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OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabricarea
de prototipuri, machete [i matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini
sau materiale compozite, cu prec`dere în industria auto. C`ut`m
persoan`, femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa con-
tact@prototechnology.ro. 

SC Floarea International SRL cu sediul în Bucure[ti, Sectorul 1, str.
Londra, nr.34, Cl`direa Principal` (corp A), etaj 1, camera nr.4, anga-
jeaz` pe urm`toarele posturi vacante, pentru punctul de lucru din
localitatea }`nd`rei, str. Teilor, nr.51, jude]ul Ialomi]a, concursul va
avea loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, în data de 21.01.2015 orele
11.00: 1. {ef Sec]ie Industrie Extractiv`. Condi]ii: -Studii universitare
de licen]` absolvite cu diplo m`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie minim` de
vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; -Cuno[tin]e op-
erare PC -nivel avansat. Rela]ii despre [i în leg`tur` cu acest post
la num`rul de telefon: 0743.555.018, iar depunerea CV-urile se va
face la urmatoarea adres` de email: floarea.intl@transoilcorp.com,
m.nicolae@transoilcorp.com.

Muzeul Civiliza]iei Dacice [i Romane organizeaz` la sediul s`u din
loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pen-
tru ocuparea urm`toarelor posturi vacante de execu]ie contrac-
tuale: 1. Muncitor calificat -  studii medii, treapta I, norm` întreag`,
perioad` nedeterminat` în cadrul Serviciului Resurse Umane,
Salarizare, Informatic`, Administrativ – 1 post; concursul va avea
loc în data de 10.02.2015, ora 09:00 - proba scris` [i în data de
16.02.2015, ora 09:00 – interviul, la sediul institu]iei. 2. Analist -
studii superioare de specialitate, grad II, norm` întreag`, perioad`
nedeterminat` în cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, In-
formatic`, Administrativ – 1 post; concursul va avea loc în data de
11.02.2015, ora 09:00 - proba scris` [i proba practic` în data de
17.02.2015, ora 09:00 – interviul, la sediul institu]iei. 3. Consilier Ju-
ridic - studii superioare de specialitate, debutant, norm` întreag`,
perioad` nedeterminat`; concursul va avea loc în data de
12.02.2015, ora 09:00 - proba scris` [i în data de 18.02.2015, ora
09:00 – interviul, la sediul institu]iei. Dosarele de participare la
concurs vor fi depuse pân` la data de 02.02.2015 ora 14:00 la sediul
institu]iei, biroul Resurse Umane. Persoan` de contact: Popescu
Adriana, tel/fax 0254/216750/212200, int. 23.

CITA}II
Ionescu Mihai citez pe Fugaru Elena Manuela, cu ultimul domi-
ciliu necunoscut în dosar partaj bunuri comune nr. 566/288/2013
la Judec`toria Cluj-Napoca pentru termenul din 29 ianuarie 2015.

Numita Nicolae Petru]a Corina cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Albe[ti- Paleologu, sat Albe[ti- Paleologu nr.562, jude]ul
Prahova, este citat` la Judec`toria Ploie[ti pe data de vineri,
27.02.2015, ora 8:30, completul CIV20, sala5, în calitate de pârât` în
dosarul civil 5722/281/2014, având ca obiect preten]ii, reclamant`
fiind SC Medical Express SRL.

Se citeaz` Vîlcu Gabriela, prin reprezentant legal Vîlcu Claudia, s`
se prezinte în data de 23.01.2015, la Judec`toria Pite[ti, Arge[, în
Dosar nr. 5375/280/2011, în vederea dezbaterii succesiunii defunc-
tului Vîlcu Traian.

Numita Lucaciu Paula Violeta cu ultimul domiciliu cunoscut în
Cîmpia Turzii, str.Ghe.Bari]iu, nr.36, ap. 19, este chemat` în calitate
de pârât` în Dosarul nr.5540/328/2014, aflat pe rolul Judec`toriei
Turda în data de 05.02.2015, ora 08.30, Sala 1,  în proces cu Mu-
nicipiul Câmpia Turzii, pentru fond- înlocuirea amenzii cu
sanc]iunea oblig`rii contravenientului la prestarea unei activit`]i
în folosul comunit`]ii.

Numita Horna Ana Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în Cîmpia
Turzii, str. N.Titulescu, nr.106, este chemat` în calitate de pârât` în
Dosarul nr.6038/328/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Turda în data
de 10.02.2015, ora 08.30, Sala 1, în proces cu Municipiul Câmpia

Turzii, pentru fond- înlocuirea amenzii cu sanc]iunea oblig`rii con-
travenientului la prestarea unei activit`]i în folosul comunit`]ii.

Se citeaz` pârâta Pantilie Mona Maria, în dosarul
nr.11383/280/2014, aflat pe rolul Judec`toriei Pite[ti, cu termen la
26.01.2015, având ca obiect obliga]ia de a face.

Karasinan Soydan, Karasinan Guler, Karasinan Firdes, cu domiciliul
necunoscut, sunt cita]i la Judec`toria Cluj-Napoca, mar]i, 03 feb-
ruarie 2015, ora-08.00, Complet:ul C17 NCPC, camera 169, în cali-
tate de pârâ]i în dosarul civil nr.12504/211/2014, având ca obiect:
presta]ie tabular`, reclamant Karasinan Elisabeta 

Guzu Claudia Gianina Oana, reclamant` \n dosar nr.
2962/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud, cheam` \n judecat` p~r~]ii
Guzu Flore [I Guzu Ileana, pentru data de 25 februarie 2015.

Calita Constantin, domiciliat în com. Merei, sat Lipia, jud.Buz`u,
este citat la Judec`toria Buz`u pentru data de 11.03.2015, orele
9.00, în calitate de pârât, în dosarul nr.26615/200/2014, având ca
obiect stabilire locuin]` minori [i pensie.

SC Petrila [i Craciun S.N.C. cu ultimul sediu cunoscut în Ia[i, str.
Trec`toarea Paun, nr.11, Jud. Ia[i, J22/2470/1992, CUI: 5684007, este
chemat` în judecat` în calitate de debitor, pe data de 12.03.2015,
ora 09:00, la Tribunalul Ia[i, str. Elena Doamna, nr.1A, jud. Ia[i, cam-
era Sala II, et.II Complet com.S1 fal, în proces cu S.C.P. Casa De Insol-
ven]` Homoranu SPRL în calitate de reclamant, în dosarul nr.
2040/99/2014, având ca obiect procedura insolven]ei.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie.  Copacin-
schi Robert- Valdemare, cu domiciliul cunoscut în Ia[i, {os. Arcu, nr.
29, bl. L18, et. 2, ap. 3, jud. Ia[i este chemat la Tribunalul Ia[i, Sectia
a II- a Civil`- Faliment,  str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în ziua de
26.03.2015, Sala II, et. II, com. S1 fal, ora 09.00, în dosarul nr.
1820/99/2009/a1, în calitate de pârât pentru angajarea r`spun-
derii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 în proces cu Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în
calitate de creditor.

Sturzu Iulian cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna Ro[iile,
satul Române[ti, Jud. Vâlcea, este informat c` are calitatea de pârât
în dosarul nr. 796/186/2014, reexaminare sanc]iune
contraven]ional`, ce se afl` pe rolul Judec`toriei B`lce[ti, Jud. Vâl-
cea, în proces cu SC Pie]e Prest SA, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Emil
Avr`mescu, nr. 3, Jud. Vâlcea, reclamant, cu termen de judecat` în
data de 21.01.2015.

DIVERSE
Câ[tig`toarea tombolei C&A Customer Experience, în urma ex-
tragerii din luna Decembrie 2014, premiu ce const` într-un voucher
în valoare de 2.000RON, este dna Florentina Vlad.

SC Celpi SA titular al proiectului Desfiin]are/ demolare construc]ii
existente Lot 1 în incinta Celpi SA, anun]` publicul interesat aupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare de c`tre A.P.M. Bucure[ti, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pen-
tru proiectul Desfiin]are/ demolare construc]ii existente Lot 1 în
incinta CELPI S.A. Propus a fi amplasat în Bucure[ti, drumul Berce-
narului nr.1, sector 4. 1. Proiectul deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucure[ti
din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în zilele de luni pân` vineri,
între orele 9:00-12:00, precum [i la urm`toarea adres` de internet:
www.apmb.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ ob-
serva]ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data public`rii prezentului anun], pân` la data de 23.01.2015.

SC SGUP SRL, Ploie[ti cu sediul \n Str. V`leni nr. 32, convoac` con-
cesionarii sau mo[tenitorii legali ai acestora, pentru l`murirea
situa]iei juridice a locurilor men]ionate din: Cimitirul Bolovani:
Gabia Gheorghe – Ploie[ti, Str. Diana, bl. 39, ap. 63, jud. Prahova, loc
nr. 6A, parcela 1, clasa I. |n cazul neprezent`rii p~n` la data de
01.02.2015 pentru clarificarea situa]iei juridice asupra locurilor de
\nhumare mai sus men]ionate, dreptul de concesiune \nceteaz` de
drept.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii Tocaci Sorin [i Tocaci Floarea
domicilia]i \n ora[ul S\ngeorz-B`i, Str. Stejarului, bloc B1, scara A, ap.
15, jud. Bistri]a N`s`ud, \n dosar nr. 2068/265/2014 al Judec`toriei
N`s`ud, a solicitat a se constata dob~ndirea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune de c`tre defunctul {orec`u Maxim [i so]ia
{orec`u Maria, asupra suprafe]ei de 86 mp, \nscris` \n cf 27985 nr.
Top 11187 si cf 27984 nr top 1206 S\ngeorz-B`i. Aducem la
cuno[tin]a persoanelor interesate, faptul c` au posibilitatea legal`
de a formula opozi]ie, \n termen de 6 luni de la emiterea prezen-
tei, \n caz contrar instant]a va trece la judecarea cauzei. Emis`, \n
baza \ncheierii din data de 18 decembrie 2014.

ADUNåRI GENERALE
Administratorul SC Adama Construct Trading SRL [i SC Automo-
tive DistrubutiON SRL convoac` AGA în data de 16.02.2015 ora
14:00 în comuna Berceni sat Moara Nou` nr.127A jude]ul Prahova.

Convocator: Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al societ`]ii
comerciale SC Tubal– Com SA, persoan` juridic` român`, cod unic
de înregistrare 15086787, înmatriculat` în Registrul Comer]ului sub
nr. J40/13056/2002, cu sediul în Bucure[ti- Sector 5, Str. Înclinat` nr.
129, covoac` adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor Societ`]ii
la data de 16 Februarie 2015, ora 10.00, la sediul societ`]ii din Bu-
cure[ti- Sector 5, Str. Înclinat` nr. 129, pentru to]i ac]ionarii înregis-
tra]i în Registrul Ac]ionarilor, ]inut de Depozitarul Central SA, la
data de 16 Februarie 2015. Ordinea de zi a adun`rii ordinare va fi
urm`toarea: 1. Reevaluarea patrimoniului societ`]ii la data de
31.12.2014. Ac]ionarii persoane juridice sunt ruga]i s` depun`
procuri speciale pentru reprezentan]ii lor la aceast` adunare, pân`
cel târziu în data adun`rii, la registratura societ`]ii. Formularele
de procuri speciale pot fi procurate de la sediul Societ`]ii.
Ac]ionarii persoane fizice care doresc s` fie reprezenta]i prin man-
datari în adunare, sunt ruga]i s` completeze procuri speciale de
reprezentare ce vor fi puse la dispozi]ia acestora începând cu data
de 02 februarie 2015 la sediul Societ`]ii. În cazul în care adunarea
nu se va putea ]ine la prima convocare, a doua convocare este pen-
tru data de 17 Februarie 2015, la ora 10.00, în acela[i loc, respectiv
sediul societ`]ii din Bucure[ti- Sector 5, Str. Înclinat` nr. 129.
Prezenta convocare se face în conformitate cu dispozi]iile legale
prev`zute de art. 117 [i urm`toarele din Legea 31/1990 (Republi-
cat`) [i de Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. Bucure[ti, 14 Ian-
uarie 2015. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Ing. Ghita
Gheorghe.

Convocator: Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al societ`]ii
comerciale SC Tubal– Metalica SA, persoan` juridic` român`, cod
unic de înregistrare 15086795, înmatriculat` în Registrul
Comer]ului sub nr. J40/13055/2002, cu sediul în Bucure[ti- Sector
5, Str. Înclinat` nr. 129, covoac` adunarea general` ordinar` a
ac]ionarilor Societ`]ii la data de 16 Februarie 2015, ora 11.00, la
sediul societ`]ii din Bucure[ti- Sector 5, Str. Înclinat` nr. 129, pentru
to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor, ]inut de Depoz-
itarul Central SA, la data de 16 Februarie 2015. Ordinea de zi a
adun`rii ordinare va fi urm`toarea: 1. Reevaluarea patrimoniului
societatii la data de 31.12.2014. Ac]ionarii persoane juridice sunt
ruga]i s` depun` procuri speciale pentru reprezentan]ii lor la
aceast` adunare, pân` cel târziu în data adun`rii, la registratura so-
ciet`]ii. Formularele de procuri speciale pot fi procurate de la sediul
Societ`]ii. Ac]ionarii persoane fizice care doresc s` fie reprezenta]i
prin mandatari în adunare, sunt ruga]i s` completeze procuri spe-
ciale de reprezentare ce vor fi puse la dispozi]ia acestora începând
cu data de 02 februarie 2015 la sediul Societ`]ii. În cazul în care
adunarea nu se va putea ]ine la prima convocare, a doua convo-
care este pentru data de 17 Februarie 2015, la ora 11.00, în acela[i

loc, respectiv sediul societ`]ii din Bucure[ti- Sector 5, Str. Înclinat`
nr. 129. Prezenta convocare se face în conformitate cu dispozi]iile
legale prev`zute de art. 117 [i urm`toarele din Legea 31/1990 (Re-
publicat`) [i de Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. Bucure[ti, 14
Ianuarie 2015. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Ing Ghita
Gheorghe.

Pre[edintele Consiliului de administra]ie al societ`]ii Athenee
Palace SA, societate pe ac]iuni român` cu sediul în Bucure[ti, B-
dul Poligrafiei nr.1C, Cl`dire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr.10,
num`r de ordine în  Registrul Comer]ului Bucure[ti J40/612/1991,
C.U.I. RO 1569250, convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor la data de 19 februarie 2015, ora 10,00, în Bucure[ti, B-
dul Poligrafiei nr.1C, Cl`dire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sec-
tor 1, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionarilor, la
sfâr[itul zilei de 05 februarie 2015, cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Aprobarea efectu`rii de c`tre societate a demersurilor legale nece-
sare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de
Societatea Athenee Palace SA. pe o pia]` reglementat` sau a tran-
zac]ion`rii acestora în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare. Prezentarea raportului Consiliului de Administra]ie
cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o
pia]` reglementat`, respectiv a tranzac]ion`rii în cadrul unui sis-
tem alternativ de tranzac]ionare, precum [i cu privire la pie]ele re-
glementate [i sistemele alternative de tranzac]ionare pe care pot
fi tranzac]ionate ac]iunile societ`]ii; 2. Aprobarea modalit`]ii de re-
tragere din societate a ac]ionarilor, în cazul în care nu se aprob`
nicio propunere de la primul punct al ordinii de zi; 3. Mandatarea
unei persoane care sa semneze hot`rârea A.G.E.A. [i a unei per-
soane care s` întreprind` demersurile de înregistrare [i publicare
la O.N.R.C. Bucure[ti; 4. Aprobarea datei de 06 martie 2015, ca dat`
de înregistrare asupra c`reia se r`sfrâng hot`rârile adun`rii gen-
erale extraordinare a ac]ionarilor. În cazul în care nu sunt îndepli-
nite condi]iile legale de desf`[urare a adun`rii generale
extraordinare a ac]ionarilor, a doua adunare general` extraordi-
nar` este convocat` pentru data de 20 februarie 2015, în acela[i
loc, la ora 10,00, cu aceea[i ordine de zi. Accesul ac]ionarilor în-
drept`]i]i s` participe la adunarea general` extraordinar`  este
permis prin simpla prob` a identit`]ii acestora, cu actul de identi-
tate, f`cut` în cazul ac]ionarilor persoane fizice, iar în cazul per-
soanelor juridice sau a reprezentan]ilor ac]ionarilor persoane
fizice, cu împuternicire dat` persoanei fizice care le reprezint`, în
limba român`. La adunare au drept s` participe [i s` voteze to]i
ac]ionarii societ`]ii înregistra]i la sfâr[itul zilei de 05.02.2015, în
Registrul Ac]ionarilor, gestionat de Depozitarul Central S.A., care
este data de referin]` a adun`rii convocate. Ac]ionarii pot partic-
ipa la AGA extraordinar`, personal sau prin reprezentan]i, în
condi]iile prev`zute de art.243 alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind
pia]a de capital. Reprezentarea ac]ionarilor se va putea face [i prin
alte persoane decât ac]ionarii, cu excep]ia administratorilor, pe
baz` de procur` special`, conform art.243 alin.3 din Legea nr.
297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate în condi]iile stabilite
de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi ob]inut
de la sediul societ`]ii. Procura special` se va întocmi în trei exem-
plare originale (unul pentru ac]ionar, unul pentru reprezentant [i
unul pentru emitent). Dup` semnare, exemplarul pentru emitent,
înso]it de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis
spre înregistrare societ`]ii pân` la data de 18.02.2015, orele 16:00,
acesta putând fi trimis [i prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin
email la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul
ac]ionarului fiind obligat ca la data Adun`rii Generale  Extraor-
dinare a Ac]ionarilor, s` aib` asupra sa procura în original. Unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând individual sau împreun` cel
pu]in 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe
ordinea de zi a AGA extraordinar`, inclusiv pân` la data de
03.02.2015, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justifi-
care sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare de c`tre
AGA extraordinar`. Deasemenea, unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând individual sau împreun` cel pu]in 5% din capitalul
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social au dreptul de a propune proiect de hot`râre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pân`
la data de 03.02.2015. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze con-
siliului de administra]ie întreb`ri în scris înaintea datei de
desf`[urare a adun`rii generale, privind punctele de pe ordinea
de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Orice
ac]ionar are garantat exerci]iul liber al drepturilor sale conform
prevederilor legale aplicabile [i ale Statutului societ`]ii. Începând
cu data de 20.01.2015, procurile speciale, documentele [i materi-
alele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de
zi a AGA extraordinare, proiectele de hot`râri precum [i orice alte
informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la sediul  societ`]ii, între
orele 9-17, [i la tel. 0212021199. Athenee Palace SA Prin: Copos
Alexandra– Pre[edinte al Consiliului de administra]ie.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC Comnord SA, persoan`
juridic` român`, având Cod Unic de Înregistrare 1590368, atribut
fiscal RO [i num`r de Ordine la Registrul Comer]ului J40/493/1991,
cu sediul în Bucuresti, Calea Grivi]ei nr.136, sector 1, în temeiul
prevederilor Actului constitutiv al societ`]ii [i prevederilor Legii
nr. 31/1990 republicat`, Convoac` Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor societ`]ii pentru data de 19.02.2015, ora 10.00.
{edin]a Adun`rii Generale Extraordinar` a Ac]ionarilor va avea loc
la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr.136, sector 1. La
Adunarea General` Extraordinar` sunt invita]i s` participe to]i
ac]ionarii afla]i în eviden]a Registrului Ac]ionarilor [i Registrului de
Ac]iuni la data de 13.02.2015. Pe ordinea de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare, sunt înscrise urm`toarele probleme: 1. Dezbaterea
de catre ac]ionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de
func]ionarea Pie]ei RASDAQ [i luarea unei decizii cu privire la efec-
tuarea de c`tre societate a demersurilor legale necesare în ved-
erea admiterii la tranzac]ionare a actiunilor emise de c`tre
societate pe o pia]a regementat`  sau tranzac]ion`rii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare fie retragerea de
la tranzac]ionare conform Legii nr. 297/2004 [i Legii nr. 151/2014. 2.
Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare, conform art.
238 din Legea nr.297/2004. În situa]ia în care Adunarea General`
nu va putea delibera [i vota în mod valabil o a doua Adunare Gen-
eral` Extraordinar` este convocat` pentru ziua de 20.02.2015, la
ora 10.00, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi. Dup` publicarea
convoc`rii, ac]ionarii reprezentând, individual sau împreun`, cel
pu]in 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adun`rilor generale, în termen de cel
mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii, 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`; [i b) de a prezenta
proiecte de hot`râre, în termen de 15 zile de la data public`rii con-
voc`rii, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adun`rii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice). Se precizeaz` c` ac]ionarii ce vor fi împiedica]i de an-
umite împrejur`ri s` participe la Adunarea General` vor putea
mandata, în conformitate cu art.25 din Legea 31/1990 republicat`
[i Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 [i 6/2009, printr-o procur` spe-
cial` o ter]` persoan` care s` participe [i s` voteze în numele lor

[i pentru ei, în Adunarea General`, în condi]iile legii. Procurile spe-
ciale pot fi ridicate de la sediul societ`]ii începând cu data
convoc`rii [i vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adun`rii
pân` cel târziu la data de 17.02.2015. Procurile speciale vor putea fi
transmise spre înregistrare [i pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul ac]ionarului fiind obligat ca la data adun`rii gen-
erale s` aib` asupra sa procura în original. Ac]ionarii au dreptul
s` formuleze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale în condi]iile art. 13 din Regulamentul CNVM
6/2009, dup` ce ac]ionarii vor fi identifica]i sau dac` buna
desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor generale precum [i prote-
jarea confiden]ialit`]ii [i a intereselor comerciale a societ`]ii, per-
mite acest lucru. Documentele privind problemele incluse în
ordinea de zi a Adun`rii Generale pot fi consultate la sediul so-
ciet`]ii sau pe pagina de internet www.comnord.ro, începând cu
data convoc`rii. Documentele aferente [edin]elor, inclusiv prop-
unerile de hot`râre [i procurile speciale pot fi ob]inute de la dna.
Alina [tefan– tel. 021/2066800. Se propune ca data de înregis-
trare, conform art.238 din Legea nr. 297/2004, data de 10.03.2015.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Comnord SA,
Oleana Negoita.

Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor Societ`]ii
Comerciale Vitrometan SA Media[ din data de 16.01.2015.
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor societ`]ii Vit-
rometan SA cu sediul în Municipiul Media[, Str. {os. Sibiului, nr.
31-33, Jude]ul Sibiu, înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului
Sibiu sub nr. J32/8/1991, având cod fiscal nr. RO 803786, convocat`
în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comer-
ciale, republicat`, [i a dispozi]iilor din Actul Constitutiv al Societ`]ii,
adopt` ast`zi, în [edin]a din data de 16.01.2015 (prima convocare),
care a avut loc la sediul societ`]ii, la care au participat ac]ionari
de]inând un num`r total de 463.440 ac]iuni, din totalul de
1.343.741 ac]iuni, reprezentând un procent de 34,49% din valoarea
total` a capitalului social, urm`toarea: hot`r~re 1. Nu se aprob`
efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o pia]` regle-
mentat`, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind pia]a de
capital, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i a
reglement`rilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiar`.
Aceast` hot`râre a fost adoptat` în urm`toarele condi]ii de vot:
Voturi valabile: 463440; Procent Capital social: 34.49%; Voturi
“Pentru”: 0; Voturi “Împotriv`”: 463440; Ab]ineri: 0. 2. Nu se
aprob` efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admi-
terii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare, în baza prevederilor Legii nr.
297/2004 privind pia]a de capital, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i a reglement`rilor emise de Autoritatea de Supraveg-
here Financiar`. Aceast` hot`râre a fost adoptat` în urm`toarele
condi]ii de vot: Voturi valabile: 463440; Procent Capital social:
34.49 %; Voturi “Pentru”: 0; Voturi “Împotriv`”: 463440; Ab]ineri:
0.  3. Se aprob` data de 06.02.2015 ca dat` de înregistrare pentru
identificarea a]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârilor Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor [i a
datei de 05.02.2015 ca dat` “ex-date”. Aceast` hot`râre a fost adop-

tat` în urm`toarele condi]ii de vot: Voturi valabile: 463440; Pro-
cent Capital social: 34.49 %; Voturi “Pentru”: 463440; Voturi “Îm-
potriv`”: 0. Ab]ineri: 0. 4. Se aprob` mandatarea d-nei Vaidacu]an
Elisabeta, director general al SC Vitrometan SA, pentru a îndeplini
procedurile legale de înregistrare [i publicare a hot`rârilor
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor [i ducerea la în-
deplinire a acestora.  Aceast` hot`râre a fost adoptat` în
urm`toarele condi]ii de vot: Voturi valabile: 463440; Procent Cap-
ital social: 34.49 %; Voturi “Pentru”: 463440; Voturi “Împotriv`”: 0;
Ab]ineri: 0. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Max Monibi

LICITA}II
A.N.S.R.-Filiala Timi[oara organizeaz` selec]ie de oferte pentru
achizi]ie de echipament medical: videootoscop, audiometru, im-
pedantmetru. Data limit` de depunere a ofertelor: 28.01.2015, ora
14.00. Selec]ia de oferte va avea loc în 29.01.2015, ora 09.00 la
sediul filialei Str.C.I.Neculce, nr.1, Timi[oara. Informa]iile [i docu-
mentele la tel: 0729.135.000, fax: 0356.006.162,
filialatm_birou@yahoo.com.

Private Liquidation Group IPURL, numit` lichidator în dosarul nr.
8172/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe deb-
itoarea SC Bellini Construc]ii SRL, CUI: RO14790856 scoate la vân-
zare prin licita]ie public`: Construc]ie si teren aferent (Terenul
aferent 9.000 mp, Showroom S.util` desf`[urata 1.193 mp, {opron
S.Construit` 438 mp, Hal` depozit – S.util` 832 mp.) Pre]ul de
pornire: 1.800.000 EUR + TVA. Licita]ia va avea loc în 28.01.2015
ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia în data de 04.02.2015 la
aceea[i or`. Licitantul trebuie s` achizi]ioneze un caiet de sarcini
privind bunurile imobile supuse prezentei licita]ii, contra sumei
de 500 RON +TVA, ce va cuprinde [i regulamentul de vânzare. Lic-
itantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o cerere de par-
ticipare la licita]ie, inclus` în caietul de sarcini, cu cel pu]in trei zile
înainte de termenul licita]iei stabilit prin anun]ul public. Informa]ii
tel: 0359463661 fax: 0359463662.

Partium Insolvency IPURL, numit` lichidator în dosarul nr.
11662/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe deb-
itoarea SC Macio SRL, CUI: RO18455854 scoate la vânzare prin
licita]ie public`: Terenuri agricole (Proprietatea este compus` din
3  parcele de teren având o suprafa]` total` de 11.846 mp) situate
în Sat Betfia, Jude]ul Bihor pre]ul de pornire fiind: 58.360,00 EUR.
Teren intravilan (Proprietatea este compus` dintr-o parcel` de
teren având suprafa]a de 1185 mp.) situate în Str. Camil Petrescu Fn,
Oradea  pre]ul de pornire fiind: 24.000,00 EUR + TVA. Teren intrav-
ilan (Proprietatea este compus` de 3 parcele de teren având
suprafa]a total` de 6102 mp) situate în Str. F`cliei Fn, Oradea pre]ul
de pornire fiind: 381.400,00 EUR + TVA. Teren cu hal` (hal` cu
suprafa]a construit` de 1257 mp [i terenul aferent în suprafa]` de

4338 mp) situate în O[orhei, Jude]ul Bihor, pre]ul de pornire fiind:
241.600,00 EUR.+ TVA. Licita]ia va avea loc în 28.01.2015 ora 11:00
la sediul adresa din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereu[it` licita]ia se reia în data de 04.02.2015 respectiv 11.02.2015
la aceea[i or`. Licitantul trebuie s` achizi]ioneze un caiet de sarcini
privind bunurile imobile supuse prezentei licita]ii, contra sumei
de 500 RON +TVA, ce va cuprinde [i regulamentul de vânzare. Lic-
itantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o cerere de par-
ticipare la licita]ie, inclus` în caietul de sarcini, cu cel pu]in trei zile
înainte de termenul licita]iei stabilit prin anun]ul public. Informa]ii
tel:0359463661 fax: 0359463662.

Regia Autonom` “Administra]ia Patrimoniului Protocolului de
Stat” anun]` licita]ie deschis` cu strigare conform oug 101/2011,
modificat` [i completat` de OUG 15/2013, în vederea vânz`rii unui
imobil, dup` cum urmeaz`: Licita]ie deschis` cu strigare la data de
04.02.2015 – ora 12, la sediul SAA Scrovi[tea - [oseaua Bucure[ti-
Ploie[ti Km 32, Localitatea Ciolpani, Comuna Ciolpani, jude]ul Ilfov,
pentru vânzarea urm`torului  imobil: Vila 11 - constructie S+P+E+M
cu aria util` de 1702,60 mp, aria desf`[urat` de 2.085,13 mp si
cl`dire anex` (Au 48,55mp), cl`dire administrativ`+garaj (Au
183,93 mp), cl`dire birouri (Au 58,41mp), cu terenul aferent de
27.412,60 mp, din str.Nuf`rul nr.15H, comuna Snagov, jude]ul Ilfov
(prima  licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 3.018.900 Euro (la care se
adaug` TVA). Informa]ii  privind dosarul de prezentare, garan]ia [i
taxa de participare a licita]iei se ob]in de la Mihai Dragu, telefon:
021/315.91.07; 0728/220.615. Data [i ora limit` de înscriere la
licita]ie: 02.02.2015 ora 12.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a, tel 0241- 251828,
fax 0241-251744 organizeaz` \n data de 09.02.2015, la sediul din
strada Mare nr.170, licita]ie public` deschis` cu strigare, \n vederea
concesion`rii urm`toarelor suprafe]e de teren, ce fac parte din
domeniul privat al comunei Lumina: 1. Teren \n suprafa]` de
1641mp situat \n Com. Lumina, str. Mare nr.1 Bis - cu destina]ia  ac-
tivitate comercial`. Licitatia se va desf`sur` \n data de 09.02.2015
ora 10 la sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare, nr.170.
Achizi]ionarea caietului de sarcini se face de la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina la pre]ul de 400 lei, \ncep~nd cu data de 20.01.2015.
Garan]ia de participare la licita]ie este \n cuantum de  100 lei. Taxa
de participare la licitatie este de 250 de lei. 2. Teren \n suprafa]`
de 300 mp situat \n Com. Lumina, str. Decebal nr.28- cu destina]ia
construc]ie locuin]`. Licita]ia se va desf`[ura \n data de  09.02.2015
ora 11 la sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada Mare, nr.170.
Achizi]ionarea caietului de sarcini [i documenta]ie se face de la
sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul de 400 lei, \ncep~nd
cu data de 20.01.2015. Garan]ia de participare la licita]ie este  in
cuantum de 100 lei. Taxa de participare la licita]ie este de 250 de
lei. Data limit` de depunere a documentelor solicitate este
09.02.2015 ora 9, la sediul Prim`riei Comunei Lumina, Jud. Con-
stanta, str. Mare nr. 170. Documente necesare pentru participarea
la licita]ie: -documentele de eligibilitate - \n plic \nchis  conform
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specifica]iilor din caietul de sarcini; -dovada achit`rii  caietului de
sarcini; -dovada constituirii garan]iei de participare; -dovada
achit`rii taxei de participare. Informatii suplimentare se pot ob]ine
la nr. de telefon 0241-251.828. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Dosar de exe-
cutare  nr. 15878574 /2014. Nr. 266 /CM /15.01.2015. Anun] privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 28, luna ian-
uarie, orele 12, anul 2015, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie,
nr. 1-3, se vor vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri imo-
bile, proprietate a debitorului SC Artera Blue SRL, cu domiciliul fis-
cal în localitatea One[ti, str. Redului, nr. 101, jude]ul Bac`u, cod de
identificare fiscal` 15878574: a) teren intravilan în suprafa]` de
7.153 m.p. situat în localitatea  Bac`u, str. Pictor Theodor Aman, nr.
FN, jude]ul Bac`u – pre] evaluare/de pornire al licita]iei lei (exclu-
siv TVA**)- 3.113.430 lei. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplic-
abil` pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate
cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este .../scutit de TVA con-
form art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. **) cota de
tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare este
.../scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u -pv sechestru nr. 59215/20.05.2013.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vân-
zare, respectiv: - oferta de cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie;
- dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul
de pornire a licita]iei în contul deschis la Trezoreria operativ` a Mu-
nicipiului Bac`u, beneficiar Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u, CUI 4278523, cont -RO65TREZ0615067XXX013202; -
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certifi-

catul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
- pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus
în limba român`; - pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; - pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe
pa[aport; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zarea [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2) litera 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 obligatoriu audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0234/510015 interior 105 sau 149.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Dosar de exe-
cutare nr. 15878574/2014. Nr. 267/ CM Data 15.01.2015. Anun]ul
privind vânzare bunuri mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fis-
cal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 28, luna ianuarie, anul 2015, ora 12, în local-
itatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1-3, se vor vinde prin licita]ie
public` urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Artera Blue SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea One[ti, str. Redu-
lui, nr. 101, cod de identificare fiscal` 15878574. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegi-
ile care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evaluare sau
de pornire a licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/
scutit *): 1. Autoutilitar` Volkswagen LT 28,2,5 TDI FL nr. înmatricu-
lare BC 48 ART, alb, an fabrica]ie 1997, serie [asiu
W1ZZZ2DZVH011313, serie motor 011042, 10.425 lei; 2. Iveco 29L9, nr.
înmatriculare BC 46 ART, an fabrica]ie 2002, serie [asiu
ZCFC2960105385160, serie motor 3888389, 6.555 lei; 3. Iveco ES1
29L12, nr. înmatriculare BC 44 ART, culoare alb, an fabrica]ie 2003,
serie [asiu ZCFC2980005467677, serie motor 0040839, 10.463 lei;
4. Iveco 29L10, nr. înmatriculare BC 45 ART, culoare alb, an fabrica]ie
2003, serie [asiu WDB6555831K139284, serie motor 10832845,
42.968 lei; 5. Mercedez Benz 2038 SSP, nr. înmatriculare BC 41 ART,
an fabrica]ie 1995, serie [asiu WDB6555831K139284, serie motor
10832845, 76320 lei. Total: 5.910 lei. *) Regimul [i cotele de tax` pe

valoare ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i  în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân`
la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în
ziua precedent` termenului de vânzare, respectiv 27 ianuarie 2015:
- oferta de cump`rare, în cazul vânz`rii la licita]ie; - dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei, în contul  deschis la Trezoreria operativ` a Municipiului
Bac`u, beneficiar Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u, CUI 4278523, cont -RO65TREZ0615067XXX013202; - împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; -
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; - dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judecatoreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cuno[tin]`, în conformitate  cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dis-
pozi]iilor art. 9 alin. (2) litera 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 obligatoriu audierea contribua-
bilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la telefon num`rul 0234/510008.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal
Municipal One[ti, Biroul colectare [i executare silit`. Nr.
100123/12.01.2015. Anun] vânzare bunuri mobile. Serviciul Fiscal
Municipal One[ti scoate la vânzare prin licita]ie public` (primul
termen), conf. art. 162 alin. 4 din OG 92/2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, urm`torul bun imobil situat în mun. One[ti, Bulevardul
Oituz, bl. 11, proprietatea SC Grilmet SRL One[ti: - Autoturism
Daewo Cielo, serie motor KLATFI9YIS8591719, anul de fabrica]ie
1995, Pre] de pornire 2.727 lei (f`r` TVA) - f`r` TVA. Vânzarea va
avea loc în data de 30.01.2015, ora 10.00, la sediul Serviciul Fiscal

Municipal One[ti, strada Po[tei nr. 5. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun` pân` la data de 29.01.2015 taxa de participare reprezen-
tând 10% din pre]ul de pornire al licita]iei, oferta de cump`rare
scris`, precum [i celelalte acte prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se afl`
la sediul vânz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i ob]ine la
sediul Administra]iei Finan]elor Publice One[ti, telefon
0234/320671, interior 209.

Anun] de Licita]ie. 1. V~nz`torul: Consiliul Local Cocor`[tii Col]/
Prim`ria comunei Cocor`[tii Col] cu sediul \n Cocor`[tii Col], nr.
221, jude]ul Prahova, telefon 0244484100, Cod de identificare fis-
cal` 16346516, e-mail cocorastiicolt@europrahova.eu, persoan` de
contact Radu Lucia; 2. Procedura de atribuire a contractului de
v~nzare: licita]ie; 3. Denumire contract: « V~nzare teren \n
suprafa]` de 678 mp \n vedrea realiz`rii unei construc]ii cu des-
tina]ia alimenta]ie public` (patiserie, cofet`rie, restaurant,bar),
conform cerin]elor concedentului "; 4.Tipul contractului: de
v~nzare cump`rare; 5. Descriere succinta a contractului: Consilul
Local Cocor`[tii Col]/Prim`ria comunei Cocor`[tii Colt vinde un
teren \n suprafa]` de 678 mp, apar]in~nd domeniului privat al co-
munei Cocor`[tii Col] \n vederea realiz`rii unui spa]iu cu destina]ie
alimenta]ie public` (patiserie, cofet`rie, restaurant, bar) . 6.Ofer-
tan]ii interesa]i pot depune o solicitare, \n vederea ob]inerii doc-
umenta]iei de atribuire, la sediul prim`riei comunei Cocor`[tii
Colt, Compartiment Achizi]ii publice [i Urbanism. 7. Termenul
limit` pentru depunerea solicit`rilor de clarific`ri: 28.01.2015 ora
15.00. 8. Termenul limit` de r`spuns la solicit`ri de clarific`ri:
03.02.2015. 9. a) Costul documenta]iei de atribuire: 50 lei, achita]i
numerar la casieria autorit`]ii contractante. b)Taxa de participare
la licita]ie: 200 lei, achita]i numerar la casieria autorit`]ii contrac-
tante. 10. Termen limit` pentru depunerea ofertelor: 09.02.2015
ora: 09.00. Adresa la care se depun ofertele: sediul v~nz`torului;
limba de redactare a ofertei: limba rom~n`. Ofertele se vor
depune \n dou` exemplare. Nu se admit oferte alternative. 11. Se
constituie garan]ia de participare la licita]ie \n cuantum de 275 lei,
sub form` de scrisoare de garan]ie bancar` \n favoarea v~nz`toru-
lui sau orice moda litate agreat` de legisla]ia \n vigoare. 12. Data,
ora [i locul deschiderii ofertelor: 09.02.2015 ora 10:00, la sediul
v~nz`torului. 13. Criterii de atribuire a contractului de v~nzare: cel
mai mare pre]. 14. Organismul competent pentru depunere con-
testa]ii: sediul autorit`]ii contractante, Tribunalul Prahova-Sec]ia
comercial` [i Contencios Administrativ. 15. Perioada minim` de
valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limit` de primire a
ofertelor. Data public`rii anun]ului de licita]ie: 19.01.2015. 16. In-
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forma]ii suplimentare: Sediul prim`riei comunei Cocor̀ [tii Col], nr.
221,  jud. Prahova, tel/ fax 0244-484.100, persoan` de contact Radu
Lucia.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Nr. înreg. 2006/
15.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna ianuarie, ziua 29, ora
10.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedur̀  Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ul-
terioare, se face cunoscut c` în ziua de 29, luna ianuarie, anul 2015,
ora 10.00, \n localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor vinde
prin vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri imobile, proprietate a
debitorilor: 1. SC Clauderman SRL cu domiciliul fiscal în jud. Ia[i,
str. Mitropolit Veniamin Costache (fosta Clo[ca) nr. 10, bl. C3, Sub-
sol, CUI 4192359: Dosar executare 982. Proprietate imobiliar`:
Spa]iu com. cu supraf. de 76,84 mp (sal` bar, depozit, camer`, ofi-
ciu, grup sanitar) [i cot` teren 11, 08 mp (drept folosin]` special`
aferent` spa]iului comercial – intabulat sub nr. 6428/ 08.05.2001)
situat \n Iasi, str. Clo[ca nr. 10, bl. C3, Subsol util, Zona comercial -
reziden]ial` cu vad - comercial mare, Carte Funciar` nr. 122791-C1-
U16. Pre] de pornire a licita]iei 231.993 lei (exclusiv TVA). Creditori,
Sarcini: 1. BRD – GSG SA - Ipotec` rang I - BRD – GSG SA \nregistrat`
sub nr. 45494/ 30.01.2007; nr. 8120/ 01.02.2008; nr. 112206/
15.11.2012; 2. D.E.F.P. Locale Ia[i - Ipotec` rang II - D.E.F.P. Locale Ia[i
\nregistrat` sub nr. 125870/ 27.12.2012; 3. ANAF – Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - Ipotec` rang III – ANAF – Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i \nscris` sub nr.
20121/ 27.02.2013. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul AJFP Ia[i, mezanin, cam. 108 sau la telefon 0232/ 213332,
int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. 2. SC Galaxia Panif SRL cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Pantelimon Halipa (fost` Trotu[)
nr. 2, bl. E4A, parter - CUI 16130660: Dosar de executare: 984.
Spa]iu comercial compus din: C1M – Mansard` cu suprafa]` util`
de 147,32 mp [i casa sc`rii cu suprafa]` construit` de 7,32 [i teren
aferent cota indiviz` de 14,44 mp situate \n Ia[i, str. Pantelimon
Halipa (fost` Trotu[) nr. 2, Carte Funciar` nr. 136111 (nr. vechi 65556).
Pre] de pornire a licita]iei 316.871 lei (exclusiv TVA). Bunul imobil
mai sus men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Creditori,
Sarcini: 1. B.R.D.- G.S.G. SA Sucursala Ia[i – Ipotec` rang I – B.R.D. -
G.S.G. SA \nscris` sub nr. 27880/ 08.05.2007; nr. 38697/ 25.04.2008;
nr. 54084/ 22.06.2011; 2. ANAF – Administra]ia Finan]elor Publice
a Municipiului Ia[i - Ipotec` rang II – ANAF – A.J. F. P. Ia[i \nscrisa sub
nr. 76056/ 16.07.2013. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplica-
bil` pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate
cu prevederile Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24%/ scutit de TVA con-
form art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în con-
tul RO 54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pen-
tru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante; declara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile
art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice a O.G. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat` \n sensul c`: debitorul nu va licita nici personal, nici
prin persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunostin]`, în conformitate cu prevederile art. 172, [i
art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i completarile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Data afi[`rii: 16.01.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Nr. Înreg. 2005
/15.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua 29 de luna ianuarie anul 2015, ora 10:00
în localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin licita]ie pub-
lic`, urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: 1. SC
„Intermold International” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i; str. N.
Iorga; nr. 12 A; et. 2; CUI 31137491: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei a II-a (f`r` TVA), Cota
TVA*: Autoutilitar` Volkswagen LT28; an fabrica]ie 2001; cap. cilin-
dric` 2461 cmc; motorin`; culoare alb; nr. înmatriculare IS-20-YNT.
(stare satisf`c`toare), 7.780 lei, 24%. Dosar executare nr. 2100. Pen-
tru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
107, sau la telefon 0232.213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Leonte L.
2. SC „Restaurant Expo” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i; B-dul Carol
I – Parcul Expozi]iei; CUI  17477048: Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei a II-a (f`r` TVA), Cota
TVA*: Autoturism M1 marca Renault P/JPOK/Modus; an fabrica]ie
2005; cap. cilindric` 1149 cmc; benzin`; culoare verde; nr. înma-
triculare IS-05-TEG, 6.800 lei, 24%; Autoutilitar` Dacia Logan; an
fabrica]ie 2007; cap. cilindric` 1390 cmc; benzin`; culoare alb; nr.
înmatriculare IS-27-EXP, 5.500 lei, 24%, Dosar executare nr. 1597.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Admin-
istra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 107,

sau la telefon 0232.213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Maxim A. 3. SC
„Jeny Duo Dany” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Ion Creang` nr.
67; CUI 1991238: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:,
Pre]ul pornire a licita]iei a II-a (f`r` TVA), Cota TVA*: Ma[in` de jan-
tat, 2.107 lei, 24%; Aparat de echilibrat, 1.535 lei, 24%, Dosar exe-
cutare nr. 43. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin,
camera 107, sau la telefon 0232.213332, int. 2110 sau 2236 – cons.
Leonte L. 4. SC „Kamarys Com” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, {os.
{tefan cel Mare nr. 34; Lot 1; CUI 10401646. Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota
TVA*: Autoturism marca Opel Corsa; an fabrica]ie 2001; cilindree
1199 cmc; benzin`; culoare albastru; nr. înmatriculare IS-05-LFU.
(stare tehnic` satisf`c`toare), 1.964 lei, 24%. Dosar executare nr.
146. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul Ad-
ministra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera
107, sau la telefon 0232.213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Leonte L.
5. SC „Cofetaria Mirage” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, str. Moara
de Vint, CUI 26145889. Denumirea bunului mobil, descriere
sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA*: Autoutil-
itar` N1 – Furgon; marca Dacia Logan; an fabrica]ie 2007; cilindree
1390 cmc; benzin`; culoare alb; nr. înmatriculare IS-08-VPN. (stare
tehnic` satisf`c`toare) prevazut` cu Izotermare Pigo/ Safkar,
13.969 lei, 24%; Robot de buc`tarie; Cuptor electric cu convec]ie
(2 buc.), 10.604 lei, 24%; Dosar executare nr. 4215. Pentru informa]ii
suplimentare v` pute]i adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Ia[i, mezanin, camera 108, sau la telefon
0232.213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. 6. SC „D&D Distri-
bution” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, b-dul Tudor Vladimirescu; bl.
T17; CUI  15228318. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:,
Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA*: Dulap congelare;
mese inox; malaxor; mas` [i cuptor pizza; mas` refrigerat`; aparat
kebab; friteuz` electric` [i pe gaz; hote; vitrine frigorifice [i ex-
punere; sp`l`tor; tostier` dubl`; etc., 44.580 lei, 24%. Dosar exe-

cutare nr. 1255. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice  Ia[i, mezanin,
camera 107, sau la telefon 0232.213332, int. 2110 sau 2236 – cons.
Protaila E. 7. SC „Interfarinis” SRL cu domiciliul fiscal în Ia[i, [os.
Nicolina nr. 150; CUI 26894966. Denumirea bunului mobil, de-
scriere sumar`:, Pre]ul pornire a licita]iei (f`r` TVA), Cota TVA*:
Hot` central cu neon, 3.700 lei, 24%; Variator de vitez` monofazic,
451 lei, 24%; P18 DV DHI0120+ divizor volumetric, 21.990 lei, 24%;
Dosar executare nr. 1921. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Ia[i,
mezanin, camera 107, sau la telefon 0232.213332, int. 2110 sau 2236
– cons. Leonte L. *)Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat`
aplicabile  pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute
de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria Municipiului
Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i- A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pen-
tru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii
fiscale restante; declara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile
art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. Nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fis-

cal`, republicat` în sensul c` „debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus” urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i
art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9
alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Data afi[`rii: 16.01.2015.

PIERDERI

Pierdut card identitate avocat pe numele N`nu] Adrian Robert. Îl
declar nul. 

Pierdut contract construire nr.362/3/17.03.1980 [i proces verbal
eliberat în 20.03.1980, pe numele Metaxatos Rodica. Le declar nule. 

SC Biofuels SRL J40/10067/2007, CUI: 21800340 declar pierdut:
Certificat de Înregistrare Registrul Comer]ului.

Pierdut [tampila Mely Interprest SRL. O declar nul` începând cu
data de 16.01.2015.

Asocia]ia de Proprietari Aleea Cozia nr.30, Sector 2, Bucure[ti, cu CIF
25576077 declar` nul certificatul de înregistrare fiscal`.

Asocia]ia de Proprietari MY Dream Residence, B-dul Pipera
nr.200A, comuna Voluntari, jud. Ilfov, cu C.I.F. 29041050 declar`
nul certificatul de înregistrare fiscal`.

Pierdut certificat de preg`tire profesional` a conduc`torului auto
ADR [i cartel` tahograf eliberate de ARR Vâlcea pe numele Popescu
Gheorghe, din comuna S`l`trucel, jude]ul Vâlcea. Se declar` nule.
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