16

ANUNŢURI

OFERTE SERVICIU
Angajez şofer profesionist cu experienţă comunitate. Tel. 0034.603.345.369.
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu
experienţă: receptioner, animator (fire sociabilă
şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucatar,
ajutor bucatar, cofetar-patiser. 0722.268.866.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei,
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
26.05.2015 (proba scrisă) şi 28.05.2015 (interviul), la sediul agenţiei următoarele posturi
vacante: 1. Consilier clasa I, grad profesional
superior, Compartiment Achiziţii Publice şi
Investiţii. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice : minim 9
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. 2. Expert clasa I, grad profesional superior, Compartiment Formare
Profesionala. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice : minim 9
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
26.05.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 28.05.2015
– ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei,
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
05.05.2015 (proba scrisă) şi 07.05.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartiment Formare Profesională. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: minim 9
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
05.05.2015 – ora 09:00– proba scrisă;
07.05.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul ANOFM.

MIERCURI / 22 APRILIE 2015
Autoritatea Feroviară Română-AFER, instituţie publică finanţată din venituri proprii, cu
sediul în Calea Griviţei, nr.393, Sector.1,
Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată
nedeterminată, a două funcţii contractuale de
execuţie vacante, şi anume:-EXPERT gradul
IA, 1 post, la Serviciul Linii şi Lucrări de Artă:studii universitare de licenţă, absolvite cu
diploma de licenţă sau echivalenta, specialitatea chimie, cunoştinţe operare PC, curs
manager sistem calitate MC (certificat de absolvire), curs auditor calitate AC (certificat de
absolvire), experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:cel putin 15 ani
vechime în specialitate; -MUNCITOR CALIFICAT treapta I (electrician de întreţinere şi
reparaţii), 1 post, la Serviciul Administrativ,
Arhiva:studii liceale finalizate cu diploma de
bacalaureat, posesor Carnet de electrician
autorizat, experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:cel putin 5 ani.
Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească candidaţii, sunt cele prevazute la art.3
din Regulamentul-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Termenul limită de depunere a dosarului de concurs este data de 08.05.2015,
ora.14.00. Locul de desfăşurare a concursului:la
sediul Autorităţii Feroviare Române -AFER,
Corp B, parter, camera.101, proba scrisa în data
de 15.05.2015, ora.10.00, interviul în data de
21.05.2015, ora.10.00. Tematica şi bibliografia
de concurs, aferenta fiecarei functii, precum şi
alte informaţii necesare pot fi studiate pe site-ul
AFER (http://www.afer.ro/) secţiunea Informaţii/ Anunţuri/ carieră. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul:
021.307.22.22 sau 021.307.79.40.

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

CITAȚII
Se citează pârâtul Rainovici Marius-Daniel, în
proces cu reclamanta Muntianu Cornelia,
pentru acţiune în constatare, la termenul de
08.05.2015 ora 8,30 la Judecătoria Câmpina în
dosarul nr. 7484/204/2014.
Boldeanu Mihă i ţă I u l i an e s te c i tat l a
Judecătoria Galaţi în data 15 mai 2015, ora 8,30
în Dosarul 24047/233/2014-CC 20 n pentru
“divorţ fără minori” în contradictoriu cu Boldeanu Natalia.
Numita Bolozan-Nedelcu Maria este chemată,
ca pârâtă, la Judecătoria Slobozia, cu sediul în
b-dul Cosminului, nr. 12, judeţul Ialomiţa, în
dosar nr. 4077/312/2014, având ca obiect divorţ,
pentru termenul din 02.06.2015, Complet 11, în
proces cu reclamantul Bolozan Ion.
Se citează numiții Crew Maria, Dumitrașcu
Daniel Armand și Dinu Estera, Popescu Dorel
și Popescu Adrian Vasile, la Judecătoria Brezoi,
în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu termen la
11.05.2015.
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Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: S.C. Perfect Distribution Press - Curtea
de Argeș, str. Banu Mărăcine, Bl. E12, Sc. D, după cum urmează: Denumire: Clădire de
aproximativ 16 mp, construită din panouri sandvice, cu schelet metalic, tâmplărie
aluminiu. Valoare [Ron, fără TVA]: 31.271 lei. Prețurile menționate reprezintă 100%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima 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 RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la
Trezoreria Topoloveni, 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 13.05.15 ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 14.05.15, ora 11:00:00, la
Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A. Sarcinile care grevează bunurile
sunt: liber 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 Serviciul Fiscal
Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900.

ANAF – Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi. Citaţie.
Societatea Comercială My Way Live S.R.L. cu
sediul în Iaşi, Str. Dr. Codrescu, nr. 6, Corp C3,
Nr. cadastral 3335/2, înregistrată în Registrul
comerţului cu nr. J22/1769/2012, codul de înregistrare fiscală 30778714, prin administrator
Roşu Andrei Alin, este chemată la Tribunalul
Iaşi, Secţia a II-a Civilă - Faliment, str. Elena
Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi, în ziua de 12.05.2015,
camera S.II. - et. II, Complet com. S4 fal., ora
09:00, în dosarul nr. 5550/99/2014, în calitate de
debitor pentru procedura insolvenţei în proces
cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, în
calitate de creditor.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi.
Citaţie. Paduraru Marius, cu domiciliul cunoscut
în loc. Fântânele, com. Fântânele, jud. Iași, este
chemat la Tribunalul Iaşi – Secția II Civilă - Faliment, str. Elena Doamna, nr. 1A, în ziua de
13.05.2015, camera S2, etaj II, com s2 fal, ora
09.00, în dosarul nr. 9017/99/2010/a1*, în calitate
de pârât pentru angajarea răspunderii conform
art. 138 din Legea nr. 85/2006 în proces cu
Administraţia Finanţelor Publice a municipiului
Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de creditor.
Numiţii Olea Simion, Olea Maria, Olea Maria,
toţi cu domiciliul necunoscut sunt chemaţi la
Tribunalul Alba la data de 28.04.2015 de către
Oancea Petru şi Oancea Mirela în dosar civil
8597/176/2011 pentru uzucapiune.

DIVERSE
La data de 21.04.2015 s-a format pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia V, dosarul nr.
14297/3/2015 de acordare a personalităţii
juridice Partidului Blocul Unităţii Naţionale
(BUN), la cererea membrilor fondatori:
Tănăsescu Claudiu, Vulpoiu Dorel, Irimes IoanAdrian, Lazăr Ovidiu-George, Vulpoiu Alexandru Gabriel, întemeiată pe dispoziţiile Legii
nr. 14/2003.
Primăria Comunei Pocola, cu sediul în localitatea
Pocola, nr. 65, judeţul Bihor, anunţă anularea
licitaţiei programată în data de 30 aprilie.
Subsemnata Petre Valentina, reclamantă în
dosarul nr. 1842/301/2015 af lat pe rolul
Judecătoriei Sector 3 București– Secția Civilă,
cu sediul în str. Ilfov, nr.6, sector 5, pârât fiind
Petre Petre, având ca obiect dispariție și
declarare judecătorească a morții, anunță
deschiderea procedurii de declarare a morții
numitului Petre Petre (născut în București,
sector 4, la data de 01.04.1936, fiul lui Petre
Anghel și Petre Magdalena, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, str. Pelinului, nr.
12, sector 3, dispărut în anul 1995) și invită
orice persoană să comunice datele pe care le
cunoaște în legătură cu cel dispărut.

SOMAȚII
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din
25 martie 2015. Având în vedere cererea formu-

lată de reclamanţii Rednic Ioan, identificat prin
CNP 1611203241654, domiciliat în Sighetu-Marmaţiei, str. Crişan nr. 2, Maramureş şi
Rednic Voichiţa, identificată prin CNP
2731004241654, domiciliată în Sighetu-Marmaţiei, str. Crişan nr. 2, Maramureş, având ca
obiect constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
reprezentând teren înscris în CF 1588 Sighetu-Marmaţiei, nr. top 2649/2/a/2, având suprafaţa tabulară de 615 mp, potrivit propunerii din
Nota de constatare întocmită de către ing.
Boroica Ioan ce urmează a fi dezmembrat,
somează persoanele interesate care pot dovedi
un drept sau un interes legitim să formuleze
opoziţie în termen de şase luni de la publicarea
prezentei somaţii. În cazul în care, în termen de
şase luni de la emiterea publicaţiei prezentei
somaţii, nu s-a formulat opoziţie, instanţa va
proceda la judecarea cererii formulate de reclamant. (Dosar nr. 458/307/2015).
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din
11 martie 2015. Având în vedere cererea formulată de reclamanta Bud Arabela Aziza, domiciliată în Sighet, str. Unirii bl. 10/40, CNP
2850207244501, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului reprezentând teren în
suprafaţă de 1.379 mp, situat în Sighetu-Marmaţiei, str. Doboieş, înscrisă în CF 54956 (CF
vechi 4362) nr. top 3565/a/12, somează
persoanele interesate care pot dovdi un drept
sau un interes legitim să formuleze opoziţie în
termen de şase luni de la publicarea prezentei
somaţii. În cazul în care, în termen de şase luni
de la emiterea publicaţiei prezentei somaţii, nu
s-a formulat opoziţie, instanţa va proceda la
judecarea cererii formulate de reclamanţi.
(Dosar nr. 115/307/2015).

ADUNĂRI GENERALE
În conformitate cu art.31 (1) al Actului Constitutiv, ale O.U.G. nr. 99/2006, aprobată şi modificată prin Lg. 227/2007 cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Lg. 31/1990 republicată, Banca Cooperatistă Victoria Bucureşti,
cu sediul în B-dul Iuliu Maniu, nr.105, bl.c, sc.1,
ap.4, sect.6, C.U.I. 2623412, nr. Reg. Comerţului
J40/20678/1992, prin Preşedintele Consiliului de
Administraţie convoacă Adunarea Generală
care va avea loc în ziua de 24.05.2015 ora 10,30
în incinta sediului Băncii Cooperatiste Victoria
Bucureşti, b-dl. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. c, sc.1,
ap.4, sector 6, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea fuziunii Băncii Cooperatiste Victoria
Bucureşti, în calitate de unitate absorbantă, cu
Banca Cooperatistă Furnica Brăneşti, în calitate
de unitate absorbită; 2. Aprobarea studiului de
fezabilitate al băncii cooperatiste rezultate în
urma fuziunii; 3. Aprobarea proiectului actului
modificator al actului constitutiv al băncii cooperatiste rezultate în urma procesului de fuziune;
4. Adoptarea hotărârii adunării generale. În
situţia în care nu se întrunesc condiţiile legale de
desfăşurare, Adunarea Generală va avea loc în
ziua de 25.05.2015, ora 10,30, în aceeaşi locaţie,
cu aceeaşi ordine de zi. Preşedintele Consiliului
de Administraţie al Băncii Cooperatiste Victoria
Bucureşti, Paţaliu Razvan Ionuţ.
Convocare: Consiliul de administraţie al Băncii
Cooperatiste Furnica Brăneşti întrunit în data
de 17.04.2015, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Fipa Construct Partener SRL – Mioveni,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de tăiat asfalt, 3.150
lei; Microbuz Mercedes Sprinter 313 CDI, nr. înmatriculare AG-88-FCX, 11.625 lei;
Motocompresor - Betico PT 62, 9.375 lei; Debitator - DPC 7311, 1.275 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
RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 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 05/05/2015, ora 14:00. Licitația
va avea loc în data de 06/05/2015, ora 11:00:00 la SFO Mioveni. Sarcinile care
grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni.
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www.jurnalul.ro
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată şi modificată prin Legea nr.
227/2007, ale art.117, alin.3 din Legea 31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi în baza art.31 din
Actul Constitutiv convoacă adunarea generală a
membrilor cooperatori domiciliaţi în comunele:
Brăneşti, Cernica Dobroieşti, Afumaţi, Găneasa,
Petrăchioaia, Stefăneşti, Snagov, Gruiu, Ciolpani, Nuci, Moara Vlăsiei, Dascălu, Grădiştea,
comune ale judeţul Ilfov şi în oraşele
Pantelimon şi Voluntari în data 25 mai 2015
orele 10,30 la sediul unităţii din localitatea
Brăneşti, str. I.C. Brătianu, nr.140, jud. Ilfov,
având următoarea ordine de zi; 1. Aprobarea
fuziunii în calitate de unitate absorbită cu Banca
Cooperatistă Victoria Bucureşti; 2. Aprobarea
studiului de fezabilitate pentru banca cooperatistă preconizată să rezulte în urma fuziunii; 3.
Aprobarea proiectului actului modificator al
actului constitutiv al băncii cooperatiste rezultate în urma procesului de fuziune; 4. Diverse; 5.
Adoptarea Hotărârii adunării generale. În cazul
în care nu vor fi întrunite condiţiile de cvorum,
a doua adunare generală se convoacă pentru
data de 26 mai 2015 orele 10.30 în acelaşi loc şi
cu aceeaşi ordine de zi conform art.112 alineat 2
din Legea 31/1990. Consiliul de Administraţie,
Preşedinte, Tepes Radu.
Management Reorganizare Lichidare Iaşi
S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al
S.C. Moldomobila S.A., societate în insolvenţă,
cu sediul în municipiul Iaşi, str. Bucium nr. 34,
jud. Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi sub nr.
J22/502/1991, Cod Unic de Înregistrare
1969451, tel/fax 0232/232217, 0232/232309 în
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale
Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr
1/2006, ale Legii nr.85/2006, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data
de 18.05.2015, orele 12,00, la sediul societăţii
menţionat mai sus. La această adunare generală
ordinară a acţionarilor Moldomobila S.A. sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 30.04.2015, stabilită ca dată de
referinţă. Adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea Raportului de gestiune privind activitatea
anului 2014. 2.Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situaţiei financiare la data
de 31 decembrie 2014. 3.Aprobarea Bilanţului
Contabil pentru anul 2014. 4.Aprobarea
contului de profit şi pierderi pe anul 2014. 5.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
programului de activitate pentru anul 2015. 6.
Aprobarea datei de 18.05.2015, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii
adunării generale ordinare a acţionarilor în
conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin. 1 din
legea 297/2004. Actionarii înscrişi în registrul
acţionarilor la data de referinţă îşi pot exercita
dreptul de vot direct sau prin reprezentant. În
temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, şi ale Legii 297/2004, actionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari sau de alte
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, în baza unei procuri speciale în
conformitate cu prevederile Regulamentului
6/2009. Procura de reprezentare acordată de
acţionarii persoane fizice altor persoane va fi
încheiată în forma autentică, iar procura de
reprezentare acordată de acţionării persoane
juridice va fi semnată de reprezentantul legal al
acţionarului persoană juridică şi ştampilată cu
ştampila acţionarului persoană juridică.
Modelul de procură specială va fi pus la
dispoziţie la sediul societăţii Moldomobila S.A.,
începând cu data de 23 aprilie 2015. Acţionării
care nu au capacitatea legală precum şi
persoanele juridice pot fi reprezentaţi prin
reprezentanţii lor legali. Procurile de reprezentare vor fi încheiate în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru a fi depus/transmis la
societatea Modomobila S.A., unul pentru a fi
păstrat de acţionarul care a acordat procura şi
unul pentru reprezentant. După completare, un
exemplar original al procurii speciale va fi depus
la sediul Moldomobila S.A. sau va fi expediat
prin poştă la sediul societăţii, cel mai târziu
până la data de 15 mai 2015 (data numărului de
registratură în cazul documentelor depuse,
respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate). Procurile speciale depuse
sau expediate după data de 15 mai 2015, ori
care nu respectă conţinutul modelului aflat la
dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, vor fi
considerate nule de drept. Accesul acţionarilor
îndreptăţiţi să participe la adunarea generală

ordinară a acţionarilor este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută, în cazul
acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau, în cazul acţionarilor persoane juridice
şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu
originalul împuternicirii data persoanei fizice
care le reprezintă şi actul de identitate al reprezentantului. Materialele informative referitoare
la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor
putea consulta începând cu data de 08 mai 2015,
de luni până vineri, între orele 11,00 - 13,00 la
sediul Moldomobila S.A. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor este convocată pentru data de 19
mai 2015, orele 12,00, cu aceeaşi ordine de zi, la
acelaşi loc de desfăşurare. Administrator judiciar, Management Reorganiza Lichidare Iaşi
S.P.R.L. Asociat coordonator, Mititelu Corneliu.
Convocare Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor S.C. MUNPLAST S.A.: Ing.
Diaconu Maricel Mihail în calitate de Administrator Special al S.C. MUNPLAST S.A. cu
sediul în Bucureşti, sector 6, B-dul 1 Mai nr.53,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/81/1991, având C.U.I.
446497 convoacă acţionarii societăţii în vederea
întrunirii acestora în cadrul şedinţei Adunării
Generale Ordinare, la sediul său, în sala de
şedinţe, etaj 3, la data de 22.05.2015, ora 12:00.
Vor putea participa şi vota în cadrul Adunării
Generale Ordinare acţionarii S.C. MUNPLAST
S.A. înscrişi în Registrul Acţionarilor până la
data de referinţă de 15.05.2015. În temeiul
prevederilor legale, acţionarii pot participa la
Adunarea Generală Ordinară personal sau pot fi
reprezentaţi, în baza unei procuri speciale care
va fi pusă la dispoziţie de Consiliul de Administraţie al societăţii. Documentele şi informaţiile
referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare din data de
22.05.2015 sunt disponibile la sediul societăţii
începând cu data de 15.05.2015. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1.
Aprobarea situaţiilor financiare anuale,
respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi
pierdere, date informative şi note explicative ale
situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru
exerciţiul financiar din anul 2014; 2. Aprobarea
Raportului Administratorului Special societăţii
pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul
financiar din anul 2014; 3.Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorului special al societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul
financiar din anul 2014; 5. Aprobarea Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015; 6.
Aprobarea împuternicirii Dlui. Diaconu Maricel
Mihail –Administrator Special pentru semnarea
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi împuternicirea Dnei.Tudor Mirela
Adriana pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului
Bucureşti. Dna.Tudor Mirela Adriana se legitimează cu CI seria RD nr.821841 eliberată de
S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 06.09.2012, CNP

2770915464533. În cazul în care în data de
22.05.2015 şedinţa Adunării Generale Ordinare
nu va întruni cvorumul necesar dezbaterii şi
adoptării hotărârilor conform Ordinii de zi,
şedinţa se va desfăşura în data de 25.05.2015,
ora şi locul de desfăşurare rămânând neschimbate. Administrator Special, Ing. Diaconu
Maricel Mihail.
Convocator pentru Şedinţa Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S.C. MUNACTIV S.A.
Ing. Diaconu Maricel Mihail în calitate de
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al
S.C. MUNACTIV S.A. cu sediul în Bucureşti,
sector 6, B-dul 1 Mai nr.53, Pavilion Administrativ, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10477/2008
având C.U.I. R 24050057, convoacă acţionarii
societăţii în vederea întrunirii acestora în cadrul
şedinţei Adunării Generale Ordinare, la sediul
său, în sala de şedinţe, etaj 3, la data de
22.05.2015, ora 13:00. Vor putea participa şi
vota în cadrul Adunării Generale Ordinare
acţionarii S.C. MUNACTIV S.A. înscrişi în
Registrul Acţionarilor până la data de referinţă
de 15.05.2015. În temeiul prevederilor legale,
acţionarii pot participa la Adunarea Generală
Ordinară personal sau pot fi reprezentaţi, în
baza unei procuri speciale care va fi pusă la
dispoziţie de Consiliul de Administraţie al societăţii. Documentele şi informaţiile referitoare la
subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare din data de 22.05.2015 sunt
disponibile la sediul societăţii începând cu data
de 25.05.2015. Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Aprobarea
situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul
contabil, contul de profit şi pierdere, date informative şi note explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar
din anul 2014; 2. Aprobarea Raportului Administratorilor societăţii pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2014;
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3. Aprobarea descărcării de gestiune a administr atorilo r s o ciet ă ţ ii p en t r u a ct iv it a t ea
desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2014;
4.Aprobarea Raportului de audit financiar
asupra situaţiilor financiare anuale încheiate de
societate la data de 31.12.2014; 5. Aprobarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul
2015; 6. Aprobarea Programului de investiţii
pentru anul 2015; 7. Aprobarea împuternicirii
Dlui. Diaconu Maricel Mihail– Preşedintele
Consiliului de Administraţie pentru semnarea
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi împuternicirea Dnei. Tudor Mirela
Adriana pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului
Bucureşti. Dna.Tudor Mirela Adriana se legitimează cu CI seria RD nr.821481 eliberată de
S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 06.09.2012, CNP
2770915464533. În cazul în care în data de
22.05.2015 şedinţa Adunării Generale Ordinare
nu va întruni cvorumul necesar dezbaterii şi
adoptării hotărârilor conform Ordinii de zi,
şedinţa se va desfăşura în data de 25.05.2014,
ora şi locul de desfăşurare rămânând neschimbate. Preşedinte C.A., Ing. Diaconu Maricel
Mihail.
Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, bd.
Lascăr Catargiu nr.54 sector 1 organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi vacante
în data de 19.05.2015,ora 10.00 proba scrisă,
respectiv în data de 25.05.2015, ora 09.00
interviu. Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data de 07.05.2015 ora
13.00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon
0372.705.952 –persoana de contact Calin Cristiana. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile specifice pentru postul scos la concurs
astfel: -Comandant Adjunct Aeroclub Teritorial
Tg Mures– 1 post: studii medii; licenţa de
personal navigant+ calificare de instructor+

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: NYK Center Magniﬁc – Pitești, după cum
urmează: Denumire: clădire în supr. de 197,6 mp, cu destinație de spațiu comercial și
birouri situată în com. Dobrești, jud. Argeș. Alte observații: fără teren aferent. Valoare
[Ron, fără TVA]: 259.460 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 RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria
Topoloveni, 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
11.05.15, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 12.05.15, ora 11:00:00 la Sediul
S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Sediul S.F.O. Topoloveni,
Calea București, nr. 107A, jud. Argeș, tel. 0248.666900.
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experienţă ca instructor de min.1 an; -Comandant detaşament planorism– 1 post: studii
medii; licenţa de personal navigant (planor)+
calificare de instructor planor+ experienţă ca
instructor planor de cel puţin 3 ani; -Pilot
instructor- AT Piteşti – 1 post: studii medii;
licenţa de personal navigant+ calificare de
instructor planor; -Pilot instructor- AT
Suceava– 1 post: studii medii; licenţa de
personal navigant+ calificare de instructor
planor; -Pilot comandant AT Brasov- 2 posturi:
studii medii; licenţa de pilot; -Pilot comandant
AT Craiova- 1 post: studii medii; licenţa de
pilot; -Pilot comandant AT Iaşi- 2 posturi: studii
medii; licenţa de pilot; -Mecanic navigant AT
Sibiu– 1 post: studii medii; licenţa de mecanic
Navigant; -Inginer aviaţie clasa I– Secţia reparaţii şi întreţinere de bază- 1 post: Studii superioare tehnice– Facultatea de inginerie
aerospaţială; deţine licenţa de personal tehnic
aeronautic în termen de valabilitate sau are
experienţă în activitatea tehnică aeronautică de
min. 6 ani; -Inginer aviaţie clasa I– AT
Bucureşti- 1 post: Studii superioare tehnice–
Facultatea de inginerie aerospaţială; deţine
licenţa de personal tehnic aeronautic în termen
de valabilitate sau are experienţă în activitatea
tehnică aeronautică de min. 6 ani; -Inginer
aviaţie debutant– AT Bucureşti- 1 post: Studii
superioare tehnice– Facultatea de inginerie
aerospaţială; -Mecanic aviaţie clasa I- Secţia
Reparaţii şi întreţinere de bază– 3 posturi: studii
medii sau şcoala profesională; deţine licenţa de
personal tehnic aeronautic în termen de valabilitate
sau are pregătirea de specialitate
corespunzătoare funcţiei şi min. 6 ani de experienţă în activitatea tehnică aeronautică;
-Mecanic aviaţie clasa I- AT Braşov– 3 posturi:
-studii medii sau şcoala profesională; deţine
licenţa de personal tehnic aeronautic în termen
de valabilitate sau are pregătirea de specialitate
corespunzătoare funcţiei şi min. 6 ani de experienţă în activitatea tehnică aeronautică;
-Mecanic aviaţie clasa I- AT Craiova– 1 post:
-studii medii sau şcoala profesională; deţine
licenţa de personal tehnic aeronautic în termen
de valabilitate sau are pregătirea de specialitate
corespunzătoare funcţiei şi min. 6 ani de experienţă în activitatea tehnică aeronautică;
-Mecanic aviaţie clasa I- AT Deva– 1 post: studii
medii sau şcoala profesională; deţine licenţă de
personal tehnic aeronautic în termen de valabilitate şi vechime de min. 3 ani în clasa a II-a sau
are pregătirea de specialitate corespunzătoare
funcţiei şi min. 6 ani de experienţă în activitatea
tehnică aeronautică; -Mecanic întreţinere
aparate lansare la zbor cl. I– AT Ploieşti– 1 post:
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şcoala profesională; deţine licenţa de MIALZ în
termen de valabilitate sau are pregătirea de
specialitate corespunzătoare funcţiei şi min. 6
ani de experienţă în activitatea tehnică aeronautică; -Contabil treapta IA Serviciul Financiar– 1
post: studii medii; curs contabilitate; vechime
min. 6 ani; -Contabil treapta IA– AT Craiova– 1
post: studii medii; curs contabilitate; vechime
min. 6 ani; -Referent debutant- Detaşamentul
Aeronave Ultrausoare Motorizate şi Aerostate–
1 post: studii medii; cunoştinţe de operare pe
calculator.
Convocare. Consiliul de Administraţie al S.C.
Uzinsider Techno S.A. convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 28
aprilie 2015, ora 11.00 la sediul societăţii, cu
următoarea Ordine de zi: 1.Raportul Consiliului
de administraţie, raportul auditorului extern,
bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul
2014 şi aprobarea acestora. Descărcarea de
gestiune a Consiliului de administraţie, a
preşedintelui acestuia şi a directorului general al
societăţii. 2.Repartizarea profitului net pe anul
2014. 3.Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2015. 4.Organigrama pentru anul 2015. 5.Aprobarea contractelor de audit sau a actelor adiţionale la acestea, după caz, pentru anul 2015 cu
S.C. Audit Eam Zuca S.R.L. (audit intern) şi cu
S.C. Mid Consulting S.R.L. (audit extern). 6.
Aprobarea contractului de credit bancar sub
formă de emitere de scrisori de garanţie nr.
6441/C.B. încheiat între Uzinsider S.A., Uzinsider Techno S.A. şi Uzinsider General
Contractor S.A., pe de o parte şi Citibank
Europe PLC, Dublin –Sucursala România, pe de
altă parte. 7.Împuternicirea domnului Dragoş
Constantin Zaharia, identificat cu C.I. seria RT
nr. 397783 eliberată de către SPCEP S5, biroul
nr. 2 la data de 21.02.2006, CNP 1760727040019
să ne reprezinte în toate etapele procedurale
necesare înregistrării la O.R.C. al municipiului
Bucureşti a hotărârii prezentei A.G.O.A. La
şedinţă pot participa şi vota acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
20 aprilie 2015 (data de referinţă). Acţionarii
pot participa personal (pe baza actului de identitate), sau pot fi reprezentaţi de către alte
persoane cărora le-au acordat procură specială
pe baza formularului pus la dispoziţie de către
societate, în condiţiile legii. Formularele de
procură specială se pot obţine de la sediul societăţii, începând cu data de 01.04.2015. Un
exemplar original al procurii speciale acordate
se va depune la sediul societăţii cu minim 48 de
ore înainte de data A.G.O.A. Dacă la prima
convocare adunarea nu va fi statutară, şedinţa

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 Grinder God Speed SRL (licitația II-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 12, luna Mai, 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București,
nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Grinder God Speed SRL, CUI 17191630 cu sediul în județul Giurgiu, Sat
Vlad Țepeș, comuna Comana. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Remorcă
Stema M 4075 DB2. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 773
lei. Cota TVA: 24%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. 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; în cazul vânzării la licitație,
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 415 la domnul Adrian Miu.

se reconvoacă pe data de 29 aprilie 2015, în
aceleaşi condiţii (loc, oră, ordine de zi). Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la secretariatul A.G.A. de la sediul societăţii. Relaţii
suplimentare la telefon nr. 021.310.36.90.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, ing.
Constantin Savu.

LICITAȚII
Pe 4 mai 2015 ora 9.00, la BEJ Şfaiţer CarmenBotoşani, are loc vânzarea la licitaţie publică a
imobilului din Municipiul Botoşani, Aleea Mihai
Eminescu 13. Preţul de pornire- 426333 lei.
Inspectoratul Pentru Situaţii De UrgenţA
“Mihail Grigore Sturdza”al judeţului Iași, cu
sediul în Iași, str. Lascăr Catargi nr. 59, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru atribuirea contractului de închiriere a
unui spaţiu interior în scopul amplasării unui
automat de cafea și băuturi calde. Persoanele
interesate pot achiziţiona caietul de sarcini de la
sediul unităţii până la data de 12.05.2015, care
se obţine contra sumei de 5 lei. Relaţii se pot
obţine la telefon 0232.412121, int. 27116.
Primăria Comunei Bogdana organizează în data
de 15.05.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Bogdana, licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea proprietăţii imobiliare: „Teren
extravilan, având suprafaţa de 8.382mp, parţial
ocupat cu construcţie proprietate particulară
(clădire agrozootehnică- grajd, SC=750mp),
amplasat în T39, Comuna Bogdana, Sat
Bogdana, Judeţul Teleorman, aparţinând domeniului privat de interes local al Comunei
Bogdana. Relaţii se pot obţine la sediul
primăriei Bogdana, telefon: 0247.329.013.
1.S.C.FISE Electrica Serv S.A –SISE Electrica
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Taberei, nr.20, Tel.+40372.640.398, Fax:
+4.0372.640.394 achiziționează „Materiale
Auxiliare pentru Construcții” în cantitățile și
condițiile prevăzute în Documentația de
atribuire. 2.Adresa la care se poate solicita
Documentația de atribuire: SISE Transilvania
Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.389, Fax: +40372.640.394. Documentația de atribuire se pune la dispoziția
operatorilor economici în urma solicitării în
scris a acesteia. 3.Procedura aplicată: Licitație
deschisă cu o etapă de negociere. 4.Locul de
livrare a produselor: conform specificațiilor din
Documentația de atribuire. 5.Natura și cantitatea produselor ce se vor achiziționa: „Mate-

riale Auxiliare pentru Construcții“ în
cantitățile prevăzute în Documentația de
atribuire. 6.Termenul de livrare al produselor:
maxim 10 zile de la semnarea contractului de
furnizare. 7.Data limită de primire a ofertelor:
06.05.2015, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 06.05.2015, ora 12.30. 8.Adresa la care se
depun ofertele: sediul SISE Transilvania Nord,
Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat
general. 9.Limba de redactare a ofertelor:
limba română. 10.Perioada de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 11.Criteriul de atribuire a contractului:
“prețul cel mai scăzut”.
Direcția Silvică Argeș, cu sediul Pitești, str.
Trivale, nr.82, jud.Argeș, telefon: 0248-213434;
0248-219749; Fax:0248-214099, E-mail office@
silvapit.ro anunță scoaterea la licitație a
următoarelor active: Sediu Canton silvic Leșile
- com.Mozacu. Terenul pe care se află amplasată
construcția (activul) nu se mai află în administrarea R.N.P. ROMSILVA și se află în proprietate privată. Vânzarea se face prin licitație
publică deschisă, cu strigare, care va avea loc în
data de 26.05.2015 orele 10,00 la sediul Direcției
Silvice Argeș, Mun.Pitești, str.Trivale, nr.82, jud.
Argeș. Caietul de sarcini se poate achiziționa de
la sediul Direcției Silvice Argeș până în data de
16.05.2015. Costul unui caiet de sarcini: 50 lei cu
TVA. Informații se pot obține de la sediul
Direcției Silvice Argeș, persoană de contact
Mirică Tiberiu, telefon: 0730653210.
Anunţ publicitar privind organizarea licitaţiei vânzare plante medicinale: Direcția Silvică
Argeș cu sediul în Pitești, str. Trivale nr. 82, cod
fiscal RO 1590120 organizează licitație –
selecție de oferte, conform ordinului
R.N.P.-ROMSILVA pentru încheierea contractelor de vânzare plante medicinale. OFERTA se
adresează agenților economici, asociațiilor
familiale, care au în obiectul de activitate
achiziția, prelucrarea și comercializarea plantelor medicinale. Prețul de pornire este prevăzut
în caietul de sarcini pentru fiecare specie în lei.
La prețul de adjudecare, care este loco ocol
silvic, se adaugă T.V.A., ce va fi suportat de către
cumpărător. Cantitățile de plante medicinale
scoase la licitație sunt cele de mai jos, și vor fi
recoltate și livrate loco ocol silvic: Specia: soc –
f lori, denumirea ştiinţifică SAMBUCUS
NIGRA, cantitate 70.000 kg. Total plante
medicinale: 70.000 kg. Recoltarea cantităților
respective și livrarea lor este condiționată de
existenta unor condiții climaterice și de vegetație favorabile, în caz contrar acest volum

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
PubliceDâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. Titu, Str. Gării
nr. 79. Dosar de executare nr. 125/Titu. Nr. 13162/16.04.2015. Anunțul privind
vânzarea pentru 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, anul 2015, ora 10, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Decu Neculaie,
CNP 1630211154201, cu domiciliul ﬁscal în sat Sălcuța nr. 125, oraș Titu, județ
Dâmbovița: Teren arabil extravilan în suprafață de 3.350 mp, situat în oraș Titu, sat
Sălcuța, județ Dâmbovița, tarlaua 62, parcela 368/60/1, preț de pornire a licitației
11.083 lei cu vecinii: N - most. Barbu C. Ion; S - most. Pana Barbu; V - DCL 379; E - DE
440/1. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație,
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și 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 numărul de telefon: 0245.651112. Data aﬁșării: 22.04.2015.

ANUNŢURI

www.jurnalul.ro
posibil contractat nu va putea fi realizat, fapt
de care nu poate fi învinovățită Direcția Silvică
Argeș. Licitația va avea loc la data de
06.05.2015, ora 11:00, la sediul Direcției Silvice
Argeș. Caietul de sarcini poate fi procurat
contracost de la sediul Direcției Silvice Argeș
începand cu data de 27-04-2015, zilnic, intre
orele 8:00 și 14:00. Ofertele de cumpărare și/sau
scrisorile de intenție se depun la sediul Direcției
Silvice Argeș până la data de 04-05-2015, ora
10:00. Alte relații privind licitația și condițiile
de desfășurare pot fi obținute la Compartimentul Comercial – Producție, tel. 0248.213434.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor
depune la sediul Direcției Silvice Argeș, până la
data de 06-05-2015, ora 09:00 documentele
prevăzute de legislația în vigoare precum și
dovada achitării contravalorii caietului de
sarcini (50 lei).
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Bacău. Nr. 253476 din 17.04.2015. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și
complet ări le ulterio are, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Bacău face
cunoscut că în ziua de 05, luna mai, anul 2015,
orele12.00, în localitatea Bacău, str. Dumbrava
Roșie nr. 1-3, camera nr. 29, se va vinde prin
licitație (termen III) următorul bun imobil,
proprietate a debitorulul SC “Sondrio Impex”
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bacău,
strada Luminii, nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 3, cod de
identificare fiscală 15557663: - extindere aparta-

ment sediu firmă, cu suprafața construită de
8.16 mp, situat în localitatea Bacău str. Luminii,
nr. 3, parter, bl. 3, sc. B, ap. 3, preț de evaluare/
de pornire al licitației: 12.365 lei (exclusiv TVA).
Terenul aferent construcției este concesionat de
la Consiliul Local al municipiului Bacău.
Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori, Sarcini:
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Bacău, strada Dumbrava Roșie nr. 1-3, Proces verbal de sechestru nr. 146233/ 07.02.2013 Încheiere O.C.P.I Bacău nr. 6748/ 19.02.2013.
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, respectiv 04 mai 2015, orele 16.30,
oferte de cumpărare: în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română:
pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guver-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu
caracter personal – 20270. Dosar de executare nr. 14436078/2015. Nr. 12065 din
20.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 20. 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 11, luna mai,
orele 10, anul 2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin
licitație publică (licitația a-II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC DG Trading Limited SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea Bucuresti, str. Săvinești nr. 5,
bl. C, sc. x, etaj 8, ap. 52, sector 4, cod de identiﬁcare ﬁscală 14436078. Bunuri
imobile: 1) teren arabil în suprafață de 26.900 mp, tarlaua 49/1, nr. parcela 21, nr.
cadastral 1340, Carte funciară nr. 20191 (nr. vechi 1784) UAT orașul Fundulea. * Preț
de evaluare/ de pornire a licitației 40.382 lei (exclusiv TVA); 2) teren arabil în
suprafață de 4.000 mp, tarlau 49/1, nr. parcela 10, nr. cadastral 1377, Carte funciară
nr. 20698 (nr. vechi 1852) UAT orașul Fundulea. * Preț de evaluare/ de pornire a
licitației 5.739 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este 24%/
scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: Stan Elena, domiciliată în
București, Str. Semnalului nr. 4, sector 2 - pentru imobilul teren arabil în suprafață de
4.000 mp, tarla 49/1, nr. parcela 10, nr. cadastral 1377, Carte funciară nr. 20698, (nr.
vechi 1852) UAT orașul Fundulea. Dobândit în baza contract de vânzare - cumpărare
nr. 856/11.06.2007, emis de BNP Ninu Viorica Roxana - intabulare drept de privilegiu
imobiliar, valoare 86000 Eur, dobândit prin convenție în favoarea Stan Elena. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul
RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călărași beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și 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 numărul de telefon:
0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 20.04.2015.

nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și
completările, ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și 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 numărul
de telefon 0234/51.00.03, interior 254. Data
afișării: 17.04.2015.

PIERDERI
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 declaram nule.
Pierdut CUI cu seria B2028736 al SC Workshop
Electronicus As SRL (având nr. Reg.Com:
J29/475/2011, C.U.I.: 28247583, adresă sediu
social: Str. Roşiori 58, Ploieşti, jud. PH). Îl
declar nul.
Pierdere legitimaţie student, carnet student şi
legitimaţie sală de lectură emise de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”
pe numele Beznea Luiza Roxana. Le declar nule.
Pierdut card tahograf, eliberat de ARR Vâlcea,
pe numele Schiopu Gheorghe Cristian, din
Ocnele Mari, județul Vâlcea. Se declară nul.
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Declar pierdute legitimație de student și carnet
de student, emise de Facultatea de Matematică
și Informatică, Universitatea București, pe
numele Lazărean Radu- Mihai.
Asociația de Locatari din str. C-tin Kirițescu nr.
10-12, declară că a pierdut contract de închiriere
nr. 0621883L din 31.08.1999, încheiat cu
D.G.D.A.L.
Declar nulă ștampila rotundă Auto Chris
Import S.R.L. începând cu data de 31.03.2015.
Declar nulă legitimație și certificat de
revoluționar remarcat prin fapte deosebite, seria
LRM-M nr. 00138, emis de S.S.P.R. la data de
17.10.2006 pe numele Mihalcea Ștefan.
Declar nulă legitimție luptător fapte deosebite
seria LRM-D nr. 00396, emis de S.S.P.R., pe
numele David Eduard.
Pierdut legitimație seria LRM-C nr. 00873, eliberată de Subsecretariatul de Stat ptr. Problemele
Revoluționarilor pe numele Calancea
Constantin. O declar nulă.
Asociația de Proprietari Bl. K4, Sc.5, din Bd.
Unirii nr.64, Sector 3, București, declară nule o
ștampilă format rotund, amprentă Asociația de
Proprietari și adresa, și o ștampilă format
rotund, Asociația de Proprietari amprentă
Președinte și adresa.

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-I-a. Anul 2015, luna Mai, ziua 21, 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
21, luna Mai, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor
vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următorul bun mobil, proprietatea
debitorului SC MGN Agro Commerce SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Drăgănescu,
str. Abatorului, nr. 31A, et. 1, camera 6, jud. Giurgiu. cod de identiﬁcare ﬁscală RO
26057175: Nr. crt. 1. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoturism marca
Mercedes - Benz, model SLS-AMG, nr. înmatriculare: GR-22-EEE, serie șasiu:
WMX1973771A001173, culoare: gri, capacitate cilindrică: 6.208 cm, data PIF 2010,
stare tehnică: foarte bună. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA):
491,800 lei. T.V.A. (24%): 118,032 lei. Total: 491,800 lei. T.V.A. (24%): 118,032 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 sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, 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, deschis 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.

