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OFERTE SERVICIU
 

Angajez şofer profesionist cu experienţă 
comunitate. Tel. 0034.603.345.369.

Curtea de Conturi a României cu sediul în 
Bucureşti, strada Lev Tolstoi nr. 22-24, Sector 
1 organizează concurs în perioada 29 mai – 9 
iunie 2015, pentru ocuparea următoarelor 
posturi de auditor public extern, - posturi de 
specialitate specifice activității de control/
audit, vacante în structura centrală și terito-
rială a Curții de Conturi, astfel: 1 post de 
specialist IT asimilat auditorului public 
extern, vacant în cadrul Departamentului I – 
Direcția 3 și 1 post de auditor public extern  - 
profil  științe inginerești (ing. constructor), 
post de execuție de specialitate specific activi-
tății de control/audit, vacant în structura teri-
torială a Curții de Conturi, la Camera de 
Conturi a Municipiului București. Condițiile 
de participare, tematica, bibliografia, precum 
și alte informații legate de organizarea și 
desfășurarea concursului sunt publicate pe 
site-ul Curții de Conturi a României www.
curteadeconturi.ro.

CITAȚII
La data de 7 mai 2015 pârâţii Preda Ileana şi 
Bolog Vasia sunt citaţi în dosarul nr. 
5500/278/2014 la Judecătoria Petroşani.

Se citează Stoica Ionel pentru 21.04.2015, 
orele 8,30 ca pîrît în dosarul 212/329/2015 pe 
rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.

Mocanu Dana Mihaela și Mocanu George 
Iulian cu ultimul domiciliu cunoscut str. Șos. 
Pantelimon nr. 248-250, bloc 59-60 sc. D, etaj 
1, ap. 182, sector 2, București, sunt chemați în 
data de 29 aprilie 2015 ora 8.30 ca moștenitori 
ai defunctului Mocanu Gh. Ion la Judecătoria 
oraș Făurei jud. Brăila în dosar 215/228/2014 
având ca obiect succesiune- reclamant 
Mocanu Cornel.

Doamna Catali A. Irina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Satul Mirosloveşti, Comuna Miro-
sloveşti, jud. Iaşi, este chemată la Judecătoria 
Paşcani,  cu sediul în Paşcani,  strada 
Grădiniţei, nr. 8, jud. Iaşi, Complet: C 9 MF, în 
ziua de 22.05.2015, ora 09.00 a.m., în calitate 
de pârât, în dosarul 295/866/2015, în proces cu 
E.ON Energie Romania SA în calitate de 
reclamant, cu sediul procesual ales la cabinet 
av. Anca POPA, având ca obiect cerere de 
valoare redusă. 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi. Citaţie. Pelin (Lefter) Gabriela, cu domi-
ciliul cunoscut în București, B-dul 1 Mai, nr. 
29, bl. C9, sc. 2, ap. 45, sector 6 este chemată 
la Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă - Fali-
ment, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi în 
ziua de 07.05.2015, camera SII, et. II, com. S1 
fal, ora 09.00, în dosarul nr. 2919/99/2010/a2, 
în calitate de pârât pentru angajarea 
răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 
85/2006 în proces cu Administraţia Județeană 
a Finanţelor Publice Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, 
în calitate de creditor.

Se citează Dumitrache Olimpia şi Puia Maria 
cu domiciliul în comuna Ceptura, jud. 
Prahova, personal la interogatoriu la 
J u d e c ă t o r i a  P l o i e ş t i  î n  d o s a r u l 
nr.9831/281/2013 în calitate de pârâte la 
termenul din 20.05.2015.

Subsemnații Luca Adrian Andrei și Luca 
Ileana Rodica, reclamanți în dosarul civil nr. 
8903/182/2011 al Judecătoriei Baia Mare 
cităm prin publicitate pe pârâții Fett Firona, 
Luka Gabor, Luka Laszlo, Luca Miklos şi Luca 
Gyorgy, cu ultimul domicilu cunoscut în 
comuna Șișești sat Dănești nr. 56 jud. Mara-
mureș pentru termenul din 11.05.2015, sala 
33, ora 08.30. 

DIVERSE
SC Stomobi SA cu sediul în Bd. Ghencea, nr. 
126-132, Sect.6, Bucureşti, înregistrată la 
O N R C - O R C T B  c u  C U I  n r. 4 5 2 7 0 7 , 
informează pe cei interesaţi că s-a depus solic-
itarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea de Servicii Hoteliere, 
desfăşurată în Bucureşti, Bd. Timişoara, nr. 
46, Sect.6- City Hotel. Informaţii la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti 
din Sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul 
Lacul Morii- în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot depune la 
sediul APM Bucureşti în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului.

SOMAȚII
Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 2442/265/2014 
– Data 02 Aprilie 2015. Somație de uzucapiune 
emisă la 02.04.2015. Prin acțiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr. 2442/265/2014, 
reclamanții Pop Valentin și Pop Ionela Elisa-
beta ambii domiciliați în Măgura Ilvei, str. 
Secături, nr. 59, jud. Bistrița-Năsăud au solic-
itat constatarea dobândirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune, de către defuncții 
Dărăban Dănilă și Dărban Saveta, asupra 
imobilului teren înscris în CF nr. 25361 
Măgura Ilvei, nr. top 2479 în suprafață de 6 
arii, precum și de către def. Dărăban Ioan 
asupra suprafeței corespunzătoare cotei de 2/4 
părți din terenul înscris în CF nr. 25358 
Măgura Ilvei nr. top 2481. Aducem la 
cunoștința tuturor persoanelor interesate 
faptul că au posibilitatea de a formula opoziție 
în cauză, în termen de 6 luni de emiterea celei 
din urmă publicații, în caz contrar, instanța 
urmând a trece la judecarea cererii de uzuca-
piune. Președinte Gurlui Claudiu Marius. 
Grefier Gagea Gabriela Paraschiva.

România. Judecătoria Turda Turda, P-ţa 
Romană, nr.12, jud.Cluj SOMAŢIE din data 
de 6 aprilie 2015. Se aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi că reclamanţii Rotar Ioan şi soţia 
Rotar Maria au introdus la Judecătoria 
Turda, în dosar civil nr. 1460/328/2015, 
acţiune prin care solicită constatarea 
dobandirii prin uzucapiune de către numitul 
Cocan Vasile a unei porţiuni de 804 mp. din 
imobilul situat în com. Ceanu Mare, sat 
Bolduţ, nr.147A, jud. Cluj, identic parţial cu 
cel înscris în CF 1184 Ceanu Mare, cu nr.Top 
683/39 în suprafaţă de 1439 mp, cu înde-
plinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile 
art. 1051 Noul Cod de Procedură Civilă. 
Persoanele interesate pot să facă opoziţie la 
Judecătoria Turda, potrivit dispoziţiilor art. 
1051 Noul Cod Procedură civilă, în caz 
contrar în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii. Prezenta comunicare a fost 
emisă în baza încheierii civile din data de 6 
aprilie 2015, pronunţată în dosarul civil nr. 
1460/328/2015.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al S.C. CONFLUX 
S.A. convoacă A.G.O.A. în data de 23.05.2015 
ora 09.30 la sediul din strada Sabinelor nr.8, 
sector 5, Bucureşti cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea Bilanţului Contabil la 31.12.2014 
şi a Notelor anexă. 2. Raportul de Gestiune al 
C.A. 3. Raportul Comisiei de Cenzori. 4. 
Alegerea Comisiei de cenzori. 5. Diverse. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum 
legale, a doua şedinţă va avea loc în data de 
25.05.2015, în acelaşi loc şi la ora 15.45.

Consiliul de Administraţie al S.C. AMIT S.A. 
convoacă A.G.O.A. în data de 23.05.2015 ora 
09.30 la sediul din str. Sabinelor nr.8, sector 5, 
Bucureşti cu următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea Bilanţului Contabil la 31.12.2014 şi a 
Notelor anexă. 2. Raportul de Gestiune al 
C.A. 3. Raportul Comisiei de Cenzori. 4. 
Alegerea Comisiei de cenzori. 5. Diverse. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum 
legale, a doua şedinţă va avea loc în data de 
25.05.2015, în acelaşi loc şi la ora 15.45.

Administratorul unic al S.C. Trapid S.A., cu 
sediul în Str. Peneș Curcanul nr. 17, sector 3, 
București, C.I.F./C.U.I. RO5173290, tel. /fax 
0213235883, în conformitate cu articolul 117 
din L. 31/1991 anunță convocarea Adunarea 
Generală Ordinară a Asociaților la data de 
22.05.2015, orele 10 la sediul societății, având 
următoarea ordine de zi: 1. aprobarea situ-
ațiilor financiare pe anul 2014; 2. Diverse.

Convocare: Consiliul de Administraţie al 
S.C. RAMI DACIA S.A., cu sediul în 
Bucureşti, sector 6, B-dul Timişoara nr.8A, 
având numărul de ordine în Registrul 
Comerţului: J40/2694/1991, cod unic de 
înregistrare 472526, atribut fiscal RO, în 
conformitate cu prevederile art.117 din 
L e g e a  3 1 / 1 9 9 0 ,  c u  m o d i f i c ă r i l e  ş i 
completările ulterioare, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 
25.05.2015, ora 12, la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Regu-
lamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului de Administraţie. 2. Prezentarea 
şi supunerea spre aprobare a situaţiilor 
financiare anuale ale S.C. RAMI DACIA 
S.A. pentru exerciţiul financiar 2014. 3. Prez-
entarea Raportului auditorului financiar şi a 
notelor explicative la situaţiile financiare 
anuale ale S.C. RAMI DACIA S.A. 4. Prez-
entarea şi supunerea spre aprobare a Rapor-
tului administratorului S.C. RAMI DACIA 
S.A. 5. Prezentarea rezultatului inventarierii 
elementelor de activ şi pasiv ale S.C. RAMI 
DACIA S.A. şi supunerea spre aprobare a 
procesului verbal de inventariere. 6. Diverse. 
În cazul în care pe data de 25.05.2015 nu se 
întruneşte cvorumul prevăzut de lege, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
este convocată pentru data de 26.05.2015, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine 
de zi.

ANUNŢURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Anunță: valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 

Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

Meridian Expres SRL - Moșoaia după cum urmează: Denumire: Autoutilitară Fiat 

Ducato, cap. 2287 cmc, serie șasiu ZFA25000001155217, an fab. 2007 – AG-10-KVD. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 23.255 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 

dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 

Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 

specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 04-05-

2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 05-05-2015, ora 11:00:00, la sediul 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt 

libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

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

privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Mary Crys 2008 SRL (licitația III-a). În 

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

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

cunoscut că în ziua de 06, luna Mai 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. 

București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Mary Crys 2008 SRL, CUI 23888820, cu sediul în județul 

Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Negru Vodă, bl. 120 gars, sc. B, ap. 111, Județul 

Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de 

pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Autoturism Dacia Sandero, serie motor 

UF11303, serie șasiu UU1BSD4EF40295754, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 

1390, benzină, 6.700 lei, 24%. Autoutilitară Volkswagen LT 28, caroserie BB Furgon, 

serie motor 057805, serie șasiu WV2ZZZ21ZNH015660, an fabricație 1992, 

capacitate cilindrică 2380, motorină, 2.900 lei. Total: 9.600 lei. Bunurile mobile nu 

sunt grevate de sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 

bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din 

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

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

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

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

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

cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 

a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 

4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl 

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

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 

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

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

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

vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 

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

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

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

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

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

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

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

0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.
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Convocator: S.C. Administrare Cazare 
Cantine S.A. –în Reorganizare cu sediul în 
Bucureşti, str. Aleea Buchetului nr.5, bl. C3, 
sect.3, reprezentată legal de Cabinet Indi-
vidual de Insolvenţă Pop Cristian Florian, cu 
sediul în Bucureşti, sector 2, str. Poeziei nr.18 
în calitate de administrator judiciar, desemnat 
prin Încheierea nr.  2649/10.09.2012, 
pronunţată în dosarul nr. 11607/3/2010, aflat 
pe rolul Tribunalului Constanţa– Secţia a II–a 
Civilă, cu atribuţiile prevăzute de art.20 din 
Legea 85/2006, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii pe data de 
25.05.2015 ora 14.30 la sediul societăţii situat 
în Bucureşti, str. Aleea Buchetului nr. 5, bloc C 
3, sector 3, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
S.C.- Depozitarul Central –S.A. la sfârşitul 
zilei de 11.05.2015, (data de referinţă) cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situ-
aţiilor financiare ale anului 2014 (bilanţ, cont 
de profit şi pierdere şi anexe); 2. Prezentarea 
Raportului de Audit Financiar pentru situ-
aţiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2014. 3. Aprobarea rapoartelor de 
reevaluare întocmite la data de 31.12.2014. 4. 
Aprobarea datei de 10.06.2015 ca dată de 
înregistrare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng hotărârile Adunării Generale 
Ordinare în conformitate cu prevederile 
art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Acţionării 
înregistraţi la data de referinţă pot participa 
la adunarea generală a acţionarilor direct sau 
pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe 
bază de procură specială. Data de înregistrare 
conform art.238 din Legea 297/2004 va fi data 
de 10.06 .2015. Formularele de procuri 
speciale se pot obţine începând cu data de 
12.05.2015 de la sediul societăţii din Bucureşti, 
str. Aleea Buchetului nr. 5, bloc C 3, sector 3. 
După completarea şi semnarea procurii 
speciale de către acţionar, exemplarul original 
se va depune la sediul societăţii, până la data 
de 21.05.2015 orele 14:00, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea 
va rămâne la acţionar. Începând cu data de 
12.05.2015, materialele informative aferente 
problemelor incluse pe ordinea de zi se vor 
putea consulta şi procura, de Luni până Vineri 
între orele 10:00-13:00, de la sediul societăţii 
sau de pe site-ul web www.administrare-can-
tine.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine 
l a  s e d i u l  s o c i e t ă ţ i i ,  s a u  l a  t e l e f o n 
031.405.92.67. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor prevăzute de lege, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se va 
desfăşura pe data de 26.05.2015 în acelaşi loc, 
la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Administrator Judiciar, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Pop Cristian Florian.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al 
S.C. IUB S.A. Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. IUB S.A., cu 
sediul în Voluntari, str. Bârsei nr. 2, jud. Ilfov, 
J23/801/2002, C.U.I. RO 477949, în data de 
28.05.2015, orele 12, la adresa aleasă din 
Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 
6, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi 
la data de 01.05.2015, în registrul acţionarilor 
societăţii, cu următoarea ordine de zi:  -Prez-
entarea, discutarea şi aprobarea Raportului de 
Activitate al Consiliului de Administraţie şi 
descărcarea de gestiune a Consiliului de 
Administraţie al societăţii pe anul 2014. 
-Aprobarea raportului Auditorului financiar 
asupra situaţiilor financiare întocmite la data 
de 31.12.2014.  -Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea bilanţului contabil al societăţii pe 
anul financiar-fiscal 2014, contul de profit şi 
pierdere şi anexele, după prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraţie şi a rapor-
tului prezentat de Auditor. -Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 
anului financiar 2015. Participarea se face 
personal sau pe baza de procură, care poate fi 
obţinută de la adresa din Bucureşti, şos. 
Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6. Dacă nu se 
întruneşte condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se 

va întruni la aceeaşi adresă, aceaşi oră, în data 
de 29.05.2015. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0723.152.632, sau la sediul 
societăţii. Preşedintele Consiliului De Admin-
istraţie, al S.C. IUB S.A., Tomah Kahled A.

Convocare: Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al societăţii  comerciale 
TUBAL– METALICA S.A., persoană juridică 
română, cod unic de înregistrare 15086795, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J40/13055/2002, cu sediul în Bucureşti- Sector 
5, Str. Înclinata nr. 129, covoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii la 
data de 22 mai 2015, ora 09.30, la sediul soci-
etăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinata nr. 
129, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central 
SA, la data de 20 mai 2015. Ordinea de zi a 
adunării ordinare va fi următoarea: 1. Prezen-
tarea rapoartelor de activitate aferente anului 
2014, respectiv raportul Consiliului de Admin-
istraţie al Societăţii şi raportul auditorului 
financiar al Societăţii. 2. Discutarea, apro-
barea sau modificarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2014; fixarea dividendului. 3. 
Demiterea auditorului financiar al Societăţii şi 
numirea unui nou auditor financiar; fixarea 
duratei minime a noului contract de audit 
financiar şi aprobarea valorii acestuia. 4. 
Adoptarea unei hotărâri cu privire la gesti-
unea Consilului de Administraţie aferentă 
anului 2014 şi aprobarea descărcării de 
gestiune. 5. Stabilirea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a programului de activitate pentru 
anul 2015. 6. Alegerea membrilor consiliului 
de administraţie. Depunerea candidaturilor se 
va face până pe data de 15 Mai 2015. 7. 
Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului 

de Administraţie pentru exerciţiul în curs. 
Începând cu data de 22 Aprilie 2015, docu-
mentele şi materialele informative, referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot 
consulta şi procura gratuit de la sediul Soci-
etăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinata nr. 
129. Acţionarii persoane juridice sunt rugaţi 
să depună procuri speciale pentru reprezen-
tanţii lor la această adunare, până cel târziu la 
data de 20 mai 2015, la registratura societăţii. 
Formularele de procuri speciale pot fi procu-
rate de la sediul Societăţii. Acţionarii persoane 
fizice care doresc să fie reprezentaţi prin 
mandatari în adunare, sunt rugaţi să comple-
teze procuri speciale de reprezentare ce vor fi 
puse la dispoziţia acestora începând cu dată 
de 22 Aprilie 2015 la sediul Societăţii. În cazul 
în care adunarea nu se va putea ţine la prima 
convocare, a două convocare este pentru dată 
de 23 Mai 2015, la ora 09.30, în acelaşi loc, 
respectiv sediul societăţii din Bucureşti- Sector 
5, Str. Înclinată nr. 129. Prezenta convocare se 
face în conformitate cu dispoziţiile legale 
prevăzute de art. 117 şi următoarele din Legea 
31/1990 (Republicată). Preşedintele Consili-
ului de Administraţie, Ing Ghiţă Gheorghe.

Convocare: Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al societăţii comerciale S.C. 
TUBAL– COM S.A., persoană juridică 
română, cod unic de înregistrare 15086787, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J40/13056/2002, cu sediul în Bucureşti- Sector 
5, Str. Înclinata nr. 129, covoacă Adunarea 
generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii la 
data de 22 mai 2015, ora 10.30, la sediul soci-
etăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinata nr. 
129, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central 

SA, la data de 20 Mai 2015. Ordinea de zi a 
adunării ordinare va fi următoarea: 1. Prezen-
tarea rapoartelor de activitate aferente anului 
2014, respectiv raportul Consiliului de Admin-
istraţie al Societăţii şi raportul auditorului 
financiar al Societăţii. 2. Discutarea, apro-
barea sau modificarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2014, fixarea dividentului. 3. 
Demiterea auditorului financiar al Societăţii şi 
numirea unui nou auditor financiar; fixarea 
duratei minime a noului contract de audit 
financiar şi aprobarea valorii acestuia. 4. 
Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului 
de Administarţie pentru exerciţiul în curs. 5. 
Adoptarea unei hotărâri cu privire la gesti-
unea Consiliului de Administraţie aferentă 
anului 2014 şi aprobă descărcarea de gestiune. 
6. Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi a programului de activitate pentru anul 
2015. 7. Alegerea membrilor consiliului de 
administraţie. Candidaturile se depun până pe 
data de 15 Mai 2015. Începând cu data de 22 
Aprilie 2015, documentele şi materialele infor-
mative, referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi, se pot consulta şi procura 
gratuit de la sediul Societăţii din Bucureşti- 
Sector 5, Str. Înclinată nr. 129. Acţionării 
persoane juridice sunt rugaţi să depună 
procuri speciale pentru reprezentanţii lor la 
această adunare, până cel târziu pe 20 Mai 
2015, la registratura societăţii. Formularele de 
procuri speciale pot fi procurate de la sediul 
Societăţii. Acţionării persoane fizice care 
doresc să fie reprezentaţi prin mandatari în 
adunare, sunt rugaţi să completeze procuri 
speciale de reprezentare ce vor fi puse la 
dispoziţia acestora începând cu data de 22 
Aprilie 2015 la sediul Societăţii. În cazul în 
care adunarea nu se va putea ţine la prima 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ 

licitația a-II-a. Anul 2015, luna Mai, ziua 19, ora 12. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 19, luna Mai, anul 2015, ora 

12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următoarele bunuri imobile, 

proprietatea debitorului SC A.E.P. Giurgiu Port SA cu domiciliul fiscal în localitatea Zimnicea, str. Portului nr. 1, jud. Teleorman, cod de 

identificare fiscală RO 1283479. 1. Teren intravilan – suprafață totală 5.389 mp, situat în Giurgiu, str. Păcii nr. 60, jud. Giurgiu, zona 

periferică, zona este dezvoltată din punct de vedere al construcțiilor, în jur fiind case și spații industriale. Stare tehnică – 

satisfăcătoare. Prețul de pornire a licitației (exclusiv TVA): 226.125 lei, TVA: 54.270 lei; 2. Două ateliere cristalizare acid citric: 

suprafață construită 1.504 mp, suprafață utilă 1.354 mp, situat în Giurgiu, str. Păcii nr. 60, jud. Giurgiu, infrastructură - fundație 

continuă din beton, zidărie din cărămidă și panouri BA, chesoane prefabricate și hidroizolație din carton bituminat, instalații 

alimentare cu apă și canalizare. Stare tehnică – satisfăcătoare. Prețul de pornire a licitației (exclusiv TVA *): 409.500 lei; 3. Stație apă 

industrială: suprafață construită 60 mp, suprafață utilă 54 mp, situat în Giurgiu, str. Păcii nr. 60, jud. Giurgiu, infrastructură - fundație 

de beton, zidărie portantă de cărămidă, acoperiș plăci de beton + hidroizolație din carton bituminat, apă, canal, electricitate 

debranșate. Stare tehnică – satisfăcătoare. Prețul de pornire a licitației (exclusiv TVA *): 16.125 lei; 4. Garaj auto: suprafață 

construită 77 mp, suprafață utilă 69 mp, situat în Giurgiu, str. Păcii nr. 60, jud. Giurgiu, infrastructură - fundație de beton, zidărie 

portantă din blocuri de beton, acoperiș panouri metalice + hidroizolație din carton bituminat, apă, canal, electricitate debranșate. 

Stare tehnică – satisfăcătoare. Prețul de pornire a licitației (exclusiv TVA *): 15.300 lei. 5. Spațiu administrativ (birouri): suprafață 

416 mp, situat în Giurgiu, șos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, infrastructură - fundație de beton, zidărie portantă de cărămidă, acoperiș tip 

terasă + hidroizolație din carton bituminat, tâmplărie exterioară PVC cu geam termopan, încălzire cu centrală electrică proprie, 

iluminat fluorescent 220 V. Terenul aferent spațiului administrativ este în proprietatea statului. Stare tehnică – satisfăcătoare. Prețul 

de pornire a licitației (exclusiv TVA *): 533.475 lei. * Operațiunile de vânzare a bunurilor imobile descrise la punctele 2, 3, 4 și 5 intră 

sub incidența punctului 39, alin. 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea art. 141, alin. 2), lit. f) din Legea nr. 571/2003, din punct de 

vedere al taxei pe valoarea adăugată. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii, proprietatea SC A.E.P. Giurgiu Port SA 

fiind încrisă în Cartea Funciară. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. 

Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: 

„taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat 

până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au 

obligații fiscale restante; - declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând 

să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul 

fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. 

București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 

162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise 

prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură 

specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 

termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului 

nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0246.216705, int. 211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.
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convocare, a doua convocare este pentru data 
de 23 Mai 2015, la ora 10.30, în acelaşi loc, 
respectiv sediul societăţii din Bucureşti- Sector 
5, Str. Înclinata nr. 129. Prezenta convocare se 
face în conformitate cu dispoziţiile legale 
prevăzute de art. 117 şi următoarele din Legea 
31/1990 (Republicată). Preşedintele Consili-
ului de Administraţie, Ing. Ghiţă Gheorghe.

LICITAȚII
Pe 4 mai 2015 ora 9.00, la BEJ Şfaiţer 
Carmen- Botoşani, are loc vânzarea la licitaţie 
publică a imobilului din Municipiul Botoşani, 
Aleea Mihai Eminescu 13. Preţul de pornire- 
426333 lei.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Savtrans SRL, organizează începând cu data 
de 24.04.2015 în fiecare zi de vineri la ora 
12:00 până la data de 29.05.2015 inclusiv, la 
sediul lichidatorului, licitație publică cu stri-
gare pentru vânzarea în bloc a bunurilor 
debitoarei situate în jud.Vâlcea, com. Budești, 
sat Racovița, Punct Poligon, constând în 
clădire (restaurant + microhotel) și teren 
construcții 2200 mp. Relații la telefon 
0723880617.

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Anvelos SRL din Ploiești, jud. Prahova, orga-
nizează la ora 12 în data de 24.04.2015, 

05.05.2015, 13.05.2015, 21.05.2015, 28.05.2015, 
04.06.2015, 11.06.2015, 18.06.2015, 25.06.2015, 
03.07.2015, la sediul lichidatorului, licitație 
publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor 
debitoarei constând în imobil situat în Ploiești, 
str.Eroilor nr.29 cu 259 mp teren=53.700 
EURO, depozi t  fr igor if ic  la  aceeaș i 
adresă=3897 EURO, autospecială Mitsub-
ishi=1330 EURO. Dacă bunurile nu se vând, 
se va organiza o nouă licitație la același preț. 
Pentru depunere oferte relații la telefon 
0723880617, pentru vizionare și detalii tehnice 
telefon 0723281559.

Subscrisa Leavis Cont IPURL -  lichidator 
judiciar notifică deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență privind pe SC Palo-
myno Imob SRL cu sediul în Malu Roșu, nr. 
98, bl. 35B, et.1, ap.8, Ploiești, nr. dosar 
2031/105/2015. Termenul pentru depunerea 
opozițiilor 10 zile de la primirea notificării, 
depunere creanțe 20.05.2015, întocmire tabel 
preliminar 29.05.2015, soluționare contestații 
și depunere tabel definitiv 23.06.2015. 
Adunarea creditorilor 03.06.2015 ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar. Relații la 
0723880617.

Consiliul Local Breaza organizează: I. Închi-
rierea a 3 (trei) amplasamente a câte 2 mp 
fiecare în oraşul Breaza, pentru amplsare 
panou publicitar (HCL 18/29.01.2015). Preţ 

pornire 35lei/mp/lună. Durata 5 ani. II. 
Închirierea a 5 (cinci) amplasamente (patru 
pentr amplasare panou şi unul pentru baner 
publicitar). Suprafaţă panou 2 mp fiecare, 
suprafaţă baner 2x2 mp, (HCL 25/26.02.2015). 
Preţ pornire 21,45 lei/mp pentru 4 amplasa-
mente şi 48,90 lei/mp pentru un amplasament. 
Durata 3 ani. Termen depunere documente 
prevăzute în caietul de Sarcini: 12.05.2015, ora 
10:00. Desfăşurarea licitaţiei: 25.03.2015, ora 
10:30. Caietul de sarcini = 25 lei. Taxa de 
participare = 50 lei. Granţia de particpare = 
500 lei. Condiţia de participare se regăsesc în 
Caietul de Sarcini care se poate procura de la 
sediul Primăriei Breaza.

Consiliul Local al comunei Rucăr, cu sediul în 
comuna Rucăr, judeţul Argeş, strada Braş-
ovului nr. 58, tel. 0248-542.830, fax 0248-
542.522, anunţă organizarea licitaţiei publice 
cu oferta în plic pentru concesionarea unor 
păşuni alpine, în suprafaţă de 316,1046 ha, 
aflate în domeniul public al localităţii, situate 
în extravilanul acesteia. Preţul de pornire al 
licitaţiei este stabilit după cum urmează: 308 
lei ha/an – suprafaţă pasunabila Berevoiul 
Mic; - 322 lei/ha/an – suprafaţă pasunabila 
Luţele. Durata concesiunii este de 7 ani. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 11 
mai 2015, orele 11:00 la sediul primăriei 
Rucăr. Caietul de sarcini poate fi cumpărat 
din data de 28.04.2015 până la data de 

08.05.2015, luni-vineri, orele 09:00- 12:00, de 
la sediul primariei, contravaloarea unui caiet 
de sarcini este de 500 lei. Taxa de participare 
la licitaţie este de 1.000 lei şi va fi achitată 
până la data de 08.05.2015 la casieria 
Primăriei comunei Rucăr. Documentele de 
înscriere la licitaţie, împreună cu actele dove-
ditoare ale efectuării plăţilor, vor fi depuse 
până la data de 11.05.2015, orele 10:00 la 
Registrul “Oferte” din cadrul Primăriei 
comunei Rucăr, într-un singur exemplar. Clar-
ificări cu privire la cele de mai sus se pot 
obţine de la secretariatul comunei până la 
data de 08.05.2015 ora 11:00.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării 
Fluviale S.A. Giurgiu organizează, în data de 
07.05.2015, ora 11, la sediul companiei din 
Giurgiu, şos.Portului nr.1, reluarea licitaţiei 
publice deschisă cu strigare, pentru închirierea 
suprafeţei de 2.800 mp teritoriu portuar, din 
Portul Calafat. Închirierea teritoriului portuar 
se va face pentru desfăşurarea de activităţi 
portuare, prin licitaţie publică deschisă cu 
strigare în conformitate cu prevederile: -H.G. 
nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. 
S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G 
nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republi-
cată, privind administrarea porturilor şi căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului public 
al statului, precum şi desfăşurarea activi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii Anunț privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/ ansamblul de bunuri imobile. Anul 2015, luna Mai, ziua 12. În temeiul art. 

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

Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 

ziua de 12, luna Mai, orele 12, anul 2015, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, 

se va vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următoarele bunuri imobile, 

proprietatea debitorului SC Construct Plus SRL cu domiciliul fiscal în localitatea 

Adunații Copăceni, șos. Giurgiului, nr. 259, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 

RO 18627070: Teren intravilan în suprafață totală de 4904 mp, situat în loc. Giurgiu, 

str. Plopilor, nr. F.N., jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de pornire al licitației 169.900 lei – 

TVA 40.776 lei. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea 

bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 24%. Bunurile imobile mai 

sus mentionate sunt grevate de urmatoarele: Creditori, Sarcini: - SC Hidroservice SRL 

- Somație din dosar de executare silită nr. 75/03.06.2014, emis de BEJ Dobranici Doina 

Crenguta; - SC Port Trans SRL - Adresa din dosar de executare nr. 797/06.06.2014, 

emis de SPEJ Dobra, Cosoreanu și Asociații; - ANAF – AJFP Giurgiu - Proces verbal de 

sechestru nr. 85/14.01.2015. - ANAF – AJFP Giurgiu - Proces verbal de sechestru nr. 

1100/20.02.2015. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunurilor să 

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

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

precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: 

beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: 

„taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în 

timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 

reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care 

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

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 

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

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

fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație 

pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - 

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

Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru 

executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația 

Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu 

cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. 

(7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit 

oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la 

licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin 

procură specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

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

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

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

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

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

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

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

0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 

mobile/ licitația a-III-a. Anul 2015, luna Mai, ziua 14, ora 12. În temeiul art. 162, alin. 

(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 

14, luna Mai, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor 

vinde prin licitație publică deschisă (a-III-a), următoarul bun mobil, proprietatea 

debitorului SC A.E.P. Giurgiu Port SA cu domiciliul fiscal în localitatea Zimnicea, str. 

Portului, nr. 1, județul Teleorman, cod de identificare fiscală RO 1283479: Nr.crt. 1. 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Macara Portal Eberswalde 5T/F, nr. 

inventar 6370, anul de construcție 1967, deschiderea brațului 25 m, înălțimea de 

ridicare 23 m, starea generală de întreținere satisfăcătoare. Prețul de evaluare sau de 

pornire a licitației (exclusiv TVA): 85.820 lei. T.V.A. (24%): 20.597 lei. Total: 85.820 

lei. T.V.A. (24%): 20.597 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 

bunurilor mobile este 24 % în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din 

Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunul nu este grevat de 

drepturi reale și privilegii, fiind depozitat în Portul Giurgiu, zona Canalul Sf. Gheorghe, 

jud. Giurgiu. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

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

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: 

beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: 

„taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în 

timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 

reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care 

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

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 

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

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

fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație 

pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - 

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

Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru 

executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația 

Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu 

cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. 

(7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit 

oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la 

licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin 

procură specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

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

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

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

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

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

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

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

0246.216705, int. 211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.
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tăţilor de transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare;  -Ordinul M.T.I 
nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind închirierea infrastructurii de 
transport naval care aparţine domeniului 
public al statului şi este concesionată adminis-
traţiilor portuare şi/sau de căi navigabile inte-
rioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 
100 lei, la care se adaugă T.V.A., poate fi 
achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.  S.A. 
Giurgiu, şos.Portului, nr.1, începând cu data 
de 21.04.2015, iar ofertele pot fi depuse la 
sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Munic-
ipiul Giurgiu, şos. Portului nr.1, până la data 
de 05.05.2015, ora 15:30. Precizăm că nu se 
percepe taxă de participare la licitaţie. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 
nr. 0246/213003, fax 021/3110521, e-mail 
patrimoniu@apdf.ro. 

C.N. Administraţia Porturilor Dunării 
Fluviale S.A. Giurgiu organizează, în data de 
07.05.2015, ora 10:00, la sediul companiei din 
Giurgiu, şos. Portului nr.1, reluarea licitaţiei 
publice deschisă cu strigare pentru închirierea 
suprafeţei de 1.500 mp teritoriu portuar, din 
Portul Calafat. Închirierea teritoriului portuar 
se va face pentru desfăşurarea de activităţi 
portuare, prin licitaţie publică deschisă cu 
strigare în conformitate cu prevederile: -H.G. 

nr. 520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. 
S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G 
nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republi-
cată, privind administrarea porturilor şi căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului public 
al statului, precum şi desfăşurarea activi-
tăţilor de transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare; -Ordinul M.T.I nr. 
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului 
privind închirierea infrastructurii de transport 
naval care aparţine domeniului public al stat-
ului şi este concesionată administraţiilor 
portuare şi/sau de căi navigabile interioare. 
Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 
lei ,  la care se adaugă T.VA, poate fi 
achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. 
Giurgiu, şos. Portului, nr. 1, începând cu data 
de 21.04.2015, iar ofertele pot fi depuse la 
sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Munic-
ipiul  Giurgiu, şos. Portului nr.1, până la data 
de 05.05.2015, ora 15:30. Precizăm că nu se 
percepe taxă de participare la licitaţie. În 
situaţia în care la data de 07.05.2015 proce-
dura nu va fi finalizată, licitaţia publică 
deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi de 
joi, ora 10:00, până la atribuirea contractului 
de închiriere a suprafeţei de 1.500 mp teritoriu 
portuar, din Portul Calafat. Ofertele pot fi 
depuse în zilele de luni până miercuri ora 

15:30, iar în ziua de joi (ziua licitaţiei) până la 
ora 09:45. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la telefon nr. 0246/213003, fax 
021/3110521, e-mail patrimoniu@apdf.ro. 

PIERDERI
Pe 12.08.2014 în zona nord Ploieşti s-a pierdut 
card tahograf şi atestat marfă pe numele 
Mihail Ionuţ Cristian.

SC Medimert SRL, cu sediul în Suceava, Str.
Mitropoliei, nr.32, sc.B, et.3, ap. 10, având 
CUI 31698583, declară pierdut chitanţier 
având seria MER şi număr între 801-850. Le 
declarăm nule.

S.C. SAMDOR Impex S.R.L. cu sediul în 
București, sector 6, declarăm pierdut număr 
de înregistrare în registrul de evidență a 
aparatelor de marcat electronice fiscale depus 
la D.G.F.P. Mun. București, pentru casa de 
marcat seria: ZT010035 model: 5003E; seria 
fiscală: BU0330075644, din punctul de lucru 
Mărgeanului nr.42, sector 5.

Declar pierdut și nul act concesiune din data 
12 sept. 1996 pe numele Ciobanu Ștefan emis 
de Parohia Bisericii Marcuța, loc de veci la 
figura XVIII, locul nr. 102.

Declar pierdută legitimația de revoluționar, seria 
LRM-00130 pe numele Nisipeanu Vlăduțu.

Pierdut legitimație revoluționar seria LRM-R 
nr. 00303 pe numele Rezk- Gavrilă Gabriela 
Elena emisă de S.S.P.R.

Asociația ”Centrul de Performanță Before & 
After School CONIL”, cu sediul în str. Dr. Victor 
Poloni nr. 14, sector 5, C.I.F. 27216899, declar 
pierdut certificat de înregistrare fiscală seria A, 
nr. 0771548 din 27.07.2010, și îl declar nul.

S.C. CONIL Kindergarten S.R.L., cu sediul în 
str. Dr. Victor Poloni, nr. 14, sector 5, C.U.I. 
21711570, declar pierdut certificatul de înre- 
gistrare fiscală și îl declar nul.

Asociația de Prietenie și Cooperare România– 
Nigeria, C.I.F. 33834045, anunță pierderea de 
către Andrei Ignat a celor două ștampile cu  
nr. 1 și 2. Le declară nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

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

privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Atract Team SRL (licitația –VI-a). În temeiul 

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

Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 

ziua de 28, luna aprilie, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, 

județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Atract Team SRL, CUI 23950611, cu sediul în județul 

Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Alexandriei, bl. A 8, sc. A, ap. 8. Denumire bunuri 

mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), 

Cota TVA: 24%. Lansete și verigi de pescuit, diverse tipuri - 20 buc.; Suporți lansete, 

diverse tipuri – 39 buc.; Grip big barkei – 1 buc.; Umbrelă verde – 1 buc.; Cap minciog 

Energo Team – 2 buc.; Flotor Easy Float – 3 buc.; Binoclu Bushnell – 1 buc.; Mulinete 

diverse tipuri – 5 buc.; Lanternă cap mactronic HLS –k2 – 1 buc.; Rachetă de înădire - 4 

buc.; Sac solubil Vaxon – 2 buc.; Role de fier 250-300 M, diverse tipuri - 41 buc.; Role 

de fier 100-150 M, diverse tipuri - 50 buc.; Role de fier 30-50 M, diverse tipuri - 125 

buc.; Role fier Ultra Max 500 M - 3 buc.; Role de fier 890-1000 M, diverse tipuri - 9 

buc.; Fir Atomic Colmic – 24 buc.; Fire elastice, diverse tipuri – 24 buc.; Praștie 

Drennan cu rezervă - 1 buc.; Vaf fotoliu confort - 1 buc.; Le scaun cu suport și valigetă - 

1 buc.; Scaun 3 picioare Okuma - 3 buc.; Cizmă șold sold Vaxon - 2 buc.; Saltea 

recepție crap – 1 buc.; Cizme ciorap - 2 buc.; Lingurițe oscilante, diverse tipuri – 40 

buc.; Lingurițe rotative, diverse tipuri – 14 buc.; Vobler, diverse tipuri - 11 buc.; Lac 

fluorescent – 5 buc.; Porumb Sandwich - 18 buc.; Baterii Varta Industrial – 12 buc.; 

Set cârlige de pescuit, diverse tipuri – 360 buc.; Nadă, diverse tipuri – 177 buc.; 

Aditivi, diverse tipuri – 60 buc.; Plute, diverse tipuri - 62 buc.; Juvelnice, diverse tipuri 

- 3 buc.; Energo Team încălzitoare, diverse tipuri - 16 buc.; Plumb Energo Team – 16 

buc.; Pense extractoare, diverse tipuri - 24 buc.; Vârtejuri și opritoare, diverse tipuri - 

94 buc.; Plasă Alau 1 M - 1 buc.; Senzor avertizor - 2 buc.; Pompă de pelete Maver – 2 

buc.; Manuși Ergo Team (per.) – 1 buc.; Pălărie Univers - 2 buc.; Caciulă Univers - 4 

buc.; Sită pătrată Energo Team – 1 buc.; Suport cutii Energo Team – 1 buc.; Burghiu 

carp Zoom – 4 buc.; Inele carp Expert (set) – 3 buc. Total: 6.777 lei. Bunurile mobile nu 

sunt grevate de sarcini. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt 

invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, 

până în ziua precedentă termenului de vânzare, oferte de cumpărare; dovada plății 

taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul nr. 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului 

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

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

Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

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

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

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

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

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

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

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

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

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

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

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

domnul Vasile Preda.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/ ansamblul de bunuri imobile. Anul 2015, luna Mai, ziua 07. În temeiul art. 

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

Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 

ziua de 07, luna Mai, orele 12, anul 2015, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, 

se va vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri imobile, 

proprietatea debitorului SC Construct Plus SRL cu domiciliul fiscal în localitatea 

Adunații Copăceni, șos. Giurgiului, nr. 259, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 

RO 18627070: Teren intravilan în suprafață totală de 10.000 mp, situat în loc. Giurgiu, 

str. Plopilor, nr. F.N., jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de pornire a licitației: 453.027 lei - 

TVA 108.726 lei; Teren intravilan în suprafață totală de 14.022 mp, situat în loc. 

Giurgiu, str. Plopilor, nr. F.N., jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de pornire a licitației 

647.888 lei - TVA 155.493 lei. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru 

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

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 24%. 

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

Pentru pct. 1: - SC Hidroservice SRL - Somație din dosar de executare silită nr. 

75/03.06.2014, emis de BEJ Dobranici Doina Crenguta; - SC Port Trans SRL - Adresa 

din dosar de executare nr. 797/06.06.2014, emis de SPEJ Dobra, Cosoreanu și 

Asociații; - ANAF – AJFP Giurgiu - Proces verbal de sechestru nr. 1100/20.02.2015. 

Creditori, Sarcini: Pentru pct. 2: - SC Hidroservice SRL - Somație din dosar de 

executare silită nr. 75/03.06.2014, emis de Bej Dobranici Doina Crenguta; - SC Port 

Trans SRL - Adresa din dosar de executare nr. 797/06.06.2014, emis de SPEJ Dobra, 

Cosoreanu și Asociații; - SC Start Con SRL - Act administrativ din dosar nr. 

29/20.06.2014, emis de BEJ Iordache Ion; - ANAF – AJFP Giurgiu - Proces verbal de 

sechestru nr. 1100/20.02.2015. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - 

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 

întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: 

„taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în 

timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 

reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care 

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

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 

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

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

fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație 

pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - 

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

Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru 

executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația 

Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu 

cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. 

(7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit 

oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la 

licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin 

procură specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

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

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

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

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

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

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

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

0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.


