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

Rectificare: În Jurnalul Na]ional nr. 6598 din 22 ianuarie 2015,
la sec]iunea Anun]uri, la Anun]ul de concurs al Agen]iei pen-
tru Finan]area Investi]iilor Rurale se face urm`toarea recti-
ficare: În loc de -„Interviul va avea loc în data de 19 februarie
2015, ora 10.00 la sediul AFIR, din Bucure[ti, str. {tirbei Vod`,
nr. 43, sector 1.” Se va citi -„Interviul va avea loc în perioada
19 februarie 2015– 20 februarie 2015, începând cu ora 10.00
la sediul AFIR, din Bucure[ti, str. {tirbei Vod`, nr. 43, sector 1.”

SC Christian 76 Tour SRL angajeaz`: Manager în activitatea
de turism. Cerin]e: minim 9 ani experien]` în domeniu;
cunosc`tor de limba arab`. Se ofer`: contract pe perioada
nedeterminat`; salariu fix lunar de 2.000Lei. Observa]ii:
oferta de angajare se adreseaz` cet`]enilor UE [i Non-UE.
Oferta este valabil` pân` la data de 20.02.2015. Selec]ia se
face pe baz` de interviu care se va sus]ine pe 20.02.2015, ora
14.00 în Str. Smârdan, nr.7, Sector 3, Bucure[ti,
tel.+4021.270.00.81.

Comuna Ucea organizeaz` în data de 12.03.2015, ora-10.00,
la sediul prim`riei din Ucea de Jos, nr.78, jude]ul Bra[ov, con-
curs, iar în data de 16.03.2015, interviu, pentru ocuparea
urm`toarelor posturi contractuale de execu]ie: 1 post inspec-
tor -cu atribu]ii în domeniul cadastru, studii superioare, 3
ani vechime în specialitate 1 post [ofer categoria B [i D, studii
medii, vechime minim 3 ani. Dosarul de concurs se va
depune la comp. Resurse Umane pân` pe data de 11.03.2015,
ora-12.00. Persoan` de contact: Barbat Maria, tel.:-
0268.247.150.

Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Teleorman, cu sediul în
municipiul Alexandria, str. Ion Creang` nr. 71-73, organizeaz`
concurs/examen, prin recrutare din surs` extern`, pentru
ocuparea pe perioad` nedeterminat`, a dou` posturi de per-
sonal contractual vacante, de muncitor calificat IV-I spe-
cializarea instalator-fochist. În vederea particip`rii la
concurs/examen, candida]ii trebuie: a) s` fie absolven]i ai
uneia forme de preg`tire de nivel mediu având o calificare
în domeniul de specializare al postului; b) s` aib` minim 2
ani vechime în munc` în calificarea profesional` core-
spunz`toare studiilor absolvite; c) s` fie absolven]i ai unui
curs de fochist autorizat ISCIR – minim clasa C. Concursul
/examenul se va desf`[ura la sediul Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean Teleorman, în 3 etape, astfel: 1. Selec]ia
dosarelor de concurs – 05.03.2015; 2. Proba scris` –
31.03.2015; 3. Interviu – 03.04.2015; Pentru înscrierea la con-
curs candida]ii vor prezenta [i depune dosarul de concurs,
în volum complet, pân` la data de 03.03.2015, ora 14:00, la
sediul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Teleorman. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean Teleorman – Serviciul Resurse Umane, sau
la telefon 0247/407000 interior 20112, de luni pân` vineri,

între orele 08:00-16:00.

Anun] cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea
pe perioad` nedeterminat` a trei func]ii publice de execu]ie
vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
ora[ului Horezu: În temeiul prevederilor Hot`rârii
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
[i dezvoltarea carierei func]ionarilor publici, Prim`ria
Ora[ului Horezu, cu sediul în ora[ul Horezu, str.1 Decembrie,
nr.7 organizeaz` concursul pentru ocuparea pe perioad`
nedeterminat` a trei func]ii publice de execu]ie vacante din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ora[ului
Horezu respectiv consilier superior la Serviciul impozite [i
taxe locale, Poli]ist local I, grad profesional superior [i Poli]ist
Local III, grad profesional superior la Biroul Poli]ie Local`.
Data desf`[ur`rii concursului: -selec]ia dosarelor: 11.03.2015;
-proba scris` în data de 18.03.2015, ora 09.00. Dosarele de în-
scriere se pot depune la sediul institu]iei, compartimentul
resurse umane, juridic în termen de 20 de zile de la apari]ia
în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Condi]ii de participare la
concurs: Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile
prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. 1. Biroul Poli]ie Local`: Poli]ist Local I,
grad profesional superior: - studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; - vechimea în spe-
cialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice –
minim 9 ani; - permis de conducere categoria B. 2.Biroul
Poli]ie Local`: Poli]ist Local III, grad profesional superior; -
studii liceale finalizate cu diplom` de bacalaureat; -
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice – minim 9 ani; - permis de conducere cate-
goria B. 3.Serviciul Impozite [i Taxe locale Consilier, grad pro-
fesional superior; - studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]a în domeniul [tiin]elor juridice
sau economice; - vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare exercit`rii func]iei publice – minim 9 ani. *Bibliografia
de concurs [i actele necesare înscrierii la concurs se afi[eaz`
la sediul institu]iei. Rela]ii suplimentare la sediul institu]iei
sau la telefon 0250-860.190, int.112, Birou resurse umane,
juridic.

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs pentru
ocuparea postului contractual de execu]ie vacant de -Con-
silier IA- Corpul de Control al Pre[edintelui. Condi]ii speci-
fice: -vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice: minim 6 ani; -studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Con-
cursul se organizeaz` la sediul Institutului Na]ional de Sta-
tistic` din Bucure[ti, Bd. Libert`]ii 16, sector 5, Bucure[ti, în
data de 12.03.2015, ora 10:00, proba scris`. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile
lucr`toare de la data public`rii anun]ului în Monitorul Ofi-

cial al României Partea a III-a, la sediul Institutului Na]ional
de Statistic` din bd. Libert`]ii nr. 16, sector 5, Bucure[ti.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie s` con]in` în mod
obligatoriu documentele prev`zute la art. 6 din H.G.
nr.286/2011, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Condi]iile de participare la concurs aprobate [i bibliografia
stabilit` se afi[eaz` la sediul Institutului Na]ional de Statis-
tic` [i pe site-ul Institutului Na]ional de Statistic`
(www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Institutului Na]ional de Statistic` [i la num`rul de telefon:
(021)317.77.82.

Anun] Public: Institutul Na]ional pentru Cercetare [i For-
mare Cultural` organizeaz`, în temeiul Legii nr. 53/2003 -
Codul Muncii, republicat`, a Legii nr.319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinului
ministrului educa]iei, cercet`rii, tineretului [i sportului
nr.6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale
necesare [i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din înv`]`mântul superior [i a gradelor profesionale de cerc-
etare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.890 din 27.12.2012, modificat prin Ordinul M.E.N.
nr. 4204/2013, H.G. nr.286/2011 [i a Legii- cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitar` a personalului pl`tit din fonduri
publice, la sediul din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3,
Bucure[ti, concursuri pentru ocuparea urm`toarelor pos-
turi vacante contractuale, pe perioad` nedeterminat`: a) 1
post de cercet`tor [tiin]ific, în cadrul Serviciului Cercetare-
Compartimentul studii, cercetare, analize, politici [i strate-
gii (concurs desf`[urat în perioada 26.03.2015-08.04.2015);
b) 1 post de asistent de cercetare [tiin]ific`, în cadrul Servi-
ciului Cercetare-Compartimentul statistici, baze de date
(concurs desf`[urat în perioada 26.03.2015- 02.04.2015). Cal-
endarul Concursului pentru ocuparea postului de Cercet`tor
[tiin]ific: Concursul pentru ocuparea posturilor const` în
prob` scris`, oral` [i practic`, dup` cum urmeaz`: 1.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se real-
izeaz` pân` la data de 20.03.2015, ora 14.00, la sediul Insti-
tutului Na]ional pentru Cercetare [i Formare Cultural`:
Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta Minis-
terului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Voda -etaj 2, cam-
era 229), compartimentul Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Rezultatele
select`rii dosarelor de înscriere se afi[eaz` la sediul Institu-
tului [i pe pagina de internet a acestuia
(www.culturadata.ro) pân` la data de 23.03.2015. Candida]ii
nemultumi]i de rezultatele selec]iei dosarelor de înscriere
pot depune contesta]ie pân` la data de 24.03.2015. Rezul-
tatele contesta]iilor se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de in-
ternet a I.N.C.F.C (www.culturadata.ro) pân` la data de
25.03.2015. 2. Proba scris`, ce va consta în redactarea unei
lucr`ri, pe baza bibliografiei date, se va desf`[ura în data de
26.03.2015, ora 10.00 (f`r` a se depa[i durata maxim admis`
de 3 ore) la sediul I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii nr.22, sec-
tor 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din

Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera 219). Rezultatele probei
scrise se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro) pân` la data de 30.03.2015. Candida]ii
nemultumi]i pot depune contesta]ie pân` la data de
31.03.2015. Rezultatele contesta]iilor depuse se afi[eaz` la
sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro) pân` la data de 01.04.2015. 3. Proba
practic`, ce va consta în testarea abilit`]ilor [i aptitudinilor
practice ale candidatului, pe baza bibliografiei date [i se va
desf`[ura în data de 02.04.2015, ora 10.00 la sediul I.N.C.F.C.
din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta Min-
isterului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, cam-
era 219). Rezultatele probei practice se afi[eaz` la sediul [i pe
pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro) pân` la
data de 03.04.2015. Candida]ii nemultumi]i pot depune con-
testa]ie pân` la data de 06.04.2015. Rezultatele
contesta]iilor depuse se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro) pân` la data de
07.04.2015. 4. Proba oral` (Interviul) se se va desf`[ura în
data 08.04.2015, ora 10.00, la sediul I.N.C.F.C. din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Cul-
turii- intrarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera  219);
Rezultatele interviului se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro) pân` la data de
09.04.2015. Candida]ii nemultumi]i pot depune contesta]ie
pân` la data de 10.04.2015. Rezultatelor finale ale concursu-
lui se afi[eaz` la sediu [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro), pân` la data de 13.04.2015. Calen-
darul Concursurilor pentru ocuparea posturilor de Asistent
de Cercetare [tiin]ific`: 1. Depunerea dosarelor în vederea
înscrierii la concurs se realizeaz` pân` la data de 20.03.2015,
ora 14.00, la sediul Institutului Na]ional pentru Cercetare [i
Formare Cultural`: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3,
Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vod`- etaj 2, camera 229), compartimentul Resurse
Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Rezultatele select`rii dosarelor de înscriere se
afi[eaz` la sediul Institutului [i pe pagina de internet a aces-
tuia (www.culturadata.ro) pân` la data de 23.03.2015. Can-
dida]ii nemultumi]i de rezultatele selec]iei dosarelor de
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înscriere pot depune contesta]ie pân` la data de 24.03.2015.
Rezultatele contesta]iilor se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de
internet a I.N.C.F.C (www.culturadata.ro) pân` la data de
25.03.2015. 2. Proba scris`, ce va consta în redactarea unei
lucr`ri, pe baza bibliografiei date, se va desf`[ura în data de
26.03.2015, ora 10.00 (f`r` a se depa[i durata maxim admis`
de 3 ore) la sediul I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii nr.22, sec-
tor 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera 219). Rezultatele probei
scrise se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro) pân` la data de 30.03.2015. Candida]ii
nemultumi]i pot depune contesta]ie pân` la data de
31.03.2015. Rezultatele contesta]iilor depuse se afi[eaz` la
sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro) pân` la data de 01.04.2015. 3. Proba
oral` (Interviul) se se va desf`[ura în data 02.04.2015, ora
10.00, la sediul I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3,
Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vod`- etaj 2, camera  219); Rezultatele interviului se
afi[eaz` la sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro) pân` la data de 03.04.2015. Candida]ii
nemultumi]i pot depune contesta]ie pân` la data de
06.04.2015. Rezultatelor finale ale concursului se afi[eaz` la
sediu [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro), pân` la data de 07.04.2015.

Anun] Public: Institutul Na]ional pentru Cercetare [i For-
mare Cultural` organizeaz`, în temeiul Legii nr.53/2003 -
Codul Muncii, republicat`, a Regulamentului- cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post tem-
porar vacant corespunz`tor func]iilor contractuale [i a cri-
teriilor de promovare în trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pl`tit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011 [i a
Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar` a per-
sonalului pl`tit din fonduri publice, la sediul din Bd. Unirii
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucure[ti, în perioada 17  martie– 24
martie 2015, concursul pentru ocuparea urm`toarelor pos-
turi vacante: a) 1 post de consilier, gradul I, în cadrul Servici-
ului Cercetare- Compartimentul publica]ii de specialitate,
documentare; b) 1 post de expert, gradul I, în cadrul Servici-
ului Cercetare- Compartimentul studii, cercetare, analize,
politici [i strategii. Calendarul Concursului: Concursul va con-
sta într-o prob` scris` [i un interviu. 1. Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizeaz` pân` la data de
11.03.2015, ora 14.00, la sediul Institutului Na]ional pentru
Cercetare [i Formare Cultural`: Bulevardul Unirii nr.22, sec-
tor 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera 229), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa
Elena, tel.: 0721.286.410. Rezultatele select`rii dosarelor de
înscriere se afi[eaz` la sediul Institutului [i pe pagina de in-
ternet a acestuia (www.culturadata.ro) pân` la data de
12.03. 2015. Candida]ii nemultumi]i de rezultatele selec]iei
dosarelor de înscriere pot depune contesta]ie pân` la data
de 13.03.2015. Rezultatele contesta]iilor se afi[eaz` la sediul
[i pe pagina de internet a I.N.C.F.C (www.culturadata.ro)
pân` la data de 16.03.2015. 2. Proba scris`, ce va consta în
redactarea unei lucr`ri, pe baza bibliografiei date, se va
desf`[ura în data de 17.03.2015, ora 10.00 (f`r` a se depa[i
durata maxim admis` de 3 ore) la sediul I.N.C.F.C. din Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta Ministeru-
lui Culturii - intrarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera
219). Rezultatele probei scrise se afi[eaz` la sediul [i pe pag-
ina de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro) pân` la data
de 19.03.2015. Candida]ii nemultumi]i pot depune
contesta]ie pân` la data de 20.03.2015. Rezultatele con-
testa]iilor depuse se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de inter-
net a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro) pân` la data de
23.03.2015. 3. Interviul se se va desf`[ura în data 24.03.2015,
ora 10.00 la sediul I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii nr.22, sec-
tor 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera 219); Rezultatele interviu-
lui se afi[eaz` la sediul [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro) pân` la data de 25.03.2015. Candida]ii
nemultumi]i pot depune contesta]ie pân` la data de
26.03.2015. Rezultatelor finale ale concursului se afi[eaz` la
sediu [i pe pagina de internet a I.N.C.F.C.
(www.culturadata.ro), pân` la data de 27.03.2015.

CITA}II
Se citeaz` debitorul Cr`ciun Elena Constantina, în dosar nr.
14155/288/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Rm. Vâlcea pentru
termenul din 30.03.2015 în proces cu creditoarea SC Urban
SA.

S.C. Advice Broker de Asigurare – Reasigurare SRL cu sediul
\n Ia[i, Splai Bahlui nr. 24, bloc. C 1, sc. E, parter, ap. 1, \n cali-
tate de p~r~t` este citat` la Judec`toria Ia[i, Sec]ia civil`, C
10, la data de 19 februarie 2015, ora 8.30, \n dosarul nr.
19650/245/2014, \n contradictoriu cu SC Asigurarea
Rom~neasc` Asirom Vig SA, av~nd ca obiect preten]ii.

Doamnele Prunescu Dorina [i Brad Maria, fiice ale defunc-
tului Prunescu Alexandru din comuna Racovi]a, jud. Vâlcea
sunt citate la Jud. Bra[ov în data de 25.02.2015, ora 08.00, în
dosar nr. 6984/197/2008 – partaj succesoral..

Se citeaz` numitul Maria Nicolae, cu domiciliul în mun.
Pite[ti, str. Negru Vod`, bl. L2, sc. B, et. 1, ap. 5, jude]ul Arge[,

la Judec`toria Pite[ti, în Dosarul nr. 22722/280/2013, pentru
termenul din data de 16.03.2015.

Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului 3177/265/2015
reclamantul Ilovan Alin Sabin, domiciliat în N`s`ud, Valea
Caselor, 53, Bistri]a-N`s`ud, a solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre
pârâtul Ilovan Gavril` asupra terenului înscris în CF690
Lu[ca top. 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 12243/1,
CF817 Lu[ca top. 1236, CF269969 (cf vechi 518) top. 1212,
CF286969 (cf vechi 654) Lu[ca top. 1206/2, CF28698 (cf vechi
505) N`s`ud top. 1206/4, CF27891 (cf vechi 514) N`s`ud top.
1227/2, 1237, CF286539 (cf vechi 567) N`s`ud top. 1210/6 în
suprafa]` de cca 65ari. Aducem la cuno[tin]` tuturor per-
soanelor interesate faptul c` au posibilitatea de a formula
opozi]ie în cauz` în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a trece
la judecarea cererii de uzucapiune.

Tribunalul Prahova Sec]ia a II a Civil`, de Contencios Admin-
istrativ [i Fiscal BF Sentinta nr.1075/19.09.2014 Sedin]a pub-
lic` din 19.09.2014 Judec`tor Stefuc Liliana Grefier Maria
Irimia- |n numele legii Hot`r`[te: Admite cererea de insti-
tutire a r`spunderii patrimoniale formulat` de reclamantul
lichidatorul judiciar Tempo Insolv SPRL, cu sediul \n Ploie[ti,
P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est, sc.D, ap 51, jud. Prahova, \n contra-
dictoriu cu p~r~tul Trebbi Fabrizio, cu re[edin]a \n C~mpina,
str. Muscelului, nr.84, ap.2, jud. Prahova. Dispune instituirea
r`spunderii patrimoniale a p~r~tului Trebbi Fabrizio pentru
pasivul societ`]ii debitoare \n suma de 379.522,93 lei. Defin-
itiv` [i executorie. Cu recurs \n termen de 7 zile de la comu-
nicare. Pronun]at` \n [edin]a public`, ast`zi, 19.09.2014.
Pre[edinte, Grefier. 

Toma Ana /Vasile - cu domiciliul \n Ia[i, str. Ciric nr. 46, bl. L3,
sc. C, et. 2, ap. 12 , jud. Ia[i, sunt cita]i \n calitate de p~r~]i
(prin curator special desemnat dl. av. David Flavius Ionu]) \n
dosarul nr. 19414/245/2014, av~nd ca obiect preten]ii, \n data
de 02.03.2015, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Sala 3, com-
plet c03, reclamant` fiind SC Salubris SA Ia[i, cu sediul \n
Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

DIVERSE
APM Bihor anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
“Amplasare sta]ie de betoane mobil`”, propus a fi realizat
\n sat Suplacu de Barc`u, str. Minerilor, nr. 80, jud. Bihor, tit-
ular SC GP S`geata Prod SRL, str. Minerilor, nr. 40, Suplacu de
Barc`u, jud. Bihor. Informa]iile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A,
în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum [i la
urm`toarea adres` de internet: www.apmbh.ro.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin \ncheierea civil` nr. 88 /11.02.
2015 a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimen-
tului împotriva debitorului SC Electrogamma Impex SRL
N`s`ud, dosar nr. 272/112/2015, desemnând ca lichidator ju-
diciar provizoriu  cabinetul individual de insolven]` {erban
Simion, cu sediul \n Bistri]a str.Vadului nr. 4. Procedura se va
desf`[ura la urm`toarele termene: 1. termen limit` pentru
\nregistrarea cererilor de admitere a crean]elor: 30.03.2015;
2. pentru \ntocmirea tabelului  preliminar al crean]elor la
data de 15.04.2015; 3. termen pentru depunerea even-
tualelor contesta]ii la 7 zile de la publicarea \n BPI a tabelu-
lui preliminar de crean]e; termen pentru afi[area tabelului
definitiv al crean]elor la data de 30.04.2015. Adunarea cred-
itorilor se va desf`[ura în ziua de 20.04.2015 ora 12:00 la
sediul secundar al lichidatorului din Bistri]a, str. Simion
B`rnu]iu nr. 40.

SOMA}II
Soma]ie emis` la 04.02.2015, dosar nr. 1523/338/2014. Se
aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` reclaman]ii peten]ii
Neicu Ioan [i Neicu Georgeta, domicilia]i în Râ[nov, str. Cen-
tru Nord, bl. 21, sc. B, ap. 4, jud. Bra[ov, au introdus la
Judec`toria Z`rne[ti ac]iune prin care solicit` s` se constate
c` au dobândit ca efect al prescrip]iei achizitive dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra unei suprafe]e de aprox-
imativ 527 mp corespunz`toare cotei de 1/2 din imobilul în-
scris în CF 108662 (nr. vechi 419) Râ[nov nr. top 1509 -teren
în suprafa]` de 1076 mp [i cas`; cu îndeplinirea condi]iilor
prev`zute de dispozi]iile art. 1051 cod procedur` civil`. Per-
soanele interesate pot s` fac` opozi]ie la Judec`toria
Z`rne[ti, cu precizarea c`, în caz contrar, în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urm` publica]ii se va trece la jude-
carea cererii. Soma]ia face parte integrant` din încheierea
pronun]at` de Judec`toria Z`rne[ti la data de 04.02.2015.

ADUNåRI GENERALE
Convocator Administratorul unic al SC Metchim SA, cu
sediul în Ploie[ti, str. Poligonului, nr. 2, jud.PH, identificat`
prin J29/130/1991, CUI 1350080, convoac` la sediul societ`]ii
în data de 20.03.2015, pentru to]i ac]ion`rii înscri[i în Reg-
istrul ac]ionarilor la data de referin]` 06.03.2015, Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor, ora 10.00, cu ordinea de

zi: 1. Prezentarea raportului de gestiune al administrator
unic pentru anul 2014. 2. Prezentarea raportului de audit fi-
nanciar al situa]iilor financiare la 31.12.2014. 3. Discutarea [i
aprobarea situa]iilor financiare anuale la 31.12.2014. 4. Apro-
barea desc`rc`rii de gestiune al administrator unic pentru
anul 2014. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli
pentru anul 2015. 6. Prelungirea mandatului administratoru-
lui unic /Alegerea altui administrator unic, stabilirea duratei
mandatului [i indemniza]iei acestuia. 7. Propunerea privind
data de înregistare este 07.04.2015. Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor, ora 11.30 având ordinea de zi: 1.
Dezbaterea de c`tre ac]ionari a situa]iei create de lipsa
cadrului legal de func]ionare a Pie]ei Rasdaq. 2. Aprobarea
demersurilor legale pe care societatea le poate efectua în
vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de
societate pe o pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii aces-
tora în cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. 3.
Mandatarea persoanelor care se vor ocupa de ducerea la în-
deplinire a hot`rârii adun`rii generale. 4. Aprobarea
cump`r`rii de c`tre societate a unui teren în suprafa]` de
2295 mp [i construc]ie aferent`, situate în comuna Blejoi,
jud.Prahova. 5. Aprobarea datei de 07.04.2015 c` dat` de în-
registrare 

În situa]ia neîndeplinirii condi]iilor de validare la prima con-
vocare, adunarea general` a ac]ionarilor se convoac` pen-
tru data de 23.03.2015 la aceea[i or` [i în acela[i loc. Doar
ac]ion`rii societ`]ii înscri[i în registrul ac]ionarilor la data
de referin]` de 06.03.2015, pot participa [i vota în cadrul
adun`rilor generale cu respectarea urm`toarelor drepturi
[i obliga]ii: - Unul sau mai mul]i ac]ionari, reprezentând, in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul de complet` ordinea de zi în termen de 15
zile de la dat` public`rii prezentului convocator – Ac]ionarii
au dreptul s` adreseze întreb`ri privind punctele de pe or-
dinea de zi a adun`rilor generale, în termen de cel mult 15
zile de la dat` public`rii convocatorului în Monitorul Oficial
al României. Dreptul de a pune întreb`ri [i obliga]ia de a
r`spunde pot fi condi]ionate de m`surile pe care societatea
comercial` le poate lua pentru a asigura identificarea
ac]ionarilor, buna desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor gen-
erale, precum [i protejarea confiden]ialit`]ii [i a intereselor
comerciale ale societ`]ii. Societatea poate formula un
r`spuns general pentru întreb`rile cu acela[i con]inut. Se
consider` c` un r`spuns este dat dac` informa]ia pertinent`
este disponibil` pe pagin` de internet a societ`]ii, în format
întrebare-r`spuns. - Unul sau mai mul]i ac]ionari, reprezen-
tând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul so-
cial are/au dreptul de a prezen]a proiecte de hot`râre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe or-
dinea de zi a Adun`rilor Generale, în termen de cel mult 15
zile de la data public`rii convocatorului în Monitorul Oficial
al României. Votul este deschis sau secret, dup` caz, [i se
poate manifest` numai de ac]ionar fie personal, având

asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare
cu procur` special`; - formularul de procur` special` se
ob]ine de la sediul societ`]ii începând cu publicarea prezen-
tului convocator prin solicitare scris` adresat` societ`]ii pe
fax 0244/567255. Procurile completate se depun în termen
la sediul societ`]ii cu cel pu]in dou` zile lucr`toare înaintea
]inerii primei adun`ri. Textul integral al documentelor ce
urmeaz` a fi prezentate adun`rilor generale poate fi solici-
tat în scris societ`]ii po[tal, pe fax 0244/567255. Reprezen-
tant legal, Administrator unic Neac[u Ovidiu George.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al societ`]ii comer-
ciale Imvest SA cu sediul în Bucure[ti, str. Popa Tatu nr.26,
Sector 1, C.U.I. 1568751, J40/1056/1991, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de 27.03.2015, ora
9.00, la sediul societ`]ii, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Apro-
barea Raportului de gestiune al Consiliului de Administra]ie
pe anul 2014; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori
pe anul 2014; 3. Aprobarea situa]iilor financiare anuale, a
contului de profit [i pierdere, distribuirea profitului net [i
fixarea dividendului pe anul 2014; Desc`rcarea de gestiune
pe anul 2014 a administratorilor societ`]ii; 4. Aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2015; 5. Aprobarea
organigramei societ`]ii pe anul 2015; 6. Diverse. În cazul în
care urmare acestei convoc`ri Adunarea general` nu se
poate întruni din lipsa cvorumului, aceasta se convoac` pen-
tru data de 03.04.2015, în acela[i loc, la ora 9.00 cu aceea[i
ordine de zi. Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, Sing.
Râpeanu Adrian.

SC Saturn SA, sediul Str. Ze]arilor nr. 29-31, Sector 5, Bucure[ti,
J40/1091/1991, C.U.I. RO 409081 -Adunarea General` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor din 30.01.2015, Hot`rârea nr.1 din
30.01.2015: Având în vedere rezultatul dezbaterilor purtate
în cadrul [edin]ei A.G.A.E. legal constituit` la care au fost
prezen]i ac]ionarii posesori a 808.712 ac]iuni reprezentând
97,55% din totalul ac]iunilor societ`]ii [i respectiv din capi-
talul social subscris s-a adoptat prezenta Hot`râre prin care
se consemneaz` rezultatele discu]iilor purtate [i hot`rârile
luate cu unanimitate de voturi a ac]ionarilor prezen]i, astfel:
Art.1. Urmare prevederilor Legii 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe
pia]a RASDAQ sau pe pia]a valorilor mobiliare necotate s-a
hot`rât: -S` nu se solicite admiterea la tranzac]ionare a
ac]iunilor societ`]ii pe o pia]` reglementat`. -S` nu se so-
licite tranzac]ionarea ac]iunilor societ`]ii în cadrul unui sis-
tem alternativ de tranzac]ionare. -Retragerea de pe pia]a de
capital respectiv delistarea ac]iunilor societ`]ii [i transfor-
marea acesteia în societate de tip închis. S-a votat în una-
nimitate data de înregistrare, ziua de 25.02.2015. Art.2. În
urma discu]iilor purtate, participan]ii la adunarea general`
au hot`rât amânarea deciziei de majorare a capitalului so-
cial al societ`]ii la urm`toarea adunare general` a SC Sat-
urn SA, ]inând seama de faptul c` deja anul fiscal 2014 a
expirat [i în scurt timp se vor cunoa[te rezultatele econom-



anun}uri

ico- financiare la zi. Art.3. Ca urmare a demisiei celor trei
membri ai C.A., prin vot secret [i individual au fost ale[i ca
membri ai Consiliului de Administra]ie pentru un mandat
de 4 ani de la data numirii urm`toarele persoane: -Vatistas
Georgios cet`]ean grec, n`scut la data de 03.04.1945, cu rezi-
den]a în ora[ul N`vodari, str. DC86 nr.77, posesor al C`r]ii de
Reziden]` Permanent` seria RPU nr. 38776 eliberat` de ORI
Constan]a la data de 24.04.2012 , CNP 7450403130017, ad-
ministrator [i pre[edinte al C.A. -Salame Georges cet`]ean
francez cu domiciliul în Liban, Imm 613 Rue Abdel Wahab
Inglizi, Ach raefieh, Beirut, n`scut la data de 06.01.1975 în
ora[ul Beyrouth, Liban cu pa[aportul nr. 09PC92601 emis
de Republica Francez` la 17.06.2009, valabil pân` la
16.06.2019, administrator [i membru al C.A. -Eid Georges
cet`]ean canadian, domiciliat în Beirut, Gemmayzeh, Her-
mes Building, 4th Floor, Liban, n`scut la data de 02.01.1984
în localitatea Jbeil, Liban, cu pa[aportul nr. BA655381, emis
la data de 04.02.2010 de statul Canadian, valabil pân` la
data de 04.02.2015, administrator [i membru al C.A. Art.4.
Toate hot`rârile luate în cadrul A.G.A.E. au fost aprobate în
unanimitate de ac]ionarii prezen]i [i reprezenta]i. Pre[ed-
inte Consiliului de Administra]ie, Vatistas Georgios; Secre-
tar A.G.A.E., Nebeja Valentin.

Convocator: În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale
Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare, ale Reg-
ulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor
anumite drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor gen-
erale ale societ`]ilor, modificat [i completat prin Regula-
mentul C.N.V.M. nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 [i
ale Actului Constitutiv al S. Romaero SA, Consiliul de Admin-
istra]ie al S. Romaero SA -cod unic de înregistrare RO 1576401,
num`r de ordine în Registrul Comer]ului J40/3940/1991 -
convoac`: Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la
data de 23.03.2015 ora 14, la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru to]i ac]ionarii
înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la data de referin]` de
9.03.2015 cu urm`toarea ordine de zi: 1. Alegerea unor noi
membri în consiliul de administra]ie al S. Romaero SA. Lista
cuprinzând informa]ii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu [i calificarea profesional` a persoanelor propuse
pentru func]ia de administrator se afl` la dispozi]ia
ac]ionarilor, putând fi consultat` [i completat` de ace[tia,
la sediul S. Romaero SA, la Secretariatul A.G.A., începând cu
data de 18.02.2015. Candidaturile pentru func]ia de mem-
bru în Consiliul de Administra]ie se pot depune la secre-
tariatul societ`]ii pân` la data de 12.03.2015; 2. Aprobarea
ex-date de 14.04.2015 [i a datei de 15.04.2015 ca data de în-
registrare, respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra
c`rora se r`sfrâng efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor din data de 23/24.03.2015, în conformi-
tate cu dispozi]iile art. 238 din Legea 297/2004 privind pia]a
de capital; 3. Împuternicirea doamnelor Tena Veronica, iden-
tificat` cu CI seria RR nr. 660248 [i Ionescu Alina Claudia
identificat` cu CI seria RR nr.919564 având func]iile de con-
silieri juridici în cadrul societ`]ii, pentru a îndeplini toate for-
malit`]ile necesare în vederea înregistr`rii hot`rârilor
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor la Registrul
Comer]ului. Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce pân` la data de 4.03.2015 puncte pe
ordinea de zi a adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de
un proiect de hot`râre propus spre adoptare de adunarea
general` ordinara a ac]ionarilor; de a prezenta pân` la data
de 4.03.2015 proiecte de hot`râre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii gen-
erale ordinare. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze în-
treb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii
generale. Societatea comercial` are obliga]ia de a r`spunde
la întreb`rile adresate de ac]ionari, sub condi]ia respect`rii
art.13 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Drepturile
prev`zute anterior pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Documentele [i informa]iile referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi precum [i proiectul de hot`râre supus
dezbaterii [i aprob`rii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul S.
Romaero SA, la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
18.02.2015, precum [i pe website-ul societ`]ii Romaero SA:
www.romaero.com. Participarea la [edin]a adun`rii gen-
erale a ac]ionarilor se face conform legisla]iei specifice în
vigoare [i Actului Constitutiv al S. Romaero SA, prin
reprezentare direct` sau pe baz` de procur` special`. For-
mularele de procur̀  special` pentru reprezentare în A.G.O.A.
[i buletinele de vot prin coresponden]` se pot ob]ine: la Sec-
retariatul A.G.A. precum [i pe website-ul societ`]ii Romaero
SA: www.romaero.com, sec]iunea Leg`turi– Romaero Info–
Informa]ii ac]ionari, începând cu data de 19.02.2015 [i vor fi
depuse pân` la data de 20.03.2015. În situa]ia în care la
prima convocare nu se întrunesc condi]iile legale de
reprezentare, A.G.O.A. se reprogrameaz` pentru data de
24.03.2015, în acela[i loc, la aceea[i or`, cu aceea[i ordine de
zi. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon
021/599.41.04;  fax 021/599.41.05. Pre[edinte C.A., Encutescu
Aurel Sorin.

Convocator Consiliul de Administra]ie al CONPET S.A. cu
sediul social în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrat` la
Registrul Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub

nr. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital subscris [i
v`rsat în sum` de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ`]ile, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii nr. 297/
2004 privind pia]a de capital, ale Regulamentului nr.
6/2009 emis de CNVM [i ale Actului Constitutiv al
societ`]ii, prin Decizia C.A. nr. 2/11.02.2015. Convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor (AGOA) pentru
data de 24.03.2015, ora 10:00, care va avea loc la sediul so-
cial al societ`]ii, situat în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3 [i la
care au dreptul s` participe [i s` voteze doar persoanele
care au calitatea de ac]ionari, respectiv sunt înregistrate în
Registrul Ac]ionarilor ]inut de c`tre Depozitarul Central S.A.
la sfâr[itul datei de referin]` 10.03.2015, cu urm`toarea OR-
DINE DE ZI: 1. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli
pe anul 2015, înso]it de nota de fundamentare nr.
5405/09.02.2015. 2. Aprobarea Programului de investi]ii
2015 - 2017, înso]it de Nota de fundamentare nr.
4391/02.02.2015. 3. Aprobarea modific`rii Regulamentului
de Organizare [i Func]ionare al Consiliului de
Administra]ie, conform propunerilor din Referatul nr.
4870/05.02.2015. 4. a) Aprobarea angaj`rii de c`tre “CON-
PET” SA, în condi]iile legii, a unui avocat/ case de avocatur`
cu expertiz` în domeniul dreptului interna]ional privat care
s` acorde consultan]` juridic` Consiliului de Administra]ie
[i conducerii executive în leg`tur` cu demersurile ce
urmeaz` a fi efectuate în vederea extinderii activit`]ii so-
ciet`]ii pe plan extern, conform solicit`rii din Referatul nr.
5754/11.02.2015. b) Mandatarea membrilor Consiliului de
Administra]ie în vederea stabilirii limitei maxime care tre-
buie avut` în vedere la negocierea onorariului ce urmeaz`
a fi pl`tit avoca]ilor respectivi [i în vederea împuternicirii
conducerii executive a societ`]ii pentru negocierea [i
încheierea contractului de consultan]` juridic`, conform
solicit`rii din Referatul nr. 5754/11.02.2015. 5. Împuternicirea:
a) Pre[edintelui adun`rii pentru semnarea hot`rârii AGOA.
b) Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie pentru
punerea în aplicare a hot`rârii AGOA, conform preveder-
ilor legale. c) Directorului General pentru efectuarea for-
malit`]ilor necesare înregistr`rii hot`rârii AGOA la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova, pub-
lic`rii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, pre-
cum [i pentru acordarea dreptului de a delega unei alte
persoane mandatul pentru efectuarea formalit`]ilor mai
sus men]ionate. 6. Stabilirea: a) datei de 14.04.2015, pro-
pus` de Consiliul de Administra]ie, ca dat` de înregistrare,
care serve[te la identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se
vor r`sfrânge efectele hot`rârii AGOA. b) datei de
13.04.2015, c` ex-date, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 297/2004 privind pia]a de capital, ale Regulamentului
nr. 1/2006 privind emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobil-
iare [i ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor gen-
erale ale societ`]ilor comerciale, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, [i în corelare cu Decizia A.S.F. nr.
1430/07.10.2014. În cazul în care la prima convocare nu sunt
îndeplinite condi]iile de cvorum prev`zute de lege [i de
Actul Constitutiv, AGOA este convocat` pentru data de
25.03.2015, cu men]inerea ordinii de zi, a orei [i a locului de
desf`[urare. Unul sau mai mul]i ac]ionari, reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
au dreptul: 1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
AGOA, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justi-
ficare sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare
de AGOA, solicit`rile urmând a fi primite de c`tre soci-
etatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la
dat` public`rii convoc`rii, respectiv 04.03.2015, ora 10:00.
2) de a prezen]a proiecte de hot`râre pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA,
solicit`rile urmând a fi primite de c`tre “CONPET” S.A. în
termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii,
respectiv 04.03.2015, ora 10:00. Solicit`rile privind atât in-
troducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cât [i
cele privind propuneri de proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adun`rii trebuie formulate în scris, cu respectarea
termenelor sus-men]ionate [i vor fi transmise prin servicii
de curierat cu confirmare de primire, direct la registratur`
“CONPET” S.A., în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova,
în plic închis, cu men]iunea “Biroul Secretariat C.A. [i
A.G.A.–Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
din data de 24.03.2015”, fiind înso]ite de copia actului de
identitate valabil, semnat conform cu originalul de c`tre
titularul acestuia, respectiv de documentele care atest` cal-
itatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice,
specificate în Dispunerea de m`suri CNVM nr.
26/20.12.2012. În cazul în care exercitarea dreptului de a in-
troduce pe ordinea de zi a adun`rii generale determin`
modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, soci-
etatea va face toate demersurile necesare pentru republi-
carea convocatorului având ordinea de zi revizuit`
(completat`), înainte de data de referin]` 10.03.2015.
Ac]ion`rii societ`]ii, indiferent de cota de participare la cap-
italul social, au dreptul s` adreseze întreb`ri în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale, acestea
urmând a fi depuse la registratur` sediului societ`]ii din
Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pân` la dat` de
17.03.2015, ora 10:00, cu men]iunea “Biroul Secretariat C.A.
[i A.G.A.–Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]iona -

rilor din data de 24.03.2015”. Pentru identificarea per-
soanelor care adreseaz` întreb`ri, acestea vor anexa so-
licit`rii respective [i copii ale documentelor care s` le ateste
identitatea. R`spunsurile la întreb`rile adresate vor fi pub-
licate pe pagina de internet a societ`]ii www.conpet.ro,
sec]iunea Info Ac]ionari /Documente AGA. La adunare pot
participa [i vota numai ac]ion`rii înscri[i la data de
referin]` 10.03.2015, personal sau prin reprezentan]i, în
baza unei procuri speciale sau generale, conform
dispozi]iilor legale. Procura general` va putea fi acordat` de
ac]ionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit
conform art.2 alin.1 pct.14 din Legea nr. 297/2004 privind
pia]a de capital, sau unui avocat. Calitatea de reprezentant
legal se dovede[te cu documentele prev`zute în Dis-
punerea de m`suri CNVM nr.26/20.12.2012, respectiv certi-
ficatul constatator eliberat de Registrul Comer]ului,
prezentat în original sau copie conform` cu originalul, sau
orice alt document în original sau copie conform` cu orig-
inalul emis de c`tre o autoritate competen]` din statul în
care ac]ionarul este înmatriculat legal, care atest` calitatea
de reprezentant legal; documentele care atest` calitatea
de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte
de data public`rii convocatorului AGOA. Institu]iile de
credit care presteaz` servicii de custodie mandatate de
ac]ionar s` participe [i s` voteze în cadrul AGOA [i prezint`
o procur` special` întocmit` conform Regulamentului
CNVM nr.6/2009 [i Dispunerii de m`suri CNVM
nr.26/20.12.2012, semnat` de respectivul ac]ionar, aceasta
trebuie înso]it` de o declara]ie pe proprie r`spundere dat`
de institu]ia de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin procur` special`, din care s` reias` c`
presteaz` servicii de custodie pentru respectivul ac]ionar,
precum [i faptul c` instruc]iunile din procur` special` sunt
identice cu instruc]iunile din cadrul mesajului SWIFT primit
de institu]ia de credit pentru a vota în numele respectivu-
lui ac]ionar. Formularul de procur` special`, disponibil atât
în limba român`, cât [i în limba englez`, poate fi ob]inut de
la sediul societ`]ii [i de pe website-ul societ`]ii www.con-
pet.ro sec]iunea “Info Ac]ionari/Documente AGA”, în-
cepând cu data de 19.02.2015, ora 14:00. Procura special`
sau general` împreun` cu declara]ia, ambele în original,
semnate [i, dup` caz, [tampilate, înso]ite de documentele
doveditoare (copie a actului de identitate valabil al
ac]ionarului în cazul persoanelor fizice, respectiv docu-
mentele care atest` calitatea de reprezentant legal în cazul
persoanelor juridice), sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
de vot în adunare, trebuie depuse la registratura CONPET
S.A., în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în limba
român` sau englez`, cu cel mult 24 ore înainte de adunare,
în plic închis cu men]iunea: “Biroul Secretariat C.A. [i
A.G.A.–Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
din data de 24.03.2015”, respectiv pân` în data de
23.03.2015, ora 10:00. Procura special` sau general` [i
actele solicitate se pot transmite [i cu semn`tur` elec-
tronic` extins`, conform prevederilor Legii nr. 455/2001
privind semn`tura electronic`, pân` la aceea[i dat` [i ora
antemen]ionate, pe adresa de e-mail: actionariat@con-
pet.ro, sub sanc]iunea prev`zut` de art.125 alin.3 din Legea
nr.31/1990 privind societ`]ile, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Ac]ion`rii înregistra]i la dat` de
referin]` au posibilitatea de a vota prin coresponden]`,
înainte de adunarea general`, prin utilizarea Formularului
de vot prin coresponden]`, disponibil, începând cu dat` de
19.02.2015, ora 14:00, la sediul societ`]ii sau pe website-ul
www.conpet.ro, sec]iunea “Info Ac]ionari /Documente
AGA”, atât în limba român`, cât [i în limba englez`. Formu-
larele de vot prin coresponden]` trebuie completate [i
semnate de c`tre ac]ionari persoane fizice [i înso]ite de
copia actului de identitate valabil, semnat conform cu orig-
inalul de c`tre titularul acestuia, respectiv trebuie comple-
tate [i semnate de reprezentantul legal al ac]ionarului
persoan` juridic`, înso]ite de documentele oficiale care îi
atest` calitatea de reprezentant legal. Calitatea de
reprezentant legal se dovede[te cu documentele prev`zute
în Dispunerea de m`suri CNVM nr.26/20.12.2012, respectiv
certificatul constatator eliberat de Registrul Comer]ului,
prezentat în original sau copie conform` cu originalul, sau
orice alt document în original sau copie conform` cu orig-
inalul emis de c`tre o autoritate competen]` din statul în
care ac]ionarul este înmatriculat legal, care atest` calitatea
de reprezentant legal; documentele care atest` calitatea
de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte
de data public`rii convocatorului A.G.O.A. Institu]iile de
credit care presteaz` servicii de custodie mandatate de
ac]ionar s` participe [i s` voteze în cadrul A.G.O.A. trebuie
s` prezinte o procur` special` întocmit` conform Regula-
mentului C.N.V.M. nr. 6/2009 [i Dispunerii de m`suri
C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnat` de respectivul ac]ionar,
înso]it` de o declara]ie pe proprie r`spundere dat` de in-
stitu]ia de credit care a primit împuternicirea de
reprezentare prin procur` special`, din care s` reias` c`
presteaz` servicii de custodie pentru respectivul ac]ionar,
precum [i faptul c` instruc]iunile din procura special` sunt
identice cu instruc]iunile din cadrul mesajului SWIFT primit
de institu]ia de credit pentru a vota în numele respectivu-
lui ac]ionar. Formularele de vot prin coresponden]`,
înso]ite de documentele legale, vor trebui transmise în
original, în limba român` sau în limba englez`, prin orice
form` de curierat cu confirmare de primire, în plic închis

cu men]iunea: “Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A. – Pentru
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din data de
24.03.2015”, la sediul “CONPET” S.A. situat în str. Anul 1848,
nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât s` fie înregistrate ca prim-
ite la registratura societ`]ii cel mai târziu la data de
23.03.2015, ora 10:00. Formularele de vot care nu sunt prim-
ite la registratura societ`]ii în termenele indicate nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului [i ma-
jorit`]ii în A.G.O.A. Începând cu data de 19.02.2015, ora
14:00, materialele care urmeaz` s` fie prezentate adun`rii
generale, precum [i proiectul de hot`râre (disponibil în
limba român` [i în limba englez`), se vor afla la dispozi]ia
ac]ionarilor conform prevederilor legale, atât pe website-
ul www.conpet.ro, sec]iunea “Info Ac]ionari/ Documente
A.G.A.”- A.G.O.A. din 24.03.2015, cât [i la sediul societ`]ii, în
vederea consult`rii acestora. Ac]ion`rii pot primi, la cerere
[i contra cost, copii ale documentelor. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul “CONPET” SA din Ploie[ti,
str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A., tel.
0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele
08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro. Pre[edin-
tele Consiliului De Administra]ie Dan Weiler.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în
dosarul nr.7333/111/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Paulinos SRL CUI RO14998408
J05/1114/2002, face public urm`torul anun] referitor la pasul
de supraofertare privind „Hal` de produc]ie + teren aferent
amplasat în com. Nojorid, sat Livada de Bihor, nr.4, jud. Bihor.
Supraoferta, trebuie sa fie de minim 79.200 EUR, suma care
cuprinde [i pasul de ofertare de 10% stabilit în procedura.
Oferta se va depune la sediul lichidatorului judiciar, în ter-
men de 30 de zile de la data public`rii prezentului anun].
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine prin: e-mail: plgin-
solv@gmail.com Tel: 0359-463.661 Fax: 0359-463.662.

Anun] privind V~nzare Bunuri Imobile. Data 17 Februarie
2015. |n temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Municipiul Slobozia organizeaz`
licita]ie public` în data de 10.03.2015 ora 11.00, la sediul
din str. Episcopiei, nr.1, a urm`torului bun sechestrat, pro-
prietate a debitorilor Petrache Otto/ Frusina-Adina, cu
sediul în Slobozia, Str. Doroban]i, Nr. 8, Bl. 40 Sc. A, Ap. 8,
dosar executare nr. 8521/ 15.06.2011: Denumirea bunului
imobil - hal` prest`ri servicii - cu regim de în`l]ime parter,
cu suprafa]` construit` de 319 mp [i suprafa]` util` de
307,6 mp - structura metalic`, închideri perimetrale [i în-
velitoare din panouri izopan de 10 cm grosime, pardoseli
din gresie [i parchet, tâmpl`rie din PVC armat [i geam ter-
mopan este amplasat` pe Str. Orion, nr. 16, lot. 5; -Terenul
aferent construc]iei în suprafa]` de 2831 mp, apar]ine
Domeniului Privat al Mun. Slobozia [i este concesionat
c`tre proprietarul construc]iei. / Pre] de evaluare exclusiv
TVA - 264 522 lei / Cota TVA - scutit. Licita]ia se afl` la al ÎI-
lea termen [i porne[te de la pre]ul de evaluare diminuat
cu 25%. Cota de taxa pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor imobile este 24%, scutit în conformitate
cu prevederile art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare [i pct.4
alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI
din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr.
44/2004, cu modific`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui bun s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de dat` stabilit`
pentru vânzare ; Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii
depun în plic închis, pîn` în ziua precedent` termenului
de vânzare, ora 12.00, urm`toarele documente: -oferta de
cump`rare; -dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (care se va vira
în contul RO56 TREZ 3915 006X XX00 0125, deschis la Tre-
zoreria Municipiului Slobozia, sau la casieria unit`]ii noas-
tre); -împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; -pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie a certificatului unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; -pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; -pentru persoanele fizice române, copie a actu-
lui de identitate; -pentru persoanele fizice str`ine, copie a
pa[aportului; - dovad` emis` de c`tre organele fiscale, c`
nu are obliga]ii fiscale restante fa]` de acestea, urmând
s` se prezinte la dat` stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. La licita]ie nu poate participa debitorul
în nume propriu sau prin persoane interpuse (Declara]ie
pe propria r`spundere conform prevederilor art.326 din
Noul Cod Penal). Împotriva prezentului înscris, cel intere-
sat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competen]`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal` re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art.9 alin.(2) lit.c) din O.G. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru rela]ii supli-
mentare va pute]i adresa la sediul Municipiului Slobozia,
sau la telefon 0243/231401 int. 163.
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Sport

R `zburlitul burlean din frun-
tea FRF discursa, cu ceva
timp în urm`, despre marile

succe suri prin care [i-a împov`rat
CV-ul de stipendiat al fotbalului.
Dar, lefter fi ind el de orice f`râm`
de reu[it`, a re curs la retroced`ri
frauduloase. Astfel s-a împroprie -
t`rit politrucul, printre altele, cu
dreptul acordat României de a orga-
niza patru meciuri la Euro 2020. 
Trecem peste faptul c` aceast`
reu[it` ar putea fi trecut` în contul
lui Burleanu doar dac` acesta s-ar fi
numit într-o alt` existen]` Mircea
Sandu. {i trecem peste acest am` -
nunt fiindc` suntem fermeca]i de r` -
t` cirile everestice spre care se aven-
tureaz` aceast` ciudat` creatur`.
Omul recunoa[te în prim` instan]`
c` federa]ia nu contribuie cu nimic
la cele peste 100 de milioane de
euro care vor fi investi]i în infra-
structura sportiv` din bugetul de
stat. Se repatriaz` îns` rapid în fan-
faronada-i de impostor folosind for-
mula „VOM moderniza stadioane”.
{i angajamentele stahanoviste nu

opresc modelul fabulist de musc` la
arat. Mai zice Burleanu c` pia]a de
fotbal din România valoreaz` la ora
actual` 250 de milioane de euro [i
„VREAU ca pân` îmi termin man-
datul s` creasc` la un miliard”. 
Cre[te-te pe tine, Burlene, [ifonat al
imposturii. Cre[te-te pân` ce vei reu [i
s` prive[ti, poate, [i peste gardul min-
ciunii care-]i g`zduie[te existen ]a.
Abia atunci ai s` po]i observa c` între
petardele pe care le lansezi [i realita -
tea fotbalului nostru este o mare pr` -
pastie. O Pr`pastie care te merit` [i pe
tine. F`r` regrete. Gloria financiar`
pe care o visezi tu se traduce în reali-
tate prin starea de ruin` a cluburilor
din prima lig`. Fiindc` despre divi -
ziile urm`toare sau despre centrele de
copii [i juniori nu mai vorbesc. 
Ai cheltuit ce-]i mai l`sase Mircea
Sandu prin visterie [i visezi la spon-
soriz`ri îmbel[ugate. Pe termen scurt
poate c` vei mai reu[i s` p`c`le[ti pe
cineva. Perspectiva este îns` sumbr`.
Fiindc` nu [tiu cine se va mai aven-
tura, la un moment dat, s`-[i aga]e
firma de ni[te garduri în paragin`.

Dan Dumitrescu

Burleanu [i retroced`rile
frauduloaseMihai Igiro[anu

Cei mai reprezentativi juc`tori din cam-
pionatul rom~nesc de fotbal continu`
s` nu-[i g`seasc` angajamente \n ligile
puternice sau medii ale Europei, fiind
buni doar pentru competi]iile semi-
demonstrative
din zona Golfu-
lui. Ieri a venit
r~ndul golgete -
rului Stelei, Clau -
diu Ke[eru s` fie
v~n dut sau \m -
pru mutat (deo -
camdat` nu se
cunoa[te ex act)
\n Qatar. Chemat
recent la echipa
repre zentativ`
pentru pe nibilul
[i inu tilul stagiu
de preg` tire din
Turcia, juc`torul a plecat luni la Doha,
acolo unde era a[teptat s` semneze cu
Al Gharrafa, echip` care ocup` momen-
tan locul 7 din 14 \n prima lig` qatarez`.
De[i ini]ial era vorba despre o mutare
definitiv`, p~n` la urma pare a fi vorba
doar despre un împrumut.

Conform unor informa]ii, Al Gha -
rafa îl va împrumuta pentru [ase luni pe
Ke[eru contra sumei de 500.000 de
euro. În var`, dac` atacantul va con -
firma, atunci arabii vor mai pl`ti Stelei
înc` 1,5 milioane de euro. În cele [ase
luni în Qatar Stars League, juc`torul

va încasa 300.000 de euro, adic` un
salariu lunar de 50.000 de euro. 

Ini]ial, Steaua ar fi încasat 2,7 mi -
lioane de euro pentru transferul defini -
tiv al atacantului în Qatar, iar acum va
ajunge la doar 2 milioane [i doar dac`
Al Gharrafa \l va cump`ra definitiv.

Continu` exportul
de carne \n Golf

LICITA}II

Consiliul Local al comunei Dume[ti, jude]ul
Ia[i, cod fiscal 4540585, tel./ fax 0232/322020,
persoana de contact Cocoveica Mihai, orga-
nizeaz` licita]ie deschis` pentru vânzarea
urm`toarelor suprafe]e de teren din dome-
niul privat, situate în extravilanul comunei
Dume[ti, jude]ul Ia[i în Tarlaua 30 Parcela
452/11/1: -Lot 1, în suprafa]a de 1 ha, având nr.
cadastral 62185; -Lot 2, în suprafa]a de 1 ha,
având nr. cadastral 62186; -Lot 3, în suprafa]a
de 5500 mp, având nr. cadastral 62187. Docu-
menta]ia necesar` particip`rii la licita]ie se
poate ob]ine de la sediul Prim`riei comunei
Dume[ti, jude]ul Iasi, începând cu data de
17.02.2015. -Data limit` de solicitare  a
clarific`rilor este 16.03.2015; -Data limit` de
depunere a ofertelor este 20.03.2015, ora 12; -
{edin]a public` de deschidere a ofertelor se
va desf`[ura în ziua de 20.03.2015, ora 13,  în
cadrul Prim`riei Dume[ti, Jude]ul Ia[i.

SC Rovit SA societate aflat` \n reorganizare ju-
diciar`, prin administrator judiciar, anun]`
v~nzarea la licita]ie public` bunurilor ce se
afl` \n patrimoniul debitoarei, astfel cum
sunt identificate \n rapoartele de evaluare
\ncuviin]ate de Adunarea Creditorilor din
22.01.2015, ce privesc o serie de bunuri mobile
[i Ferma 9 – compus` din construc]ii [i teren
intravilan aferent din Urla]i, loc. Valea Mielor,
jud. Prahova. Licita]ia public` are loc \n baza
hot`r~rii Adun`rii Creditorilor din 22.01.2015
[i a regulamentului de participare la licita]ie.
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 25%
din pre]ul stabilit \n rapoartele de evaluare.
{edin]ele de licita]ii vor avea loc pe data de:
20.02.2015, 23.02.2015, 24.02.2015, 25.02.2015,
26.02.2015, 26.02.2015, 02.03.2015, 03.03.2015,
04.03.2015  [i 05.03.2015 orele 12.00, la sediul
administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Rela]ii
suplimentare sediul administratorului judi-
ciar c~t [i la telefon 0344-104.525.

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

Suceava. Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr.
înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 21396847 / 2014. Nr. 151431din
04.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. Anul 2015 luna februarie ziua
26. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` în ziua de 26,
luna februarie orele 10.00, anul 2015 în local-
itatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri imo-
bile, proprietate a debitorului SC M.G. Con-
struct & Pomigarom SRL, cu domiciliul fiscal
în R`d`u]i, str. Volov`]ului, nr. 83, ap. 16, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` RO
21396847: - teren în suprafa]` de 1.643 mp cu
depozit materiale de 182 mp din comuna
Marginea, Carte funciar` 3000-C1/ R`dau]i,
nr. cadastral top 2831/7, pre] de pornire al
licita]iei: 166.758 lei (exclusiv TVA) *; *) cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pen-
tru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare este 24%. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: BCR S.A. -
Ipotec`; AJFP Suceava – Colectare Contribua-
bili Mijlocii Suceava – Proces - verbal
sechestru bunuri imobile nr. 152566 /
04.03.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, pân` la termenul de vânzare prin
licita]ie, respectiv, pân` în ziua precedent`
termenului de vânzare; oferte de cump`rare,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrul Comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis`

de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante fa]` de ace[tia (respectiv obliga]ii
fa]` de bugetul general consolidat al statului
[i fa]` de bugetele locale), urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 - 173 din O.G. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0230/ 521358, int. 717.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava. Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr.
înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare
silit` nr. 21396847/2014. Nr. 151430 din
27.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015 luna februarie ziua
27. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` în ziua de 27,
luna februarie, orele 10.00, anul 2015, în local-
itatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor
vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mo-
bile, proprietate a debitorului SC M. G. Con-
struct & Pomigarom SRL, cu domiciliul fiscal
în R`d`u]i, str. Volov`]ului, nr. 83, ap. 16, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` RO
21396847: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`: (se vor indica drepturile reale
[i privilegiile care greveaz` bunurile, dac`
este cazul), Pre]ul de evaluare sau de pornire
al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit *). Mercedes Benz Sprinter –

2001 WDB9056231R247316, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 11.680 lei ,
24%; Volkswagen Polo – 2002
WVWZZZ9NZ2DO45499, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 6.470 lei,
24%; Mercedes Benz Atego – 2006
WDB9700781L149338, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 49.429 lei,
24%; Mitsubishi Canter – 2007,
TYBFE85BH6DU13504, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 22.963 lei,
24%; Renault Megane 1.5 DCI / 2008
VF1LMSFB539483707, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 12.368 lei,
24%; Renault Megane 1.5 DCI / 2007
VF1LMSFB538662185, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 10.257 lei,
24%; Daewoo Matiz 2007
UU6MF48417D107563, Proces - verbal de
sechestru bunuri mobile nr. 152567/
04.03.2014, emis de AJFP Suceava, 3.190 lei,
24%. *) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prev`zute de
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, pân` la termenul de vânzare sau, în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezen-
tînd 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus

în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie
la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile
art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/
521.358, int. 717.

PIERDERI

Pierdut Atestat transport marf` [i card
tahograf, pe numele Iona[cu Ion, domiciliat
în comuna Ungheni, jud. Arge[, eliberate de
A.R.R. Arge[. Se declar` nule. 

Pierdut nr. ordine 016329 model cas` de mar-
cat SAPEL Shop, Sensiblu Victoriei 1. Pierdut
nr. ordine 045271 model cas` de marcat SAPEL
Shop, Sensiblu Medicover. Pierdut nr. ordine
502838 model cas` de marcat SAPEL Shop HT
238, Sensiblu Br`tianu.

Subsemnatul Rotariu Nicolaie Mircea în cali-
tate de reprezentant al SC AMSIT Grup SRL,
C.U.I. RO 15101607, jud. Ia[i, public pierderea
originalelor urm`toarelor documente: 1.
Acord unic nr. 192/12.05.2005; 2. Certificat ur-
banism nr. 2088/14.06.2004; 3. Autoriza]ie de
construc]ie nr. 558/02.06.2005; 4. Proces ver-
bal recep]ie final` nr. 150/20.07.2006; 5. Pro-
ces verbal nr. 5352/05.04.2005; 6. Aviz
autoriza]ie construc]ie nr. 264/11.04.2005; 7.
Proiect P.A.C. con]inând 16 file. Se declar`
nule.
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