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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCAVATORIST. Tel.: 0733.973.007.
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.Ion Jianu”- Piteşti
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi de personal civil contractual: 1 post registrator
medical debutant (studii medii) (fără vechime în specialitate). Concursul se va desfăşura în perioada
27.07.2015-12.08.2015, începând cu ora 10.00, la sediul
SMU „Dr.Ion Jianu”- Piteşti. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concursuri este: 24.06.201507.07.2015. Data limită de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs: 07.07.2015, ora 13.00. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.smupitesti.ro la rubrica anunţuri şi la Biroul resurse umane din SMU”Dr. Ion
Jianu”- Piteşti, cu sediul în Mun.Piteşti, Strada Negru
Vodă, nr.47, Jud. Argeş, telefon: 0248/218.090,
0248/218.172 interior 224, 266.
Clubul Sportiv Municipal Sibiu scoate la concurs
postul de consilier juridic IA. Responsabilităţi principale ale postului: - realizarea contractelor încheiate în
cadrul unitatii. - coordonarea procedurii de achiziții
publice pentru achizițiile realizate în cadrul institutiei. - oferă consiliere privind legislaţia aplicabilă în
Romania. - reprezintă Clubul Sportiv Municipal
Sibiu în faţa instanţei judecătoreşti în situaţia unor
litigii. Cerinţe principale ale candidatului: - minim
cinci ani de experienţă juridica; - cunoştiinţe privind
reguli specifice de implementare a proiectelor cu
finanţare in domeniul sportului constituie un avantaj;
- seriozitate și disciplină în muncă. Angajarea se face
cu contract de muncă, normă intreaga 8 ore pe perioadă nedeterminată. Pana vineri 17.07.2015 persoanele interesatate vor depune dosarul de concurs si
cererea la sediul Clubului Sportiv Municipal Sibiu ,
strada Vasile Arron nr. 18-20 Sibiu urmand ca in data
de 21 iulie 2015 sa se desfasoare concursul . Proba
scrisa – 21.07.2015 orele 10:00. Proba interviu –
23.07.2015 orele 14. Mai multe informaţii despre
angajare pot fi găsite la sediul, strada Vasile Aaron nr.
18-20 Sibiu si la telefonul 0269/244295 si pe mailul
institutiei csm.sibiu@mts.ro.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4,
scoate la concurs, în zilele de 06.07.2015 (proba scrisă) şi
08.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Inspector clasa I, grad profesional
superior, Compartimentul Formare profesională;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă:
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 specialitate: minimum 9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului:
06.07.2015 – ora 900 – proba scrisă; 08.07.2015 – ora
1200 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 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 27.07.2015 (proba scrisă)
şi 29.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul
post vacant: Inspector clasa I, grad profesional principal, 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 5 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: 27.07.2015
– ora 900 – proba scrisă; 29.07.2015 – ora 1200 – 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 Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, nr.8, Bl.
Transcozia, sc.B, et.2, scoate la concurs, în zilele de
28.07.2015 (proba scrisă) şi 30.07.2015 (interviul), la
sediul agenţiei următorul post vacant: Consilier clasa I,
grad profesional asistent, AL Drăgăşani; 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 minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 1 an; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul concursului: 28.07.2015 – ora 09:00 –
proba scrisă; 30.07.2015 – 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 AJOFM Vâlcea.

CITAȚII
Voicu Vasilica, pârâtă în dosarul de divorţ nr.
3793/287/2014, este chemată la Judecătoria Rm-Sărat,
jud. Buzău, pentru data de 02.07.2015.
Ciobanu Fănica cheamă în judecată pe pârâţii Ghinea
(Ciobanu) Marius Cristian şi Ciobanu Puiu Iulian, la
Judecătoria Turnu Măgurele pentru data de 19 august
2015, ora 08:30, în dosarul nr. 505/329/2015, având ca
obiect partaj succesoral.
Pârâtul Vornicu Dorin Alexandru este chemat la Judecătoria Paşcani, C1, MF, la data de 25.08.2015, ora
9.00, în dosar nr. 3121/866/2014, având ca obiect exercitare autoritate părintească, în contradictoriu cu
Munteanu Paula.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe numita Mirică
Victoria, domiciliată în com. Stănești, sat Stănești, jud.
Vâlcea în calitate de intimat în dosarul civil nr.
2085/90/2015, cu termen de judecată în data de
26.06.2015, având ca obiect înlocuirea măsurii de
protecție de la DGASPC Vâlcea Centrul Rezidențial de
Recuperare a Tinerilor cu Afecțiuni Neuropsihice
Băbeni, jud. Vâlcea cu măsura de plasament la
DGASPC Vâlcea – Centrul de plasament „Andreea”
Rm. Vâlcea, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Botoșani. Citaţie, SC Comcarn SRL,
cu sediul în loc. Botoșani, Calea Națională nr. 57, sc. C,
et. 7, ap. 19, jud. Botoșani este chemată la Tribunalul
Botoșani, în ziua de 09 iulie 2015, în calitate de debitor
în dosarul nr. 758/40/2015 – procedura insolvenței, în
proces cu Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Iași prin Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Botoșani, str. Piața Revoluției, nr. 5, în calitate
de creditor pentru Legea nr. 85/2014.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Botoșani. Citaţie, SC Ana Mobila
Lux SRL, cu sediul în loc. Botoșani, Calea Națională nr.
72, sc. A, et. 7, ap. 15, jud. Botoșani, reprezentată prin
administrator Murariu Petru, este chemată la Tribunalul Botoșani, în ziua de 09 iulie 2015, în calitate de
debitor în dosarul nr. 763/40/2015 – procedura insolvenței, în proces cu Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași prin Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Botoșani, str. Piata Revoluției, nr. 5,
în calitate de creditor pentru Legea nr. 85/2014.

DIVERSE
C.I.I. Tudor Cătălin George notifică intrarea în faliment
a debitoarei SC Oana Interned Cafe Plus SRL, Giurgiu,
Str. Cuza Vodă Nr. 24, J52/527/2009; CUI 26041152,
prin hotărârea pronunţată la 17.06.2015, dosar
3387/122/2014 al Tribunalului Giurgiu. Termene: depunere creanţe 20.07.2015; data Adunării creditorilor
08.08.2015, ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploieşti, pentru:
confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului
lichidatorului stabilit de judecătorul sindic. Relaţii la
0725093254.
În temeiul art. 99 alin.(3) din Legea privind procedura
insolvenței nr. 85/2014, comunicăm deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului SC Afi
Impex Com SRL, CIF:15217769, J40/2399/2003, în
dosar nr.41823/3/2014-Tribunalul Bucuresti Sectia a
VII-aCivila. Termen pentru depunerea cererilor de
creanţe 31.07.2015; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului preliminar al
creanţelor este la 12.08.2015, Termen pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la data publicării în BPI; Termen
pentru întocmire şi afişare tabelului definitiv consolidat
al creanţelor 28.08.2015. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL
Judecătoria Răducăneni. Dosar nr.241/286/2015. Data
emiterii: 15.06.2015. Somaţie privind uzucapiunea
art.1051 alin.2 NCPC. Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Răducăneni, la data de 20.04.2015, reclamanta Faraonel Anica, domiciliată în Comuna Răducăneni, Jud.Iaşi, cu domiciliul ales pentru comunicarea
actelor de procedură la „Ciobanu &Ciobanu” Societate
Civilă de Avocaţi din Iaşi, Str.Sfântul Lazăr, nr.3, bl.
Ghica Vodă 1A, et.4, ap.14, Jud.Iaşi, prin avocat Monica-Sînzieana Ciobanu, a invocat dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului teren
în suprafaţă totală de 692mp, situat în Sat Răducăneni,
co.Răducăneni, Jud. Iaşi, T141, parcelele 4168 şi 4169.
Prezenta somaţie se adresează tuturor celor interesaţi să
facă opoziţie, în termenul de 6 luni, prevăzut de art.1051
Noul Cod de procedură civilă, care se calculează de la
emiterea celei din urmă publicaţii, după care se va trece
la judecarea cererii. Preşedinte Grefier.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al INA TRADE COM SRL desemnat
prin sentinţa civilă din data de 17.06.2015, pronunţată

de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar
nr. 14341/3/2013, notificã deschiderea falimentului prin
procedura generală prevăzută de Legea nr.85/2006
împotriva INA TRADE COM SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Str. Poet Gr. Alexandrescu, Nr. 67, etaj
camera 1, CUI 11268166, număr de ordine în registrul
comerţului J40/12308/1998. Persoanele fizice şi juridice
care înregistrează un drept de creanţă născut după data
deschiderii procedurii insolvenţei împotriva INA
TRADE COM SRL vor formulă declaraţie de creanţă
care va fi înregistrată la grefa Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr.
14341/3/2013, în următoarele condiţii: a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor 03.08.2015; b)
termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor 02.09.2015; c) termenul pentru depunerea
contestaţiilor la tabelul suplimentar 22.09.2015; d)
termen pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv
consolidat 02.10.2015.
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125/1 situat în loc. Focşani, cartier Mândreşti, sr. Berzei,
nr.14, jud. Vrancea. Orice persoană interesată este
somată ca în termen de 6 luni de la afişarea prezentei
somaţii să formuleze opoziţie. În caz contrar, se va
proceda la judecarea cererii. Judecător, Oana Andreea
Jelea; Grefier, Florentina Chiriac.

ADUNĂRI GENERALE

Judecătoria Focşani, Sediu: Focşani, str. Republicii
nr.96, jud. Vrancea. Somaţie emisă în conformitate cu
dispoziţiile art. 1051 alin.1 N. Cod proc. Civilă în
temeiul Încheierii din 11.06.2014, pronunţată în dosar
nr. 3551/231/2015: Prin prezenta vă informăm că reclamantele Mirică Păuna cu domiciliul în loc. Mîndreşti,
str. Berzei, nr.14, jud. Vrancea şi Covaci Niculina cu
domiciliul în loc. Mîndreşti, str. Berzei, nr.14, jud.
Vrancea, colicită în dosarul nr. 3551/231/2015 al Judecătoriei Focşani ca instanţa să constate că reclamantele a
dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra
terenului în suprafaţă de 718mp teren arabil, T 6, P

Convocare: Consiliul de Administraţie al PROSPECŢIUNI S.A., cu sediul în Bucureşti, strada Caransebeş
nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. 1552801, tel:
021.319.66.60, fax: 021.319.66.56, întrunit în data de
12.06.2015, convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 27.07.2015, ora 11:00, la sediul
societăţii din Bucureşti, strada Caransebeş nr. 1, sector 1
cu următoare ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii
overdraftului de 2.000.000 Euro obținut anterior de la
Banca Comercială Română, pentru o nouă perioadă și
sistarea caracterului revolving a acestuia. 2. Aprobarea
extinderii valabilității acordului de garantare obținut de
la Banca Comercială Română S.A. pe o nouă perioadă
de 3 ani și diminuarea plafonului acestuia de la
4.000.000 Euro la 3.000.000 Euro. 3. Aprobarea prelungirii facilității de credit pentru acoperirea deficitului
temporar de numerar necesar desfășurării activității
curente, în valoare de 13.500.000 RON, obținut anterior
de la Banca de Export– Import a României EximBank
S.A. pentru o nouă perioadă de 1 an. 4. Aprobarea
încheierii unor amendamente la contractele de ipotecă
mobiliară și imobiliară existente prin care Societatea
garantează contractele de credit încheiate cu băncile
finanțatoare. 5. Aprobarea închiderii entităților juridice
ale Prospecțiuni S.A. din Tadjikistan, Mauritius, și
Singapore. 6. Aprobarea datei de 20.08.2015 ca dată de
înregistrare a hotărârii A.G.E.A. pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii
AG.E.A., conform art. 238 din Legea 297/2004 privind
piaţa de capital. 7. Aprobarea datei de 19.08.2015 ca
ex-date, conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/21.08.2014. 8. Aprobarea
împuternicirii dlui Gehrig Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri A.G.E.A. precum și
efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea
acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului
București, Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat.
Participă acţionarii înscrişi în registrul de evidenţă al
acţionarilor până la sfârşitul zilei de 14.07.2015, considerată data de referinţă. Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social are/ au dreptul de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală şi de asemenea are/au
dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale Extaordinare, însoţite
de copiile actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de
înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot fi depuse la sediul societăţii din Bucureşti, str.
Caransebeş nr. 1, sector 1, în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării prezentei convocări în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE
27/28.07.2015. Fiecare acţionar poate depune întrebări
în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare, însoţite de copia actului de
identitate valabil (buletin/ carte de identitate în cazul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 130139. Nr. 29484/22.06.2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile: - Autoutilitară marca
Mercedes Benz, an fabricație 2007 Prețul de pornire al licitației este de
28485 lei exclusiv TVA, la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 09.07.2015 ora
14.00. Anuntul nr. 29484/22.06.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numărul 0244.283006, persoană
de contact Samoilă Cezar. Data aﬁșării:
23.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 190070. Nr. 29483/22.06.2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile: - Autoutilitară marca
Mercedes Benz, an fabricație 2003 Prețul de pornire al licitației este de
18248 lei exclusiv TVA, la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 09.07.2015, ora
10.00. Anunțul nr. 29483/22.06.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numărul 0244.283006, persoană
de contact Samoilă Cezar. Data aﬁșării:
23.06.2015.

SOMAȚII
În temeiul încheierii din data de 10.06.2015, potrivit art.
1051 C.proc.civ., ca urmare a cererii înregistrate pe
rolul instanţei sub nr. 650/331/2015, prin care se invocă
de către reclamanţii Tulea M. Stancu, domiciliat în
Ploieşti, str. Poştei, nr. 28, Bl. D, et. 2, ap. 23, Prahova şi
Tulea Vladimir Silviu, domiciliat în Ploieşti, str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 2, bl. C, sc. B, et. 3, ap. 19, Prahova,
dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren în suprafaţă de cca 500
mp, situat în comuna Ştefeşti, Prahova , având ca
vecini: Gaftoi Vasile, Cioropina Maria, drumul şi rest
proprietate teren cumpărat în anul 1973, se emite
prezenta SOMAŢIE. Pentru toţi cei interesaţi să facă
opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urma publicaţii. În lipsa opoziţiei formulata în termen
procedural, se va trece la judecarea cererii. Menţionăm
că imobilul este deţinut de reclamanţii Tulea M. Stancu,
domiciliat în Ploieşti, str. Poştei, nr. 28, Bl. D, et. 2, ap.
23, Prahova şi Tulea Vladimir Silviu, domiciliat în
Ploieşti, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2, bl. C, sc. B, et. 3,
ap. 19, Prahova.
România. Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 1104/265/2015.
Somație de uzucapiune – Reclamantul Bodiu Leon, în
cadrul dosarului înregistrat sub nr. 1104/265/2015 la
Judecătoria Năsăud, a solicitat să se constate că pârâții
Moldovan Aurel și Moldovan Nastasia au dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra suprafeței de cca. 1,10 Ha din terenul înscris în CF nr. 26707
Rebrișoara, nr. top. 4005/2, 4005/a/2, 4005/b/1/2,
4005/c/2, 4005/d/2, 4006/2, 4006/a/2, 4006/b/1/2, 4006/c/2
și 4006/d/2. Prin prezenta se aduce la cunoștința tuturor
persoanelor interesate dreptul de a face opoziție și de a
o înainta Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în termen
de 6 luni de la publicarea prezentei, instanța urmând a
trece la judecarea cauzei. Emisă în baza încheierii din
data de 29 mai 2015.
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persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice), la sediul Societăţii din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sector 1, până la data de
21.07.2015, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi
cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
DIN DATA DE 27/28.07.2015. Accesul acţionarilor
înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, în
locul în care se desfăşoară adunarea generală a acţionarilor, este permis prin simpla probă a identităţii acestora,
făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de
identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale. Procurile
speciale se pot obţine de la sediul societăţii sau accesând
pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro,
secţiunea Investitori/ AGA începând cu data de
23.06.2015. Împuternicirea generală se poate acorda de
către acţionarul emitent, în condiţiile Legii 297/2004
privind piața de capital, art.243 alin. 6 indice 2– 6 indice
5, unui intermediar, conform art.2 alin.(1) punctul 14
din aceeaşi lege sau unui avocat. La completarea procurilor speciale acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/ actualizării ordinii de zi, caz în care
aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate
până cel târziu la data de 15.07.2015. Acţionarii
persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum şi acţionarii persoane juridice, vor depune
până la data de 24.07.2015, la sediul societăţii, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc
alte persoane să-i reprezinte. Acționarii Societății înregistrați la Data de Referinţă în registrul acţionarilor
eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de
a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin
corespondenţă („Buletinul de vot”). Buletinul de vot
poate fi obţinut începând cu data de 23.06.2015 de la
Registratura Societăţii şi de pe website-ul Societăţii
(www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin corespondenţă, Buletinele de vot, completate şi semnate, pot fi
transmise sau depuse personal către/la Registratura
Societăţii prin orice formă de curierat cu confirmare de
primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la
Registratura Societăţii până cel târziu la data de
24.07.2015, ora 16:30, în plic închis, cu menţiunea scrisă
în clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ DIN DATA DE 27/28.07.2015. Buletinele
de vot care nu sunt primite la Registratura Societăţii
până la data şi ora mai sus menţionate nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. La
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completarea votului prin corespondență acționarii
trebuie să țină cont de posibilitatea completării/ actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi
actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de
15.07.2015. Sub sancţiunea neluării în considerare a
voturilor exprimate prin corespondenţă în caz contrar,
formularele de vot prin corespondenţă trebuie însoţite
obligatoriu de documente care să permită identificare
acţionarilor, astfel: În cazul acţionarilor persoane fizice:
-copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de valabilitate;
-un specimen de semnătură legalizat/ certificat de un
notar public sau de un organism cu competenţe de
legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda
direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe
formularul de vot prin corespondenţă; -dacă este cazul,
copie C.I./B.I. paşaport în termen de valabilitate şi
specimen de semnătură care să îndeplinească toate
condiţiile de mai sus pentru reprezentantul legal al
acţionarului persoană fizică, precum şi copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant
legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa
capacităţii de exerciţiu a acţionarului persoană fizică şi/
sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un
reprezentant legal). În cazul acţionarilor persoane juridice: - copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acţionarului
- persoană juridică; - un specimen de semnătură pentru
reprezentantul legal al acţionarului, legalizat/ certificat
de un notar sau de un alt organism cu competenţe de
legalizare/ certificare a semnăturii sau se poate proceda
direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe
formularul de vot prin corespondenţă; - copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent; -copie a documentului oficial care atestă calitatea
de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează
formularul de vot prin corespondenţă în numele acţionarului- persoană juridică (poate fi un certificat emis de
Registrul Comerţului sau de orice alt organism similar).
Documentele, materialele informative şi proiectele de
hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pot fi consultate de acţionari începând cu data de 23.06.2015, în zilele lucrătoare, la sediul
societăţii. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul
legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
va avea loc în data de 28.07.2015 în acelaşi loc, la
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Pentru a se asigura
condiţii bune de desfăşurare a Adunării Generale a
Acționarilor Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţionarii
să-şi anunţe din timp intenţia de a participa la şedinţă,
la telefon numărul 021319.66 60/int. 2104 sau prin fax
la numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
F i n a n ț e l o r P u b l i c e D â m b ov i ț a . D o s a r d e e xe c u t a r e n r. 1 0 2 6 9 . N r.
80678/19.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna
iulie ziua 07. 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 07, luna iulie, anul 2015, ora 10.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166 , bl. -, sc. -, et. -, se vor vinde
prin licitație publică (licitația 2), următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Valeriana Med SRL cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Bdul. Independenței , nr. -, bl. -, sc.-, et. -, cod de identiﬁcare ﬁscală 27297788.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), UM, Cantitatea, Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *):
Ecograf GE Voluson 3D/4D 730 Expert Bt'08, buc. 1, 115800 lei, 24%; Sistem
endoscopic Olympus Exera CV 140, buc. 1, 89475 lei, 24%. *) cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% neimpozabilă în
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, 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 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 completarile 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
0245.616779, int. 341, persoană de contact Paraschiv Razvan, camera 18. Data
aﬁșării: 23.06.2015.

24.07.2015. Informaţii suplimentare se pot obţine la
Biroul Relaţii Investitori, la numărul de telefon menţionat mai sus şi pe website-ul societăţii (www.prospectiuni.ro). Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Director General, Gehrig Schultz.

LICITAȚII
SC Matizol SA, societate în faliment, prin lichidator
Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare: maşină ambalat
suluri BOATO şi elemente de automatizare/calcul
proces, electropalan cu lanţ, basculă romana pentru
cântărirea auto, basculă pentru cântărirea vagoanelor, la
preţul total de 23.366 lei (fără TVA) şi sisteme de supraveghere, la preţul de 1.900 lei (fără TVA). Licitaţia se va
ţine în data de 01.07.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului, iar în cazul în care bunurile nu vor fi adjudecate,
licitaţia se va ţine în data de 03.07.2015, 06.07.2015,
09.07.2015, 13.07.2015, 16.07.2015, 20.07.2015,
23.07.2015, 10.08.2015, 12.08.2015, 14.08.2015,
17.07.2015, 19.08.2015, 21.08.2015, 24.08.2015,
26.08.2015, 28.08.2015, 31.08.2015, 01.09.2015,
04.09.2015. Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.
SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde
prin licitaţie publică teren curţi construcţii, în suprafaţă
de 8.312 mp, situat în Băicoi, Str. 23 August, nr. 84,
Judeţul Prahova la preţul total 226.022,50 lei. Preţul nu
conţine TVA. Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului
în data de 01.07.2015, ora 16.00; regulamentul de
vânzare se poate obţine de la lichidator. În cazul în care
nu se va vinde, licitaţia se va ţine în data de 03.07.2015,
06.07.2015, 09.07.2015, 13.07.2015, 16.07.2015,
20.07.2015, 23.07.2015, 10.08.2015, 12.08.2015,
14.08.2015, 17.07.2015, 19.08.2015, 21.08.2015,
24.08.2015, 26.08.2015, 28.08.2015, 31.08.2015,
01.09.2015, 04.09.2015, la aceeaşi oră, aceeaşi adresă.
Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie fiind 48 ore
înainte de dată începerii licitaţiei. Relaţii la telefon:
0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro.
SC Sambrec Serv SRL, prin lichidator, cu sediul în
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde
prin licitaţie publică, stoc marfă (camera stingere,
transformatoare, motoare electrice, ampermetre, kilovoltmetru, contactori, izolatori, doze, releu termic,
reductoare, perii colectoare, rulmenţi, semeringuri,
preşe, aparat sudură, compresoare, micrometru, voltmetru, aparat măsurat prize, cuptor electric, tuburi
PVC, trusă reglat tensiune, inductor tensiune, trusă
Pram, megaohmetru digital, unitate centrală calculator, cronometru electric, osciloscop, balanţă semiautomată, detector tensiune, etc.) la preţul total de
17.146,26 lei şi maşini şi utilaje (strung, polizor fix cu 2
pietre, maşină de găurit, transpalet), defecte, deteriorate şi descompletate, la preţ de materiale recuperabile
respectiv 0,8 lei/kg. Preţurile nu conţin TVA. Toate
bunurile urmează a se valorifica numai în bloc. Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în data de
01.07.2015, ora 15.30; regulamentul de vânzare se
poate obţine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licitaţia se va ţine în data de 03.07.2015,
06.07.2015, 09.07.2015, 13.07.2015, 16.07.2015,
20.07.2015, 23.07.2015, 10.08.2015, 12.08.2015,
14.08.2015, 17.07.2015, 19.08.2015, 21.08.2015,
24.08.2015, 26.08.2015, 28.08.2015, 31.08.2015,
01.09.2015, 04.09.2015 la aceeaşi oră, aceeaşi adresă.
Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie fiind 48
ore înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii la telefon:
0761132931; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro.
Primăria comunei Furculeşti, judeţul Teleorman, în
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în comuna
Furculeşti, judeţul Teleorman, având CIF4652767, cu
telefon 0247/328768, organizează la data de 15.07.2015,
orele 11,00 la sediul Primăriei comunei Furculeşti, licitaţie publică pentru concesionarea proprietăţii imobiliare “Balta Furculeşti, formată din construcţii
hidrotehnice (dig, calugar, deversoare 1, 2 şi 3) şi teren
aferent în suprafaţă totală de 47,7 ha amplasate în T51,
Hb 375 (luciu de apă,45,7 ha) N8 (0,2 ha, clădiri anexe),
Cc 376 (dig 0,8 ha), Cc 377 (zona de siguranţă 1 ha),
teritoriul extravilan al comunei Furculeşti, judeţul
Teleorman, aparţinând domeniului public de interes
local al comunei Furculeşti. Relaţii se pot obţine la
sediul primăriei comunei Furculeşti, telefon
0247/328768. Nivelul minim al redevenţei anuale este
31.560,0 lei/1 an echivalent 7.128,0 Euro/1 an. Durata
concesiunii: 49 ani. Ofertele se vor depune până la data
de 13.07.2015, orele 16,00 la sediul primăriei comunei
Furculeşti, jud. Teleorman, în două plicuri închise şi
sigilate. Vor participa la licitaţie doar ofertele declarate
valabile, de către comisia de evaluare.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al SC Sigma Invest Estate SRL
desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 1908 din data de
21.02.2014, pronunţată în Dosar nr. 24865/3/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă,
anunţă scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în
proprietatea SC Sigma Invest Estate SRL constând în
teren intravilan având suprafaţa de 802,43 mp, şi
construcţie edificată pe acesta compusă din 4 camere,

bucararie şi baie, construită din cărămidă, acoperită cu
ţiglă, având suprafara construită la sol de 103,575 mp şi
o anexă gospodărească compusă din garaj, magazie,
camera, cămară şi bucătărie având suprafaţă construită
la sol de 17,398 mp situate în loc. Târgu Jiu, str. Vasile
Alecsandri, nr.70, jud. Gorj, în valoare totală de 120.000
euro exclusiv TVA, identificate şi inventariate conform
raportului de evaluare aprobat în prezenta cauză şi a
publicaţiei de vânzare întocmită cu această ocazie.
Vânzare a bunului imobil aparţinând societăţii falite se
va organiza în data de 29.06.2015 ora 15,00 prin licitaţie
publică cu strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde
la termenul de licitaţie stabilit, se vor organiza încă 4
(patru) licitaţii săptămânale, în dată de 06.07.2015,
13.07.2015, 20.07.2015 şi în data de 27.07.2015 la aceeaşi
oră şi în aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel târziu până în
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de înscriere la licitaţie
precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine
din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 lei exclusiv TVA pentru fiecare bun imobil.
Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare
se pot obţine la tel. 021.227.28.81.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al SC Novoterra Services SRL
desemnat prin Sentinţa Civilă din data de 16.06.2014,
pronunţată în Dosar nr. 20131/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă
scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea SC Novoterra Services SRL compus din teren
intravilan în suprafaţă de 480,00 mp, spaţiu comercial
în clădire rezidenţială (imobil S+P+E) în suprafaţă la
sol de 134,03 mp şi şopron (parcare anexă neintabulata)
situate în Bucureşti, B-dul Bucureştii Noi, nr. 191, sector
1, în valoare totală de 129.375 euro exclusiv TVA.
Vânzarea bunului imobil aparţinând societăţii falite se
va organiza în data de 29.06.2015, ora 15.00, prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care bunul imobil nu
se va vinde la termenul de licitaţie stabilit se vor organiza 9 (nouă) licitaţii săptămânale în fiecare zi de luni, la
aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii, în datele de 06.07.2015,
13.07.2015, 20.07.2015, 27.07.2015, 03.08.2015,
10.08.2015, 17.08.2015, 24.08.2015 şi 31.08.2015. Locul
de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de
sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.
Date despre starea bunului imobil, preţul acestuia,
condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul de
organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se
pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv
TVA pentru bunul imobil. Achiziţionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.021.227.28.81.
Municipiul Ploiesti –S.P.F.L. Ploiesti-anunta: În temeiul
art. 162 din O.G. nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în data de
06.07.2015, ora 11.00, în România, judeţul Prahova,
municipiul Ploiesti, str. Independentei, nr.16, va vinde
prin licitatie urmatorul bun imobil, proprietatea debitorului Institutul National De Cercetare-Dezvoltare
Pentru Utilaj Petrolier-Ipcup Ploiesti cu domiciliul
fiscal/sediul în România, judeţul Prahova, municipiul/
oraşul/comuna Ploiesti, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1,
CUI-3193984, format din: teren intravilan, in suprafata
de 196 mp, situat in mun. Ploiesti, p-ta 1 Decembrie
1918, nr.1, detinut in baza contractului de donatie, nr.
6573/06.07.1984, terenul nu este inscris in evidentele de
carte funciara a localitatii Ploiesti, preţ de evaluare/de
pornire al licitaţiei 120600 lei la care se adauga TVA 24
%. Bunul imobil mai sus menţionate sunt grevate de
următoarele sarcini: sechestrele pentru bunuri imobile
nr.46775/15.05.2012 si nr.68863/27.06.2014 emise de
SPFL Ploiesti. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare.Toti cei interesati in cumparea bunurilor sunt
invitati sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si
la locul fixat in acest scop, iar pana la acel termen sa
depuna documentele de participare la licitatie pana la
data de 03.07.2015, ora 14.00 inclusiv.Caietul de sarcini
poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si Incasare
Creante Bugetare al creditorului cu sediul in localitatea
Ploiesti, str. Sos. Vestului,(fosta scoala de soferii), nr.19,
et.2, cam.1. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul tel: 0244291049, int. 107, fax: 0244-582919.
Municipiul Ploiesti –S.P.F.L. Ploiesti-anunta: În temeiul
art. 162 din O.G. nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în data de
06.07.2015, ora 12.00, în România, judeţul Prahova,municipiul Ploiesti, str. Independentei, nr.16, va vinde prin
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licitatie urmatorul bun imobil, proprietatea debitorului
SC Tatusi Company SRL cu domiciliul fiscal/sediul în
România, judeţul Prahova, municipiul Ploiesti, str.
Pompelor, nr.2-4, CUI-18647086, format din: apartament, compus din 2 camere de locuit si dependinte, cu
suprafata utila de 38.83 mp, impreuna cu cota indiviza
de 2,44% din partile si dependintele comune ale imobilului si dreptul de folosinta asupra terenului aferent, in
suprafata indiviza de 11.16 mp,situat in Ploiesti, str.
Sabinelor ,nr.1, bl.18A , sc. A, ap.1, detinut in baza CVC
nr. 5758/16.08.2007, emis de BNP Tudose Maria Si
Tudose Ioana-Adriana inscris in CF nr. 1611/I (e:1611/I)
avand numar cadastral provizoriu nr.2331/18A;A;1, preţ
de evaluare/de pornire al licitaţiei 101387 lei la care se
adauga TVA 24 %. Bunul imobil mai sus menţionate
sunt grevate de următoarele sarcini:- Contract de
ipoteca nr. 5759/16.08.2007, emis de BNP Tudose Maria
Si Tudose Ioana-Adriana, drept de ipoteca, rang I, in
favoarea Bancpost SA. - sechestrul pentru bunuri
imobile nr.29603/22.03.2011 emis SPFL Ploiesti. sechestrul pentru bunuri imobile nr. 104144/04.05.2012
emis AFP A Municipiului Ploiesti. - sechestrul pentru
bunuri imobile nr.16378/16.02.2012 emis SPFL Ploiesti.
- sechestrul pentru bunuri imobile nr. 73210/09.07.2014
emis SPFL Ploiesti. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare.Toti cei interesati in cumparea bunurilor sunt
invitati sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si
la locul fixat in acest scop, iar pana la acel termen sa
depuna documentele de participare la licitatie pana la
data de 03.07.2015, ora 14.00 inclusiv.Caietul de sarcini
poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si Incasare
Creante Bugetare al creditorului cu sediul in localitatea
Ploiesti, str. Sos. Vestului,(fosta scoala de soferii), nr.19,
et.2, cam.1. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul tel: 0244291049, int. 107, fax: 0244-582919.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Suceava. Colectare Contribuabili
Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silită nr. 6727076 / 2013, 2014, 2015. Nr. 157118
din 17.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. Anul 2015 luna iulie ziua 07. În temeiul
art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
7, luna iulie orele 10.00, anul 2015 în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin
licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC Trust Orizont S.A., cu domiciliul fiscal
în mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 37, jud. Suceava,
cod de identificare fiscală RO 6727076: A. teren intravilan (curți construcții) în suprafață de 2.948 mp din
comuna Ipotești, carte funciară 31984/ Suceava, nr.
cadastral/ topografic 7633, pe care se află amplasată C
1 – locuința de serviciu D + P + M, nr. cadastral/ topografic 7633 – C 1, preţ evaluare/ de pornire al licitaţiei
709.500 lei (exclusiv TVA); B. teren intravilan în suprafață de 4.255 mp situat în municipiul Suceava, strada
Cernăuți, nr. 55, carte funciară 33360/ Suceava, nr.
cadastral/ topografic 969, pe care se află amplasate
construcțiile industriale și edilitare: - C 1 – clădire
cărămidă cod 100066 nr. cadastral/ topografic 969 – C
1 situat în municipiul Suceava, strada Cernăuți, nr. 55;
- C 2 – clădire cărămidă cod 100067 nr. cadastral/
topografic 969 – C 2 situat în municipiul Suceava,
strada Cernăuți, nr. 55; - C 3 – clădire zid cod 100068
nr. cadastral/ topografic 969 – C 3 situat în municipiul
Suceava, strada Cernăuți, nr. 55. Preţ evaluare/ de
pornire al licitaţiei: 529.000 lei (exclusiv TVA); C. teren
în suprafață de 1.267 mp situat în Suceava, carte
funciară 31987/ Suceava, nr. cadastral/ topografic
4445/5, pe care se află amplasate: - C 14 – construcție
anexă (magazie) cu nr. cadastral/ topografic 4445 – C
14; - C 15 – construcții industriale și edilitare (atelier
mecanic) cu nr. cadastral/ topografic 4445 – C 15; - C
16 – construcție anexă (garaj) cu nr. cadastral/ topografic 4445 – C 16; - C 17 – construcție anexă (garaj) cu
nr. cadastral/ topografic 4445 – C 17. Preţ evaluare/ de
pornire al licitaţiei: 229.695 lei (exclusiv TVA); D. teren
intravilan în suprafață de 200 mp din municipiul
Suceava (zona Tătărașii Noi), carte funciară 31986/
Suceava, nr. cadastral/ topografic 3774, preţ evaluare/
de pornire al licitaţiei: 10.094 lei (exclusiv TVA); Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: Piraeus Bank Romania S.A.
- Gaj; Biroul Executorului Judecătoresc Mustea
Marcel Mihai – Gaj; DGFP Suceava, Proces - verbal
sechestru bunuri imobile nr. 153052 / 14.03.2014,
Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr. 153053 /
14.03.2014, Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr.
153054 / 14.03.2014, Proces - verbal sechestru bunuri
imobile nr. 153055 / 14.03.2014. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la
termenul de vânzare prin licitaţie, respectiv, până în
ultima zi lucrătoare precedentă termenului de vânzare
orele 10.00, la sediul DGFP Suceava – str. Vasile
Bumbac, nr. 1, etaj 1, documentaţia prevăzută de art.
162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv: oferte de cumpărare, dovada
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul

de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrul comerţului;
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 obligaţii fiscale restante
faţă de aceştia (respectiv obligaţii faţă de bugetul
general consolidat al statului şi faţă de bugetele locale),
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare
şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 – 173 din O.G. 92/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau
la telefon numărul 0230/521358, int. 417.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Suceava. Colectare Contribuabili
Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare silită nr. 6727076 / 2013, 2014, 2015. Nr. 157116 din
17.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna iulie ziua 06. În temeiul art.
162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
06, luna iulie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin
licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Trust Orizont S.A., cu domiciliul fiscal în
mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 37, jud. Suceava,
cod de identificare fiscală RO 6727076: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară:, Preţul de
evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA – lei -,
Cota TVA, Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile: 1, Autoutilitară furgon marca Iveco model
35S9 Daily, an fabricație 2004, culoare alb, serie șasiu
ZCFC3562105483767, nr. înmatriculare SV09RRI,
20.600 lei, 24%, liber de sarcini; 2, Autoutilitară BB
Furgon marca Iveco 35S9V, an fabricație 2006, culoare
alb, serie șasiu R01S46L3310001, nr. înmatriculare
SV09RRJ, 18.800 lei, 24%, liber de sarcini; 3, Autoturism marca Berlină, an fabricație 2004, culoare negru,
serie șasiu WBANC71070B656962, nr. înmatriculare
SV11CIA, 34.200 lei, 24%, liber de sarcini; 4, Autoturism cu utilizare multiplă, marca Fiat 169/ AXA1A
Panda, an fabricație 2004, culoare roșie, serie șasiu
ZFA16900000109985, nr. înmatriculare SV08WSN,
5.400 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
București; 5, Autoturism cu utilizare multiplă marca
Fiat 169/ AXA1A Panda, an fabricație 2004, culoare
roșie, serie șasiu ZFA16900000122756, nr. Înmatriculare SV08WSM, 1.000 lei, 24%, gajat în favoarea
Piraeus Bank SA București; 6, Autoturism cu utilizare
multiplă marca Fiat 169/ AXA1A Panda, an fabricație
2004, culoare albastru, serie șasiu ZFA16900000096946,
nr. înmatriculare SV08WTB, 9.900 lei, 24%, gajat în
favoarea Piraeus Bank SA București; 7, Autoturism cu
utilizare multiplă marca Fiat 169/ AXA1A Panda, an
fabricație 2004, culoare albastru, serie șasiu
ZFA16900000113455, nr. înmatriculare SV08WTA,
12.600 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
București; 8, Remorcă DB transport containere marca
Krone AZW18, an fabricație 1996, culoare negru, serie
șasiu WKEAZW18000T71172, nr. înmatriculare
SV80KYA, 26.100 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA București; 9, Automobil mixt marca Dacia D
1307 PU SFSB - 4 1.9 D - 4WD, an fabricație 2003,
culoare gri, serie șasiu UU1D4F76X33359341, nr. înmatriculare SV08ACV, 4.200 lei, 24%, gajat în favoarea
Piraeus Bank SA București; 10, Autoutilitară Furgon
marca Mercedes Benz 904.6KA/ Sprinter 416CDI, an
fabricație 2004, culoare alb, serie șasiu
WDB9046631R699864, nr. înmatriculare SV07ESW,
24.800 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
București; 11, Autoturism AB Berlină cu hayon marca
Honda GD1 1, an fabricație 2008, culoare roșie, serie
șasiu JHMGD18508S219305, nr. înmatriculare
SV93HUP, 31.100 lei, 24%, liber de sarcini; 12, Autoutilitară BA suprastructură deschisă, marca
Iveco ML120E18 RMSCY0, an fabricație 2007, culoare
alb, serie șasiu ZCFA1ED0202506991, nr. înmatriculare
SV10ZKB, 125.100 lei, 24%, gajat în favoarea Banca
Comercială Română SA; 13, Autoutilitară BA
suprastructură deschisă marca Iveco
MLC120E18 RMSCW0, an fabricație 2007, culoare alb
(albastru), serie șasiu ZCFA1ED0202510061, nr. înmatriculare SV10ZJD, 116.200 lei, 24%, gajat în favoarea
Banca Comercială Română SA; 14, Autoutilitară BA
suprastructură deschisă marca Iveco ML180E24
RMSCF6, an fabricație 2007, culoare alb (gri), serie
șasiu ZCFA1TJ0202512943, nr. înmatriculare
SV10XWU, 134.100 lei, 24%, liber de sarcini; 15,
Autoutilitară BA suprastructura deschisă marca Iveco
ML180E24 RMSCF5, an fabricație 2007, culoare alb,
serie șasiu ZCFA1TJ0202510059, 3nr. înmatriculare
SV10XWR, 85.000 lei, 24%, liber de sarcini; 16,
Autoutilitară BA suprastructură deschisă marca DAF
LF55.250 Konaf 2, an fabricație 2006, culoare galben,
serie șasiu XLRAE55CF0L327370, nr. înmatriculare
SV10RAK, 136.300 lei, 24%, liber de sarcini; 17, Autoturism AF vehicul cu utilizare multiplă marca Hyundai

CM F7D14, an fabricație 2007, culoare albastru, serie
șasiu KMHSH81WP7U109985, nr. înmatriculare
SV10MKE, 41.100 lei, 24%, liber de sarcini; 18, Autoturism cu utilizare multiplă marca Fiat 169/ AXA1A
Panda, an fabricație 2006, culoare albastru, serie șasiu
ZFA16900000693257, nr. înmatriculare SV10MKF,
12.600 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
București; 19, Autoturism cu utilizare multiplă marca
Fiat 169/AXA1A Panda, an fabricație 2006, culoare
roșie, serie șasiu ZFA16900000693169, nr. înmatriculare
SV10HVE, 12.600 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus
Bank SA București; 20, Autoturism cu utilizare
multiplă marca FIAT 169/ AXA1A Panda, an fabricație 2006, culoare roșie, serie șasiu
ZFA16900000694083, nr. înmatriculare SV10HVD,
9.900 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
București; 21, Autoturism cu utilizare multiplă marca
Fiat 169/ AXA1A Panda, an fabricație 2006, culoare
albastru, serie șasiu ZFA16900000693263, nr. înmatriculare SV10HUZ, 13.000 lei, 24%, gajat în favoarea
Piraeus Bank SA București; 22, Autoturism cu utilizare
multiplă marca Fiat 169/ AXA1A Panda an fabricație
2006, culoare albastru, serie șasiu ZFA16900000689885,
nr. înmatriculare SV10GZO, 13.000 lei, 24%, gajat în
favoarea Piraeus Bank SA București; 23, Autoturism
cu utilizare multiplă marca Fiat 169/ AXA1A Panda,
an fabricație 2006, culoare albastru, serie șasiu
ZFA16900000694155, nr. înmatriculare SV10GBN,
11.700 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA
București; 24, Autoutilitară Furgon marca Ford Fady /
Transit, an fabricație 2006, culoare alb, serie șasiu
WF0LXXTTFL6S29526, nr. înmatriculare SV10FNX,
23.900 lei, 24%, liber de sarcini; Total: 923.200 lei.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de
următoarele: Creditor, Sarcini: DGRFP Iaşi - AJFP
Suceava, Proces - verbal de sechestru pentru bunuri
mobile nr. 161971/ 08.10.2014; Piraeus Bank SA București, gaj; Banca Comercială Română SA, gaj. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la
termenul de vânzare prin licitaţie, respectiv, până în
ultima zi lucrătoare precedentă termenului de vânzare
orele 10.00 la sediul AJFP Suceava – str. Vasile
Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documentaţia prevăzută de art.
162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu toate modificările şi completările
ulterioare, respectiv: oferte de cumpărare, dovada plăţii
taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
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naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul registrul comerţului;
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 obligaţii fiscale restante
faţă de aceştia (respectiv obligaţii faţă de bugetul
general consolidat al statului şi faţă de bugetele locale),
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare
şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 – 173 din O.G. 92/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau
la telefon numărul 0230/521.358, int. 417.
Pe 6 iulie 2015 ora 9.00, la BEJ Şfaiţer Carmen- Botoşani, are loc vânzarea la licitaţie publică a imobilului din
Municipiul Botoşani, Aleea Mihai Eminescu 13. Preţul
de pornire- 319750 lei, (75% din preţul evaluat).

PIEDERI
MS INDUSTRIEBAU GESELSCHAFT SRL, CUI
32172071 pierdut certificat de înregistrare fiscală şi
certificat constatator al societăţii. Le declar nule.
S.C. SIMID Europan S.R.L., cu sediul în București,
Splaiul Unirii, nr. 162, sector 4, C.U.I. 17761260. nr.
J40/11996/2005, declar pierdut certificat de înregistrare
seria B, nr. 1130155 emis pe data de 15.02.2008.
S.C. Terra Dent S.R.L., sediul Constantin Noica 165,
ap.1, C.U.I. RO 12444473, declară pierdute chitanțierele B TER-C cu numerele 500301- 500350 și 500551500600, din care declarăm nule 500551-500600 și
500350.
S.C. Cont Caravana Impex S.R.L. cu sediul în București Sector 4, Șoseaua Giurgiului nr. 115A, bl.9, ap.20,
C.U.I. 34332608, J40/4174/3.04.2015, declară pierdute
(nule) Certificatul de înregistrare seria B, 3048572,
Certificat constatator sediu, Certificat constatator terți,
rezoluția firmei.
Declar pierdut (nul) Certificat de participare nr.
398/5.04.2002, emis de Institutul Bancar Român pe
numele Rușanu Iuliana.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finațelor
Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea
Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel.
0243.237140, fax 0243.230052. Dosar de executare nr. 600401/2015. Nr. 603268
din 22.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna
Iunie ziua 22. 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 09, luna Iulie, anul 2015, ora 10.00, în
localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Agrofam Unirea SRL cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Fetești, str. Aleea Rozmarin, bloc vila Z 29, ap. 5, cod
de identiﬁcare ﬁscală RO 28880649: Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: Semănătoare
păioase SC 31 MD, 4.500 lei, 24%; Tractor agricol U 650, 4.875 lei, 24%; Tractor
Zimbru 2195, 22.500 lei, 24%; Super disc 540A, 7.500 lei, 24%; Tractor U 650,
5.000 lei, 24%. Licit0061ția se aﬂă la primul termen. *) 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 0243.237141 sau
0243.237142, interior 197. Data aﬁșării:22.06.2015.

