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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu
experienţă: receptioner, animator (fire sociabilă
şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucatar,
ajutor bucatar, cofetar-patiser. 0722.268.866.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str.
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea postului de muncitor calificat
lăcătuş, vacant pe perioadă nedeterminată în
cadrul Direcţiei Tehnice – Serviciul Reparaţii şi
Întreţinere. Condiţii de participare: - studii medii
în profil mecanic sau curs de calificare în meseria
de lăcătuş mecanic autorizat de Ministerul
Muncii; - vechime pe un post de lăcătuş mecanic
de minim 5 ani. Concursul va consta într-o probă
scrisă (în data de 20.05.2015, ora 10.00) şi un
interviu (în data de 27.05.2015, ora 10.00).
Dosarele de concurs se pot depune până la data
de 11.05.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str.
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449.
Director RU, Mircea Raţiu.
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6
anunţă organizarea concursului pentru ocuparea
a 2 (două) funcţii publice de execuţie vacante,
respectiv: -1 post inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Impunere
Persoane Fizice, Persoane Juridice și Urmărire
Debite Domeniul Public; -1 post inspector, clasa I,
grad profesional superior în cadrul Compartimentului Tehnologia Informației și Administrarea Bazei de Date. Condiții de ocupare a
postului de inspector, clasa I, grad profesional
principal: Condiții generale: -Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științelor
sociale. -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție de
grad profesional principal– minim 5 ani. Condiții
de ocupare a postului de inspector, clasa I, grad
profesional superior: Condiții generale: -Studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă întrunul dintre domeniile: matematică și științe ale
naturii sau științe inginerești; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice de execuție de grad profesional superior–
minim 9 ani. Dosarele de înscriere în vederea
susţinerii concursului se pot depune în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul
D.I.T.L. Sector 6. Concursul va avea loc în data
de 27.05.2015 ora 10.00 –proba scrisă şi în data de
29.05.2015 ora 14.00 –susţinerea interviului, la
sediul D.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul Taberei,
nr.18. Bibliografia, cerinţele pentru ocuparea
postului şi actele necesare pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul D.I.T.L. Sector 6,
iar relaţii suplimentare se pot obţine de la
Compartimentul Managementul Resurselor
Umane– tel. 0374.817.720.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008,
cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță
scoaterea la concurs a funcției publice de execuție
vacantă de referent debutant– Compartimentul
Statistică Agricolă– Direcția Organizări de Piață
în Sectorul Vegetal- Direcția Generală Politici
Agricole și Strategii, în data de 25.05.2015, proba
scrisă. Direcția Generală Politici Agricole și
Strategii; Direcția Organizări de Piață în Sectorul
Vegetal; Compartimentul Statistică Agricolă, 1
funcţie publică vacantă de referent debutant.
Condiţii specifice: -Studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -Cunoștințe operare calculator. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs în termen de 20 zile, de la
data publicării. Bibliografia, condiţiile specifice de
participare precum şi actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere vor fi afişate la sediul
instituţiei din B-dul. Carol I nr.24, sector 3
Bucureşti şi vor fi publicate pe pagina de web
www.madr.ro. Concursul va avea loc la sediul
M.A.D.R..
Municipiul Sighișoara organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului
Stare civilă – Serviciul Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor din Municipiul
Sighișoara. Concursul se organizează la sediul
Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7, județ
Mureș, astfel: - proba suplimentară: 25.05.2015,
ora 9,00; - proba scrisă: 25.05.2015, ora 11,00; interviul: 27.05.2015, ora 15,00. Data până la care

se pot depune dosarele de înscriere: în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea a III-a:
14.05.2015. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată și completată prin H.G. nr. 1173/2008.
Condiții specifice de participare la concurs:
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -Vechime cel
puțin 9 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; -Cunoștințe operare
PC (nivel mediu) și scris caligrafic, condiții
esențiale pentru Starea civilă. Bibliografia se
afișează la sediul Municipiului Sighișoara și pe
site-ul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.
org.ro. Informații suplimentare se pot obține la
sediul Municipiului Sighișoara sau la telefon:
0265-771280.

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

CITAȚII
Buja Elena face cunoscut lui Buja Vasilică, că pe
data de 14 mai 2015, la Judecătoria Botoşani are
loc dosarul de divorţ nr. 148/193/2015.
Pârâtul Bazga Mihai -Răducu, domiciliat în Sat
Bosia, Com. Ungheni, judeţul Iaşi (la fam. Bazga
Lucia), este citat la Judecătoria Iaşi, cu sediul în Str.
Anastasie Panu nr. 25, completul C22 M, ora 8,30,
la data de 19.05.2015, în dosarul nr. 16623/245/2014,
în proces cu Bazga Elena pentru divorţ- revenire
nume, exercitarea autorităţii părinteşti asupra
minorei Bazga Diana Elena, plata pensiei de întreţinere, program vizitare minor.
Stanga Mariana, cu ultimul domiciliu în Sat
Birla, Nr. 247, Comuna Birla, Judeţul Argeş, este
citată în calitate de pârât - la data de 05.05.2015
în Dosar nr. 22865/280/2014 af lat pe rolul

Judecătoriei Piteşti, camera -, complet c 2-1, ora
8:30, în proces cu SC Infinity SRL Ploieşti, în
calitate de reclamant, pentru Fond – pretenţii.
Puşcaşu Tudoriţa, Ţibu Lucia, Codău Ana, Calinciuc Rodica, Albişteanu Maria şi Panait Liliana
reclamante în dosar nr. 563/222/2015 având ca
obiect ,,anulare act şi partaj succesoral”, prin
mandatar Ţibu Niculai cheamă în judecată la
Judecătoria Dorohoi pe pârâţii Creţu Liviu şi
Creţu Mugurel, ambii cu domiciliu necunoscut.
Logozzo Gianluca este chemat la Judecătoria
Segarcea, în dosarul nr.1245/304/2014, la data de
13 Mai 2015, în calitate de pârât, reclamanta fiind
Sache Cristina, divorţ fără minori.
Se citează numitul Popa Nicolae – Leonardo,
domiciliat în Timișoara, Calea Buziașului, str.
Martir Marius Nemțoc, nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 11,
județul Timiș, să se prezinte la Judecătoria Rm.
Vâlcea, în dosarul nr. 5702/288/2014, în data de 12
mai 2015, având ca obiect ieșire din indiviziune
de pe urma autorilor: Popa Nicolae și Popa
Ecaterina.
Pârâtul Stoia Ioan jr. cu ultimul domiciliu
cunoscut în com.Pomi, sat Borlesti, nr.26, jud.
Satu Mare, este citat în data de 06.05.2015, ora
12.00 la Judecătoria Mediaş în dos. nr.
2554/257/2014, având ca obiect obligaţia de a
face, cu reclamanţii Stoica Nicolae Constantin şi
Stoica Elena.

SOMAȚII
Judecătoria Sighetu Marmaţiei. Tribunalul Maramureş. Dosar nr. 124/307/2015 din data de
14.04.2015. Somaţie. Emisă în temeiul inchierii
civile din 1 aprilie 2015. Având în vedere cererea
formulată de reclamanta Rednic Anamaria domiciliat în sat Hoteni nr. 63 comuna Ocna Şugatag,
jud. Maramureş, CNP 2880530244502 având ca
obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului reprezentând teren intravilan în suprafaţă de 3018 mp,
situat in satul Hoteni nr. 63, comuna Ocna
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Şugatag cuprins în CF 51171 Ocna Şugatag, CF
vechi nr. 23 Hoteni nr top 72 Hoteni, somează
peroanele interesate care pot dovedi un drept sau
un interes legiitim să formuleze opoziţie în
termen de şase luni de la publicarea prezenţei
somaţii. În cazul în care, în termen de şase luni de
la emiterea publicaţiei prezenţei somaţii, nu s-a
formulat opoziţie, instanţa va proceda la judecarea cererii formulate de reclamanţi. Preşedinte
Stan Cristina. Grefier Vişovan Olga.

DIVERSE
Subscrisa Leavis Cont IPURL - Lichidator judiciar notifică deschiderea procedurii simplificate
de insolvenţă privind pe SC Alb Impex Turkish
Cons SRL cu sediul în Ploieşti str. Cavalului nr. 7
A, nr. dosar 477/105/2015. Termenul pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de la primirea notificării,
depunere creanţe 21.05.2015, întocmire tabel
preliminar 01.06.2015, soluţionare contestaţii şi
depunere tabel definitiv 26.06.2015. Adunarea
creditorilor - 05.06.2015 ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii la 0723880617.
Tribunalul Bistriţa-Năsăud prin Incheierea civilă
nr. 351/15.04.2015 a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Constanda Instal SRL Beclean, dosar
nr. 897/112/2015, desemnând ca lichidator judiciar provizoriu cabinetul individual de insolvenţă
Şerban Simion, cu sediul in Bistriţa str.Vadului nr.
4. Procedura se va desfăşura la următoarele
termene: 1.termen limită pentru inregistrarea
cererilor de admitere a creanţelor: 30.05.2015; 2.
pentru intocmirea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 15.06. 2015; 3.termen pentru
depunerea eventualelor contestaţii la 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului preliminar de
creanţe; termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 30.06.2015. Adunarea
creditorilor se va desfăşura în ziua de 22.06.2015
ora 12,00 la sediul secundar al lichidatorului din
Bistriţa, str. Simion Bărnuţiu nr. 40.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcția Generală
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Regională a Finanțelor Publice Iași. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.
Invitaţie de participare. Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Neamţ, cu sediul în Piatra
Neamţ, B-dul Traian, nr. 19 bis, invită practicienii
în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în
insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală pentru zona III, să depună,
până cel târziu în data de 29.04.2015, ora 13.00,
oferte în vederea desemnării practicienilor în
insolvenţă în dosarele de insolvenţă aflate pe rolul
Tribunalului Comercial Neamț, privind debitoarele: SC Unilegno SRL, Dumbrava Roșie, CUI
14129618; SC Proconstruct Blue SRL, Tupilati,
CUI 30460914; SC Deco Poster SRL, Piatra
Neamț, CUI 18860334; SC MBC Publicity SRL,
Roman, CUI 18993667. Ofertele vor fi depuse în
S.C. CONPET S.A. Ploieşti achiziţionează
bunuri/servicii/lucrări confom Normelor
procedurale interne de achiziţii, aprobate prin
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada
17.04.-23.04.2015 au fost postate pe site-ul
CONPET următoarele achiziţii: Invitaţiile /
anunţurile de participare, însoţite de documentele care stau la baza întocmirii ofertelor,
se găsesc pe pagină proprie de internet (www.
conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice. 1.
Servicii de mentenanţă la sistemul de supraveghere video şi sistemul de control acces
persoane (turnicheti) de la Sediul Dispeceratului Central din Ploieşti, str. Anul 1848, nr.
1-3, judeţul Prahova, respectiv la sistemul de
supraveghere video de la Depozitul de materiale Inotesti, situat în sat Inotesti, comuna
Colceag, judeţul Prahova. 2. Verificare tehnică
în utilizare pentru centralele termice de
producere apă caldă necesară încălzirii
spaţiilor industriale şi administrative
aparţinând societăţii CONPET S.A. 3. Servicii
pentru spălarea perete cortină şi polishare
alucobond din cadrul Clădirii Dispecerat
Central, Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
judeţul Prahova. 4. Monitorizarea factorilor de
mediu (apă, aer, sol, zgomot) în punctele de
lucru (inclusiv traseele de conducte)
aparţinând CONPET S.A. Director Departament Managementul Achiziţiilor şi
Investiţiilor, Ing. Radu Albu. Şef Serviciu
Achiziţii, Jr. Agripina Tircavu
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plic închis, pe care vor fi menţionate următoarele:
« Oferta pentru selectarea unui practician în
dosarul de insolvenţă al S.C. ..., a nu se deschide
până la data de 29.04.2015, ora 14.00», numele/
denumirea, precum şi adresa/ sediul social şi vor
fi întocmite conform prevederilor art. 14 din
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind
procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Precizăm că deschiderea ofertelor
va avea loc în data de 29.04.2015, ora 14.00 la
sediul Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Neamţ, Sala de ședinţe – parter, data
pentru care invităm practicienii în insolvenţă care
depun oferte în dosarele pentru care va fi organizată selecţia, să participe la deschiderea ofertelor.
.

ADUNĂRI GENERALE

Convocator: Consiliul de Administraţie din
cadrul societăţii TIN Management Grup S.A., în
conformitate cu prevederile art. 117 din Legea
31/1990 –republicată, precum şi în baza art. 32
din Actul Constitutiv al societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în
data de 27.05.2015, orele 16.00 la sediul societăţii
din Mun. Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.
213-217, etaj 1, sector 4, cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea Situaţiilor Financiare anuale la
31.12.2014 ce includ bilanţul contabil, contul de
profit şi pierdere, repartizarea rezultatului exerciţiului financiar şi situaţia activelor imobilizate,
însoţite de Raportul de Gestiune al Administratorilor şi Raportul Comisiei de Cenzori; 2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2015; 3. Prelungirea mandatului Consiliului
de Administratie al TIN Management Grup S.A.,
stabilirea indemnizaţiei şi încheierea Contractelor
de Administrare cu aceştia. În situaţia în care, la
data şi la ora mai sus precizate, nu va fi întrunit
cvorumul statutar şi legal, şedinţa se reconvoacă
în data de 28.05.2015, orele 16.00 în acelaşi loc, cu
aceeaşi ordine de zi.
Convocator: Consiliul de Administraţie al SC
Negreni Societate de Reparaţii şi Construcţii
S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Bucovăt, nr. 3,
sector 4, J40/8717/1991, C.U.I. 397335, în temeiul
art.117 din Legea 31/1990 republicată, convocă
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor
înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 23.04.2015, pentru data de 26.05.2015, ora
09.00, în prima convocare şi 27.05.2015, la aceeaşi

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
d e d a t e c u c a r a c t e r p e r s o n a l – 7 5 9 . D o s a r d e e x e c u t a r e n r.
1691025211702/25427580. Nr. 5478 din 22.04.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua 07. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, luna mai, anul
2015, ora 10, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44. se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului PFA Dimancea Gabriel – Inginer,
cu domiciliul ﬁscal în localitatea Fetești, str. Aleea Depoului nr. 5, bl. B11, sc. etaj, ap.
4, cod de identiﬁcare ﬁscală 25427580. 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/ neimpozabil/
scutit *): 24%. Imprimantă HP Deskjet1000, 30 lei; Stație emisie - recepție Cobra MT
200WLAKI, 40 lei; Telefon Nokia C-2-05/PIN, 100 lei; Imprimantă Deskjet
InkAdvantage3525, 150 lei; Jalon 2,5 m + Bracket, 600 lei; Laptop Lenovo B570, 450
lei. *) 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 se aﬂă la al treilea termen, prețul de
pornire al licitației este prețul de evaluare, diminuat cu 50%. 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.

oră, în a doua convocare, la sediul societăţii, având
următoarea ordine de zi: Adunarea generală ordinară: 1. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului
de profit şi pierderi pe anul 2014, după ascultarea
şi aprobarea raportului de gestiune al administratorilor şi a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea şi
repartizarea dividendelor. Descărcarea de gestiune.
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
programului de activitate şi investiţii pentru anul
financiar în curs. 4. Diverse. Acţionarii persoane
juridice sau fizice sunt invitaţi să depună la sediul
societăţii, până la data de 20.05.2015, ora 16.00
mandatul persoanelor care îi reprezintă. Documentele şi informaţii se pot obţine gratuit de la
sediul societăţii începând cu data de 17.05.2015 şi
la nr. de telefon 0726327313. Consiliului de
Administraţie al SC Negreni Societate de Reparaţii şi Construcţii SA, prin presedinte Tudorache
R. Rares.

31/1990 republicată, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor înscrişi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă
24.04.2015, pentru data de 26.05.2015, ora 13.00,
în prima convocare şi pe data de 28.05.2015, la
aceeaşi oră, în a doua convocare, la sediul societăţii, având următoarea ordine de zi: Adunarea
generală ordinară: 1. Aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul
2014, dupa ascultarea şi aprobarea raportului de
gestiune al administratorilor şi a raportului
cenzorilor. 2. Stabilirea şi repartizarea dividendelor. Descărcarea de gestiune. 3. Aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului
de activitate şi investiţii pentru anul financiar în
curs. 4. Diverse. Documentele şi informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii şi/sau
telefon 0726327313. SC Montero SA, în reorganizare, prin administrator special Tudorache Radu.

Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C.
ASTAR S.A., cu sediul în Cluj- Napoca, str.
Someşului nr.5-7, jud. Cluj J12/60/1991, C.U.I.
199052, în temeiul art.117 din Legea 31/1990
republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 24.04.2015, pentru data
de 26.05.2015, ora 10.00, în prima convocare şi
27.05.2015, la aceeaşi oră, în a doua convocare, la
sediul societăţii, având următoarea ordine de zi:
Adunarea generală ordinară: 1. Aprobarea
bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierderi pe anul 2014, după ascultarea şi aprobarea raportului de gestiune al administratorilor
şi a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea şi repartizarea dividendelor. 3. Descărcarea de gestiune a
administratorului. 4. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate
şi investiţii pentru anul financiar în curs. 5.
Diverse. Acţionarii persoane juridice sunt invitaţi
să depună la sediul societăţii, până la data de
20.05.2015, ora 18.00 mandatul persoanelor care
îi reprezintă. Până la aceeaşi dată vor fi depuse şi
procurile speciale de reprezentare ale acţionarilor
persoane fizice. Documente şi informaţii suplimentare se pot obţine gratuit începând cu data de
20.05.2015 de la sediul societăţii sau la tel.
0726327313. Consiliul de Administraţie al SC
ASTAR SA, prin preşedinte Tudorache R. Radu.

Convocator: SC Util Grant SRL, în reorganizare,
persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti,
str. Ing. Pascal Cristian nr.4B, sector 6, înregist r a t ă l a R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/18817/1993, având C.U.I. RO4381684, prin
administratorul special dl. Gusta Gabriel Vasile,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Asociaţilor societăţii în data de 14.05.2015, ora
14, la sediul societăţii şi Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor societăţii în data de
14.05.2015, ora 15, la sediul societăţii. Adunarea
Generală Ordinară a Asociaţilor va avea
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru
exerciţiul financiar 2014; 2. Aprobarea Raportului administratorului special pentru exerciţiul
financiar 2014; 3. Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2015; 4.
Împuternicirea administratorului special, dl.
Gusta Gabriel Vasile, pentru semnarea Procesului
Verbal şi a Hotărârii Adunării Generale Ordinare
a Asociaţilor, precum şi pentru îndeplinirea
formalităţilor necesare pentru înregistrarea la
Registrul Comerţului, potrivit legii, a Hotărârii
Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor societăţii. 5. Diverse. Adunarea Generală Extaordinară a Asociaţilor va avea următoarea ordine de
zi: 1. Modificarea actului constitutiv datorită
cesiunii părţilor sociale între asociaţii Mihai
Iulian şi Minoiu Ion. 2. Împuternicirea administratorului special, dl. Gusta Gabriel Vasile, pentru
semnarea Procesului Verbal, a Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Asociaţilor, şi a Actului
Constitutiv modificat, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerţului, potrivit legii, a
Actului Constitutiv şi a Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Asociaţilor societăţii.
În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de
cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii la prima convocare, Adunarea Generală
Ordinară a Asociaţilor S.C. Util Grant S.R.L. se
va întruni, la a doua convocare în data de
15.05.2015, ora 14, iar Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor societăţii în data de
15.05.2015, ora 15, în aceeaşi locaţie. Administrator Special, Gusta Gabriel Vasile.

Convocator: Administrator unic S.C. S.I.M.A.R.
S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Preciziei nr.1,
sector 6, J40/284/1991, C.U.I. 433497, în temeiul
art.117 din Legea 31/1990 republicată, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 24.04.2015, pentru data de 26.05.2015, ora
10.00, în prima convocare şi 27.05.2015, la aceeaşi
oră, în a doua convocare, la sediul societăţii, având
următoarea ordine de zi: Adunarea generală ordinară: 1. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului
de profit şi pierderi pe anul 2014, dupa ascultarea
şi aprobarea raportului de gestiune al administratorilor şi a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea şi
repartizarea dividendelor. 3. Descărcarea de
gestiune a administratorului. 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de
activitate şi investiţii pentru anul financiar în curs.
5. Diverse. Acţionarii, persoane juridice şi fizice,
sunt invitaţi să depună la sediul societăţii, până la
data de 20.05.2015, ora 18.00 mandatul
persoanelor care îi reprezintă. Documente şi informaţii se pot obţine gratuit de la sediul societăţii sau
la telefon 0726327313, începând cu data de
20.05.2015. S.C. S.I.M.A.R. S.A., prin administrator unic Tudorache R. Radu.
Convocator: Subsemnatul Tudorache Radu, în
calitate de administrator special al SC Montero
SA, societate în reorganizare, cu sediul social în
Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.6, clădirea 34,
parter, biroul nr. 2, sector 6, J40/10465/1993,
C.U.I. RO3939252, în temeiul art.117 din Legea

Autoritatea de Supraveghere Financiară. Decizia
nr. 748/20.04.2015: Având în vedere următoarele:
prevederile art.2 alin. (1) lit. a) şi d), art.3 alin. (1)
lit. a), art.6 alin. (1) şi (3) şi art.14 din O.U.G. nr.
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa
valorilor mobiliare necotate, hotărârea A.G.E.A.
din data de 19.12.2014 a societăţii FIRM RECOM
S.A. Bucureşti privind “efectuarea demersurilor
necesare în vederea tranzacţionării acţiunilor
emise de societate în cadrul unui sistem alternativ

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC Manita Grup SRL – Pitești, după cum urmează: Denumire: Autoturism Dacia Logan,
anul fabricației 2008, culoare albastru metalizat, combustibil – motorină. Valoare
[Ron, fără TVA]: 10.357 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții
vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la
art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 11/05/2015.
Licitația va avea loc în data de 12/05/2015, ora 13:00:00, la Sediul AJF P Argeș Colectare Contrib. Mijlocii, Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7, Pitești.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Sediul
AJFP Argeș, Colectare Contrib. Mijlocii, tel. 0248.211511, interior 3340.
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de tranzacţionare –ATS-CAN, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.
432/10.02.2015, prevederile art.4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, prevederile Deciziei nr. 219/27.03.2015 a
Bursei de Valori Bucureşti S.A. privind acordul
de principiu cu privire la tranzacţionarea acţiunilor omise de societatea FIRM RECOM S.A.
Bucureşti în cadrul sistemului alternativ administrat, solicitarea formulată de societatea FIRM
RECOM S.A. Bucureşti de emitere a Deciziei
ASF de admitere la tranzacţionare pe sistemul
alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa
de Valori Bucureşti S.A., în baza analizei direcţiei
de specialitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa
din data de 16.04.2015, Consiliul Autorităţii de
Supraveghere Financiară a decis emiterea
următorulul act individual Decizie: Art. 1. Se
admit la tranzacţionare pe sistemul alternativ de
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori
Bucureşti S.A., acţiunile emise de societatea
FIRM RECOM S.A. Bucureşti (C.U.I.: 404262).
Art. 2. Societatea FIRM RECOM S.A. Bucureşti
şi Bursa de Valori Bucureşti S.A., au obligaţia să
întreprindă demersurile necesare în vederea
punerii în aplicare a prevederilor prezentei
Decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 şi Regulamentului ASF nr. 17/2014. Art. 3. Prezenta
Decizie se comunică FIRM RECOM S.A.
Bucureşti, Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se
publică pe pagina de web şi în Buletinul electronic al A.S.F. Preşedinte, Mişu Negriţoiu.
Subscrisa S.C. AVICOLA Buftea S.A., cu sediul
în Comuna Mogoşoaia, Strada Marinarilor, nr. 22,
parter, Judeţul Ilfov, înmatriculată la Registrul
Comerţului Ilfov sub nr. J23/7/2002, C.U.I. RO
2788208, în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990
republicată, prin Director General Boitan FloriAlina convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii, care va avea loc în
Comuna Crevedia, Str. Combinatului nr. 483, jud.
Dâmboviţa, la data de 27.05.2015, ora 13:00, în
prima convocare, iar în cazul în care adunarea nu
se va putea ţine în prima convocare, se va întruni
la 28.05.2015 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în a
doua convocare, cu următoarea ordine de zi: Art.
1. Aprobarea încheiererii unui Contract de
Ipotecă prin care Societatea Avicola Buftea S.A.
se obligă să constituie în favoarea Creditorului/
Împrumutator SADDIQ OMAR H. ABU SEEDO
o ipotecă imobiliară de Rangul I în vederea
garantării Împrumutului acordat de către Creditor Debitorului Garant Avicola Buftea S.A. în
baza Contractului de Împrumut nr.02/27.01.2009
şi toate actele adiţionale subsecvente acestuia. În
vederea perfectării contractului de ipotecă de
Rang I Societatea în calitatea sa de Împrumutat
va garanta cu bunul imobil teren în suprafaţa
212.493,56 mp, situat în Buftea, str. Şos.
Bucureşti- Târgovişte, Km. 17, jud. Ilfov, înscris
în CF nr. 1228 având nr. cadastral 158, dobândit
prin H.G. 390/1997 conform Certificat de
Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra
Terenurilor Seria M07 nr. 1895, pentru garantarea
obligaţiei totale în cuantum de 1.373.150 Lei. Art.
2. Aprobarea încheiererii unui Contract de
Ipotecă prin care Societatea Avicola Buftea S.A.
se obligă să constituie în favoarea Creditorului/
Împrumutator Select Nutricomb Crevedia S.R.L.
o ipotecă imobiliară de Rangul II în vederea
garantării sumelor datorate de către Creditor
Debitorului Garant Avicola Buftea S.A., provenite din activităţile întreprinse între societăţi,
conform situaţiei financiare. În vederea
perfectării contractului de ipotecă de Rang II
Societatea în calitatea sa de Împrumutat va
garanta cu bunul imobil teren în suprafaţa
212.493,56 mp, situat în Buftea, str. Şos. Bucuresti- Târgovişte, Km. 17, jud. Ilfov, înscris în CF
nr. 1228 având nr. cadastral 158, dobândit prin
H.G. 390/1997 conform Certificat de Atestare a
Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor
Seria M07 nr. 1895, pentru garantarea îndeplinirii
obligaţiilor de plată în suma de 1.963.952 Lei. Art.
3. Aprobarea încheiererii unui Contract de
Ipotecă prin care Societatea Avicola Buftea S.A.
se obligă să constituie în favoarea Creditorului/
Împrumutator WAREF ROM S.R.L. o ipotecă
imobiliară de Rangul III în vederea garantării
Împrumutului acordat de către Creditor Debitorului Garant Avicola Buftea S.A. în baza
Contractului de Împrumut nr.08/15.10.2010 şi
Contractul de Împrumut nr. 02/27.01.2009 şi
toate actele adiţionale subsecvente acestora. În
vederea perfectării contractului de ipotecă de
Rang III Societatea în calitatea sa de Împrumutat
va garanta cu bunul imobil teren în suprafaţa
212.493,56 mp, situat în Buftea, str. Şos.
Bucureşti- Târgovişte, Km. 17, jud. Ilfov, înscris
în CF nr. 1228 având nr. cadastral 158, dobândit
prin H.G. 390/1997 conform Certificat de
Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra
Terenurilor Seria M07 nr. 1895, pentru garantarea
îndeplinirii obligaţiilor de plată în suma de
888.103 Lei. Art. 4. Împuternicirea Administratorului societăţii AL Samou Hamoud să semneze

în faţa notarului public contractul/ contractele de
garanţie reală imobiliară, mobiliară sau personală
care se va/vor încheia cu Creditorul SADDIQ
OMAR H. ABU SEEDO, Creditorul WAREF
ROM S.R.L. şi Creditorul Select Nutricomb
Crevedia S.R.L. precum şi orice acte adiţionale
ulterioare la aceste contracte de ipotecă sau de
garanţie indiferent de modificările aduse prin
actele adiţionale. Totodată pentru aducerea la
îndeplinire a mandatului, Administratorul AL
Samou Hamoud va reprezenta Societatea cu
efecte depline în faţa oricăror persoane fizice sau
juridice, de drept public sau privat, în faţa organelor administrative şi/sau executive centrale şi
locale, în faţa Ministerului Finanţelor Publice şi
oricăror entităţi din subordinea acestuia, în faţa
organelor de Poliţie, Autorităţilor pentru străini,
Ministerului Public, precum şi în faţa organelor
judecătoreşti sau arbitrale de orice grad, în faţa
Notarilor publici şi/sau avocaţilor, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobilară, Oficiul Registrului Comerţului.
Convocare: În conformitate cu prevederile Legii
31/1990, administratorul unic al AVIAŢIA UTILITARĂ Bucureşti S.A., convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de
26 mai 2015, orele 12.00, la sediul societăţii din
Bucureşti, Şoseaua Bucureşti– Ploieşti, km.8,
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 11 mai
2015 (data de referinţă– doar persoanele care au
calitatea de acţionar la data de referinţă pot
participa şi vota în cadrul A.G.A.) cu următoarea
Ordine de zi: 1. Aprobarea bilanţului contabil
pentru anul 2014; 2. Aprobarea contului de profit
şi pierdere pentru anul 2014; 3. Aprobarea datei
de 10.06.2015 ca fiind data de înregistrare (data
care serveşte la identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. conform
articolul 238 din Legea nr. 297/2004). În cazul în
care la prima convocare nu se întruneşte prezenta
corespunzătoare adunarea se convoacă pentru
data de 27.05.2015 la aceeaşi oră şi adresa. Documente aferente A.G.A.: Convocatorul, materialele
supuse dezbaterii, precum şi proiectul hotărârii
A.G.A. vor putea fi consultate începând cu data
de 24 aprilie 2015 la sediul Aviaţia Utilitară
Bucureşti S.A. Capitalul social al Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. este format din 8.924.703
acţiuni, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la
un vot în adunarea generală. Propuneri ale
acţionarilor cu privire la A.G.A.: Unul sau mai
mulţi acţionari, care deţin individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au
dreptul: -de a introduce noi puncte pe ordinea de
zi (cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus
spre aprobare adunării generale şi care să fie
transmis la sediul societăţii până la data de 12
mai 2015, ora 16:00); -de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse, sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale
(propuneri care vor fi formulate în scris şi transmise la sediul societăţii, până la data de 12 mai
2015, ora 16:00). Dacă va fi cazul, ordinea de zi
revizuită, va fi publicată până la data de
15.05.2015, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare. Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru
exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:
-prin document olograf, în original, prin poşta,
sau servicii de curierat, la Aviaţia Utilitară
Bucureşti S.A., Bucureşti Şoseaua Bucureşti–
Ploieşti, km.8, sector 1. -prin document semnat cu
semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronică– prin
e-mail la adresa aviatiautilitara@yahoo.com.
Întrebări referitoare la A.G.A.: Acţionarii societăţii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care
permit identificarea acţionarului, pana cel târziu
în data de 22.05.2015. Întrebările acţionarilor, vor
putea fi transmise în scris fie prin poştă sau
servicii de curierat la sediul menţionat mai sus, fie
prin mijloace electronice (la adresa de email:
aviatiautilitara@yahoo.com). Participarea la
A.G.A.: Data de referinţă este 11 mai 2015.
Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central vor
putea participa şi vota în cadrul prezentelor
adunări generale. Acţionarii pot participa la
adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi
de către alte persoane în condiţiile legii sau pot
vota prin corespondenţă. 1) Documentele necesare pentru participarea la A.G.A. a acţionarilor
persoane fizice sunt: -dacă acţionarul se prezintă
personal– actul de identitate; -daca acţionarul
este reprezentat de altă persoană: procura
specială şi actul de identitate al reprezentantului;
2) Documentele necesare pentru participarea la
A.G.A. a acţionarilor persoane juridice sunt:
-reprezentantul legal– pe baza unui document
oficial care îi atestă această calitate (certificat
constatator eliberat de Registrul Comertului în
termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de
o autoritate competentă); -persoana căreia i s-a
delegat competenţa de reprezentare– pe lângă

documentul menţionat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care
semnează procura, va prezenta procura specială
semnată de reprezentantul legal al persoanei
juridice respective. Începând cu data de
24.04.2015, formularele de procuri speciale,
respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot
prin corespondenţă se pot obţine de la sediul
Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. Sub sancţiunea
pierderii dreptului de vot, un exemplar al procurii
se va depune/ expedia la sediul societăţii cu 48 de
ore înainte de adunare, un exemplar al procurii
va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea
exemplar rămânând la acţionar. Procura va fi
însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al
acţionarului persoană juridică, precum şi, pentru
persoanele juridice, de documentul oficial care
atestă calitatea de reprezentant legal pentru
semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui
să cuprindă informaţiile prevăzute în formularul
de procură speciala pus la dispoziţie de Aviaţia
Utilitară Bucureşti S.A., cu precizarea votului
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă, au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de
Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea
formularului de vot prin corespondenţă, pus la
dispoziţia lor începând cu data de 24.04.2015 la
sediul Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de
semnătură de către un notar public şi însoţit de
copia actului de identitate (acţionarii persoane
fizice) sau a certificatului de înregistrare al
acţionarului (acţionarii persoane juridice) vor fi
transmise în original la sediul societăţii până cel
târziu la data de 22.05.2015, ora 16:00. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau
la telefon 021.230.2258, între orele 8,00–16,00.
Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A., Administrator
Unic Terra Finance S.R.L., prin reprezentant
legal, Costas Bogdan.

LICITAȚII
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a
următorului ansamblu de bunuri imobile şi
anume Anexă tehnico-socială, Traveea 1, Traveea
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2, Traveea 3, Traveea 4, teren aferent şi împrejmuire gard, situate în Filipeştii de Pădure, la
preţul de 3.333.217 lei, preţul de pornire al licitaţiei fiind cel stabilit în rapoartele de evaluare.
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 28.04.2015,
29.04.2015, 30.04.2015, 05.05.2015, 06.05.2015,
07.05.2015, 12.05.2015, 13.05.2015, 14.05.2015 şi
15.05.2015, ora 12.00. Caietul de sarcini se
achiziţionează de la sediul lichidatorului, la
preţul de 6.000 lei (fără TVA). Relaţii suplimentare la tel. 0740226446, 0244386601,
0344104525 fax. 0244386618.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a
următorului ansamblu de bunuri imobile şi
anume: Clădirea Travee V situată în Filipeştii de
Pădure, la preţul de 449.939,25 lei. Preţul de
pornire al licitaţiei este redus cu 25% din preţul
stabilit în rapoartele de evaluare. Licitaţiile vor
avea loc pe data de: 28.04.2015, 29.04.2015,
30.04.2015, 05.05.2015, 06.05.2015, 07.05.2015,
12.05.2015, 13.05.2015, 14.05.2015 şi 15.05.2015,
ora 12.00. Caietul de sarcini se achiziţionează de
la sediul lichidatorului, la preţul de 2.000 lei (fără
TVA). Relaţii suplimentare la tel. 0740226446,
0244386601, 0344104525 fax. 0244386618.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a
bunurilor af late în patrimoniul debitoarei,
conform raportului de evaluare încuviinţat în
Adunarea Creditorilor din 12.03.2015, şi anume:
maşină găurit la preţul de 1.725 lei (fără TVA),
maşină găurit la preţul de 1.725 lei (fără TVA),
maşină găurit la preţul de 168,75 lei (fără TVA),
strung la preţul de 3.975 lei (fără TVA), strung la
preţul de 5.925 lei (fără TVA), strung la preţul de
3.975 lei (fără TVA), maşină de danturat la preţul
de 5.925 lei (fără TVA), strung la preţul de 5.925
lei (fără TVA), maşină frezat la preţul de 3.300 lei
(fără TVA), maşină găurit la preţul de 6.525 lei
(fără TVA), maşină găurit la preţul de 168,75 lei
(fără TVA), maşină frezat la preţul de 1.275 lei
(fără TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este
redus cu 25% faţă de preţul stabilit în raportul de
evaluare. Zilele de licitaţie sunt: 28.04.2015,
29.04.2015, 30.04.2015, 05.05.2015, 06.05.2015,
07.05.2015, 12.05.2015, 13.05.2015, 14.05.2015 şi

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Budești. Număr operator date cu caracter
personal – 20270. Dosar de executare nr. 3795980/2015. Nr. 2217 din 20.04.2015.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri mobile. Anul
2015 luna Mai ziua 05. 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 05, luna mai, orele10, anul
2015, în localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație
publică (licitația a-I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Societatea
Agricolă Furnica cu domiciliul ﬁscal în jud. Călărași, localitatea Fundeni, str. x, nr. x, bl.
x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de identiﬁcare ﬁscală: 3795980. Prețul de pornire a licitației
pentru acestea este următorul (exclusiv TVA): - Tractor Fendt Favorit 615 LSA, preț
76.806 lei; - Plug Lemkel Opal 110, preț 7.775 lei; - Combină Sema 110, preț 53.553
lei; - Semănătoare păioase SC 31 DN, preț 15.040 lei; - Plug Gregorie Besson, 4
brazde, preț 14.281 lei. Total valoare = 167.455 Ron (exclusiv TVA). Cota de taxă pe
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor mobile taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA, conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu se
cunosc. Creditori: X. Sarcini: X. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în
contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon:
0242.528304, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 29.04.2015.
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15.05.2015 ora 12.00. Relaţii suplimentare la tel.
0344104525, 0244386618 şi 0740226446.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a
bunurilor af late în patrimoniul debitoarei,
conform raportului de evaluare încuviinţat în
Adunarea Creditorilor din 20.04.2015, şi anume:
strung SPA la preţul de 2.400 lei (fără TVA),
fierăstrău la preţul de 190 lei (fără TVA), strung
la preţul de 5.700 lei (fără TVA), maşină de frezat
la preţul de 4.000 lei (fără TVA), maşină găurit la
preţul de 6.500 lei (fără TVA), maşină alezat
frezat la preţul de 16.100 lei (fără TVA), maşină
găurit la preţul de 2.300 lei (fără TVA). Preţul de
pornire al licitaţiei este cel stabilit în raportul de
evaluare. Zilele de licitaţie sunt: 28.04.2015,
29.04.2015, 30.04.2015, 05.05.2015, 06.05.2015,
07.05.2015, 12.05.2015, 13.05.2015, 14.05.2015 şi
15.05.2015, ora 12.00. Relaţii suplimentare la tel.
0344104525, 0244386618 şi 0740226446.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a
bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, conform
raportului de evaluare încuviinţat în Adunarea
Creditorilor din 29.05.2014, şi anume: instalaţie de
decolmatat la preţul de 2.400 lei (fără TVA),
maşină debitat cu gaz la preţul de 3.970 lei (fără
TVA), compresor Kaeser la preţul de 5.185 lei (fără
TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu
50% din preţul stabilit în raportul de evaluare. Zile
de licitaţie sunt: 28.04.2015, 29.04.2015,
30.04.2015, 05.05.2015, 06.05.2015, 07.05.2015,
12.05.2015, 13.05.2015, 14.05.2015 şi 15.05.2015
orele 12.00. Relaţii suplimentare la tel.
0344104525, 0244386618 şi 0740226446.
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă închirierea unei hale în suprafaţă de 735,22
mp, reprezentând spaţii de depozitare situată în
com Bucov, sat Bucov, Şoseaua D.N. 1B, Parcela
2249/7; 8; 9; 10; 11; Tarla: 56, jud. Prahova, la
preţul de 2206 euro/luna + TVA, respectiv 3 euro/
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mp + TVA. Chiriaşul urmează să suporte paza şi
utilităţile pentru conservarea imobilului. Relaţii
suplimentare la tel: 0344104525.
SC Cai Be Dang SRL prin lichidator anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în
Câmpina, str. Fabricii, nr.2, jud. Prahova, compus
din teren în suprafaţă de 2.592,21 mp şi
construcţiile C1, C2 şi C1-anexă, situate pe acest
teren la preţul de 472.600 lei (fără TVA), precum şi
a bunurilor mobile aflate în patrimonul societăţii
debitoare, respectiv maşini de cusut şi confecţii, la
preţurile menţionate în raportul de evaluare ce a
fost încuviinţat de Adunarea Creditorilor din
31.03.2015. Licitaţiile vor avea loc pe dată de:
28.04.2015, 29.04.2015, 30.04.2015, 05.05.2015,
06.05.2015, 07.05.2015, 12.05.2015, 13.05.2015,
14.05.2015 şi 15.05.2015, orele 14.00, în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare la: 0344104525.
SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică proprietate imobiliară de tip spatiu
comercial avand o suprafata construita de 102,61
mp situata în Plopeni, bld. Independentei, nr. 4A,
bl. D20, judet Prahova si cota de 11,21% din
partile de uz comun, la pretul de 88.023 lei. Cota
de teren indiviza aferenta constructiei in suprafata de 24,64 mp este proprietate de stat. Licitaţia
va avea loc în 28.04.2015, ora 14:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
05.05.2015, 12.05.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
Primăria comunei Bicaz-Chei,judeţul Neamţ, cu
sediul în comuna Bicaz-Chei, strada Principală,
judeţul Neamţ, cod fiscal 2614406,
tel.0233/255773, fax 0233/255712, email
primaria@primariabicazchei.ro, reprezentată prin
Primar, Oniga Ghiorghe, anunţă scoaterea la
licitaţie publică, deschisă, în vederea concesionării a suprafeţei de 23.600 mp teren din
domeniul public al Primăriei Bicaz-Chei, judeţul
Neamţ, limitrof cu Cariera de Calcar Bicaz-Chei,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 18855/23.04.2014. Anunțul
privind vânzarea. Anul 2015, luna 04, ziua 24. În conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, se vor vinde prin licitație publică
cu strigare, a unor active aparținând: - SC Niral NK SRL – din com. Filipeștii de Pădure,
nr. 448 – Seminiremorcă Krone SDP 27/ph-10+ksg – Valoare 16950 (fără TVA), prețul
reprezentând 75% din prețul de evaluare, ﬁind a doua licitație. - SC Neybit Construct
SRL – din com. Florești, nr. 584 – Autoturism Rover RJ/LH/75, Nr. id.
SARRJZHPYM155134, PH-96-BIT – Valoare 6340 (fără TVA). - SC Sal Val Spirit SRL –
din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7, Unități suport Suntracker - 2
buc., valoare unitară 9300 lei (fără TVA), Panouri 200 w mono - 333 buc., valoare
unitară 1960 lei (fără TVA), panou control – 1 buc. - valoare unitară 14490 (fără TVA),
Transformator – element principal - 1 buc., valoare unitară 12880 lei (fără TVA),
Transformator – element secundar - 3 buc., valoare unitară 44190 lei (fără TVA),
Acumulatori solari - 133 buc. - valoare unitară 1290 lei (fără TVA). - SC Angelo
Surprize și Cadouri SRL – din localitatea Roșu, str. Răzorului, nr. 23, jud. Ilfov - Uși
interior cu tocuri - 319 buc. - valoare unitară 64,84 lei (fără TVA). - SC Denebola SRL –
din localitatea Băicoi, str. C.D. Gherea, nr. 12 , jud. Prahova – Microbuz Ford Tranzit, Nr.
id. BOFR112H11A51E3, 16 locuri, nr. TR-05-GRO – valoare 9150 lei (fără TVA),
Microbuz Iveco 50C13 Daily 2,8 D, Nr. id. B0VE261111A4BR3, 20 loc., nr. TR-04-XX0,
valoare 8410 lei (fără TVA), prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, ﬁind a
treia licitație. - SC Sal Val Spirit SRL – din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6,
ap. 7 - teren intravilan în suprafață de 3838 mp și construcțtii C3, C13 (cu grad avansat
de uzură) cu suprafață construită la sol de 588,49 mp - preț de pornire al licitației
521.779 lei (fără TVA), situate în Orașul Băicoi, str. Baicului, nr. 47B, Jud. Prahova. - SC
Sal Val Spirit SRL – din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7 - Clădire curs
construcții, cu suprafață construită estimate la 1700 mp, cu fundație de beton și
cuzineți armați, cu structură metalică, neterminată, compusă din patru module – preț
de pornire al licitației 1.931.030 lei (fără TVA). - SC Ortel Serv Tur SRL - din com.
Hemeiuș, sat Lilieci, str. Calea Moldovei, nr. 148 A - spațiu depozitare – unitate
procesare și ambalare morcovi – parter, situate în Băicoi, str. Baicului, nr. 47, jud.
Prahova și teren în suprafață de 2.713 mp, preț de pornire al licitației 1.493.320 lei
(fără TVA). - Albulescu Stelian cu domiciliul ﬁscal în localitatea Câmpina, str.
Democrației, nr. 8, jud. Prahova – clădire în suprafață de 240 mp, situat în com.
Măgureni, sat Lunca Prahovei, nr. 227, jud. Prahova, preț de pornire licitație 328.115
lei (fără TVA). Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din
valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la
Trezoreria Boldești – Scăieni RO05TREZ5395067XXX000748, 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 08/05/2015, ora 14:00. Licitația
va avea loc în data de 11/05/2015 între orele 10:00 - 11:45 la SFO Băicoi, str.
Republicii, nr. 75B. Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi, nr. telefon
0244.268674.

cariera ce aparţine S.C. Carpat Holding S.A.
Sucursala Bicaz. Documentaţia de atribuire,
poate fi preluată de la sediul Primăriei BicazChei, judeţul Neamţ - serviciul secretariat, după
achitarea în contul Primăriei a sumei de 100 lei,
reprezentînd cheltuieli de multiplicare a acesteia.
Dată limită pentru solicitarea clarificărilor: 27
aprilie 2015. Dată limită de depunere a ofertelor:
11 mai 2015. Locul depunerii ofertelor: Primăria
comunei Bicaz-Chei, judeţul Neamţ-serviciul
secretariat. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare oferta- 2 exemplare. Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: -18 mai 2015, orele 12,00, la
sediul Primăriei Bicaz-Chei. Denumirea instanţei
competente pentru soluţionarea litigiilor:
-Judecătoria Bicaz şi Tribunalul Neamţ. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate în vederea publicării: -20 aprilie 2015.

sub nr.cadastral 175380. Orice persoană juridică
interesată poate solicita documentația de
atribuire de la sediul Primăriei Municipiului-Satu
Mare, Birou-Evidență Patrimoniu, parter,
camera.13. Garanția de participare la licitație este
de 233147 lei și poate fi achitată în numerar la
casieriea Primăriei Municipiului-Satu Mare sau
prin ordin de plată la-Trezoreria-Satu Mare, cod
fisal 4038806, cont: RO46 TREZ 5465 006X XX00
0201. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:30.04.2015 iar data limită de depunere a
ofertelor este:04.05.2015, orele:10.00. Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor- data:04.05.2015, orele:12.00 la
sediul Municipiului -Satu Mare, Piata 25.Octombrie nr.1, Intrarea.M, sala de consiliu. Persoană de
contact: Faur Mihaela - șef birou evidență patrimoniu, adresa email: patrimoniu@satu-mare.ro,
tel.0261.807.521.

Consiliul Local al Comunei Lumina organizeaza
licitatie publica licitatie publica in vederea concesionarii urmatoarelor suprafete de teren, ce fac
parte din domeniul privat al comunei Lumina: -in
data de 14.05.2015 ora 10:00. - 2734 mp teren
neproductiv extravilan- parcela NP 107/6/1 lot1;
- in data de 14.05.2015 ora 10:30. - 2583 mp teren
neproductiv extravilan-parcela NP 107/6/1 lot2.
1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, tel/fax , adresa de e-mail a persoanei
de contact; Primaria Comunei Lumina, Lumina,
Jud. Constanta, Strada Mare nr. 170, cod 907175,
tel/fax 0241-251828, 0241-251744-204177, cod
fiscal 4671807, primarialumina@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -teren neproductiv
situat in extravilanul Comunei Lumina,jud
Constanta in suprafata de 2734mp –parcela
NP107/6/1 lot1 amplasat langa rambleul de cale
ferata si podul CFR de la canal Ovidiu; - teren
neproductiv situat in extravilanul Comunei
Lumina, jud Constanta in suprafata de 2583mp
–parcela NP107/6/1 lot 2 amplasat langa rambleul
de cale ferata si podul CFR de la canal Ovidiu
care apartin domeniului privat al Comunei
Lumina, jud. Constanta. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Primaria Comunei Lumina jud.
Constanta, Strada Mare nr.170-Compartimentul
Achizitii Publice si Concesiuni. Documentaţia va
putea fi achiziţionată începând cu data publicării
anunţului. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primaria Comunei Lumina jud.
Constanta, Strada Mare nr.170-Compartimentul
Achizitii Publice si Concesiuni. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată. Documentaţia de atribuire va
fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei
de 500lei pentru caietul de sarcini si a taxei de
participare la licitatie de 250 de lei. Garantia de
participare la licitatie este in cuantum de 100 lei
si se poate depune în numerar la casieria
concedentului sau in contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la
Trezoreria Constanta. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
Termenul limită de depunere a ofertelor este data
de 14.05.2015 ora 900. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun în plic închis la
Primaria Comunei Lumina, Lumina, Jud.
Constanta, Strada Mare nr.170. 4.3. Prezentarea
ofertelor: Oferta trebuie depusă în două plicuri
închise şi sigilate,unul exterior si unul interior
care se înregistrează în ordinea primirii lor. Pe
plicul exterior se va indica obiectul concesiunii
pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va
trebui sa contina: a) 0 fisa cu inforrnatii privind
ofertantul. b) declaratie de participare, semnata
de ofertant, fara Ingrosari, stersaturi modificari:
c) acte doveditoare privind calitaiile si capacitatile ofertantilor, conform documentatiei de
atribuire; d) acte doveditoare privind intrarea
In posesia caietului de sarcini; Pe plicul interior,
care confine oferta propriu zisa, se lnscrlu
numele sau denumirea ofertantului precum si
domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz;
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică
de deschidere a ofertelor se va desfăşura in data
de: 14.05.2015 ora 10. -2734 mp teren neproductiv,parcela NP 107/6/1 lot1; 14.05.2015 ora 10:30;
-2583 mp teren neproductiv,parcela NP 107/6/1
lot2 la Sala de Consiliu a Comunei Lumina.
Pentru continuarea desfasurarii procedurii de
licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin trei oferte sa fie valide.

Debitorul SC CONTI SA societate în insolvență,
prin administrator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil
“Apartament cinci cameră” în suprafață utilă de
174,22 mp situat în Mun. Ploiești, Str. Paris nr. 6,
Et. 4, Ap. 6, Județ Prahova. Prețul de pornire
licitație este de 164.847,00 Euro exclusiv TVA.
2.Imobil “Apartament șase cameră” în suprafață
utilă de 177,40 mp situat în Mun. Ploiești, Str.
Paris nr. 6, Et. 7, Ap. 9, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este de 167.856,00 Euro
exclusiv TVA. 3.Imobil “Teren” în suprafață de
3.101 mp situat în intravilanul Mun. Ploiești, Bl.
București nr. 88, Județ Prahova. Prețul de pornire
al licitației este de 43.414,00 Euro exclusiv TVA.
4.Imobil “Teren” în suprafață de 1.600 mp situat
în intravilanul Oraț Breaza, Str. Slt. Er. Mihai
Opris nr. 4, Jud. Prahova. Prețul de pornire al
licitației este de 27.200,00 Euro exclusiv TVA.
5.Autoturism Renault Clio PH 18 NGA -4.942,00
Lei exclusiv TVA. 6.Autoturism Dacia 1307
Double Cab PH 10 BHM -2.581,00 Lei exclusiv
TVA. 7.Autoturism Dacia 1310 Break PH 02 ZVX
-1.254,00 Lei exclusiv TVA. 8.Minibus IVECO PH
13 MFY -8.634,00 Lei exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru apartamente af late în
proprietatea SC CONTI SA este de 1.000,00 lei
exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru
terenuri aflate în proprietatea SC CONTI SA este
de 500,00 lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitației pentru imobile și autovehicule, reprezintă 100% din valoarea exprimată în Raportul de
Evaluare exclusiv TVA. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO55BRDE300SV18267733000 deschis BRD
-Groupe Societe Generale Ploiești Cuza Vodă,
până la orele 14-am din preziua stabilită licitaţiei,
a garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare și pentru
autovehicule, de la sediul administratorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare și pentru
autovehicule prima ședință de licitație a fost
stabilită în data de 08.05.2015, ora 13.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi în data de
15.05.2015; 22.05.2015; 29.05.2015; 05.06.2015;
12.06.2015; 19.06.2015; 26.06.2015; 03.07.2015;
10.07.2015 ora 13.00. Toate ședințele de licitații se
vor desfășura la sediul ales al administratorului
judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna nr.
44A, Județ Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

Municipiul Satu Mare, cu sediul în: Satu Mare,
Piața 25.Octombrie, nr.1, Intrarea.M, reprezentat
prin primar Dr. Coica Dorel, cod fiscal-4038806,
tel. 0261.807.500, fax. 0261/710/760 vinde prin
licitație publică deschisă imobilul teren în suprafață de-131844MP, situat în Zona Industrială-Sud
a Municipiului Satu Mare, înscris în CF. nr. 75380

Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Imobil situat
în Bușteni, str. Pescariei nr. 2E, județul Prahova,
compus din teren având suprafața de 4112 mp și
construcție edificată pa acesta “C1- Clădire
Tehnico -administrativă” cu o suprafață
construită la sol de 69 mp și desfășurată 138 mp.
Prețul de pornire al licitației este de 84.750 Euro
exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru
imobilul aflat în proprietatea SC BEMATI CONS
SRL este de 1.000 Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitației pentru imobilul arătat reprezintă 50% din valoarea exprimată în Raportul de
Evaluare exclusiv TVA. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO33BREL0002000634070100 deschis la Libra
Internet Bank, Sucursala Ploiești până la orele
14-am din preziua stabilită licitaţiei a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Caietului de Sarcini
pentru proprietatea imobiliară, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară,
prima ședință de licitație a fost fixată în data de
07.05.2015 ora 10:00, iar dacă această nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 21.05.2015, 04.06.2015;
18.06.2015; 09.07.2015; 23.07.2015; ora 10:00.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiești,
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str. Elena Doamna nr. 44A, jud. Prahova. Pentru
relații sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații suplimentare și
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice - Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava.
Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. Nr. 10784 din
20.04.2015. Anunţul privind vânzarea pentru
bunuri imobile. Anul 2015, luna mai, ziua 06. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 06, luna
mai, orele 11:00, anul 2015, în localitatea Fălticeni, str. Republicii, nr. 28, la sediul Serviciului
Fiscal Fălticeni, se vor vinde prin licitaţie
următoarele bunuri imobile proprietate a următorilor debitori: 1. Apostol Dragos Nicolae, cu
domiciliul în mun. Fălticeni, str. Eugen Lovinescu,
nr. 9, jud. Suceava şi Iordache Raluca Andrea, cu
domiciliul în mun. Fălticeni, str. Dumbrava
Minunată, nr. 14, jud. Suceava: Nr. crt., Denumire
bun imobil, Suprafaţa (mp), Adresa, Preţ de evaluare/ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) –lei-: 1,
Apartament cu 3 camere, 76,84 mp, Mun. Fălticeni, str. Sucevei, bl. 92, sc. B, ap. 1, jud. Suceava,
193362 lei. 2, Teren categoria curţi construcţii, 851

mp, Com. Malini la locul numit Luncile Frasin,
jud. Suceava, 60524 lei. 3, 3 loturi teren, categoria
fâneaţă - construibil, Com. Malini la locul numit
Iesle, jud. Suceava, 500 mp, 37783 lei; 1000 mp,
75567 lei; 1000 mp, 75567 lei. 4, 12 loturi teren,
din care: 11 loturi teren curţi - construcţii, Mun.
Fălticeni, str. Ion Creangă, nr. 93, jud. Suceava,
634 mp, 73273 lei; 620 mp, 71655 lei; 622 mp,
71886 lei; 620 mp, 71655 lei; 1065 mp, 123085 lei;
398 mp, 45998 lei; 620 mp, 71655 lei; 541 mp,
62525 lei; 665 mp, 76856 lei; 628 mp, 72580 lei;
471 mp, 54435 lei; 1 lot teren drum, 1584 mp,
Mun. Fălticeni, str. Ion Creangă, nr. 93, jud.
Suceava, 183067 lei. Bunurile imobile de mai sus
sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini:
D.G.R.F.P. Iaşi, Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni; Volkbank Romania SA, BCR Fălticeni, SC
Suport Colect SRL. 2. SC Pety Arnos SRL Fălticeni cu domiciliul fiscal în localitatea Fălticeni, str.
Ţărăncuţei nr. 19, Jud. Suceava, CUI 18458850:
Descriere bunuri imobile, Preţ de evaluare/de
pornire a licitaţiei - lei (exclusiv TVA): Clădire
(Spaţiu industrial P+E) în suprafaţă desfăşurată
de cca. 554 mp (CF. Nr. 32222/ Fălticeni); supr.
utilă 254 mp., 517.660 lei. Teren curţi - construcţii
în suprafaţă de 277 mp. (Nr. cadastral parcela
591/44), 16.007 lei. Total: 533.667 lei. Bunurile
imobile de mai sus sunt grevate de următoarele:
Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Iaşi - Serviciul
Fiscal Municipal Fălticeni; CEC BANK - CEC
Suceava. Regimul şi cotele de taxă pe valoare
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor

mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
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 13:00 la sediul
Serviciului Fiscal a mun. Fălticeni – str. Republicii, nr. 28, documentaţia prevăzută de art. 162
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată cu 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
jurice 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,
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 OG 92/2003, privind Codul de procedură
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fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit.
d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, 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 0230/541054, int. 17. Data
afişării: 24.04.2015.

PIERDERI
S.C. Cristian Expert S.R.L. cu sediul în com.
Domnești, str. Sîrbi 114, Ilfov, C.U.I. 21473478,
J23/912/2007, declară nul certificat de înregistrare seria B nr. 1284581.
Declar nul contract de vânzare- cumpărare emis
de Biroul Notarial Public Ștefan Rosana Olga cu
nr. 1873 încheiat la data de 17.12.2004 pe numele
Mocan Costel și Mocan Georgeta.
SC Millennium Utility SRL, cu sediul în sighetu
marmaţiei, declarăm pierdute biletele la ordin
seriile bacx3aa2731272, bacx3aa2731273,
bacx3aa2731274, bacx3aa2731275,
bacx3aa2731276; bacx3aa2731277,
bacx3aa2731278, bacx3aa2731279, emise de
unicredit ţiriac bank, sucursala Sighetu
Marmaţiei. Le declarăm nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 8913/22.04.2015. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc
Boldești Scăeni, în temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 12.05.2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr.
60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Galea Vasile, cu domiciliul în localitatea Mărginenii de Jos, nr.119, com. Filipeșii de Târg,
jud. Prahova: - Teren intravilan în suprafață de 2056 mp, situat în com. Filipeștii de Târg, sat Mărginenii de Jos, jud. Prahova, tarla 9, parcelele 496, 497, 498, 499, preț de pornire a
licitației 72300 lei, exclusiv TVA; - Terenul extravilan în suprafață de 1844 mp, situat în com. Filipeștii de Târg, sat Mărginenii de Jos, jud. Prahova, tarla 48, parcela 313/36, preț de
pornire a licitației 24300 lei, exclusiv TVA. 2. În ziua de 13 mai 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul
bun imobil, proprietate a debitorului Vlaicu Nicoleta, cu domiciliul în Blejoi, sat Ploieștiori, nr. 536, jud. Prahova: - Teren intravilan arabil în suprafață de 612 mp, comuna Blejoi, sat
Ploieștiori, T28 -215/50, nr. cadastral 342, nr. Carte funciară 172 (nou 25050), preț de pornire a licitației 32.830 lei (exclusiv TVA); - Teren arabil extravilan în suprafață de 734 mp,
comuna Blejoi, T28-215/49, nr. cadastral 341, nr. Carte funciară 171(nou 23344), preț de pornire a licitației 39.710 lei (exclusiv TVA); - Teren intravilan arabil în suprafață de 2032
mp (cota indiviză 1/3), comuna Blejoi, sat Ploieștiori, T26-A210, nr. cadastral 11488 (nou 22121), nr. Carte funciară 5945 (nou 22121), preț de pornire a licitației 43.060lei (exclusiv
TVA). 3. În ziua de 14 mai 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului
SC Brantz Prod SRL, C.U.I. 11869913 cu sediul social declarat în localitatea Filipeștii de Târg, sat Brătășanca, FN, jud. Prahova: - Clădire - hală producție în suprafață de 201,78 mp.
compusă din Hală producție și birouri, construită din zidărie BCA și beton și teren intravilan în suprafață de 336 mp. nr. cadastral 388, situate în localitatea Filipeștii de Târg, sat
Brătășanca, str. Principală, nr. FN, prețul de pornire al licitației este de 140.323 lei (exclusiv T.V.A*). 4. În ziua de 14 mai 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr.
60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. Cento Taxi SRL, C.U.I. 21678201, cu sediul social declarat în localitatea Ariceștii
Rahtivani nr. 465, Prahova: - Autoturism marca Dacia, nr. identiﬁcare UU1LSDAAH33580426, nr. înmatriculare PH-09-KIJ, culoare – gri metalizat, an fabricație 2005, cilindree 1390
cmc, combustibil benzină/ GPL, preț pornire licitație – 7.335 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 19 mai 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 5,
se vor vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. PaCoRa Tex SRL, C.U.I. 16787237, cu sediul social declarat în localitatea Berceni, nr. 64, jud. Prahova: Autoturism marca Hyundai Santa Fe CM F7D14, nr. identiﬁcare KMHSH81WP7U114420, nr. înmatriculare PH-78-PCR, culoare – gri, an fabricatie 2007, cilindree 2188 cmc,
combustibil motorină, preț pornire licitație – 32.090 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 20 mai 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 5, se va
vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Coﬁ Com SRL, C.U.I. 7328316, cu sediul social declarat în localitatea Ariceștii Rahtivani, nr. 719, jud. Prahova: Construcție spațiu comercial în suprafață construită de 102 mp și suprafață utilă 84,16 mp, construită din beton, BCA și OSB, alei carosabile și pietonale, utilități și împrejmuire,
situată în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, tarlaua 37, parcela A2734. Terenul pe care se aﬂă construcția este proprietatea Primăriei Ariceștii Rahtivani. Prețul de pornire a
licitației este de 102.500 lei, exclusiv TVA.7. În ziua de 21 mai 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul
bun mobil, proprietate a debitorului Cretu Marius Constantin, C.U.I. 33177387, cu sediul social declarat în localitatea Ariceștii Rahtivani nr. 626, Jud. Prahova: - Autoutilitară marca
Iveco tip Daily 35C11V, nr. identiﬁcare ZCFC3572005390434, nr. înmatriculare B-42-ZBC, culoare – alb, an fabricație 2002, cilindree 2800 cmc, putere 78 kw, combustibil motorină,
preț pornire licitație – 12.070 lei, exclusiv TVA. 8. În ziua de 26 mai 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație
următorul bun imobil, proprietate a debitorului Consumcoop Cooperativa de Consum Bărcănești OC2, C.U.I. 2701200, cu sediul social declarat în localitatea Bărcănești, str. DN.1,
jud. Prahova: - Clădire în suprafață construită totală de 134 mp, compusă din: sală vânzare 33 mp; magazie marfă 15 mp; magazie metal I - 50 mp; magazie metal II - 36 mp,
construită din beton și caramidă, situată în Bărcănești, sat Puscași, nr 118 A, jud. Prahova, preț de pornire a licitației 18.100 lei, exclusiv TVA. Terenul pe care este amplasată clădirea
este proprietatea Primăriei comunei Bărcănești. 9. În ziua de 26 mai 2015, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul
bun imobil, proprietate a debitorului Puchenii Mari Cooperativa de Consum C.U.I. 3284500, cu sediul social declarat în localitatea Puchenii Mari, str. Șos. Națională, Nr. 17, jud.
Prahova: - Clădire în suprafață construită de 125,85 mp, compusă din parter și beci în suprafață de 23 mp, cu structură din zidărie din cărămidă fără stâlpi de beton, situată în
localitatea Gorgota, sat Poienarii Apostoli, jud Prahova - preț de pornire a licitației 31.545 lei, exclusiv TVA. Terenul pe care este amplasată clădirea este proprietatea Primăriei
Gorgota. 10. În ziua de 27 mai 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a
debitorului S.C. Patela HSBC Vet S.R.L., C.U.I. 27613856, cu sediul social declarat în localitatea Gorgota, sat Potigrafu, nr. 35 A, Prahova: - Motostivuitor, marca Mitsubishii, tip FD25,
seria 6251-50652, sarcină ridicată max. 2500 kg, înălțime de ridicare 3000 mm, combustibil: motorină, an fabricație 2000, preț pornire licitație 7630 lei, exclusiv TVA. 11. În ziua de
27 mai 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. Prodalex S.R.L.,
C.U.I. 6432636, cu sediul social declarat în localitatea Bucov, Șoseaua Națională DN 1B, jud. Prahova: - Autoturism marca Skoda Octavia SLX 1.9 TDI, berlină, 4+1 uși, motorină,
număr de identiﬁcare TMBBP41U022542932, culoare albastru metalizat, seria cărții de identitate D432246, nr. omologare ABSK1Y1111TO3X3/2001, cilindree 1896 cm3, nr.
înmatriculare PH-52-NML, an fabricație 2001, preț pornire licitație 9657 lei, exclusiv TVA. Invităm pe cei care prețind 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 sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a licitației pentru
bunul mobil descris mai sus, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 – SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe,
denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 și certiﬁcatul constatator eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea
ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aﬂate sub incidența art.
21 din Legea nr. 26/1990, R; 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 față de acestea: certiﬁcatul de atestare ﬁscală/ adeverință și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale,
eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunului ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la Serviciul Fiscal
Orășenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 162, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală.
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin
persoană interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă, 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 0244.512879. Data aﬁsării: 24.04.2015.

