran-
zacţionează fără drepturile care derivă din respectiva 
hotărâre. c) datei de 23.07.2015 ca data plăţii, respectiv 
data calendaristică la care distribuirea veniturilor 
aferente deţinerii de valori mobiliare, constând în 
numerar sau valori mobiliare, devine certă. Convo-
carea iniţială a A.G.O.A., aprobată prin Decizia C.A. 
nr. 4/ 25.03.2015, s-a realizat cu respectarea condiţiilor 
legale şi statutare, convocatorul fiind transmis la Bursa 
de Valori Bucureşti şi la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, ca anexă la Raportul curent nr. 
6/25.03.2015 şi publicat pe site-ul www.bvb.ro şi www.
conpet.ro, precum şi în Buletinul A.S.F. – Sectorul 
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare – Rapoarte 
ale emitenţilor nr. 12 / 2015 (săptămâna 23.03.2015 – 
27.03.2015). Convocatorul A.G.O.A. a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1640/ 
27.03.2015 şi în ziarul ’’Jurnalul Naţional’’ din data de 
27.03.2015, iar Regulamentul A.S.F. nr. 3/2015 a intrat 
în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, respectiv la data de 27.03.2015. 
Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând Ordinea de zi 

completată, precum şi modelul de procura specială, 
formularul de vot prin corespondenţă şi propunerea de 
proiect de hotărâre A.G.O.A., completate corespun-
zător, sunt disponibile, atât în limba română şi în limba 
engleză, începând cu data de 14.04.2015, pe website-ul 
www.conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/ Documente 
A.G.A.” - A.G.O.A. din 28.04.2015, cât şi la sediul 
societăţii, în vederea consultării acestora. Acţionării 
pot primi, la cerere şi contra cost, copii ale documen-
telor solicitate. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul “CONPET” S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 
1 - 3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., tel. 
0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între 
orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro. 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINIS-
TRAŢIE Dan WEILER.

Hotărâre A.G.E.A.: Astăzi, 03.04.2015, la sediul social, 
a avut loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor S.C. FITOTERAPIA S.A., cu sediul în 
Bucureşti bd. Timişoara nr.50, sector 6, cod unic de 
înregistrare 459497, nr. de ordine la registrul 
comerţului J40/3935/1991, atribut fiscal RO. Au parti-
cipat următorii acţionari, deţinând 85,08 % din ca- 
pitalul social, după cum urmează: - Marinică Teodor– 
1.642.062 acţiuni, în valoare totală de 16420620 lei, 
reprezentând 27,55 % din capitalul social;  -S.C. 
FABIOL S.A.– 3.182.736 acţiuni, în valoare de 
31.827.360 lei reprezentând 53,41% din capitalul 
social, prin d-na Cucurizeanu Margareta Iliada. -Geor-
gescu Victoria, 251.384 acţiuni, în valoare de 2.513.840 
lei reprezentând 4.12 % din capitalul social, reprezen-
tată de domnul Dinu Andrei. Convocarea şi constitu-
irea A.G.E.A. s-a  efectuat în baza dispoziţiilor Legii 
nr.31/1990 republicată şi ale Actului Constitutiv al S.C. 
Fitoterapia S.A. Propunerea Preşedintelui privind data 
de înregistrare, necesară identificării acţionarilor 
asupra cărora se râsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A., 
a fost: a 10-a zi după data desfăşurării A.G.O.A. 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 1. Prezen-
tarea şi dezbaterea Raportului privind clarificarea 
statutului juridic al acţiunilor S.C. Fitoterapia S.A., şi 
aprobarea admiterii sau nu pe o piaţă reglementată 
sau alte sisteme alternative de tranzacţionare în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 151/22.10.2014 şi 
a normelor de aplicare emise de Administraţia de 
Supraveghere Financiară. 2. Prezentarea Raportului 
financiar suplimentar cu privire la efectele asupra 
patrimoniului societăţii S.C. Fitoterapia S.A., a respin-
gerii efectuării demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de soci-
etate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării 
acestora în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zacţionare. 3. Aprobarea fie (a) a efectuării sau nu de 
catre S.C. Fitoterapia S.A. a demersurilor legale nece-
sare în vederea (i) admiterii la tranzacţionare a acţi-
unilor emise de Societate pe piaţa reglementată 
administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. (BVB) 
sau de SIBEX- Sibiu Stock.Exchange S.A.; sau, după 
caz (ii)  tranzacţionării acţiunilor emise de Societate în 
cadrul Sistemului alternativ de tranzacţionare 
ATS-CAN administrat de Bursa de Valori Bucureşti 
S.A., sau  de SIBEX- Sibiu Stock.Exchange S.A.; fie (b) 
a neefectuării demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Soci-
etate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării 
acţiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacţionare. 4. În cazul aprobării 
oricăreia dintre alternativele de la punctul 3 de mai 
sus, se mandatează Consiliul de Administraţie al Soci-
etăţii al S.C. Fitoterapia S.A. să efectueze toate demer-
surile necesare în faţa oricăror autorităţi publice şi 
entităţi private pentru a aduce la îndeplinire rezoluţia 
Adunării menţionată la pct. 3. după caz, admiterea de 
tranzacţionare a acţiunilor Societăţii pe o piaţă regle-
mentată sau în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zacţionare, ori retragerea de la tranzacţionare a 
acţiunilor Societăţii. 5. Aprobarea datei de 19.04.2015 
ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea 
acţionarilor Fitoterapia S.A. asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării. 6. Aprobarea datei de 
18.04.2015 ca „ex date„, respectiv data anterioară 
datei de înregistrare la care instrumentele financiare 
obiect al hotărârilor organelor societăţii se tran-
zacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre. 7. 
Confirmarea prelungirii mandatului membrilor 
Consiliului de Administraţie cu patru ani, respectiv: 
Andrei Meletie, cetăţean român, domiciliat în 
Bucureşti, Aleea Emil Botta nr.3, bl. M105, sc.1, et.6, 
ap.26, sector 3, posesor al CI seria RX nr. 570310 elib-
erată la 10.09.2014 de SPCEP Sector 3., CNP 
1540828400066, în calitate de administrator,  Preşed-
inte al Consiliului de Administraţie al S.C. Fitoterapia 
S.A. prelungirea mandatului cu patru ani de la data de 
16.02.2015 la data 16.02.2019; Popescu Toma, cetăţean 
român, domiciliat în Bucuresti, str. Ilioara nr.3, bl. PM 
27, sc.D, et.7, ap.140, sector 3, posesor al CI seria RX 
nr. 295897 eliberată la 20.04.2005 de Secţia 13 Poliţie 
Bucureşti, CNP 1581016400529, în calitate de admin-
istrator, membru al Consiliului de Administraţie 
prelungirea mandatului cu patru ani de la data de 
16.02.2015 la data 16.02.2019; Ticulescu Nicolae, 
cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Dealul 
Tugulea nr.38-40, bl.14, sc.2, et.1, ap.28, sector 6, 
posesor al CI sera RT nr 597626 eliberată la 09.09.2008 
de SPCEP S6 biroul nr.2, CNP 1381218400334, în 
calitate de administrator, membru al Consiliului de 
Administraţie prelungirea mandatului cu patru ani de 
la data de 06.02.2015 la data 06.02.2019. 8. Împuterni-
cirea dnei Niculescu Ioana, cetăţean român, identifi-

ANAF – Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 

Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță 

organizarea licitației privind vânzarea 

autoutilitarei Fiat - Doblo Cargo, furgon, 

cabină integrată (2+1+1 uși), an 

fabricație 2002, motorină, 1910 cmc, 

greutate proprie 1375 kg, sarcină 

maximă autorizată 2085 kg, nr. axe 2, 

c u l o a r e  r o ș u ,  s e r i e  ș a s i u 

ZFA22300005148504, nr. înmatriculare 

PH-93-MMS, proprietatea debitorului 

S.C. MM Star S.R.L. Licitația se va 

desfășura la sediul organului fiscal din 

Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. 

Prahova în ziua de 29.04.2015, ora 11. 

Prețul de pornire al licitației este de 

5.110 lei, exclusiv T.V.A. Anunțul nr. 

12291/15.04.2015 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la primărie și pe 

site- ul ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condiț i i  de 

part ic ipare ș i  acte necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela nr. de 

telefon 0244.320155, persoană de 

contact Mihai Voicu.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar executare nr. 

85.546/15.07.2014. Nr. 46.217/07.04.2015. Licitația a II-a. Anunțul privind vânzarea 

pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 16. În temeiul art. 162, alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna aprilie, 

orele 12, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor 

vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 

Grigore Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Cojasca, sat Iazu, str. Spre Bilciurești, nr. 

2, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identificare fiscală. a) teren intravilan în 

suprafață de 418 mp situat în localitatea Cojasca, număr cadastral 501, înscris în 

Cartea funciară nr. 230 a localității Cojasca, T15/1, P.30/19. Prețul de pornire al 

licitației este de 9150 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 25% față de prețul de 

evaluare de 12.200 lei; b) teren extravilan în suprafață de 2.853 mp situat în 

localitatea Cojasca, număr cadastral 503, înscris în Cartea funciară nr. 231 a localității 

Cojasca, T15/1, P 30/19. Prețul de pornire al licitației este de 2951 lei (exclusiv TVA), 

preț diminuat cu 25% față de prețul de evaluare de 3.935 lei. *) cota de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare este neimpozabil/ scutit de TVA, conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau g) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: 

A.N.A.F. – D.G.RF.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița - Ipotecă legală în sumă de 100591 lei 

reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 48489/20.06.2014. Invităm 

pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

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

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

cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare și la locul fixat în acest scop. Termenul limită pentru depunerea ofertei este 

ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea licitației (29.04.2015). Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 

și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, persoană de contact: Draghici 

Daniela. Data afișării: 16.04.2015.
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cată cu CI seria RR nr. 607756 eliberat de SPCEP 
sector 6  la data de 26.05.2009 CNP 2580204400470, cu 
domiciliul în Bucureşti str. Prelungirea Ghencea nr.22, 
bloc M2, ap.56, sector 6, să îndeplinească toate proce-
durile şi formalităţile prevazute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună 
şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama 
Societăţii toate documentele necesare, precum şi să 
reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi 
publice/ persoane juridice de drept privat. Secretarul 
ales de A.G.E.A., cu unanimitatea de voturi a acţion-
arilor prezenţi  a fost dna Stoica Vasilica. După dezba-
terea problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei, cu 
unanimitatea voturilor acţionarilor prezenţi, respectiv 
cu voturile acţionarilor deţinând 85,08 % din numărul 
total de drepturi de vot ale acţionarilor S.C. Fitoter-
apia S.A. şi respectiv 100 % din numărul de acţionari 
prezenţi, Adunarea Generală Extraordinară a Acţion-
arilor S.C. Fitoterapia S.A. a Hotărât: 1. Aprobarea 
Raportului privind clarificarea statutului juridic al 
acţiunilor S.C. Fitoterapia S.A., şi aprobarea admiterii 
sau nu pe o piaţă reglementată sau alte sisteme alter-
native de tranzacţionare în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 151/22.10.2014 şi a normelor de aplicare emise 
de Administraţia de Supraveghere Financiară. 2. 
Aprobarea Raportului financiar suplimentar cu privire 
la efectele asupra patrimoniului societăţii S.C. Fitoter-
apia S.A., a respingerii efectuării demersurilor legale 
necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţi-
unilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a 
tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alter-
nativ de tranzacţionare. 3. Aprobarea neefectuării 
demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor emise de Societate pe o 
piaţă reglementată sau a tranzacţionării acţiunilor 
emise de Societate  în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare. 4. Aprobarea mandatării Consiliul de 
Administraţie al Societăţii al S.C. Fitoterapia S.A. să 
efectueze toate demersurile necesare în faţa oricăror 
autorităţi publice şi entităţi private pentru a aduce la 
îndeplinire rezoluţia Adunării menţionată la pct. 3 
privind  retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor 
Societăţii. 5. Aprobarea datei de 19.04.2015 ca „data 
de înregistrare” pentru a servi la identificarea acţion-
arilor Fitoterapia S.A. asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării. 6. Aprobarea datei de 
18.04.2015 ca „ex date„, respectiv data anterioara 
datei de înregistrare la care instrumentele financiare 
obiect al hotărârilor organelor societăţii se tran-
zacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre. 7. 
Aprobarea confirmării prelungirii mandatului 
membrilor Consiliului de Administraţie cu patru ani, 
respectiv: Andrei Meletie, cetăţean român, domiciliat 
în Bucureşti, Aleea Emil Botta nr.3, bl. M105, sc.1, et.6, 
ap.26, sector 3, posesor al CI seria RX nr. 570310 elib-
erată la 10.09.2014 de SPCEP Sector 3, CNP 
1540828400066, în calitate de administrator, Preşed-
inte al Consiliului de Administraţie al S.C. Fitoterapia 
S.A. prelungirea mandatului cu patru ani de la data de 
16.02.2015 la data 16.02.2019; Popescu Toma, cetăţean 
român, domiciliat în Bucureşti, str. Ilioara nr.3, bl. PM 
27, sc.D, et.7, ap.140, sector 3, posesor al CI seria RX 
nr. 295897 eliberată la 20.04.2005 de Secţia 13 Poliţie 
Bucureşti, CNP 1581016400529, în calitate de admin-
istrator, membru al Consiliului de Administraţie 
prelungirea mandatului cu patru ani de la data de 
16.02.2015 la data 16.02.2019; Ticulescu Nicolae, 
cetatean român, domiciliat în Bucureşti, str Dealul 
Tugulea nr 38-40, bl.14, sc.2, et.1, ap.28, sector 6, 
posesor al CI sera RT nr. 597626 eliberată la 
09.09.2008 de SPCEP S6 biroul nr.2,  CNP 
1381218400334, în calitate de administrator, membru 
al Consiliului de Administraţie prelungirea mandat-
ului cu patru ani de la data de 06.02.2015 la data 
06.02.2019. 8. Împuternicirea dnei Niculescu Ioana, 
cetăţean român, identificată cu CI seria RR nr 607756 
eliberat de SPCEP sector 6 la data de 26.05.2009 CNP 
2580204400470, cu domiciliul în Bucureşti, str. Prelun-
girea Ghencea nr.22, bloc M2, ap.56, sector 6, să înde-
plinească toate procedurile şi formalităţile prevazute 
de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii 
Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în 
numele şi pe seama Societăţii toate documentele nece-
sare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror 
autorităţi publice/ persoane juridice de drept privat.    

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitaţie la preţ de 90.920 
lei + TVA: spatiu comercial 124 mp, în Ploieşti, str. 
Ghe. Gr.Cantacuzino, jud. Prahova. Licitaţiile se orga-
nizează la 22.04.2015 şi 07.05.2015, la ora 10:00. 
Informaţii la 0744.688.623.

SC Rovit SA, societate aflată în reorganizare judiciară, 
prin administrator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
a unor bunuri aflate în patrimoniul debitoarei, în 
sensul că următoarele bunuri, respectiv Fermă 1 - 
construcţii şi teren aferent situată în Boldeşti-Scăieni, 
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Fermă 1 – C7 (demisol) 
construcţie şi teren aferent, situată în Boldeşti-Scăieni, 
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova; Fermă 8 - construcţii şi 
teren aferent situată în loc. Valea Călugărescă, sat 
Valea Largă, jud. Prahova; Clădire baracă şi teren 
aferent situată în Boldeşti-Scăieni, jud. Prahova; 
Fermă 5- construcţii şi teren aferent situată în Bucov, 
sat Chiţorani, zona Valea Orlei, jud. Prahova; Fermă 
11- situată în com. Bucov, sat Chiţorani, jud. Prahova 
- compusă din construcţii şi teren aferent, terenul 
intravilan în suprafaţă de 483 mp situat în com. Bucov, 

sat Valea Orlei şi o serie de bunuri mobile, respectiv: 
subsolier 2 buc. la preţul de 105 lei/buc (fără TVA), 
130,2 lei (inclusiv TVA), maşină de stropit – Tifone, 2 
buc. la preţul de 930 lei/buc (fără TVA), 1.153,2 lei 
(fără TVA), remorcă cisternă, 3,6 to, la preţul de 1050 
lei (fără TVA), 1.302 lei (inclusiv TVA), remorcă 
cisternă, 3,6 to 855 lei (fără TVA), 1060,2 lei (inclusiv 
TVA), remorcă auto, la preţul 1515 lei (fără TVA), 
1.878,6 lei (inclusiv TVA), reomorca RBA 5, la preţul 
de 1515 lei (fără TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), presă 
balotat, la preţul de 1.140 lei (fără TVA), 1.413,6 lei 
(inclusiv TVA), bena remorcă, 4 buc la preţul de 985 
lei/ buc (fără TVA), 1.221, 4 lei (inclusiv TVA). Lici-
taţia publică are loc în baza hotărârilor Adunării 
Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013, 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014 şi a regulamentului de partici-
pare la licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este redus 
cu 50 % din preţul stabilit în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
22.04.2015, 27.04.2015, 05.05.2015, 12.05.2015, 
19.05.2015, 26.05.2015, 02.06.2015, 09.06.2015, 
16.06.2015 şi 23.06.2015, orele 12.00, la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare la 
sediul administratorului judiciar cât şi la telefon 
0344104525. 

SC Rimini Production SRL societate aflată în reorga-
nizare judiciară prin administrator judiciar anunţă 
vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile astfel 
cum sunt identificate şi evaluate în Planul de Reorga-
nizare. Licitaţia publică are loc în baza hotărârii 
Adunării Creditorilor din 27.04.2011, 22.11.2012 şi 
15.04.2013 a regulamentelor de participare la licitaţie 
pentru bunurile mobile, preţul de pornire al licitaţiei 
este redus cu 50 % din preţul menţionat în Planul de 
Reorganizare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data 
de: 22.04.2015, 27.04.2015, 29.04.2015, 05.05.2015, 
07.05.2015 12.05.2015, 19.05.2015, 21.05.2015, 
26.05.2015 şi 28.05.2015 orele 12.30, la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare sediul 
administratorului judiciar cât şi la telefon 0344104525. 

SC Internaţional Alpha Trans SRL prin lichidator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate în patrimoniul societăţii debitoare conform 
rapoartelor de evaluare, a regulamentului de vânzare a 
bunurilor ce au fost încuviinţate de Adunarea Credito-
rilor din 06.11.2014. Preţul de pornire al licitaţiilor este 
redus cu 50% din preţul stabilit în rapoartele de eval-
uare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
21.04.2015, 23.04.2015, 28.04.2015, 30.04.2015, 
0 4 . 0 5 . 2 0 1 5 ,  0 5 . 0 5 . 2 0 1 5 ,  0 6 . 0 5 . 2 0 1 5 , 
07.05.2015,11.05.2015 şi 12.05.2015 orele 12.00, la sediul 
lichidator judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et.7, cab 7B. Relaţii suplimentare sediul lichi-
dator judiciar cât şi la telefon 0344104525. 

SC Bomas Distributions SRL prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică bunurilor aflate în patri-
moniul societăţii. Preţul de pornire al licitaţiei fiind 
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de eval-
uare. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 20.04.2015, 
21.04.2015, 22.04.2015, 23.04.2015, 24.04.2015, 
27.04.2015, 28.04.2015, 29.04.2015, 30.04.2015 şi 
04.05.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. 
Prahova. Condiţiile de participare şi relaţii supli-
mentare la tel. 0344104525. 

SC Zid Gili Construct SRL prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunului aflat în 
patrimoniul societăţii debitoare conform raportului de 
evaluare, a regulamentului de vânzare a bunului ce au 
fost încuviinţat de Adunarea Creditorilor din 
30.10.2014. Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 
50 % din preţul stabilit în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
21.04.2015, 23.04.2015, 28.04.2015, 30.04.2015, 
04.05.2015, 07.05.2015, 11.05.2015, 14.05.2015, 
19.05.2015 şi 21.05.2015 orele 12.30, la sediul lichidator 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare sediul lichidator 
judiciar cât şi la telefon 0344104525. 

SC Plaiul Concom Impex SRL prin lichidator anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile 
aflate în patrimoniul debitoarei conform regulamen-
tului de participare la licitaţie, preţul de pornire al 
licitaţiei fiind redus cu 50 % din preţul stabilit în 
raportul de evaluare încuviinţat de Adunarea Credito-
rilor din 22.04.2015, 27.04.2015, 29.04.2015, 
05.05.2015, 07.05.2015 12.05.2015, 19.05.2015, 
21.05.2015, 26.05.2015 şi 28.05.2015 orele 14.00 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti strada Ion Maiorescu, 
bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Condiţii de participare şi relaţii 
suplimentare la telefon: 0344104505. 

SC Internaţional Alpha Trans SRL prin lichidator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare 
conform rapoartelor de evaluare, a regulamentului de 
vânzare a bunurilor ce au fost încuviinţate de 
Adunarea Creditorilor din 06.11.2014 şi anume: 
terenul în suprafaţă de 2.279 mp, situat com. Păuleşti, 
sat Gageni, jud. Prahova compus din: terenul în supra-
faţă de 2.000 mp, tarla 1, parcelă L 64/14, nr. cad. 
10702 şi teren intravilan (drum) în suprafaţă de 279 
mp, Tarla 1, parcelă L46/14, nr cad 10701, la preţul de 

85.450 lei (fără TVA), respectiv 105.958 lei (cu TVA). 
Preţul de pornire al licitaţiilor fiind redus cu 50% din 
preţul stabilit în rapoartele de evaluare. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe data de: 21.04.2015, 23.04.2015, 
28.04.2015, 30.04.2015, 04.05.2015, 05.05.2015, 
06.05.2015, 07.05.2015,11.05.2015 şi 12.05.2015 orele 
12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul lichidatorului judiciar cât şi la 
telefon 0344104525. 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal 
Rădăuți. Dosar de executare nr. A69. Nr. 9.436 din 
06.04.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Anul 2015 luna 05 ziua 05. În temeiul art. 162 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că 
în ziua de 05, luna mai, anul 2015, ora 13.00, în locali-
tatea Rădăuți, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde prin lici-
tație următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Anca & Codrut SRL cu domiciliul 
fiscal în localitatea Rădăuți, str. Ion Creangă nr. 2A, 
cod de identificare fiscală 23366532: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica dreptu-
rile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Preţul de evaluare / de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA, (lei), Cota TVA  / neimpozabil / scutit*): 
Autoturism Ford Focus – SFM Rădăuți, 14.204 lei 
/7.102 lei, 24%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare, orele 13.00, la sediul SFM Rădăuți – str. 1 
Mai, nr. 3 oferte de cumpărare, dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă 
de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 
şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art.  9 
alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii supli-
mentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon  0230/561067.

PIERDERI
Paşaport Sirian pierdut pe numele Kamiran Sidou, în 
Bucureşti, zona Militari. Nr. tel. 0725.620.559.

Compania de Librării București S.A., C.U.I. RO 
361307 declar pierderea cărților de intervenție ale 
caselor de marcat ELKA model SHOP cu seriile 
405113, 400913, 405167, 408413, 401352, 407721, 
408577, 404078, 414605, 414634, 401331, 414635, 
414597, 412350, 414616, 414529.

Declar pierdută cartea de intervenții a casei de marcat 
ELTRADE A100 S, nr. serie 136774 a firmei S.C. 
Planet Win 365 S.R.L., C.U.I. 29182482, de la punctul 
de lucru din Bd. Nicolae Titulescu, nr.18, sector 1.

Pierdut legitimație de revoluționar cu seria LRM-P nr. 
00278 eliberată la data de 29.11.2007 de Comisia 
pentru Cinstirea și Sprijinirea Eroilor Revoluției din 
Dec. 1989 pe numele Popescu Mihai. O declar nulă.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar executare nr. 

85.543/15.07.2014. Nr. 46.217/07.04.2015. Licitația a II-a. Anunțul privind vânzarea 

pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 16. În temeiul art. 162, alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna aprilie, 

orele 12, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor 

vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 

Grigore Florica, cu domiciliul fiscal în localitatea Cojasca , nr. 6, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. 

..., cod de identificare fiscală. a) teren intravilan în suprafață de 1700 mp , măsurată 

1897 mp, nr. cadastral, nr. topografic 70623, în comuna Bilciurești; b) locuință, 

construită din cărămidă, acoperită cu tablă, având 4 camere și hol, nr. cadastral, nr. 

topografic C1, în comuna Bilciurești; c) bucătărie, construită din cărămidă, acoperită 

cu tablă, nr. cadastral, nr. topografic C2 ,în comuna Bilciurești; d) anexă (grajd), 

construită din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, în comuna Bilciurești; e) anexă 

(magazie), construită din lemn, acoperită cu plăci azbociment, intabulare drept de 

proprietate, cumpărare, dobândit prin covenție, cota actuală 1/3, în comuna 

Bilciurești. Prețul de pornire al licitației este de 72726 lei (exclusiv TVA), preț diminuat 

cu 25% față de prețul de evaluare de 96.968 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile în conformitate cu prevederile Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 

neimpozabil/ scutit de TVA, conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau g) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile 

imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: A.N.A.F. – 

D.G.RF.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița - Ipotecă legală în sumă de 522703 lei 

reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 47996/18.06.2014. Invităm 

pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

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

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

cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare și la locul fixat în acest scop. Termenul limită pentru depunerea ofertei este 

ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea licitației (29.04.2015). Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 

și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, persoană de contact: Draghici 

Daniela. Data afișării: 16.04.2015.


