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OFERTE SERVICIU
Firmă  specializată angajează personal curăţenie 
interioară (femei), salariu atractiv. 0788.397.223.

Alpinist utilitar, firmă specializată angajează alpi-
nişti utilitari, atestat profesional. 0788.397.223.

Eşti în căutarea unui loc de muncă pe postul de 
conducător auto profesionist cat.C+E? Noi îţi 
oferim posibilitatea de aţi găsi un post, pentru mai 
multe detalii tel.: 0755.118.820, adresa de e-mail: 
veronica.stradamea@yahoo.com. Cerinţe: limba 
italiană conversaţional, experienţă minim 6 luni, 
seriozitate.

PRESTĂRI SERVICII
Eco Recycling, servicii complete şi complexe 
pentru protecţia mediului. Servicii îndeplinite cu 
seriozitate, promptitudine. 0767.888.810.

VÂNZĂRI DIVERSE
Traco-dacii şi romanii erau 
harnici, viteji şi credeau în 
nemurirea suf letului. Sunt 
mândria românilor de pretutin-
deni .  Tel .  0733.940.772, 
0761.674.276.

CITAȚII
Numitul Pascaru Adrian este citat în calitate de 
pârât la Judecătoria Galați - Secția Civilă în 
dosarul nr. 15478/233/2014 pentru data de 
14.10.2015, ora 09.00, în proces cu reclamanta 
Neghină Sara-Maria, prin reprezentant legal 
Neghină Lenuța pentru fond- stabilire paternitate.

Numitul Kindriş Gavrila Csukle, cu domiciliu 
necunoscut, este citat pe data de 28 octombrie 2015 
la Judecătoria Vişeu de Sus, Jud.Maramureş, în 
calitate de pârât, în dos. nr. 583/336/2015 având ca 
obiect constatarea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, la cererea reclamanților Dunca Vasile, 
Dunca Anuța şi Dunca Ioan, toți domiciliați în 
comuna Ieud, nr. 96, Jud. Maramureş.

SC Ardap Game SRL, cu sediul În Iaşi, Şos. 
Galaţii, nr.14, nr. de ordine la Registrul Comerţului 
J22/441/2008 este citată în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.29982/245/2014 aflat pe rolul Judecăto-
riei Iaşi, cu termen în data de 06.10.2015,C17, sala 
4, ora-8.30 pentru acţiune în răspundere contrac-
tuală, în contradictoriu cu reclamanta CN CF 
CFR SA Bucureşti prin Sucursala Regionala CF 
Iaşi.  

Dosarul Nr. 2560/329/2014 comunicare hotărâre 
civilă nr. 528/2015 din data de 18.August.2015. În 
numele legii, hotărăşte: Admite acţiunea civilă, 
formulată de reclamanta Recea Marioara, domici-
liată în Turnu-Măgurele, Strada Taberei, bl.Z2, 
sc.1, ap.3, judeţul Teleorman, în contradictoriu cu 
pârâta Gaina (fosta Recea) Doina Florentina, 
domiciliată în Turnu-Măgurele, Strada Traian, 
nr.90, jud.Teleorman. Dispune rezoluţiunea 
contractului de întreţinere, încheiat între Recea 
Enache şi Recea Marioara, pe de o parte şi pârâta 
Gaina (fosta Recea) Doina Florentina, pe de alta 
parte, contract autentificat sub nr.571/06 august 
2009, de BNP Marta Petrişor, şi, ca efect, dispune 
repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii 
contractului. Ia act că reclamanta nu solicită chel-
tuieli de judecată, Onorariul în sumă de 500lei, 
pentru dna avocat Pielmus Cristina Ionela, în 
calitate de curator al pârâtei, se va suporta din 
fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la 
Judecătoria Turnu-Măgurele. Pronunţată în 
şedinţă publică, astazi, 18.08.2015. Preşedinte, 
Ruxandra Dincă; Grefier, Marioara Lale

SOMAȚII
România, Judecătoria Vălenii De Munte, Judeţul 
Prahova,  dosar nr. 1776/331/2015, data 
14.09.2015, OP 5041 Faţă de dispoziţiile încheierii 
de şedinţă din 09.09.2015 din dosarul nr. 
1776/331/2015, prin care se invocă de către recla-
manta Marin Joiţa, domiciliată în comuna Drajna, 
sat Drajna de Jos, str. Teleajen, nr. 4, jud. Prahova, 
dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a 
efectului prescripţiei achizitive de lungă durată 
pentru imobilul teren în suprafaţă de 3363 MP ce 

formează Trup 1 şi suprafaţa de 3885 MP ce 
formează trup 2, ambele situate în comuna 
Batrani, punct Pripor, tarla 36, parcelele F 1791/1, 
F 1791/2, Pdt. 1791/3, extravilan, Jud. Prahova, se 
emite prezenta SOMAŢIE. Prin care  toţi cei inte-
resaţi pot face opoziţie în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urma publicaţii, în lipsa opoziţiei 
formulată în termen procedural, se va trece la 
judecarea cererii. Menţionăm că imobilul este 
detinut de către  reclamanta Marin Joiţa, domici-
liată în comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. 
Teleajen, nr. 4, Jud. Prahova

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: În conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regula-
mentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamen-
tului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor 
anumite drepturi ale acţionarilor în cadrul adună-
rilor generale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010, 
Regulamentul ASF nr.13/2014 şi ale Actului 
Constitutiv al S. ROMAERO S.A., Consiliul de 
Administraţie al S. ROMAERO S.A. -cod unic de 
înregistrare RO 1576401, număr de ordine în 
Registrul Comerţului J40/3940/1991 -convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 26.10.2015 ora 14, la sediul societăţii din 
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţi-
onarilor la data de referinţă de 12.10.2015 cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea participării 
ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei RO 
NANDTB; 2. Aprobarea ex-date de 16.11.2015 şi a 
datei de 17.11.2015 ca data de înregistrare, 
respectiv de identificare a acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 
26/27.10.2015, în conformitate cu dispoziţiile art. 
238 din legea 297/2004 privind piaţa de capital; 3. 
Împuternicirea doamnelor Tena Veronica, identifi-
cata cu CI seria RR nr. 660248 şi Ionescu Alina 
Claudia identificată cu CI seria RR nr. 919564 
având funcţiile de consilieri juridici în cadrul 
societăţii, pentru a îndeplini toate formalităţile 
necesare în vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la 
Registrul Comerţului. Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 7.10.2015 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţio-
narilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală ordinară a 
acţionarilor; de a prezenta până la data de 
7.10.2015 proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea 
comercială are obligaţia de a răspunde la întrebă-
rile adresate de acţionari, sub conditia respectarii 
art. 13 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. 
Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice). Documentele şi 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la 
sediul S. ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., 
începând cu data de 23.09.2015, precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la şedinţa adunării 
generale a acţionarilor se face conform legislaţiei 
specifice în vigoare şi Actului Constitutiv  al S. 
ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe 
bază de împuternicire specială. Formularele de 
împuternicire specială pentru reprezentare în 
A.G.O.A. şi buletinele de vot prin corespondenţă se 
pot obţine: la Secretariatul A.G.A. precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com, secţiunea Legături– Romaero Info– 
Informaţii acţionari, începând cu data de 
23.09.2015 şi vor fi depuse până la data de 
23.10.2015.  În situaţia în care la prima convocare 
nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare, 
A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 
27.10.2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi 
ordine de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021/599.41.04; fax 021/599.41.05.

Convocare: În temeiul prevederilor articolului 117 
din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al Societăţii GDF 
SUEZ Energy Romania S.A., societate cu sediul 
social în Bucureşti, bd. Mărăşeşti, nr. 4-6, sector 4, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222 
(„Societatea” sau „GSER”), domnul Eric Joseph 
Stab, convoacă în data de 23.10.2015, ora 10.30 la 
sediul social al Societăţii, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”). Ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acțio-
narilor este următoarea: 1. Prezentarea raportului 
expertului independent în conformitate cu art 243 
indice 3 din Legea societăților nr. 31/1990 şi luarea 
la cunoştință a acționarilor de acest raport. 2. 
Aprobarea divizării totale, fără a intra în lichidare, 
a societății Congaz S.A., societate română pe 
acțiuni, cu sediul în Str. Vasile Pârvan nr. 16, 
Constanța, județul Constanța, înregistrată în 
Registrul Comerțului Constanța sub nr. 
J13/623/1999, Cod Unic de Înregistrare 11396700 
(„Congaz”) şi a participării GSER la divizarea 
acesteia şi transferarea întregului patrimoniu 
Congaz către 2 (două) societăți existente, respectiv 
către: (i) GDF SUEZ Energy Romania S.A., şi (ii) 
Distrigaz Sud Rețele S.R.L., societate română cu 
răspundere limitată, cu sediul în Bulevardul Mără-
şeşti nr. 4-6, Corp B, 040254, sector 4, Bucureşti, 
înregistrată în Registrul Comerțului Bucureşti sub 
nr. J40/2728/2008, Cod Unic de Înregistrare 
23308833 („Distrigaz”, GSER şi Distrigaz fiind 
împreună numite „Societățile Beneficiare”), 
conform dispozițiilor art. 238 alin. (2) lit. a) din 
Legea societăţilor nr. 31/1990.  Divizarea se va 
realiza prin transferul întregului patrimoniu către 
Societățile Beneficiare, cu toate drepturile şi obli-
gațiile existente la data divizării, în conformitate 
cu prevederile proiectului de divizare publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, 
„Proiectul de Divizare”). Prin efectul divizării, 
Societățile Beneficiare vor prelua activele, dreptu-
rile, întreg fondul de comerț şi toate pasivele 
Congaz şi vor fi ținute de obligațiile Congaz, 
conform Proiectului de Divizare. Divizarea va fi 
executată prin transferul cu titlu universal al între-
gului patrimoniu Congaz, ce include activele şi 
pasivele corespunzătoare următoarelor activități: 
(i) activitățile de furnizare a gazelor naturale şi 
activitățile complementare celor de furnizare şi 
distribuție a gazelor naturale vor fi transferate 
către GSER, alături de activele şi pasivele aferente, 
inclusiv de rețeaua de distribuție a gazelor natu-
rale, în timp ce (ii) activitatea de distribuție a 
gazelor naturale, precum şi activele şi pasivele 
aferente (cu excepția rețelei de distribuție a gazelor 
naturale) vor fi transferate către Distrigaz. De 
asemenea, toate contractele, inclusiv, dar fără a se 
limita la, contractele comerciale încheiate cu 
diverşi furnizori de bunuri şi servicii, vor fi transfe-
rate către fiecare Societate Beneficiară, în confor-
mitate cu activitățile transferate fiecăreia dintre 
ele, conform Proiectului de Divizare. În plus, toate 
bunurile imobile şi titlurile de proprietate ale 
Congaz asupra tuturor imobilelor vor fi transferate 
la data divizării (astfel cum este aceasta definiţă în 
Proiectul de Divizare), în baza efectului legal al 
divizării, asa cum este prevăzut de Legea societă-
ților nr. 31/1990 şi de orice alte prevederi incidente, 
având în vedere documentele relevante aferente 
divizării, către Societatea Beneficiară GDF SUEZ 
Energy Romania S.A.. Lista proprietăţilor imobi-
liare ale Congaz S.A. la data de 31 decembrie 2014 
este prezentată în Anexa 1 la Proiectul de Divizare. 
Mai mult, toate autorizațiile, aprobările si permi-
sele in legătura cu activitatea Congaz, indiferent 
dacă în vigoare sau în curs de obținere (inclusiv 
toate cererile şi formalitățile în curs pentru obți-
nerea acestora) vor fi transferate către Societățile 
Beneficiare în conformitate cu fiecare activitate 
care va fi transferată. De asemenea, pentru a 
susține dezvoltarea în continuare a Societăților 
Beneficiare, fiecare dintre acestea va prelua şi 
poate folosi istoricul lucrărilor prestate/ produselor 
livrate de Congaz pentru a participa în cadrul lici-
tațiilor sau al altor proceduri de achiziție, indife-
rent de calitatea Societăţii Beneficiare. Mai mult, 
Societăţile Beneficiare vor deveni succesoarele 
Congaz în cadrul oricăror litigii care o implică pe 
aceasta, astfel: GSER  va fi succesoare în litigiile 
referitoare la activităţile de furnizare a gazelor 
naturale şi la activităţile complementare celor de 
furnizare şi distributie a gazelor naturale, preluând 
poziţia şi toate drepturile pe care Congaz le are cu 
privire la respectivele litigii, iar Distrigaz va fi 
succesoarea pentru litigiile referitoare la activită-
ţile de distribuţie a gazelor naturale, preluând 
poziţia şi toate drepturile pe care Congaz le are cu 

privire la respectivele litigii. Tranzacţiile Congaz, 
preluate de Societăţile Beneficiare conform Proiec-
tului de Divizare, vor fi considerate ca aparţinând 
Societăților Beneficiare din punct de vedere 
contabil la data efectivă a divizării, respectiv 
ultima zi a lunii în care sunt finalizate toate înre-
gistrările necesare, inclusiv înregistrarea hotărâ-
rilor generale ale asociaţilor/ acţionarilor 
societăților implicate în divizare de aprobare a 
divizării în cadrul etapei a doua a procedurii, dar 
nu mai târziu de 31 decembrie 2015. 3. Aprobarea 
dizolvării fără lichidare a Congaz în conformitate 
cu prevederile art. 233, alin. (1) din Legea Societă-
ților nr. 31/1990, precum şi a radierii din Registrul 
Comerțului a acesteia. 4. Aprobarea evaluării 
elementelor de activ şi de pasiv repartizate în 
cadrul procesului de divizare şi a modului de 
alocare a acestora între Societăţile Beneficiare, a 
alocării acţiunilor/ părţilor sociale ale Societăților 
Beneficiare catre acţionarii Congaz, a ratei de 
schimb a acțiunilor sau a părților sociale, precum 
şi a valorii primei de divizare, potrivit Proiectului 
de Divizare. 5. Aprobarea anulării acţiunilor deţi-
nute în Congaz de către GSER, costul acestor 
acţiuni fiind de 123.851.661 RON. 6. Aprobarea 
majorării capitalului social al GSER ca urmare a 
procesului de divizare şi a noului capital social al 
GSER, rezultat al procesului de divizare, în 
valoare de 199.245.530 RON, împărţit în 
19.924.553 de acţiuni, având o valoare nominală de 
10 RON fiecare. Potrivit condițiilor divizării, astfel 
cum reiese din Proiectul de Divizare, capitalul 
social al GSER  va fi modificat ca urmare a proce-
durilor de divizare, de la valoarea actuală de 
199.224.870 RON la valoarea de 199.245.530 RON, 
cu suma de 20.660 RON, sumă ce corespunde unui 
număr de 2.066 acţiuni, având o valoare nominală 
de 10 RON fiecare. 7. Aprobarea repartizării de 
acţiuni în cadrul GSER către acţionarii Congaz, în 
condiţiile prevăzute în Proiectul de Divizare şi 
urmare a majorării prevăzută la punctul 6 de mai 
sus, respectiv: (i) Consiliul Local al Comunei M. 
Kogalniceanu va primi 1.034 de acţiuni, cu o 
valoare nominală de 10 RON şi o valoare totală de 
10.340 RON; (ii) Consiliul Local al Comunei 
Cogealac va primi 620 de acţiuni, cu o valoare 
nominală de 10 RON şi o valoare totală de 6.200 
RON; (iii) Consiliul Local al Oraşului Ovidiu va 
primi 206 de acţiuni, cu o valoare nominală de 10 
RON şi o valoare totală de 2.060 RON; şi (iv) 
Consiliul Local al Municipiului Medgidia va primi 
206 de acţiuni, cu o valoare nominală de 10 RON şi 
o valoare totală de 2.060 RON. 8. Aprobarea noii 
structuri a acționariatului GSER ca urmare a 
divizării, astfel: (i) Romania Gas Holding B.V– 
50,994700 % din capitalul social al GSER, deţi-
nând 10.160.466 de acţiuni cu valoare nominală de 
10 RON şi valoare totală de 101.604.660 RON; (ii) 
Statul Român, prin Ministerul Energiei, Intreprin-
derilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri– 
36,996162 % din capitalul social al GSER, 
deţinând 7.371.320 de acţiuni cu valoare nominală 
de 10 RON şi valoare totală de 73.713.200 RON; 
(iii) Fondul Proprietatea S.A.– 11,998753 % din 
capitalul social al GSER, deţinând 2.390.698 de 
acţiuni cu valoare nominală de 10 RON şi valoare 
totală de 23.906.980 RON; (iv) Consiliul Local 
Comuna M. Kogălniceanu– 0,005190 % din capi-
talul social al GSER, deţinând 1.034 de acţiuni cu 
valoare nominală de 10 RON şi valoare totală de 
10.340 RON; (v) Consiliul Local Comuna 
Cogealac– 0,003112 % din capitalul social al 
GSER, deţinând 620 de acţiuni cu valoare nomi-
nală de 10 RON şi valoare totală de 6.200 RON; 
(vi) Consiliul Local Oraş Ovidiu– 0,001034 % din 
capitalul social al GSER, deţinând 206 de acţiuni 
cu valoare nominală de 10 RON şi valoare totală 
de 2.060 RON; (vii) Consiliul Local Municipiu 
Medgidia – 0,001034 % din capitalul social al 
GSER, detinand 206 de acţiuni cu valoare nomi-
nală de 10 RON şi valoare totală de 2.060 RON; 
(viii) GDF International S.A.S– 0,000005 % din 
capitalul social al GSER, deţinând 1 acţiune cu 
valoare nominală de 10 RON şi valoare totală de 
10 RON; (ix) GDF Investissements 35 S.A.– 
0,000005 % din capitalul social al GSER, deţinând 
1 acţiune cu valoare nominală de 10 RON şi 
valoare totală de 10 RON; şi (x) COGAC S.A.S– 
0,000005 % din capitalul social al GSER, deţinând 
1 acţiune cu valoare nominală de 10 RON şi 
valoare totală de 10 RON. 9. Aprobarea înființării 
de către GSER a unui punct de lucru la adresa: Str. 
Vasile Pârvan, nr. 16, Municipiul Constanţa, Județ 
Constanța, având ca obiect de activitate furnizarea 
gazelor naturale. 10. Aprobarea modificării actului 
constitutiv al GSER ca urmare a modificărilor 
rezultate în urma procesului de divizare, astfel: a) 
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-Art. 7. (Capitalul social) va avea următorul 
conţinut: „Art. 7. Capitalul social. Capitalul social 
al Societăţii este de 199.245.530 lei, subscris şi 
vărsat în întregime, din care 191.267.348,62 lei 
aport în numerar şi 7.978.181,38 lei aport în 
natură. Structura de capital este următoarea: 
146.048.590 RON şi 14.643.517,4 EUR. Capitalul 
social al Societăţii este împărţit în 19.924.553 
acţiuni nominative, emise în forma demateriali-
zată, numerotate de la 1 la 19.924.553, fiecare 
acţiune având o valoare nominală de 10 RON. 
Structura acţionariatului este următoarea: 1. 
Romania Gas Holding B.V, societate cu sediul 
social în str. Grote Voort 291, 8041 BL, Zwole, 
Olanda, înregistrată la Registrul Camerei de 
Comerţ şi Industrie Olanda, cu nr. 27278400, 
deţine un număr de 10.160.466 acţiuni nominative, 
numerotate de la nr. 1 la nr. 3.723.789, de la nr. 
12.412.628 la nr. 17.732.321, de la nr. 17.732.325 la 
nr. 18.811.757 şi de la nr. 19.848.861 la nr. 
19.886.410, reprezentând 50,994700 %  din capi-
talul social, având o valoare nominală totală  de 
101.604.660 lei aport în numerar subscris şi vărsat 
din care 48.407.720 lei şi 14.643.517,4 EURO; 2. 
Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Intreprin-
derilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 
1, în calitate de reprezentant al Statului român 
deţine un număr de 7.371.320 acţiuni nominative 
numerotate de la nr. 5.851.669 la nr. 12.412.627, de 
la nr. 18.811.758 la nr. 19.594.876 şi de la nr. 
19.886.411 la nr. 19.913.652 reprezentând 
36,996162% din capitalul social, având o valoare 
nominală totală de 73.713.200 lei, aport subscris şi 
vărsat din care 65.735.018,62 lei aport în numerar 
şi 7.978.181,38 lei echivalentul aportului în natură; 
3. Fondul Proprietatea S.A., societate cu sediul 
social în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 78-80, et.7, 
sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/21901/2005, 
cod unic de înregistrare 18253260, deţine un 
număr de 2.390.698 acţiuni nominative, numero-
tate de la nr. 3.723.790 la nr. 5.851.668, de la nr. 
19.594.877 la nr. 19.848.860 şi de la nr. 19.913.653 
la nr. 19.922.487 reprezentând 11,998753  % din 
capitalul social, având o valoare nominală totală 
de 23.906.980 RON, aport în numerar subscris şi 
vărsat; 4. GDF International S.A.S, societate cu 
sediul social în 1 place Samuel de Champlain, 
92400 Courbevoie, Franţa, înregistrată la Registrul 
Comerţului şi al Societăţilor Comerciale Nanterre 
sub numărul de înregistrare 622 048 965, deţine 
1(unu) acţiune nominativă, numerotată cu nr. 
17.732.322, reprezentând 0,000005 % din capitalul 
social, având o valoare nominală de 10 RON aport 
în numerar subscris şi vărsat, reprezentând echiva-
lentul a 2,75 EURO; 5. GDF Investissements 35 
S.A, societate cu sediul social în 1 place Samuel de 
Champlain, 92400 Courbevoie, Franţa, înregis-
trată la Registrul Comerţului şi al societăţilor 
comerciale Nanterre, sub numărul 480 036 656, 
deţine 1 (unu) acţiune nominativă, numerotată cu 
nr. 17.732.323, reprezentând 0,000005 % din capi-
talul social având o valoare nominală de 10 RON 
aport în numerar subscris şi vărsat, reprezentând 
echivalentul a 2,75 EURO; 6. COGAC S.A.S, 
societate cu sediul social în 1 place Samuel de 
Champlain, 92400 Courbevoie, Franţa, înregis-
trată la Registrul Comerţului şi al societăţilor 
comerciale Nanterre sub numărul 562 117 572, 
deţine 1 (unu) actiune nominativă, numerotată cu 
nr. 17.732.324 reprezentând 0,000005 % din capi-
talul social având o valoare nominală de 10 RON 
aport în numerar subscris şi vărsat, reprezentând 
echivalentul a 2,75 EURO; 7. Consiliul Local 
Comuna Mihail Kogălniceanu, cu sediul în 
comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimi-
rescu nr. 42, cod postal 907195, deţine 1.034 de 
acţiuni, numerotate de la nr 19.922.488 la 
19.923.521, reprezentând 0,005190 % din capitalul 
social, cu valoare nominală de 10 RON şi valoare 
totală de 10.340 RON, aport în numerar subscris şi 
vărsat; 8. Consiliul Local Comuna Cogealac, cu 
sediul în comuna Cogealac, cod poştal 907070, 
deţine 620 de acţiuni, numerotate de la 19.923.522 
la 19.924.141, reprezentând 0,003112 % din capi-
talul social, cu valoare nominală de 10 RON şi 
valoare totală de 6.200 RON, aport în numerar 
subscris şi vărsat; 9. Consiliul Local Oraş Ovidiu, 
cu sediul în oraşul Ovidiu, str. Sănătăţii nr. 5, cod 
postal 905900, deţine 206 de acţiuni, numerotate 
de la 19.924.142 la 19.924.347, reprezentând 
0,001034 % din capitalul social, cu valoare nomi-
nală de 10 RON şi valoare totală de 2.060 RON; 
10. Consiliul Local Municipiu Medgidia, cu sediul 
în Medgidia, str. Decebal nr. 35, cod poştal 905600, 
deţine 206 de acţiuni, numerotate de la 19.924.348 

la 19.924.553, reprezentând 0,001034 % din capi-
talul social, cu valoare nominală de 10 RON şi 
valoare totală de 2.060 RON, aport în numerar 
subscris şi vărsat.” b) Art.23  -“Cenzorii” se modi-
fică şi va avea următoarea formulare: “Societatea 
poate avea şi cenzorii dacă Adunarea Generală 
Ordinară decide în acest sens, conform prevede-
rilor legale în vigoare. În perioada în care Statul 
Român prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor 
Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, deţine 
acţiuni reprezentând mai mult de 15% (cincispre-
zece procente) din capitalul social al Societăţii, 1 
(unul) dintre cenzori va fi ales la propunerea aces-
tuia.” 11. Aprobarea mandatării următoarelor 
persoane: -dl. Traian Capota, domiciliat in Bucu-
reşti, str. Munteniei nr. 24, sect 1, identificat cu CI 
seria RX nr. 768760, emisă de SPCLEP S1 la data 
de 20.08.2015, CNP 1610821400050; şi -dna. 
Ana-Maria Catargiu, domiciliată în Constanta, str. 
Ardealului nr. 8, bl. 31, ap. 36, identificată cu CI 
seria KZ nr. 198492, emisă de SPCLEP Constanţa 
la data de 02.06.2014, CNP 2760605212961; pentru 
a îndeplini toate formalitățile necesare pentru 
înregistrarea la Registrul Comerțului competent a 
hotărârilor/ deciziilor GSER, şi a oricăror alte 
documente solicitate în legătură cu divizarea, 
pentru realizarea oricăror formalități legate de 
publicarea documentelor legate de divizare, 
inclusiv dar fără a se limita la semnarea oricăror 
documente care s-ar dovedi necesare în acest sens 
şi plata oricăror taxe aferente, fiecare din aceşti 
mandatari putând acționa împreună sau separat. 
În îndeplinirea mandatului lor, mandatarii au de 
asemenea dreptul de a reprezenta GSER şi pe 
acționarii săi, inclusiv dar fără a se limita la, 
operațiunile de (i) depunere a documentelor nece-
sare la Registrul Comerțului competent, (ii) repre-
zentare în faţa oricăror autorități competente, în 
orice stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror 
documente originale în legătură cu divizarea, 
precum şi (iv) plata oricăror taxe în legătură cu 
aceste operațiuni. Mandatarii vor avea de 
asemenea autoritatea sa sub-delege oricare dintre 
puterile menționate mai sus oricărei alte persoane. 
12. Aprobarea mandatării dlui Traian Capota în 
calitate de reprezentant al GDF SUEZ Energy 
România S.A., în calitatea sa de Asociat Unic al 
Distrigaz Sud Retele S.R.L., pentru a semna şi a 
dispune prin Decizie a Asociatului Unic al 
Distrigaz următoarele: 12.1 Aprobarea divizării 
totale, fără a intra în lichidare, a societății Congaz 
S.A., societate română pe acțiuni, cu sediul în Str. 
Vasile Pârvan nr. 16, Constanța, județul Constanța, 
înregistrată în Registrul Comerțului Constanța sub 
nr. J13/623/1999, Cod Unic de Înregistrare 
11396700 („Congaz”) şi a participării Distrigaz la 
divizarea acesteia şi transferarea întregului patri-
moniu Congaz către 2 (două) societăți existente, 
respectiv către: (i) GDF SUEZ Energy România 
S.A., societate română pe acţiuni, având Cod Unic 
de Înregistrare 13093222 şi fiind înregistrată la 
Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul 
J40/5447/2000, cu sediul social în România, Bucu-
reşti, Bd. Mărăşeşti nr. 4-6, sector 4, 040254 
(„GSER”), şi (ii) Distrigaz Sud Rețele S.R.L., 
societate cu răspundere limitată, având Cod Unic 
de Înregistrare 23308833 şi fiind înregistrată la 
Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul 
J40/2728/2008, cu sediul social în România, Bucu-
reşti, Bd. Mărăşeşti nr. 4-6,corp B, sector 4, 040254 
(‚Distrigaz”), GSER şi Distrigaz fiind împreună 
numite „Societățile Beneficiare”), conform dispo-
zițiilor art. 238 alin. (2) lit. a) din Legea 31/1990. 
Divizarea se va realiza prin transferul întregului 
patrimoniu către Societățile Beneficiare, cu toate 
drepturile şi obligațiile existente la data divizării, 
în conformitate cu prevederile proiectului de divi-
zare publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea IV-a, („Proiectul de Divizare”). Prin efectul 
divizării, Societățile Beneficiare vor prelua activele, 
drepturile, întreg fondul de comerț şi toate pasivele 
Congaz şi vor fi ținute de obligațiile Congaz, 
conform Proiectului de Divizare. Divizarea va fi 
executata prin transferul cu titlu universal al între-
gului patrimoniu Congaz, ce include activele şi 
pasivele corespunzătoare următoarelor activităţi: 
(i) activităţile de furnizare a gazelor naturale şi 
activităţile complementare celor de furnizare şi 
distribuţie a gazelor naturale vor fi transferate 
către GSER, alături de activele şi pasivele aferente, 
inclusiv de reţeaua de distribuţie a gazelor natu-
rale, în timp ce (ii) activitatea de distribuţie a 
gazelor naturale, precum şi activele şi pasivele 
aferente (cu excepţia reţelei de distribuţie a gazelor 
naturale) vor fi transferate către Distrigaz. De 
asemenea, toate contractele, inclusiv, dar fără a se 
limita la, contractele comerciale încheiate cu 

diverşi furnizori de bunuri şi servicii, vor fi transfe-
rate către fiecare Societate Beneficiară, în confor-
mitate cu activităţile transferate fiecăreia dintre 
ele, conform Proiectului de Divizare. În plus, toate 
bunurile imobile şi titlurile de proprietate ale 
Congaz asupra tuturor imobilelor, vor fi transfe-
rate la data divizării (astfel cum este aceasta defi-
nită în Proiectul de Divizare), în baza efectului 
legal al divizării, aşa cum este prevăzut de Legea 
societăţilor nr. 31/1990 şi de orice alte prevederi 
incidente, având în vedere documentele relevante 
aferente divizării, către Societatea Beneficiară 
GDF SUEZ Energy Romania S.A.. Lista proprie-
tăţilor imobiliare ale Congaz S.A. la data de 31 
decembrie 2014 este prezentată în Anexa 1 la 
Proiectul de Divizare. Mai mult, toate autorizaţiile, 
aprobările şi permisele în legătură cu activitatea 
Congaz, indiferent dacă în vigoare sau în curs de 
obţinere (inclusiv toate cererile şi formalităţile în 
curs pentru obţinerea acestora), vor fi transferate 
către Societăţile Beneficiare, în conformitate cu 
fiecare activitate care va fi transferată. De 
asemenea, pentru a susţine dezvoltarea în conti-
nuare a Societăţilor Beneficiare, fiecare dintre 
acestea va prelua şi poate folosi istoricul lucrărilor 
prestate /produselor livrate de Congaz pentru a 
participa în cadrul licitaţiilor sau al altor proceduri 
de achiziţie, indiferent de calitatea Societăţii Bene-
ficiare. Mai mult, Societăţile Beneficiare vor deveni 
succesoarele Congaz în cadrul oricăror litigii care 
o implică pe aceasta, astfel: GSER  va fi succesoare 
în litigiile referitoare la activităţile de furnizare a 
gazelor naturale şi la activităţile complementare 
celor de furnizare şi distribuţie a gazelor naturale, 
preluând poziţia şi toate drepturile pe care Congaz 
le are cu privire la respectivele litigii, iar Distrigaz 
va fi succesoarea pentru litigiile referitoare la acti-
vităţile de distribuţie a gazelor naturale, preluând 
poziţia şi toate drepturile pe care Congaz le are cu 
privire la respectivele litigii. Tranzacţiile Congaz, 
preluate de Societăţile Beneficiare conform Proiec-
tului de Divizare, vor fi considerate ca aparţinând 
Societăților Beneficiare din punct de vedere 
contabil la data efectivă a divizării, respectiv 
ultima zi a lunii în care sunt finalizate toate înre-
gistrările necesare, inclusiv înregistrarea hotărâ-
rilor generale ale asociaţilor/ acţionarilor 
societăților implicate în divizare de aprobare a 
divizării în cadrul etapei a doua a procedurii, dar 
nu mai târziu de 31 decembrie 2015. 12.2 Apro-
barea dizolvării fără lichidare a Congaz în confor-
mitate cu prevederile art. 233, alin. (1) din Legea 
Societăților nr. 31/1990, precum şi a radierii din 
Registrul Comerțului a acesteia. 12.3  Aprobarea 
evaluării elementelor de activ şi de pasiv reparti-
zate în cadrul procesului de divizare şi a modului 
de alocare a acestora între Societăţile Beneficiare, 
a alocării acţiunilor/ părţilor sociale ale Societăţilor 
Beneficiare către acţionarii Congaz, a ratei de 
schimb a acțiunilor sau a părților sociale, precum 
şi a valorii primei de divizare, potrivit Proiectului 
de Divizare. 12.4 Aprobarea majorării capitalului 
social al Distrigaz ca urmare a procesului de divi-
zare şi a noului capital social al Distrigaz, ca 
urmare a procesului de divizare, în valoare de 
71.750.240 RON, împărţit în 7.175.024 de părţi 
sociale, având o valoare nominală de 10 RON 
fiecare. Potrivit condițiilor divizării, astfel cum 
reiese din Proiectul de Divizare, capitalul social al 
Distrigaz va fi modificat ca urmare a procesului de 
divizare, de la valoarea de 64.672.670 RON la 
valoarea de 71.750.240 RON, cu suma de 7.077.570 
RON, suma ce corespunde unui număr de 707.757 
părţi sociale, având o valoare nominală de 10 RON 
fiecare. 12.5 Aprobarea repartizării de părţi sociale 
în cadrul Distrigaz către acţionarii Congaz, în 
condiţiile prevăzute în Proiectul de Divizare şi 
urmare a majorării prevăzută la punctul 13.4 de 
mai sus, respectiv: (i) GDF SUEZ Energy 
Romania S.A. va primi 705.764 de părţi sociale, cu 
o valoare nominală de 10 RON şi o valoare totală 
de 7.057.640 RON; (ii) Consiliul Local al Comunei 
M. Kogălniceanu va primi 997 de părţi sociale, cu 
o valoare nominală de 10 RON şi o valoare totală 
de 9.970 RON; (iii) Consiliul Local al Comunei 
Cogealac va primi 598 de părţi sociale, cu o 
valoare nominală de 10 RON şi o valoare totală de 
5.980 RON; (iv) Consiliul Local al Oraşului Ovidiu 
va primi 199 de părţi sociale, cu o valoare nomi-
nală de 10 RON şi o valoare totală de 1.990 RON; 
şi (v) Consiliul Local al Municipiului Medgidia va 
primi 199 de părţi sociale, cu o valoare nominală 
de 10 RON şi o valoare totală de 1.990 RON. 12.6 
Aprobarea noii structuri a asociaţilor Distrigaz ca 
urmare a divizării, astfel: (i) GDF SUEZ Energy 
Romania S.A.– 99,972223 % din capitalul social al 
Distrigaz, deţinând 7.173.031 de părţi sociale cu 

valoare nominală de 10 şi valoare totală de 
71.730.310 RON; (ii) Consiliul Local Comuna M. 
Kogalniceanu– 0,013895 % din capitalul social al 
Distrigaz, deţinând 997 de părţi sociale cu valoare 
nominală de 10 RON şi valoare totală de 9.970 
RON; (iii) Consiliul Local Comuna Cogealac– 
0,008334 % din capitalul social al Distrigaz, deţi-
nând 598 de părţi sociale cu valoare nominală de 
10 RON şi valoare totală de 5.980 RON; (iv) 
Consiliul Local Oraş Ovidiu– 0,002774 % din capi-
talul social al Distrigaz, deţinând 199 de părţi 
sociale cu valoare nominală de 10 RON şi valoare 
totală de 1.990 RON; şi (v) Consiliul Local Muni-
cipiu Medgidia– 0,002774 % din capitalul social al 
Distrigaz, deţinând 199 de părţi sociale cu valoare 
nominală de 10 RON şi valoare totală de 1.990 
RON. 12.7 Aprobarea înființării de către Distrigaz 
a unui punct de lucru la adresa Str. Vasile Pârvan, 
nr. 16, Municipiul Constanţa, Județ Constanța, 
având ca obiect de activitate distribuţia gazelor 
naturale. 12.8 Aprobarea modificării actului 
constitutiv al Distrigaz şi aprobarea unui nou act 
constitutiv ca urmare a modificărilor rezultate în 
urma procesului de divizare şi în conformitate cu 
punctele de mai sus. 12.9  Aprobarea mandatării 
următoarelor persoane: -dl. Traian Capota, domi-
ciliat în Bucureşti, str. Munteniei nr. 24, sect. 1, 
identificat cu CI seria RX nr. 768760, emisă de 
SPCLEP S1 la data de 20.08.2015, CNP 
1610821400050; şi -dna. Ana-Maria Catargiu, 
domiciliată în Constanţa, str. Ardealului nr. 8, bl. 
31, ap. 36, identificată cu CI seria KZ nr. 198492, 
emisă de SPCLEP Constanţa la data de 
02.06.2014, CNP 2760605212961; pentru a înde-
plini toate formalitățile necesare pentru înregis-
trarea la Registrul Comerțului competent a 
hotărârilor/ deciziilor Distrigaz, şi a oricăror alte 
documente solicitate în legătură cu divizarea, 
pentru realizarea oricăror formalități legate de 
publicarea documentelor legate de divizare, 
inclusiv dar fără a se limita la semnarea oricăror 
documente care s-ar dovedi necesare în acest sens 
şi plata oricăror taxe aferente, fiecare din aceşti 
mandatari putând acționa împreună sau separat. 
În îndeplinirea mandatului lor, mandatarii au de 
asemenea dreptul de a reprezenta Distrigaz şi pe 
asociaţii săi, inclusiv dar fără a se limita la, opera-
țiunile de (i) depunere a documentelor necesare la 
Registrul Comerțului competent, (ii) reprezentare 
în faţa oricăror autorități competente, în orice 
stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror docu-
mente originale în legătură cu divizarea, precum şi 
(iv) plata oricăror taxe în legătură cu aceste opera-
țiuni. Mandatarii vor avea de asemenea autoritatea 
să sub-delege oricare dintre puterile menționate 
mai sus oricărei alte persoane. 13. Aprobarea 
mandatării Preşedintelui Consiliului de Adminis-
traţie (i) să semneze hotărârile adoptate de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
(ii) să aprobe şi să semneze toate documentele 
necesare privind implementarea Proiectului de 
divizare, (iii)  să semneze actul constitutiv actua-
lizat al Societăţii, (iv) să împuternicescă salariaţi ai 
Societăţii sau terţi în vederea îndeplinirii unora din 
activităţile şi /sau operaţiunile mai sus menţionate. 
Documentele şi materialele aferente problemelor 
incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, pot fi consultate de 
acţionarii interesaţi, la sediul societăţii, începând 
cu data 30.09.2015, în zilele lucrătoare, între orele 
9:00–15:00. Unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social, au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adună-
rilor generale. Drepturile pot fi exercitate numai în 
scris în termen de cel mult 15 zile de la data publi-
cării convocării în Monitorul Oficial. Pot participa 
la adunare doar Acţionarii înscrişi în Registrul 
acţionarilor al Societăţii la data de 15.10.2015, 
conform extrasului din Registrul acţionarilor 
eliberat de Societate. Dreptul de vot poate fi exer-
citat direct sau prin reprezentant. Accesul repre-
zentanţilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor este permis 
pentru acţionarii reprezentaţi şi persoanele juri-
dice, în baza procurii/ mandatului acordat de acţi-
onarul respectiv persoanei împuternicite să îl 
reprezinte. Procura/ mandatul în original, 
completat şi semnat, va fi transmis la sediul Socie-
tăţii, în termenul prevăzut de lege şi va fi păstrat la 
secretariatul corporate al Societăţii. Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, Eric Stab.
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LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iași, organizează licitație 
publică deschisă, în data de 09.10.2015, orele 9.00 
pentru concesionare teren construire locuințe situat 
în sat Miroslava, comuna Miroslava după cum 
urmează: 670mp- T56 nr. cadastral 827/1/18, 728mp- 
T56 nr. cadastral 826/1/1, 941,5mp- T54 nr. cadastral 
837/1/2, 781,12mp- T56 parcela 1(2593/129), 600mp- 
T56, P2593/219. Caietul de sarcini poate fi obținut de 
la Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei. Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 8.10.2015, orele 16.00.

Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – 
S.A. cu sediul social situat în București, b-dul Iuliu 
Maniu nr. 244 D, sector 6, București, scoate la 
vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă în plic 
închis, următoarele utilaje-mașini tipografice: 
- Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta Tower 
HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules + acce-
sorii -preţ de pornire 5.453 euro fără T.V.A.; 
- Imprimanta Creo Scitex Iris 4 Print -preţ de 
pornire 1.398 euro fără T.V.A.; - Rama automată 
de copiat plăci, model Lastra EM II 110- preţ de 
pornire 1.059 euro fără T.V.A. Oferta se va depune 
până la data de 05.10.2015 orele 900, prin poștă 
sau direct la punctul de lucru al companiei situat 
în b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, București. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
05.10.2015 orele 09:30 la sediul C.N. “Imprimeria 
Naţională” – S.A. Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de la sediul C.N.“Imprimeria Naţio-
nală” – S.A, începând cu data de  22.09-02.10.2015, 
de luni până joi (orele 8.00-16.00), vineri (orele 
8.00-13.00), sub condiţia prezentării B.I./C.I. 
(original și copie) și a unei împuterniciri acordate 
de către reprezentantul legal în acest scop. Infor-
maţii suplimentare: Adrian Achim/ Adrian Vlad - 
telefon 021/434.88.05-09.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr.11A, jud. Mehe-
dinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, aflată în proce-
dura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar 
Yna Consulting SPRL și Consultant Insolvenţă 
SPRL, scoate la vânzare bunuri mobile 
– autorurisme- diminutate cu 40% faţă de preţurile 
stabilite prin raportul de evaluare: 1. Peugeot 

Partner B66CYZ, an fabricaţie 2007 - preţ 7140,00 
lei; 2. Dacia Logan MH19CNF, an fabricaţie 2006 - 
preţ 2640,00 lei; 3. Dacia Drop Side MH14CNF, an 
fabricaţie 2003 - preţ 2880,00 lei; 4. Bunurile mobile 
mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la 
biroul lichidatorului judiciar. (Preţul este diminuat 
cu 50% faţă de preţul stabilit prin raportul de 
evaluare). 5. Bunurile mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar (Preţul este diminuat cu 50% faţă de 
preţul stabilit prin raportul de evaluare). 6. Bunu-
rile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se 
pot studia la biroul lichidatorului judiciar (Preţul 
este diminuat cu 50% faţă de preţul stabilit prin 
raportul de evaluare EXA/4/11.01.2014). Biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, judeţul Mehedinţi, sau la 
biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi sau la 
sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din 
localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
judeţul Mehedinţi. Preţurile nu includ TVA. Lici-
taţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr.11A, jud. Mehedinţi la data de 
24.09.2015 orele 14:oo. Licitaţia se va relua săptă-
mânal în fiecare zi de joi în aceeiași locaţie și acee-
iasi ora. - Participarea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei cu cel puţin 2 ore înainte de 
ora licitaţiei și achiziţionarea caietului de sarcini. 
Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, 
sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invităm pe 
toţi cei care vor să se prezinte la ședinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 
până la acel termen să depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar 
înainte de dată stabilită pentru vânzare în termen, 
sub sancţiunea prevăzută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consultant-insolventa.
ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar asociat, Consultant 
Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL.

Păunescu Ioan Mihail Întreprindere Individuală - 
în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
Pitești str. Victoriei nr.50 jud. Argeș prin lichidator 
judiciar Ionescu Nicolae, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare pentru vânzare apar-
tament 3 camere și dependinţe etaj 3 bloc FN, 

Pitești str. Victoriei nr.50 jud. Argeș la preţul de 
pornire de 60.000 EUR, spaţiu comercial în supra-
faţă de 141,55 mp, la aceeași adresă, la preţul de 
pornire de 156.000 EUR, autoturism Daewoo Tico 
an fabricaţie 1999 la preţul de pornire 750 EUR, 
autoturism Peugeor 405 an fabricaţie 1989 la 
preţul de pornire 1.200 EUR, autoturism Skoda 
Fabia an fabricaţie 2003 la preţul de pornire 1.900 
EUR. Prima licitaţie va avea loc în data de 
22.10.2015 orele 12 la sediul Filialei UNPIR Argeș 
din Pitești str. Egalităţii nr.33 et.3 iar următoarele 
în data de 29.10.2015, 05.11.2015, 12.11.2015, 
18.12.2015, 28.01.2016, 03.03.2016, 07.04.2016, 
15.04.2016, în caz de neadjudecare,în fiecare zi de 
vineri a săptămânii până la adjudecare. Preţurile 
nu conţin TVA. În vederea participării la licitaţie 
ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului până 
la ora licitaţiei, oferta de cumpărare și o cauţiune 
de 10% din preţul de pornire. Cei interesaţi pot 
consulta Raportul de evaluare la sediul lichidato-
rului din Pitești, b-dul IC Brătianu nr. 12 bl. A7 
sc.A ap.14 jud. Argeș. Relaţii la tel 0745344225.

Comuna Valea Danului, judeţul Argeș. Anunţ de 
participare privind delegarea gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice – licitaţie publică 
deschisă: 1)Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și de fax, adresa de e-mail ale delegatarului: 
Primăria Comunei Valea Danului, jud. Argeș, tel. 
0248-724458, fax 0248-724458, e-mail primarie@
valeadanului.cjarges.ro. 2)Hotărârea privind stabi-
lirea modalităţii de gestiune: Hotărârea Consiliului 
Local nr. 67/31.08.2015 privind aprobarea docu-
mentaţiei pentru delegarea gestiunii Serviciului 
Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 
comunei Valea Danului. 3)Aria teritorială unde 
urmează a se presta/furniza serviciul /activitatea: 
teritoriul administrativ al comunei Valea Danului, 
jud. Argeș; 4) Activitatea /serviciul care urmează 
să fie prestată/ prestat /furnizată /furnizat: dele-
garea de gestiune a Serviciului Public de Alimen-
tare cu Apă și de Canalizare al comunei Valea 
Danului, jud. Argeș. 5) Durata contractului de 
delegare a gestiunii: 10 ani. 6) Denumirea, 
numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail ale 
biroului/persoanei de la care se poate solicita docu-
mentaţia de delegare, precum și modalităţile de 
obţinere a documentaţiei: Documentaţia poate fi 
obţinută de la sediul Primăriei comunei Valea 
Danului, jud. Argeș, tel. 0248-724458, fax 0248-
724458, e-mail primarie@valeadanului.cjarges.ro. 
7) Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată 
în urma unei solicitări scrise. Preţul pentru obţi-
nerea documentaţiei este de 300 lei și se achită la 
casieria primăriei. 8) Termenul limită de depunere 

a ofertelor, data și ora, adresa la care se depun 
ofertele: data 23.10.2015, ora 12, Primăria comunei 
Valea Danului, jud. Argeș, la Registratură. 9) 
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 26.10.2015, 
ora 12,00, la sediul Primăriei: sat Valea Danului, 
str. Valea Danului, nr. 496, jud. Argeș.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează lici-
taţie publică  pentru vânzarea unui teren în supra-
faţă de 265,00 mp., aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, situat în 
strada Dunării, zona Fruleg, lot 2. Licitaţia va avea 
loc în data de 14.10.2015 orele 11:00 la sediul Primă-
riei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. 
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și achizi-
ţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 
0247317732, int.132, fax. 0247317728.” Informaţii 
suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu 
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , 
telefon 0247317732, int.132.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează lici-
taţie publică  pentru vânzarea unui teren în supra-
faţă de 104,00 mp., aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, situat în 
strada București, zona blocului T4. Licitaţia va avea 
loc în data de 14.10.2015 orele 11:00 la sediul Primă-
riei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. 
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și achizi-
ţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 
0247317732, int.132, fax. 0247317728.” Informaţii 
suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu 
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 
telefon 0247317732, int.132.

S.C. Com Just SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum urmează: 
ACTIVUL NR.1: Spaţiu comercial la parter de 
bloc P+4E (magazin alimentar). Adresa: Botoșani, 
str. T. Vladimirescu nr. 1, parter, Judeţul Botoșani 
cu număr cadastral 1255/0;3/2. Suprafaţă 
construită: 53,42mp vânzarea se va face prin lici-
tatie publica cu strigare, cu preţul de pornire redus 
la 70%, de 125.844,73lei (fara TVA). ACTIVUL 
NR.2. Spaţiu comercial la parter de bloc P+4E 
(magazin COLOR). Adresa: Botoșani, str. T. Vladi-
mirescu nr. 1, parter, Judeţul Botoșani cu număr 
cadastral 1255/0;3/1, Suprafaţă construită: 
95,00mp vânzarea se va face prin licitatie publica 
cu strigare, cu preţul de pornire redus la 70%, de  

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 Fizice. 
Anunțul privind vanzarea bunurilor mobile ale debitorului Stanciu Alin-Bănică. 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 octombrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. 
București, nr. 12, se va vinde prin licitație publică a-I-a bunurile mobile, proprietate 
a debitorului Stanciu Alin-Bănică, cu domiciliul în județul Giurgiu, comuna Izvoarele, 
sat Chiriacu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației (exclusiv TVA): Autoturism BMW X1, s.ș. WBAVP31040VP67724, 
GR-20-BAN,  46 .100  l e i ;  Au to tu r i sm Wo l k swagen  Phaeton,  s .ș . 
WVWZZZ3DZ68003891, GR-75-BAN, 15.600 lei. Total: 61.700 lei. Bunurile mobile 
nu sunt grevate de sarcini. 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 în data de 05.10.2015, ora 16.30: 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 
0246.216705, interior 417, la doamna Elena Ignătescu.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Aromet Stand Prod SRL – Corbi, 
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Instalație Foietaj, 20.653 
lei; Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, 28.413 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poata fi confirmată ca încasată de către 
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea 
de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
13/10/2015. Licitația va avea loc în data de 14/10/2015, ora 11:00:00, la Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei 
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, tel. 
0248.722159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Număr de înregistrare 
ca operator de date cu caracter personal – 759. Dosar de executare nr. 1367. Nr. 
14646/17.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 
octombrie ziua 14. 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 octombrie, anul 
2015, ora 10.00, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44. se vor vinde prin 
licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC Aladra SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Fetești, str. Prel Grausor, bl. F 6, sc. C, etaj 2, ap. 52, cod de 
identificare fiscală 27411482. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Instalație confecționat lumânări semiautomată. Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA: 3.600 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) 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 și 
completările ulterioare. Licitația este programată conform OG 92/2003, art. 167, 
alin. 2. Prețul de pornire al licitației este diminuat cu 50% din prețul de evaluare. 
Bunul mobil susmenționat se află pe raza localității Ștefan Cel Mare, jud. Călărași. 
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 0243.364750, interior 1-
8.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația II-a. Anul 2015, luna 10, ziua 06, ora 
11.00. 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 06, luna 10, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin 
Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică 
deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.A. Dimbovnicul, cu 
domiciliul fiscal în Com. Mârșa, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 3587946. 
Denumirea bunului imobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): 24%. - Magazie cereale din cărămidă nr. 1, 
suprafața 114,9 m/p, 12000 lei; - Magazie cereale din cărămidă nr. 2, suprafața 
369,3 m/p, 38550 lei; - Pistă betonată, suprafața 200m/p, 6525 lei. Total: 57075 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. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și 
privilegii. 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 în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, 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, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”); 
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. 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 0246.270520, persoană de contact: Vlad Marian.

191.994,01lei ( fara TVA). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu 
minim 5 (cinci) zile raportat la data stabilită 
pentru vânzare, la sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc in  Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, ÎN 
data de 25.09.2015 ora 16:30, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din 
data de 05.09.2013. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament 
ce poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a 
licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana 
la termenul de vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până la data 
de 25.09.2015 ora 14:00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, judeţul 
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată în 
procedura de faliment in bankruptcy, en faillite, 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, prin lichidator judiciar Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:I - 
Bunurile imobile aflate in garantia creditorului 
BCR SA cu rangul I după cum urmează  : 1 - 
Clădire compusă din SAD1 situate la parter şi 
etaje, compus din 3 încăperi şi etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 

CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, supra-
față: 1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei 
de 122.152,50 euro. 2 - Teren intravilan situat în loc. 
Dr. Tr. Severin, str.Banoviței, nr.5, jud. Mehedinți, 
CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 
mp; teren+construcții situate în loc. Dr.Tr.Severin, 
str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, 
nr. cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp; 
teren+construcții situate în loc. Dr. Tr.Severin, str.
Banoviței, nr. 5, jud.Mehedinți, CF 52298, nr. 
cadastru 814/17/8/2, suprafață: 6817 mp; teren 
intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, 
nr.5, jud.Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 
814/18/2, suprafața: 3202 mp ; teren intravilan 
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, 
suprafața: 722 mp; teren +construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str.Banoviței, nr. 5, județul Mehe-
dinți, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 
6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de 
1.204.650,00 euro. 3 - Hala P+1E, buncăr, magazie 
şi zonă de protecție situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timişoara – Lipova) jud.Timiş, CF 401670(CF 
vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafață: 2663 
mp la pretul de pornire a licitatiei de 242.850,00 
euro. 4 - SAD2 la parter şi etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, supra-
față: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei 
de 122.047,50 euro. 5 - Spatii depozitare furaje, 
rigolă si platformă beton situate în com.Dumbră-
vița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, CF 401672 
(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10, supra-
fața:2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 
182.100,00 euro. 6 - Teren extravilan situat în 
comuna Ghiroda, str.Calea Lugojului jud.Timiş, 
CF 400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, 
suprafața: 10.000 mp; teren intravilan situat în 
comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, județul 
Timiş, CF 400009 (CF vechi – 20272), nr. cadastru 
A428/1/1, suprafață: 15.000 mp, la pretul de 
pornire a licitatiei de 786.975,00 euro. 7 - Teren 
intravilan situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehe-

dinți, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafața: 20000 
mp şi teren intravilan situat în com.Izvorul Bârzii, 
jud. Mehedinți, CF 50156, nr. cadastru 551, supra-
fața: 20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 
527.175,00 euro. 8 – Teren +construcții situate în 
com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, 
suprafață: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei 
de 90.450,00 euro. 9 - Teren+construcții situate în 
com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafață: 2354 
mp, la pretul de pornire a licitatiei de 214.425,00 
euro. 10 – Teren +construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinți, 
CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafața: 900 mp. la 
pretul de pornire a licitatiei de 254.250,00 euro.  
Valorile nu contin TVA. Pretul se va plati in lei la 
cursul BNR din ziua plății. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de  23.09.2015 orele 
13:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, până la începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si 
achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la 
BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
pâna la acel termen să depună oferte de cumpă-
rare. Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email:office@consultant-insolventa.
ro; expertyna@yahoo.com. Lichidator judiciar 
asociat, Consultant Insolvență SPRL si Yna 
Consulting SPRL.

PIERDERI
Pierdut Certificat de pregătire profesională a 
conducătorului auto NEGOIŢĂ VALENTIN, nr. 
0170744000. Îl declar nul.

Pierdut Atestat Profesional de Transport Marfă şi 
Persoane pe numele Bosilca Gheorghe. Îl declar 
nul.

Pierdut Atestat Profesional Transport Marfa pe 
numele Stanciu Nicolae. Il declar nul.

Pierdut atestat transport marfă CPC pe numele 
Popa Gheorghe Alexandru, Râmnicu Vâlcea.

SC Merlin SRL; J07/327/2002; CUI: 14977685, 
municipiul Botoşani, Str. Calea Naţională nr. 66, 
bloc E2, et.4, ap.24, CP: 710028, jud. Botoşani, 
declar pierdută anexa la Certifcatul de Înregis-
trare pentru punctul de lucru situat în municipiul 
Botoşani, strada Primăverii nr. 25, judeţul Boto-
şani.

S.C. Roxy Advens S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
Sector 6, str. Valea lui Mihai nr. 14, bl. Td6, et. 8, 
ap. 50, cu J40/1541/2007, C.U.I. 20803640, 
pierdut certificat de înregistrare, îl declar nul.

DECESE  

 Familia îndurerată anunţă 
stingerea din viaţă a Prof. 

OFELIA PROCA-ŢEPELEA. 
Slujba are loc la Biserica 
Cluceru Udricani pe 22 

Septembrie, la ora 12.30, 
urmată de înhumarea la 

Cimitirul Mănastirii Cernica. 
Odihnească-se în pace!


