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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează topometrist. 
Tel: 0733.973.007.

Angajăm muncitori necalificaţi şi şofer 
camion pentru firmă din România. Angajăm 
muncitori necalificaţi şi sofer tractor pentru 
Germania. Pentru mai multe detalii puteţi 
suna la +40751.165.544.

Alpinist utilitar, firmă specializată angajează 
alpinişt i  uti l i tar,  atestat  profesional . 
0788.397.223.

Curtea de Apel Bucureşti organizează 
concurs, în condiţiile legii, în zilele de 07 şi 
09 iulie 2015, pentru ocuparea pe durată 
determinată a 3 posturi de grefier arhivar la 
Curtea de Apel Bucureşti, Judecătoria Secto-
rului 1 Bucureşti şi Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti. Condiţiile de participare, biblio-
grafia, tematica, actele necesare înscrierii şi  
regulamentul de concurs vor fi afişate la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti şi pe pagina 
de Internet la adresa: http://www.cab1864.
eu,  la  rubrica Personal– Concursuri / 
Examene. Cuantumul taxei de concurs, 
stabilit prin Hotărârea Colegiului de Condu-
cere al Curții de Apel Bucureşti nr. 8 din 
data de 08.01.2015, este de 150 lei şi se 
achită la casieria Curţii de Apel Bucureşti. 
Cererile şi dosarele profesionale vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel Bucureşti– 
Splaiul Independenţei nr.  5,  sector 4, 
Mezanin, cam. M01, până la data de 26 iunie 
2015 (inclusiv).

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor 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 nedeterminată în cadrul 
Serviciului Restaurante şi Cafeterii. Condiţii 
de participare: - studii superioare de lungă 
durată în domeniul economia comerţului 
turismului şi serviciilor; - cunoştinţe operare 
PC (Word, Excel). Concursul va consta 
într-o probă scrisă (în data de 08.07.2015, 
ora 10.00) şi  un interviu ( în data de 
15.07.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs 
se pot depune până la data de 30.06.2015, 
ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. 
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet 
www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, 
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria oraşului Sulina, judeţul Tulcea, cu 
sediul în Sulina, str. I, nr. 180, organizează 
concurs de recrutare în data de 22.07.2015, 
orele 09:00 – proba suplimentară, în aceeaşi 
data, 22.07.2015 orele 10:00 _ proba scrisă, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuție, inspector, clasa I, grad profesional 
superior  – Serviciul Buget, Finanțe, Conta-
bilitate, Impozite şi taxe. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare, şi 
condiţiile specifice postului: studii univeris-
tare de l icență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, precum şi vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice 
minimum 9 ani. Dosarele de concurs se vor 
depune în perioada 19.06.2015 – 08.07.2015 
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008,  selecţia dosarelor de înscriere va 
avea loc in perioada 09 – 15.07.2015,  iar 
interviul se va susţine în maxim 5 zile lucră-
toare de la data  susţinerii probei scrise. 

Condiţiile de participare, bibliografia şi 
actele necesare înscrierii la concurs sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Primă-
riei Sulina www.primaria-sulina.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul institu-
ţiei, la nr. de telefon: 0240543003.

Administraţia Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 
Sector 1, conform clasificării activităţilor din 
economia naţională, având COD  CAEN 
8411 -Administraţie publică -servicii de 
administraţie publică generală, cod fiscal 
26363506, organizează concurs/examen 
pentru următoarele posturi, după cum 
urmează: Compartimentul; Funcția şi condi-
țiile de vechime; Gradul profesional; Studii; 
1. Compartiment Audit Public Intern; 
Auditor Intern 6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate; Gradul profesional IA; Studii 
superioare; 1. Compartiment Audit Public 
Intern; Auditor Intern 3 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate; Gradul profesional I; Studii 
superioare; 1. Compartiment Patrimoniu 
-Administrativ; Referent 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; Treaptă Profesională 
IA; Studii medii; 1. Compartiment Patri-
moniu -Administrativ; Muncitor calificat; 
Treaptă profesională I; Școală generală/
Medii; 1. Compartiment Economic; Referent 
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; 
Treaptă Profesională IA; Studii medii; 1. 
TOTAL: 5.  Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -9 iulie 2015, 
ora 9.00, proba scrisă; -14 iulie 2015, ora 
9.00, proba interviu/proba practică. Dosarele 
de înscriere la concurs se vor depune până la 
data de 30.06.2015, ora 12.00. Concursul/
examenul va avea loc în ziua de 09.07.2015, 
ora 9.00, pentru proba scrisă la sediul Admi-
nistraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuni-
versitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 
1. La acest anunţ sunt anexate condiţiile de 
participare şi condiţiile de desfăşurare a 
concursului, bibliografia, tematica şi alte 
date necesare desfăşurării concursului/
examenului. Înscrierile se fac la sediul 
Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 
Sector 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.5. Relaţii 
la  te lefon:  021.319.32.51/50,  int .102, 
Compartiment Juridic şi Resurse Umane.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Constanţa cu sediul în Constan-
ţa,str. Lacului, nr.14, scoate la concurs, în 
zi lele de 20.07.2015 (proba scrisă) şi 
22.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post vacant: Inspector clasa I, 
grad profesional principal, Compartiment 
PL Mangalia; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
s e r ioz i ta te ;  Programul  concursu lu i : 
20.07.2015 – ora 900 – proba scrisă; 
22.07.2015 – ora 1200 – interviul; Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Constanţa.

CITAȚII
Se citează Ghemu Marian, în calitate de 
pârât, în proces de divorţ cu reclamanta 
Ghemu Florina Mihaela, în dosarul nr. 
25943/280/2014, la Judecătoria Piteşti, 
pentru termenul din 01.10.2015, sala 2, ora 
10.

Fichitiu Ana-Maria, identificată cu CNP 
2431202040015,  cu ult imul domicil iu 
cunoscut în sat Traian, comuna Traian, 
judeţul Neamţ, este chemată la Judecătoria 
Român, Completul Amânat Giurgila, cu 
sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă, nr 1, 
cod 611022, în ziua de 10.09.2015, ora 09.00 
a.m., în dosarul 1686/291/2015, în calitate de 
pârât, în proces cu E.ON Energie Romania 
SA în calitate de reclamant, având ca obiect 
cerere de valoare redusă.

Pârâtul Sârghi Constantin, este citat la Jude-
cătoria Botoşani, la termenul din 30.06.2015, 
în dosar nr. 12142/193/2013, ora 8.30, în 
proces de revocare contract donaţie cu recla-
manţii Sârghi Maria şi Sârghi Constantin.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL repre-
zentată prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al 
Combo PC SRL desemnat prin sentinţa 
civilă din data de 10.06.2015, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în 
dosar nr. 37702/3/2014, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplificată 
prevăzută de Legea nr.85/2014 împotriva 
Combo PC SRL, cu sediul în Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Nades, Nr. 19, CUI 11612994, 
nr.  de ordine în registrul  comerţului 
J40/2508/1999. Persoanele fizice şi juridice 
care înregistrează un drept de creanţă născut 
după data deschiderii procedurii insolvenţei 
împotriva Combo PC SRL vor formula 
declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la 
grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a 
civilă, cu referire la dosarul nr. 37702/3/2014, 
în următoarele condiţii: a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul suplimentar al crean-
ţelor 02.07.2015; b) termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al crean-
ţelor 13.07.2015; c) termenul pentru depu-
nerea contestaţiilor la tabelul suplimentar va 
fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului 
suplimentar (20.07.2015); d) termen pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv 
consolidat 31.07.2015.

Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar conform sentintei 
nr. 510 din data de 18.05.2015 indreptata 
prin incheierea de eroare din data de 
28.05.2015 pronunţata de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă,de Contencios 
Administrativ si Fiscal - Biroul Faliment în 
dosarul 1576/105/2015, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei debi-
toarei SC Midest Energy SRL, cu sediul 
social in Ploiesti, Aleea Crizantemelor, nr. 2, 

camera 2, bl. 7, sc. B, parter, ap. 16, jud. 
Prahova, J29/778/2011, CUI 28455282. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor este 30.06.2015.
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
10.07.2015. Termenul pentru solutionarea 
eventualelor contestatii si pentru definiti-
varea si afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor este 04.08.2015. Prima adunare a 
creditorilor la data de 15.07.2015, ora 14.00, 
la sediul lichidatorului judiciar.

Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar conform sentintei  
nr. 5404 din data de 09.06.2015, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă, în dosarul 14605/3/2011, anunţă 
deschiderea procedurii generale a falimen-
tului debitoarei SC Foraj Bucuresti SA, 
sediul social: Bucureşti, str. Capitan Aviator 
Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, 
camera 1, sector 1, cod de identificare fiscală 
1567268, număr de ordine în registrul 
comerţului J40/1864/1991. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul suplimentar al crean-
ţelor este 21.07.2015 .Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al crean-
ţelor este 28.07.2015..Termenul pentru solu-
tionarea contestatiilor la creantele nascute in 
cursul procedurii si pentru intocmirea tabe-
lului definitiv consolidat al creanţelor este 
04.08.2015.

VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar conform 
sentintei nr. 606 din data de 09.06.2015, 
pronunţată de TribunalulPrahova, Secţia a 
II-a Civilă, în dosarul 926/105/2011, anunţă 
deschiderea procedurii generale a falimen-
tului debitoarei SC Raedy Con Impex SRL, 
cu sediul social în Bălţeşti, str. Principală, nr. 
2, judeţ Prahova, CIF RO 18678139 , 
J29/1100/2006. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a creanţelor în 
tabelul suplimentar al creanţelor este 
20.07.2015.Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al crean-
ţelor este 20.08.2015 .Termenul limita pentru 
depunerea contestatiilor la creantele nascute 
in cursul procedurii la 20.09.2015.Termenul 
pentru solutionarea contestatiilor la crean-
tele nascute in cursul procedurii si pentru 
intocmirea  tabelului definitiv consolidat al  
creanţelor este 30.09.2015.

DECIZIA nr.1176/12.06.2015. Avand in 
vedere urmatoarele: prevederile art.2 alin.1 

ANUNȚURI

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Profiran Nicolae – Corbeni, după cum 
urmează: Denumire: Teren în suprafață de 2500 mp, situat în localitatea Corbeni, 
județul Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 11.625 lei. Prețurile menționate reprezintă 
75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 
licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu 
au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 30/06/2015. Licitația va avea 
loc în data de 01/07/2015, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea 
de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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lit.a si d, art.3 alin.1, lit.a, art.6, alin.1 si 3 si 
art.14 din OUG nr.93/2012 privind infiin-
tarea, organizarea si functionarea Autoritatii 
de Supraveghere Financiara, aprobata cu 
modif icar i  s i  completar i  pr in  Legea 
nr.113/2013, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile lg.151/2014 privind 
clarificarea statutului juridic al actiunilor 
care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau 
pe piata valorile mobiliare necotate, hota-
rarea AGEA Comnord SA Bucuresti, privind 
Aprobarea initierii demersurilor de admitere 
la tranzactionare a actiunilor societatii in 
cadrul sistemului alternativ de tranzactio-
nare administrat de BVB, publicata in Moni-
torul Oficial al Romaniei, partea a IVa, 
nr.1705/01.04.2015, prevederile art.4, din 
Regulamentul ASF nr.17/2014 privind 
statutul juridic al actiunilor care se tranzac-
tioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valo-
rilor mobiliare necotate, prevederile Deciziei 
nr.412/13.05.2015 a Bursei de Valori Bucu-
resti SA privind acordul de principiu cu 
privire la tranzactionarea actiunilor emise de 
COMNORD SA Bucuresti, in cadrul siste-
mului alternativ administrat, solicitarea 
formulata de societatea Comnord SA Bucu-
resti, prin SSIF Prime Transaction SA Bucu-
resti de emitere a Deciziei ASF de admitere 
la tranzactionare prin sistemul alternativ de 
tranzactionare administrat de Bursa de 
Valori Bucuresti SA, prin adresa inregistrata 
la ASF cu nr.RG/46169/14.05.2015, in baza 
analizei directiei de specialitate si a hotararii 
adoptate in sedinta din 11.06.2015, Consiliul 
Autoritatii de Supraveghere Financiara a 
decis emiterea urmatorului act individual. 
DECIZIE. Art.1. Se admit la tranzactionare 
pe sistemul alternativ de tranzactionare 
administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA, 
actiunile emise de societatea COMNORD SA 
Bucuresti (CUI 1590368). Art.2. Societatea 
Comnord SA Bucuresti si Bursa de Valori 
Bucuresti SA, au obligatia sa intreprinda 
demersurile necesare in vederea punerii in 
aplicare a prevederilor prezentei Decizii, cu 
respectarea Legii nr.151/2014 si a Regula-
mentului ASF nr.17/2014. Art.3. Prezenta 
Decizie se comunica societatii Comnord SA 
Bucuresti, Bursei de Valori Bucuresti SA si 
se publica pe pagina de web si in Buletinul 
electronic al ASF.

SOMAȚII
România  Judecător ia  Braşov,  dosar 
31604/197/2014, data emiterii: 21.05.2015. 
SOMAŢIE. Se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi că petentul Lupu Daniela, Lupu 
Ioan Gabriel şi moştenitorii defunctului 
Lupu Gheorghe: Lupu Rodica în calitate de 
soţie supravieţuitoare, Lupu Camil Cristian 
şi Lupu Maria Mădălina în calitate de 

descendenţi de gradul I, toţi cu domiciliul 
procesual la Cabinet Avocat Ciolan Silviu 
Mihai situat în mun. Braşov, B-dul 15 
Noiembrie nr. 62, sc. A, etaj 3, ap. 9, jud. 
Braşov, au solicitat Judecătoriei Braşov, să 
se constate că au dobândit dreptul de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilelor 
teren situate în intravilanul comunei 
Prejmer, str. Nouă nr. 222, jud. Braşov 
înscrise în CF nr. 104750 (provenită din 
conversia CF 8124 A+2) a comunei Prejmer 
sub nr. top 1814- reprezentând grădină cu 
suprafaţă de 1019 mp şi CF nr. 104748 
(provenită din conversia CF 8124 A+1) a 
comunei Prejmer sub nr. top. 1815- reprezen-
tând livadă în suprafaţă de 882 mp, care au 
aparţinut proprietarilor tabulari Stănilă 
Gheorghe decedat la data de 26.04.1979 şi 
Stănilă Victoria (născută Bolovan) decedată 
la data de 17.06.1989. Persoanele interesate 
pot face opoziţie la Judecătoria Braşov în 
termen de 6 luni de la data afişării şi publi-
cării prezentei somaţii, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din 
urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii de chemare în judecată. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea pronunţată 
la data de 19.05.2015 în dosarul civil nr. 
31604/197/2014, cu termen de judecată 
acordat la data de 15.12.2015. Prezenta se 
comunică spre afişare la Primăria comunei 
Prejmer, la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Braşov, la imobilul obiect al liti-
giului situat în comuna Prejmer, str. Nouă nr. 
222, jud. Braşov şi la sediul Judecătoriei 
Braşov. Somaţia se va publica şi în două 
ziare de largă răspândire, dintre care unul de 
circulaţie naţională şi unul de circulaţie 
judeţeană.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al S.C. Utiltrans 
S.A. cu sediul social în mun. Bucureşti, Bd. 
Preciziei  nr.40 A, Sector 6,  convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor, pentru data de 20.07.2015 ora 10:00, 
pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor până la sfârşitul zilei  de 
13.07.2015, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Numirea membrilor consiliului de adminis-
traţie. Lista cuprinzând informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se af lă la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată 
şi completată de aceştia la sediul societăţii.2. 
Actualizarea actului constitutiv al societăţii. 
3. Numirea cenzorilor societăţii. 4. Diverse.

Preşedintele Consiliului de administrație al 
ANA ELECTRIC S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 

14, sector 1, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J/40/24307/1994, C.U.I. 6641365 
(Societatea), convoacă adunările generale– 
ordinară şi extraordinară– ale acţionarilor, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi 
în Registrul consolidat al acţionarilor la data 
de referinţă de 10.07.2015, astfel: I. În data 
de 17.07.2015, orele 9,00, adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor cu următoarea 
ordine de zi: 1. Modificarea dispozițiilor 
Capitolului V, Conducerea şi administrarea 
societăţii, lit. B, art.21-23,  din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, după cum urmează: Arti-
colul  21– Administratorul  Unic :  (1) 
Societatea comercială “Ana Electric S.A.” 
este administrată de un administrator unic, 
revocabil. (2) Numirea şi înlocuirea adminis-
tratorului unic se face de către adunarea 
generală. (3) Durata mandatului este de un 
an, administratorul fiind reeligibil nelimitat. 
Articolul 22. alin. ( 2) se elimină.  Articolul 
23– Atribuţiile administratorului unic: (1) Cu 
excepţia atribuţiilor ce revin, conform legii, 
adunării generale a acţionarilor, administra-
torul unic poate face toate operaţiile şi desfă-
şura toate activităţile necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a obiectului de activi-
tate al societăţii, precum şi deschiderea de 
sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii, 
puncte de lucru în alte localităţi din ţară sau 
din străinătate. (2) Administratorul unic sau 
persoana împuternicită de acesta reprezintă 
şi angajează societatea faţă de terţi. (3) 
Încheie acte juridice prin care să dobân-
dească, să înstrăineze, să închirieze, să 
schimbe sau să constituie în garanţie bunuri 
af late în patrimoniul societăţii, a căror 
valoare depăşeşte jumătate din valoarea 
contabilă a activelor societăţii la data înche-
ierii actului juridic. (4) Administratorul unic 
este răspunzător faţă de societate pentru: a. 
realitatea vărsămintelor efectuate de acţio-
nari; b. existenţa reală a dividendelor plătite; 
c. existenţa registrelor cerute de lege şi 
corecta lor ţinere; d. exacta îndeplinire a 
hotărârilor adunării generale; e. stricta înde-
plinire a îndatoririlor pe care legea şi 
prezentul act constitutiv le impun. 2. În tot 
cuprinsul Actului Constitutiv sintagma de 
„Consiliul de Administraţie” se înlocuieşte cu 
sintagma de „administrator unic”. 3. Desem-
narea reprezentantului acţionarilor pentru 
perfectarea documentelor şi înregistrarea lor 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul  Bucureşt i .  II .  În data de 
17.07.2015, orele 9,30, adunarea generală 
ordinară cu următoarea ordine de zi: 1. 
Alegerea administratorului unic al Societăţii. 
2. Stabilirea remuneraţiei administratorului. 
3. Diverse. 3.1. Desemnarea reprezentantului 
acţionarilor pentru perfectarea documentelor 
şi înregistrarea lor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administratori  se va pune la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată de către acţionari, la sediul Socie-
tăţii, începând cu data de 10.07.2015. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfăşurare a adunării generale, 
acestea sunt convocate pentru data de  20 
iulie 2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi ora, cu 
aceeaşi ordine de zi. Ana Electric S.A., Preşe-
dinte C.A. Taban Ion.

LICITAȚII
Consiliul Local al Comunei Butea, județul 
Iaşi, organizează licitație publică cu strigare 
pentru vânzare spațiu comercial în suprafață 
de 103,64 m.p., aflat în Tarlaua 44, Parcela 
CC 1996, situat pe teritoriul satului Butea, 
în data de 10.07.2015, ora 10.00 la sediul 
Primăriei Butea. Dosarele se depun până în 
10.07.2015, ora 9.00. Costul caietului de 

sarcini: 10 lei. Garanția de participare: 300 
lei. Relații suplimentare se pot obține de la 
sediul Primăriei Butea sau la telefon: 
0232/713020.

Consiliul Local al Comunei Butea, județul 
Iaşi, organizează licitație publică  cu strigare 
pentru vânzarea a 4 (patru)  parcele teren 
intravilan: CC 3002/5; CC 3002/4; CC 
3002/3; CC 3002/1, situate în Tarlaua 63 
(fost sector zootehnic), pe teritoriul satului 
Butea, în data de 09.07.2015, ora 13.30 la 
sediul Primăriei Butea. Dosarele se depun 
până în 09.07.2015, ora 12.00. Costul caie-
tului de sarcini: 10 RON. Garanția de parti-
cipare: 3.000 RON. Relații suplimentare se 
pot obține de la sediul Primăriei Butea sau la 
telefon: 0232/713020.

SC Control Trading SRL, societate în insol-
venţă, prin administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 
Autoturism Mercedes Benz PH-01-AAZ, an 
fabricaţie 2006, 228.000 km - 54.480 lei; 
Autoturism Renault Megane PH-31-CTR, an 
fabricaţie 2003, 96.000 km - 4.640 lei; 
Autoutilitară Fiat Ducato PH-35-CTR, an 
fabricaţie 2006, 255.000 km - 16.000 lei; 
Autoutilitară Ford Transit PH-09-CTR, an 
fabricaţie 2004, 290.000 km - 18.480 lei; 
Autoutilitară Iveco Eurocargo PH-16-CTR, 
an fabricaţie 2007, km - 77.280 lei; Autouti-
litară Mercedes Benz PH-39-CTR, an fabri-
caţie 2008, 222.000 km - 33.840 lei. Preţul 
bunurilor sunt cu TVA inclus. Licitaţiile se 
vor organiza în data de 18.06.2015 ora 13:30, 
iar în cazul în care bunurile nu vor fi valori-
ficate, aceasta este reprogramată pentru data 
de 22.06.2015, 25.06.2015, 29.06.2015, 
02.07.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile de parti-
cipare se pot obţine numai de la sediul admi-
n i s t r a t o r u l u i  j u d i c i a r.  Te l e f o n / f a x : 
0244597808; mobil: 0744425340 sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

S.C. Inasin SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează: ACTIVUL NR.1: spaţiu 
comercial situat în Mun.Iaşi, B-dul Chimiei 
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iaşi, cu aria 
construită de 187,28 mp. şi aria utilă de 
173,23 mp., înscris în Cartea Funciară sub 
nr. 55170 a Mun.Iaşi, cu nr. cadastral 
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.
com./1/2 şi Cartea Funciară nr.23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul de pornire a lici-
taţiei este de 470.242,50 lei (fără TVA)(50% 
din valoarea de evaluare). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă dovadă 
acestui fapt până la data de 18.06.2015, ora 
15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. 
Iaşi, în data de 19 iunie 15.00, şi se va desfă-
şura în conformitate cu prevederile legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din dată de 29.04.2015. 
Adjudecarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate 
fi consultat atât la dosarul cauzei cât şi la 
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjudecare în 
termenul stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei. Ofertanţii 
sunt obligaţi să depună, până la termenul de 
vânzare, o garanţie de participare la licitaţie 
în procent de 10% din preţul de începere a 
licitaţiei. Garanţia se va depune în numerar, 

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Badea Constantin - Curtea de Argeș, 
după cum urmează: Denumire: Clădire în suprafață de 1550 mp, situată în 
localitatea Curtea de Argeș, str. Victoriei nr. 209. Valoare [Ron, fără TVA]: 446.100 
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata 
să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria 
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 29/06/2015. Licitația va avea loc în data de 30/06/2015, ora 13:00:00, la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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prin plata în contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la data de 
18.06.2015 ora 15.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890. C.I.I. Pohrib 
Ionela.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţi-
onală de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
P u b l i c e  B o t o ş a n i .  N r.  3 2 9 4 1 / 0 3 / 3 5 / 
08.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile, Anul 2015, luna iunie, ziua 
05. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordo-
nanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 24, luna iunie, anul 
2015, orele 12, în municipiul Botoşani, str. 
Piaţa Revoluţiei nr. 5, la sediul Administra-
ţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani, 
se organizează prima licitaţie publică pentru 
următoarele bunuri mobile proprietate a 
d -nu lu i  Zarug  Tra ian  Ov id iu ,  CNP 
1530716070031, cu domiciliul în loc. Boto-
şani str. Iuliu Maniu, nr. 45A, judeţul Boto-
şani, în favoarea debitorului principal SC 
Aviagro Carn SRL, CUI 21239095, cu sediul 
în loc. Botoşani str. Iuliu Maniu, nr. 45A, 
judeţul Botoşani, dosar de executare nr. 
21239095/2015, astfel: 1. Bunuri imobile 
(conform proces - verbal de sechestru nr. 
99456/23.10.2013). a) Teren extravilan, în 
suprafaţă de 56782 mp situat în loc. Stău-
ceni, jud. Botoşani, bun comun cu Zarug 
Silvia, deţinut în proprietate conform Extras 
Carte Funciară nr. 50733 a com. Stăuceni, 
jud. Botoşani. Preţul de pornire a licitaţiei 
bunurilor imobile este de 33.100 lei, exclusiv 
TVA. (operaţiune scutită la plata TVA 
conform articolului 141, alin. 2, lit. e din 
Codul Fiscal). Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiin-
ţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invi-
taţi să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare a participa la licitaţie 
trebuie să prezinte următoarele documente: 
1. oferta de cumpărare; 2. dovada plăţii taxei 
de participare, care reprezintă 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei; 3. împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
4. dovada emisă de creditorii fiscali, în copie, 
că nu au obligaţii la bugetul de stat şi 
bugetul local; 5. pentru persoanele juridice 
copie de pe certificatul unic de înregistrare 
fiscală, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; 6. pentru persoanele fizice copie 
de pe actul de identitate. Ofertanţii sunt 
obligaţi să depună aceste documente cu o zi 
înainte de desfăşurarea licitaţiei, respectiv 
23.06.2015 ora 16.30, la sediul Administra-
ţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani. 
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. 
Plata se va face în contul nostru de dispo-
nibil nr. RO56TREZ1165067XXX007335 
deschis la Trezoreria municipală Botoşani, 
CUI 3372874. Dacă aveţi nelămuriri în legă-
tură cu acest anunţ publicitar o puteţi 
contacta pe dna. Hoit Loredana, la sediul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Botoşani, sau la telefonul 0231/607119 între 
orele 8,00 – 16,30 şi pe pagina de internet 
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţi-
onală de Administrare Fiscală. Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bacău. Nr. 265545 din 03.06.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordo-
nanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 30, luna 06, orele 
12.00, anul 2015, în localitatea Bacău, str. 
Dumbrava Roşie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului SC Mary Consul-
ting SRL cu domiciliul fiscal în localitatea 
Bacău str. George Apostu, nr. 6, bl. 6, sc. A, 
etaj, ap. 18, cod de identificare fiscală 
14345344: a) teren arabil extravilan în supra-
faţă de 3200 mp, situat în localitatea Secu-
ieni, jud. Bacău, preţ de evaluare/ de pornire 
al licitaţiei: 2647 lei (exclusiv TVA*). *) cota 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifi-
cările şi completările ulterioare este 24% 
scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) 
sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei intere-
saţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să 
prezinte, până la termenul de vânzare  sau, 
în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, 
dovada plăţii taxei de participare, reprezen-
tând 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 Regis-
trului 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 prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunoştinţă, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 şi 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 suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0234510015 interior 253. Data 
afişării: 03.06.2015.

1.Date identificare achizitor: Societatea Fise 
Electrica Serv S.A -SISE  Electrica Transil-
vania Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel. 
0372/680372, fax 0268/305504, achiziționează 
„Transformatoare de măsură curent MT”, 
Cod CPV 31173000-9 –Transformator de 
măsurare; în cantitățile şi condițiile prevă-
zute în documentația de atribuire; 2. Proce-
dura aplicată: „Licitație deschisă”. Prezenta 
nu este o procedură de achiziții publice, ci se 
derulează conform procedurii de achiziții 
interne a Societatii Fise Electrica Serv SA; 3. 
Împărțire pe loturi: NU; 4. Nu se acceptă 
oferte alternative; 5. Locul de livrare a 
produselor: DDP beneficiar depozitul SISE 
Transilvania Sud- AISE Alba, str. Ferdinand 

nr. 83, Alba Iulia; 6. Natura şi cantitatea 
produselor ce se vor achiziționa: „Transfor-
matoare de măsură curent MT”, cantitate 12 
buc; 7. Durata contract: 3 luni de zile. 
Termenul de livrare: max. 40 de zile de la 
data solicitării ferme a achizitorului; 8.a. 
Data  l imi tă  de  pr imire  a  ofer te lor : 
01.07.2015, ora 11.00. Data deschiderii ofer-
telor: 01.07.2015, ora 12.00; b. Adresa la care 
se depun ofertele: sediul SISE Electrica 
Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 Decembrie 
nr. 17 A, etaj I, secretariat general; c. Limba 
de redactare a ofertelor: limba română; 9. 
Modalităţile de finanţare: surse proprii; 10. 
Criterii de calificare conform prevederilor 
din Fişa de date; 11. Perioada de valabilitate 
a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii 
ofertelor; 12. Criteriul de atribuire a contrac-
tului: „prețul cel mai scazut”; 13. Garanție de 
participare: conform Documentație de atri-
buire; 14. Documentația de atribuire costa 
150 lei, fără TVA, procurata de la sediul 
achizitorului. Persoane de contact: Mihaela 
Hosu: mihaela.hosu@ts.electricaserv.ro.

1. Date identificare achizitor Societatea Fise 
Electrica Serv S.A -SISE  Electrica Transil-
vania Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel. 
0372/680394, fax   0268/305504, achizițio-
nează „Celule de linie, celule trafo”, Cod 
CPV 31682540-7:  Echipament pentru 
substatii (posturi de trasformare); în cantită-
țile şi condițiile prevăzute în documentația de 
atribuire; 2. Procedura aplicată: „Licitație 
deschisă”. Prezenta nu este o procedură de 
achiziții publice, ci se derulează conform 
procedurii de achiziții interne a Societatii 
Fise Electrica Serv SA; 3. Împărțire pe loturi: 
NU; 4. Nu se acceptă oferte alternative; 5. 
Locul de livrare a produselor: DDP beneficiar 
depozitul SISE Transilvania Sud- SSE Sibiu, 
Str Uzinei, nr. 1-7, Sibiu; 6. Natura şi canti-
tatea produselor ce se vor achiziționa: 
„Celule de linie, celule trafo”, cantitate 2 
buc; 7. Durata contract: 3 luni de zile. 
Termenul de livrare: max. 45 de zile de la 
data solicitării ferme a achizitorului; 8.a. 
Data  l imi tă  de  pr imire  a  ofer te lor : 
01.07.2015, ora 13.00. Data deschiderii ofer-
telor: 01.07.2015, ora 14.00; b. Adresa la care 
se depun ofertele: sediul SISE   Electrica 
Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 Decembrie 
nr. 17 A, etaj I, secretariat general; c. Limba 
de redactare a ofertelor: limba română; 9. 
Modalităţile de finanţare: surse proprii; 10. 
Criterii de calificare conform prevederilor 
din Fişa de date; 11. Perioada de valabilitate 
a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii 
ofertelor; 12. Criteriul de atribuire a contrac-

tului: „prețul cel mai scăzut”; 13. Garanție de 
participare: conform Documentație de atri-
buire; 14. Documentația de atribuire costa 
150 lei, fără TVA, procurată de la sediul 
achizitorului. Persoane de contact: Cecilia 
Palade: cecilia.palade@ts.electricaserv.ro.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator pentru firma: 
Biali Construct S.R.L.
Sediul social: Sat Tiha Bargaului, Nr 407, 
Jud Bistrita-Nasaud,  CUI 18425039/ 
27.02.2006, Numar de ordine in registrul 
comertului J06/144/2006/ 27.02.2006. Se 
declara nul.

Pierdut Certificat constatator eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Giurgiu în baza declarației pe 
propria răspundere înregistrată sub nr. 1863 
din 23.02.2010, emis conform Legii 359/2004, 
prin care s-a suspendat temporar activitatea 
societății Musttech S.R.L., J52/722/2006, 
C.U.I. 20078713. Îl declar nul.

Pierdut legitimația militar veteran seria 
MV0066/2013 pe numele Streinu Alec-
sandru. O declar nulă.

S.C. 2NA Farm S.R.L. sector 3, Bucureşti, 
C.U.I. RO7041415, declar pierdută factura 
cu nr. 16442 seria 2NA, ştampilată, necom-
pletată. O declar nulă.

Pierdut adresa cu nr. de ordine pt. casa de 
marcat „ECTRA CE 67F”, cu seria 1999 şi 
serie fiscală MB 0257065449, aparținând 
P.F.A.  Tudor  F lor in  Mandel ,  C .U.I . 
21081075.

Declar pierdute certificat de membru nr. 
B013114 din 30.03.2015 şi aviz anual autori-
zarea exercitării profesiei nr.9646 din 
30.03.2015, emise de O.A.M.G.M.A.M.R. 
–O.A.M.M.R.,  ambele pe numele Gal 
Luminița.

Guran Corina Isabela Persoană Fizică Auto-
rizată, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 
6, strada Rîul Doamnei, nr.3, bl. C-3, sc.A, 
et.1, ap.3, F40/1398/04.04.2012, C.U.I. 
30034757 din data 04.04.2012, declar pierdut 
(nul) certificat constatator pentru sediu 
social, emis de O.R.C.T.B. în baza declarației 
nr. 575564/03.04.2012.

P i e r d u t  l e g i t i m a ț i e  s e r v i c i u  n r. 
300/19.04.2004 -C.A.B. IV civilă pe numele 
Nițu Antoneta.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC M& K Auto Sport SRL - Curtea de 
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Stoc marfă conform 
listă anexă cu 24 de poziții la valoare de inventar totală de 17445 lei, 6.275 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind a treia licitație. Stoc marfă conform listă anexă cu 29 de poziții la 
valoare de inventar totală de 14134 lei, 5.925 lei. Prețurile menționate reprezintă 
75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 
licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu 
au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29/06/2015. Licitația va avea 
loc în data de 30/06/2015, ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: nu este cazul. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 
0248.722159.


