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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov), angajeaz` cu experien]`:
{EF de SALå, OSPåTAR, 0722.268.866.

Sedco Forex International Inc Costa del Este Panama-
Sucursala Bucure[ti angajeaz` pe perioad` determi-
nat` de 18 luni (în perioada 15 martie 2015-15 septem-
brie 2016) [i pentru o norm` întreag` în Bucure[ti: 1
Manager Securitate Instala]ii Industria Extractiv` (Cod
COR 132208)- cerin]ele pentru ocuparea postului fiind:
experien]` minim 4-6 ani în industria extractiv` sau în
pozi]ia de supraveghetor opera]iuni offshore, studii
tehnice sau de inginerie [i cuno[tin]e de limba englez`.
Interviurile în vederea ocup`rii acestui post vor avea
loc pe data de 27 februarie 2015 între orele 10.00-12.00
la sediul sucursalei din Bucure[ti, Sector 1, Pia]a Charles
de Gaulle, nr.15, Cl`direa Charles de Gaulle Plaza, etaj
3, birourile 326-333. Pentru orice informa]ii supli-
mentare, v` rug`m s` v` adresa]i la urm`toarele date
de contact: e-mail: paula.cercel@deepwater.com sau
telefon: 0725.533.785, 031.860.47.90.

Universitatea Babe[-Bolyai. Direc]ia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anun]. În temeiul preveder-
ilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babe[-Bolyai cu
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kog`lniceanu nr. 1, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea postului de secretar,
vacant pe perioad` nedeterminat` în cadrul Secre-
tariatului General al UBB. Condi]ii de participare: -
studii superioare în domeniul [tiin]elor sociale; -
vechime pe un post în specialitatea studiilor minim 3
ani; - vechime pe un post în domeniul secretariatului
în înv`]`mântul superior, minim 2 ani; - cuno[tin]e op-
erare PC (Word, Excel); - cuno[terea unei limbi str`ine
de circula]ie interna]ional`. Concursul va consta într-o
prob` scris` (în data de 19.03.2015, ora 10.00) [i un in-
terviu (în data de 26.03.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune pân` la data de 11.03.2015, ora
16.00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
Direc]ia Resurse Umane, str. I.C. Br`tianu nr. 14, pe pag-
ina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/
405300, interior 5449. Director RU, Mircea Ra]iu.

În conformitate cu prevederile art.43 din Hot`rârea Gu-
vernului nr.611/2008, Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15–17, sect. 1, orga-
nizeaz` în data de 09 martie 2015, ora 10,00 (proba
scris`), concurs de recrutare pentru ocuparea
urm`toarei func]ii publice temporar vacant`: -consilier,
clasa I, grad profesional principal la Direc]ia General`
de Analiz`, Programare [i Evaluare– Direc]ia Unitatea
de Analiz` [i Programare. Condi]iile de participare [i de
desf`[urare a concursului, bibliografia [i alte informa]ii
necesare sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul
www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data public`rii prezentului anun],
la sediul ministerului.

|NCHIRIERI OFERTE
Spa]ii de depozitare [i produc]ie între 500 [i 3.500mp
sunt oferite spre închiriere de c`tre SC }es`toriile Re-
unite SA în zona {os. Viilor, Sector 5, Bucure[ti. Rela]ii la
telefon 0722654095 [i 0724426617.

CITA}II
Se citeaz` Nicolescu Constantin, domiciliat \n Plopeni,
Aleea Trandafirilor nr.3, bl.26, sc.A, ap.4, jud. Prahova,
chemat la Judec`toria Ploie[ti \n calitate de p~r~t \n
dosarul nr. 17533/281/2013 la termenul din 19.03.2015
\n contradictoriu cu SC Allianz }iriac Asigur`ri SA.

Reclaman]ii Ghinea Florea [i Vl`du]` Emilia din Tulcea
cheam` în judecat` pe numitul Bogacev Nicolae, cu
domiciliul necunoscut, \n calitate de pârât, la
judec`toria Tulcea,  în data de 11.03.2015, ora 8.00,  în
Dosar nr. 4516/327/2013, având ca obiect partaj.

Ple[oianu Ana Maria Angela Lucia cu ultimul domiciliu
în Germania, Stuttgart 1 Stadtteil Botnang Paul-Lincke
este chemat` la Judec`toria Slatina din Mun. Slatina,
strada Lipscani nr.49, jude]ul Olt, Sala 3, în ziua de
16.03.2015, ora 09:00, complet CC2, în calitate de Pârât,
în proces cu SC Ind Star Management SA reprezentat`
de Badircea Constantin în calitate de Reclamant, în
Dosarul nr. 11292/311/2011 pentru fond-fond funciar.

Petrarian Von Grigorcea Sonia-Maria-Ana cu ultimul
domiciliu în Germania, Stuttgart Sautterweg 5/110 5
este chemat` la Judec`toria Slatina din Mun.Slatina,
strada Lipscani nr.49, jude]ul Olt, Sala 3, în ziua de
16.03.2015, ora 09:00, complet CC2, în calitate de Pârât,
în proces cu SC Ind Star Management SA reprezentat`
de Badircea Constantin în calitate de Reclamant, în
Dosarul nr. 11292/311/2011 pentru fond-fond funciar.

Reclaman]ii: Pi[leag Anca-Laura [i Pi[leag Costinel-Ci-
ceroni solicit` chemarea în judecat` a pârâ]ilor: Oarg`
Simona [i Mazza Cristian, pentru solu]ionarea Dosaru-
lui nr. 11122/278/2013 la Judec`toria Petro[ani având ca
obiect ie[ire din indiviziune, pentru data de 12.03.2015
ora 10:30.

Se citeaz` numi]ii Crew Maria, Dumitra[cu Daniel Ar-
mand [i Dinu Estera, Popescu Dorel [i Popescu Adrian
Vasile, la Judec`toria Brezoi, în dosar nr 859/198/2010,
partaj, cu termen la 02.03.2015.

ANAF - Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Cita]ie. SC Korrekt Grining SRL, având CUI
28252440 cu ultimul sediu cunoscut în municipiul Pia-
tra Neam], str. Progresului, bl. 132, ap. 10, cod po[tal
610166, jude]ul Neam] este citat` în dosarul nr.
219/103/2015 cu termen de judecat` la data de
05.03.2015 ora 09.00 la Tribunalul Neam] – Sec]ia a II a
Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal, pentru
cerere deschidere a procedurii insolven]ei conform
Legii nr. 85/2014.

Judec`toria Sighetu-Marma]iei. Dosar
nr.3085/307/2014. Soma]ie emis` în temeiul încheierii
civile din 27.01.2015. Având în vedere cererea formulat`
de reclaman]ii Moldovan Vasile [i Moldovan Sanda,
domicilia]i în Sighetu-Marma]iei, Str. F`get, nr.30,
având ca obiect constatarea dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra terenului în suprafa]` de
4.177mp, situat în intravilanul Municipiului Sighetu-
Marma]iei, Jud.Maramure[, înscris în CF nr. 58974
top.3423/2 [i CF58975 top.3424, [i s` se dispun` în-
scrierea dreptului de proprietate în CF pe numele recla-
man]ilor, persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim au dreptul de a formula
opozi]ie în termen de 6 luni de la emiterea publica]iei
prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de 6 luni
de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii, nu s-a for-
mulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii
formulate de reclaman]i. Pre[edinte Mihaela Liana
Ardelean.

Judec`toria Sighetu-Marma]iei. Dosar nr.308/307/2015.
Soma]ie emis` în temeiul încheierii civile din 3.02.2015.
Având în vedere cererea formulat` de Arba Ioana domi-
ciliata în Sighetu-Marma]iei, Str. {ug`u nr.28, având ca
obiect constatarea dreptului de proprietate prin uzu-
capiune, asupra terenului în suprafa]` de 7.722 mp, sit-
uat în Vadu-Izei, Jud.Maramure[, înscris în CF nr.50388
top. 406, s` se dispun` rectificarea suprafe]ei de teren

din CF50388 top. 406, în sensul întinderii de la
suprafa]a de 6.755mp la 7.722mp [i înscrierea dreptului
de proprietate în CF pe numele reclamantei a întregii
suprafe]e de 7.722 mp, persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim au dreptul de a
formula opozi]ie în termen de 6 luni de la emiterea
publica]iei prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen
de 6 luni de la emiterea publica]iei prezentei soma]ii,
nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclamant`. Pre[edinte Mi-
haela Liana Ardelean.

SOMA}II
Soma]ie emis` în baza art.1051 alin.1 NCPCiv, prin
încheierea de [edin]` din data de 11.02.2014.
Reclaman]ii Popescu Mariana Rodica [i Popescu Gheo-
rghe cu domiciliul în Craiova, Aleea 1 Rovine, nr.1, jud.
Dolj, invoc` în dosarul 32964/215/2014 al Judec`toriei
Craiova, dobândirea propriet`]ii prin uzucapiune
asupra imobilului teren, în suprafa]` de 280mp în acte
[i 300mp din m`sur`tori, situat Craiova, str. Aleea 1
Rovine, jud.Dolj. Se someaz` orice persoan` interesat`
s` fac` opozi]ie, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la emiterea [i publicarea prezentei soma]ii se va trece
la judecarea cererii.

Soma]ie de uzucapiune. Av~nd \n vedere c` reclamanta
Simionca Ioana, cu domiciliul \n municipiul Bistri]a,
strada Garoafei, nr.5, sc. D, ap.51, jud. Bistri]a-N`s`ud,
invoc` dob~ndirea dreptului de proprietate prin uzu-
capiune, asupra imobilelor teren construc]ii uzucapate,
situate \n comuna Sieut, sat Sebis, la nr. administrativ
58 [i 58A, identificate \n CF nr. 25237 Sieut,
nr.top.189/1/c/3, nr. top. 190/2/c/3, nr.top.191/c/3 av~nd
ca proprietari tabulari pe Simionca Ioan, Simionca Nico-
lae, Simionca Inanica, Simionca Maria, Simionca
Alexandru, Simionca Grigore. |n temeiul art. 1051 alin.2
lit.e din Noul Cod de procedur` civil`. Sunt soma]i to]i
cei interesa]i s` fac` opozi]ie, cu precizarea ca, \n caz
contrar, \n termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii de uzu-
capiune.

În conformitate cu prev. art. 1051 C.p. civ. [i al
dispozi]iilor încheierii din 05.02.2015 pronun]at` de
Judec`toria Brezoi, în dosarul nr. 847/198/2014, având
ca obiect cererea formulat` de reclaman]ii Popescu

Alariana, Popescu Gheorghe, domicilia]i în comuna
Voineasa, str. Lunca lui Dan, nr. 18, jude]ul Vâlcea în con-
tradictoriu cu pârâ]ii Glav` Ioana, Levandis Gheorghe,
Topa Maria, to]i cu domiciliul în comuna Voineasa,
jude]ul Vâlcea [i Ionescu Elio Cristian, domiciliat în
Craiova, str. R`[inari, nr. 83, jude]ul Dolj, de „ac]iune în
constatare-uzucapiune”, în temeiul art. 1049- 1051 c.p.
civ. asupra terenului în suprafa]` de 1253 mp, situat în
comuna Voineasa, pct. „Lunca lui Dan” jude]ul Vâlcea,
teren format din dou` suprafe]e distincte desp`r]ite
de str. Lunca lui Dan respectiv suprafa]a de 976 mp. cu
vecinii : N-mo[t. def. Georgescu Gheorghe, E-Glav`
Ioana, S-str. Lunca lui Dan, V-Topa Maria [i 277 mp. cu
vecinii: N-Str. Lunca lui Dan, E-Ionescu Cristian, S-Râul
Lotru [i V-Topa Maria, se emite prezenta SOMA}IE. To]i
cei interesa]i, se someaz` s` formuleze opozi]ie, cu pre-
cizarea c`, în caz contrar, în termen de 6 luni, de la
emiterea celei din urm` publica]ii se va trece la jude-
carea cererii.

NOTIFICåRI
C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n procedura
general` a debitoarei SC Golden Pet Shop SRL,
Bucure[ti, Str. Viorele Nr. 26, Bl. 18, Sc. A Ap. 18,
J40/2371/2014; CUI 26856555, prin hot`r~rea
pronun]at` la 19.02.2015, dosar 45388/3/2014 al Tri-
bunalului Bucure[ti. Termene: depunere crean]e
06.04.2015; tabel preliminar 27.04.2015; tabel definitiv
22.05.2015; data Adunarii creditorilor 30.04.2015, ora
09.00,  str. Cerna nr. 11, Ploie[ti, pentru: confirmarea ad-
ministratorului judiciar, aprobarea raport \ntocmit conf.
art. 97 [i inciden]a art. 169 din lg.85/14. Rela]ii
0725.093.254.

C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliment
prin  procedura simplificat` a debitoarei SC Progetinstal
Tech SRL, Str. Profesor Gheorghe longinescu Nr. 44, Bl.
44, Et. P, J39/164/2011; CUI 28174694, prin hot`r~rea
civil` 12/2015, dosar 188/91/2015 al Tribunalului
Vrancea. Termene: depunere crean]e 25.03.2015; tabel
preliminar 30.03.2015; tabel definitiv 15.04.2015; data
Adun`rii creditorilor 03.04.2015, ora 09.00, str. Cerna
nr. 11, Ploie[ti, pentru: confirmarea lichidatorului judi-
ciar, aprobarea raport \ntocmit conf. art. 97 [i inciden]a
art. 169 din lg.85/14. Rela]ii 0725.093.254.

Subscrisa Leavis Cont IPURL -Lichidator judiciar notific`
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deschiderea procedurii simplificate de insolven]`
privind pe SC Isoil Serv Com SRL cu sediul \n Ploie[ti str.
Murelor nr 8, nr. dosar 590/105/2015. Termenul pentru
depunerea opozi]iilor 10 zile de la primirea notific`rii,
depunere crea]e 06.04.2015, \ntocmire tabel prelimi-
nar 16.04.2015, solu]ionare contesta]ii [i depunere
tabel definitiv 11.05.2015. Adunarea creditorilor -
10.04.2015 ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar.
Rela]ii la 0723.880.617.

Subscrisa Leavis Cont IPURL -Lichidator judiciar notific`
deschiderea procedurii simplificate de insolven]`
privind pe SC Andreiutul Inter Prest SRL cu sediul \n Sat
Pope[ti, Comuna Brazi, Jud. Prahova, nr. dosar
773/105/2015. Termenul pentru depunerea opozi]iilor
10 zile de la primirea notific`rii, depunere crean]e
06.04.2015,  \ntocmire tabel preliminar 16.04.2015,
solu]ionare contesta]ii [i depunere tabel definitiv
11.05.2015. Adunarea creditorilor -10.04.2015 ora 14:30
la sediul lichidatorului judiciar. Rela]ii la 0723.880.617.

DIVERSE
Ora[ul Bolde[ti-Sc`eni, Calea Unirii nr.67, Bolde[ti-
Sc`eni, jude]ul Prahova, telefon 0244-211.363, fax 0244-
211.287, email pbs.achizitii@yahoo.com Organizeaz`
selec]ie de proiecte \n vederea atribuirii unui contract
de finan]are nerambursabil`. 1. Obiectul finan]`rii:
Proiecte/ac]iuni sportive. 2. Obiectivele finan]`rii: pro-
movarea imaginii ora[ului [i sus]inerea fotbalului de
performan]`. 3. Motivul acceler`rii procedurii: în-
ceperea returului campionatului de fotbal. 4. Informa]ii
privind etapele procedurii: a) Data limit` de depunere
a proiectelor: 12.03.2015 ora 15.00. b) Adresa la care se
depun proiectele: sediul prim`riei Bolde[ti-Sc`eni, la
Secretariat. c) Data limit` de înscriere a candida]ilor:
02.03.2015 ora 16.00. d) Documenta]ia (Ghidul) va fi
transmis prin e-mail candida]ilor înscri[i. e) Data limit`
de solicitare clarific`ri: 05.03.2015, ora 15.00. Solicit`rile
de clarific`ri se pot face prin adres` scris` prin fax, e-
mail sau depus` la secretariat. R`spunsul la clarific`ri
se va face pân` la data de 06.03.2015 ora 12.00. f) Anal-
iza documentelor [i a proiectelor se va face \ncepând
cu data de 13.03.2015. 5.Criteriile de evaluare sunt
urm`toarele: a) Relevan]a [i coeren]a; b)Metodologie,
c)Durabilitate, d)Buget [i eficacitatea costurilor. 6.
Sursa de finan]are: bugetul local; 7. Informa]ii privind
cerin]ele minime, modul de prezentare a proiectelor [i
criteriile de evaluare se reg`sesc \n Documenta]ia de
atribuire (Ghid). Anun]ul a fost publicat \n Monitorul
Oficial al Rom~niei, Partea a VI-a, nr 35/23.02.2015.

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, \n calitate de administrator
judiciar al Constantin Catering SRL desemnat prin
sentin]a civil` din data de 18.02.2015, pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil` \n dosar nr.
37368/3/2014, notific` deschiderea procedurii insol-
ven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014 împotriva Con-
stantin Catering SRL, cu sediul \n Bucure[ti, str. Baciului,
nr. 25, Sectorul 5, CUI 22957107, nr. de ordine \n registrul
comer]ului J40/23949/2007.  Persoanele fizice [i ju-
ridice care \nregistreaz` un drept de crean]` \mpotriva
Constantin Catering SRL vor formula declara]ie de
crean]` care va fi \nregistrat` la grefa Tribunalului Bu-
cure[ti - Sec]ia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
37368/3/2014, \n urm`toarele condi]ii: a) termenul
limit` pentru \nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorulu 06.04.2015; b) ter-

menul de verificare a crean]elor, de \ntocmire, afi[are [i
comunicare a tabelului preliminar de crean]e
27.04.2015; c) termenul pentru \ntocmirea [i afi[area
tabelului definitiv la 25.05.2015; d) data primei [edinte
a adun`rii generale a creditorilor 04.05.2015 ora 14.00;
e) adunarea general` a asocia]ilor la data de
06.03.2015, ora 14.00 la sediul administratorului judi-
ciar.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 4548/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Parfume Zone SRL CUI
22314764 J05/889/2008 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura
prev`zut` de Legea nr. 85/2014 [i, în consecin]`: 1. ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Parfume Zone SRL este data de 30.03.2015; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i co-
municare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data
de 06.04.2015; 3. termenul pentru solu]ionare even-
tualelor contesta]ii va fi data de 13.04.2015 [i termenul
pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi
data 16.04.2015; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 13.04.2015, ora 14.00, la adresa
Private Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram
Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.

Anun] de participare pentru acordarea de finan]`ri ner-
ambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra
Neam], pentru activit`]i nonprofit de interes general,
aferent anului 2015, sume alocate pentru domeniile de
activit`]i corespunzatoare primei sesiuni de depunere
de proiecte. 1.Autoritatea finan]atoare: Municipiul Pia-
tra Neam], cu sediul în Piatra Neam], str. {tefan cel
Mare nr. 6-8, jude]ul Neam], codul fiscal 2612790, tel.
0233/218991, fax.0233/215374, e-mail: infopn@primari-
apn.ro, web: www.primariapn.ro. 2.Reglement`ri
legale privind acordarea de finan]are nerambursabil`:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finan]`rilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru activit`]i
nonprofit de interes general. 3. Perioada de finan]are:
aprilie-decembrie 2015. 4. Domeniile pentru care se
acord` finan]area nerambursabil`: Nr. crt. / Domenii
de finan]are / Categorii de activit`]i pentru care se
acord` finan]`ri nerambursabile / Buget alocat. 1. / Cul-
tur` / - organizarea de simpozioane, dezbateri [i întâl-
niri cu personalit`]i [tiin]ifice [i culturale; - organizarea
de expozi]ii de art`, carte, istorice, numismatice,
filatelice, documentare; - punerea în scen` sau
prezentarea unor spectacole de teatru, muzic`, dans,
film; - editarea de c`r]i [i publica]ii; - organizarea de
concerte, festivaluri, alte manifest`ri culturale în ]ar` [i
în str`in`tate; / 150.000 lei 2. / Social /- activit`]i de in-
formare despre drepturi [i obliga]ii; - campanii de pro-
movare a s`n`t`]ii (antitutun, antialcool, antidrog); -
campanii de informare [i educa]ie a tinerilor asupra
normelor [i regulilor fundamentale de igien` (per-
sonal`, alimentar` [i nutri]ional`, a mediului etc) pre-
cum [i asupra îmboln`virilor datorate igienei
deficitare; - campanii de informare [i educare a tinerilor
in domeniul « educa]ia pentru s`n`tate ». / 150.000
lei. 3 / Educa]ie civic` / - realizarea unor campanii de
informare privind ap`rarea drepturilor omului; -
cre[terea gradului de informare [i sensibilizare asupra
vie]ii comunit`]ii [i dezvoltarea unei atitudini civice; -
intensificarea rela]iilor de parteneriat dintre institu]iile
de înv`]`mant [i al]i actori sociali; - promovarea ideii
de voluntariat [i cre[terea num`rului de voluntari; -

con[tientizarea necesit`]ii de implicare în procesul de
luare a deciziilor în rândul tinerilor; - cre[terea implic`rii
tinerilor în organizarea de proiecte [i activit`]i extracur-
riculare. / 15.000 lei. 4. / Protec]ia mediului / - organi-
zarea de activit`]i directe/evenimente cu impact direct
[i m`surabil la nivelul municipiului Piatra Neam]: în-
talniri, concursuri, expozi]ii [i alte activit`]i directe
conexe protec]iei mediului; - organizarea de activit`]i
educative cu tematic` de mediu, pentru copii, tineri [i
adul]i; - elaborarea unor materiale informative [i de
promovare (bro[uri, pliante, afi[e, produse [i materi-
ale multimedia, cataloage etc). Activit`]ile trebuie sa
aib` leg`tur` cu tematica managementului eficient al
apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transpor-
turilor, habitatelor sau cu educa]ia pentru mediu. /
15.000 lei. 5. / Activit`]i pentru tineret / Activit`]ile
care au la baz` urm`toarele principii generale: -elabo-
rarea [i promovarea unor strategii globale [i integrate
[i fundamentarea acestora în baza rezultatelor
cercet`rilor sociale actuale; -asigurarea particip`rii
tinerilor la deciziile care îi vizeaz`, inclusiv la elabo-
rarea, promovarea [i realizarea politicilor în domeniul
tineretului, în special prin intermediul structurilor
neguvernamentale de tineret [i pentru tineret; -
sporirea gradului de participare a tinerilor la via]a pub-
lic` [i încurajarea acestora în vederea asum`rii
responsabilit`]ilor individuale sau de grup; -sprijinirea
[i îndrumarea tinerilor în vederea particip`rii active a
acestora la via]a economic`, educa]ional` [i cultural` a
]`rii;-stimularea accesului tinerilor la informa]ie [i
tehnologii informa]ionale; -stimularea mobilit`]ii în
rândul tinerilor; -stimularea voluntariatului în rândul
tinerilor; -promovarea dialogului intercultural [i com-
baterea rasismului, xenofobiei [i intoleran]ei în rândul
tinerilor. / 20.000 lei. 6 / Sport / 1.Promovarea sportu-
lui de performan]`; - dezvoltarea activit`]ii sportive pe
plan local, na]ional sau interna]ional (ex. cantona-
mente, semicantonamente [i tabere de preg`tire); -
asigurarea reprezent`rii pe plan local, na]ional sau in-
terna]ional (ex. organizarea de manifest`ri sportive,
concursuri, întreceri sportive, gale de premiere). 2.
Sportul pentru to]i - atragerea popula]iei de toate
vârstele în activit`]i de practicare a sportului pentru

s`n`tate [i recreere; - men]inerea [i valorificarea
tradi]iilor în domeniul sportului. / 700.000 lei. Not`:
activit`]ile enumerate nu au caracter limitativ. Aten]ie
! Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra co-
munit`]ii sunt considerate prioritare. Fondul pentru
finan]area nerambursabil` a nevoilor culturale de
urgen]`, constituit conform Ordonan]ei nr. 2/2008,
reprezentând un procent de 5% din bugetul alocat
finan]`rilor nerambursabile în domeniul cultural este
de 7.500 lei. Finan]area nerambursabil` nu poate
dep`[i 90% din costurile eligibile totale ale proiectu-
lui. Diferen]a trebuie s` fie finan]at` din resurse pro-
prii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau
din alte surse. Fiecare solicitant trebuie s` contribuie
cu un aport propriu de cel pu]in 10% din costurile totale
eligibile ale proiectului, integral în numerar. Contribu]ia
în natur` nu este eligibil`; se atrage aten]ia
solicitan]ilor c` nivelul lor de implicare financiar` este
un criteriu de punctaj;  cu cât acesta este mai mare
(decât procentul minim de 10%), cu atât punctajul
ob]inut la evaluare va fi mai bun. 5.Criteriile de acor-
dare a finan]`rilor nerambursabile: Vor fi supuse
evalu`rii numai solicit`rile care întrunesc urm`toarele
criterii de selec]ionare: - solicitantul trebuie s` fie per-
soan` juridic` cu statut de asocia]ie, funda]ie, organi-
zatie nonprofit de interes general constituit` conform
legii sau cult religios recunoscut de lege sau s` fie per-
soan` fizic` care s` prezinte o form` de înregistrare, at-
estare sau apartenen]` din punct de vedere
profesional; - solicitantul trebuie s` aib` activit`]ile din
proiect incluse în documentele statutare; - fiecare solic-
itant trebuie s` aduc` o contribu]ie de minim 10% din
costurile totate ale proiectului, în numerar; - solicitan-
tul trebuie s` fie direct responsabil de preg`tirea [i
managementul proiectului [i s` nu ac]ioneze ca un in-
termediar; - s` aib` surse de finan]are suficiente [i sta-
bile pentru a asigura continuitatea organiza]iei pe
toat` perioada proiectului [i s` participe la finan]area
acestuia; - solicitantii trebuie s` aib` experien]` [i s`
poat` demonstra capacitatea lor de a gestiona ac-
tivit`]ile de amploarea proiectului pentru care este
cerut` finan]area nerambursabil`; - programele [i
proiectele sunt de interes public local; - programele [i
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proiectele promoveaz` [i adaug` identitate imaginii
ora[ului Piatra Neam] (la nivel na]ional [i
interna]ional). 6. Unde [i cum se depun cererile de
finan]are. Proiectele trebuie s` îndeplineasc` preveder-
ile Ghidului solicitantului privind regimul finan]`rilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru ac-
tivit`]i nonprofit de interes local si pot fi  trimise numai
prin post` sau direct la registratur`, în plic, la sediul Au-
torit`]ii Finan]atoare: Primaria municipiul Piatra
Neam], cu sediul în Piatra Neamt, str. [tefan cel Mare
nr. 6-8, jude]ul Neamt, la Registratura unit`]ii, parter.
Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate, sa fie
in dublu exemplar si în format electronic. Plicul trebuie
s` poarte numele complet al solicitantului, adresa or-
ganiza]iei, titlul proiectului [i domeniul de aplicabili-
tate. 7. Termenele pentru înaintarea solicit`rilor de
finan]are nerambursabil` 25 februarie ora 8:00-26
martie 2015, ora 14:00. 8. Informa]ii suplimentare. In-
forma]iile suplimentare se pot ob]ine la sediul Pri-
mariei municipiul Piatra Neamt, Biroul Comunicare si
Management Integrat, telefon 0233/218991 int.268 [i
de pe site-ul institu]iei www.primariapn.ro, sec]iunea
Comunic`ri-Finantari Nerambursabile de la Bugetul
Local. Not`: Programul pentru acordarea finan]`rilor
nerambursabile valabil pe anul 2015, a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, nr. 35 din 23.02.2015,
Partea a VI-a.

ADUNåRI GENERALE
SC ASTRA SA Pite[ti, sediul: Pite[ti, strada Sf. Vineri, nr.
47-49, jude]ul Arge[, Nr. Înregistrare ORC: J03/52/1991;
Cod de înregistrare fiscal`: RO 128655. Hot`rârea din 23
februarie 2015: Data desf`[ur`rii [edin]ei: 23.02.2015,
orele 10:00, prima   convocare. Locul desf`[ur`rii
[edin]ei: sediul societ`]ii: Pite[ti, strada Sf. Vineri, nr.
47-49, jude]ul Arge[. Azi, 23.02.2015, la sediul societ`]ii
comerciale ASTRA SA s-a desf`[urat [edin]a Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor, legal convocat`,
la care au participat ac]ionari reprezentând 91,8182%
din capitalul social total, de]inerile totale ale ac]ionar-
ilor participan]i la [edin]` fiind de 378594 ac]iuni, din
totalul de 412.330 ac]iuni. Ceilal]i ac]ionari ai societ`]ii
nu s-au prezentat la [edin]a adun`rii generale extraor-

dinare. În conformitate cu dispozi]iile legale în vigoare
[i cu prevederile din actul constitutiv al societ`]ii, se
constat` c` Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor este legal constituit`  [i poate hot`rî în
mod valabil asupra problemelor înscrise pe ordinea de
zi. Dup` discutarea problemelor înscrise pe ordinea de
zi, s-a adoptat urm`toarea HOTåRÂRE: 1)S-a aprobat ra-
portul special cuprinzând informa]iile prev`zute de
art.2, alin.(2) lit.a-b din Legea nr.151/2014. Pentru:
91,8182%; Împotriv`: 0%;  Ab]ineri: 0%; 2)S-a aprobat
dezbaterea cu privire la lipsa cadrului legal de
func]ionare a Pie]ei RASDAQ; Pentru: 91,8182%; Îm-
potriv`: 0%; Ab]ineri: 0%. 3)S-a aprobat ca societatea
s` nu fac` demersurile legale  necesare pentru ad-
miterea ac]iunilor pe o pia]` reglementat` sau pe un
sistem alternativ: Pentru: 91,8182%; Împotriv`: 0%;
Ab]ineri: 0%; 4)S-a aprobat transformarea din societate
pe ac]iuni de tip deschis, în societate pe ac]iuni de tip
închis. Pentru: 91,8182%; Împotriv`: 0%; Ab]ineri: 0%;
5)S-a aprobat data de 06.03.2015 ca dat` de înregis-
trare, conform art. 238 din Legea nr.297/2014. Pentru:
91,8182%; Împotriv`: 0%; Ab]ineri: 0%; 6)S-a aprobat
împuternicirea (mandatarea) d-lui Dobre Sevastian,
pre[edinte al AGEA din 23.02. 2015, s` semneze, s`
depun` acte, s`  autentifice [i s` efectueze toate for-
malit`]ile cerute de lege pentru ducerea la îndeplinire
a prezentei hot`râri, atât în rela]ia cu Oficiul Registru-
lui Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Specializat Arge[,
cât [i cu celelalte institu]ii abilitate: Pentru: 63,0559%;
Împotriv`: 28,7623%; Ab]ineri: 0%; 7) S-a aprobat
cererile de retragere din societate conform art 3,
alin.1din Legea nr.151/2014, în condi]iile art.134 din
Legea nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i com-
plect`rile ulterioare, pentru: Florea Adrian; Manea
Alexandrina Iuliana; Dicu Ion; G`van Nicolae Florea;
Militaru Gheorghe; Burcea Maria; Maria Gheorghe. Nu
se aprob` solicitarea d-lui Florea Adrian s` ias`  din so-
cietate cu drept de preem]iune, conform contractului
de loca]ie de gestiune. Pentru: 63,0559%; Împotriv`:
28,7623%; Ab]ineri: 0%. S-a aprobat ca documentele
contabile (contabilitatea societ`]ii) s` fie preluat` de
la SC Girexim Universal [i s` fie ]inut` în cadrul so-
ciet`]ii SC Astra SA. Pentru: 91,8182%;  Împotriv`: 0%;
Ab]ineri: 0%. S-au aprobat validarea tuturor hot`rârile
de pe ordine de zi. Pentru: 91,8182%; Împotriv`: 0%;

Ab]ineri: 0%. Pre[edinte AGA, Dobre Sevastian; Secre-
tar AGEA, Dobre Cristina Iuliana
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commercial@24january.ro. Registered at the Chamber
of commerce under no. J29-1043/1991  Fiscal code – RO
1343490. Hotararea Nr. 1/20.02.2015. Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a  Ac]ionarilor A.G.E.A \ntrunit` la a
doua convocare, \n ziua de  20.02.2015 ora 10:00 la
sediul social al societ`]ii din Ploie[ti Str. G-ral Dragalina
nr. 18, hot`r`[te. 1. Aprob` raportul C.A. privind cadrul
juridic aplicabil tranzac]ionarii ac]iunilor pe o pia]` re-
glementat`, respectiv tranzac]ionarea ac]iunilor \n
cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare [i
prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemelor al-
ternative de tranzac]ionare. 2. Aprob` cu un total de
371.126 voturi – reprezent~nd 76,0141% din numarul
ac]iunilor  societ`]ii, tranzac]ionarea ac]iunilor \n
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare. Au fost
prezen]i ac]ionari reprezent~nd un num`r de 371.126
ac]iuni din totalul de 488.254 de actiuni. Voturi expri-
mate - 371.126. Din care: Voturi pentru: 371.126; Voturi
\mpotriva – 0; Ab]ineri – 0. 3.Nu se aprob`
tranzac]ionarea ac]iunilor pe o pia]` reglementat`. Vo-
turi exprimate 371.126; Din care: Voturi pentru – 0; Vo-
turi \mpotriva - 371.126 – Ab]ineri – 0. 4. Nu se aprob`
retragerea de la   tranzac]ionare a ac]iunilor societ`]ii
[i transform`rii societ`]ii \n  societate de tip \nchis. Vo-
turi  exprimate - 371.126. Din care: Voturi  pentru – 0 ;
Voturi \mpotriva - 371.126. Ab]ineri – 0. 5. AGEA a  apro-
bat \n unanimitate, 371.126 voturi, data de \nregistrare

de  12.03.205 [i 11.03.2015 ca ex-date, data de identifi-
care a ac]ionarilor  asupra c`rora se r`sfr~ng efectele
hot`r~rii AGEA. 6. Se  \mputernice[te directorul eco-
nomic – Alionte Gica - CNP 1480612293091 - legitimat
cu CI seria CI nr.550246, cu aducerea la  \ndeplinire a
hot`r~rii AGEA [i s` efectueze demersurile de  publi-
care la ORC, la BVB, pe situl societ`]ii [i ziar. Pre[edinte
C.A                                                                  Secretariat Tehnic
Ing. Savu Constantin. Ec. Alionte Gica.        

Hot`rârea nr. 39 adoptat` de Adunarea General` Extra-
ordinar` a Ac]ionarilor. SC SEMROM Muntenia SA din
data de 19.02.2015, ora 10, care a avut loc la sediul so-
ciet`]ii din Bucure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sec-
tor 3: Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
SC Semrom Muntenia SA întrunit` la prima convocare
în data de 19.02.2015, ora 10 la sediul societ`]ii din Bu-
cure[ti, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, cu un pro-
cent de participare de  89,4213 % din totalul ac]iunilor
conform registrului ac]ionarilor la data de 06.02.2015,
legal constituit` Hot`r`[te: 1. Se ia act de dispozi]iile
Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statului juridic al
ac]iunilor care se tranzac]ioneaz` pe pia]a Rasdaq sau
pe pia]a valorilor mobiliare necotate [i de raportul
prezentat referitor la cadrul juridic aplicabil
tranzac]ion`rii ac]iunilor pe o pia]` reglementat`, re-
spectiv tranzac]ionarea ac]iunilor în cadrul unui sistem
alternativ de tranzac]ionare [i prezentarea pie]elor re-
glementate [i a sistemelor alternative de
tranzac]ionare. 2. Respinge în unanimitate  efectuarea
demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o
pia]` reglementat`, în baza prevederilor Legii
297/2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
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a reglement`rilor emise de ASF. 3. Aprob` în unanimi-
tate efectuarea demersurilor legale necesare în ved-
erea tranzac]ion`rii ac]iunilor societ`]ii în cadrul unui
sistem alternativ de tranzac]ionare administrat de BVB,
în baza prevederilor Legii 297/2004, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, [i a reglement`rilor emise de
ASF. 4. Având în vedere c` a fost aprobat punctul 3 de
pe ordinea de zi se constat` lipsa de obiect a punctului
4 de pe ordinea de zi. 5. Aprob` în unanimitate ca dat`
de  înregistrare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor a datei de 11.03.2015. 6. Aprob` în unanim-
itate ca ex date a datei de 10.03.2015. 7. Aprob` în una-
nimitate mandatarea Pre[edintelui Consiliului de
Administra]ie  Ilie Sima s` efectueze toate demersurile
legale în vederea înregistr`rii hot`rârilor AGEA, în-
deplinirii tuturor formalit`]ilor necesare în fa]a au-
torit`]ilor competente, incluzând, dar f`r` a se limita
la Oficiul Registrului Comer]ului, Autoritatea de
Supraveghere Financiar`, Depozitarul Central, Moni-
torul Oficial, Bursa de Valori Bucure[ti, Consultant Au-
torizat, pentru ini]ierea [i definitivarea formalit`]ilor
privind listarea [i tranzac]ionarea ac]iunilor emise de
societate în cadrul unui sistem alternativ de
tranzac]ionare administrat de Bursa de Valori Bucure[ti
[i s` semneze toate actele necesare ducerii la în-
deplinire a hot`rârilor adoptate. Mandatarul
men]ionat anterior va putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus oric`rei persoane, dup` cum
consider` necesar. Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie, Ilie Sima.

Hot`rârea A.G.E.A nr.1/16.02.2015 }es`toriile Reunite SA,
J40/352/1991, C.U.I. RO 425818: Adunarea general` ex-
traordinar` a ac]ionarilor societ`]ii }es`toriile Reunite
SA cu sediul în Bucure[ti, Str. Spataru Preda nr.5, Sector
5, înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului
Bucure[ti sub num`rul J40/352/1991 [i având codul
unic RO 425818, convocat` [i întrunit` în mod statutar
la data de 16.02.2015, la care a fost prezent [i reprezen-
tat 97,17 % din capitalul social, respective 900.854
ac]iuni din totalul de 927.076 ac]iuni, Hot`r`[te: 1.1. Cu
900.854 voturi pentru, 0 voturi împotriv` [i 0 ab]ineri,
aprobarea raportului  Consiliului de administra]ie cu
privire la cadrul juridic aplicabil tranzac]ionarii ac]iu-
nilor pe o pia]` reglementat`, respectiv a
tranzac]ion`rii în cadrul unui sistem alternativ de tran-
zac]ionare (ATS administrat de BVB) precum [i la
pie]ele reglementate [i sistemele alternative de tran-
zac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate ac]iunile so-
ciet`]ii; 1.2. Cu 37 voturi pentru, 0 voturi împotriv` [i
900.817 ab]ineri, neaprobarea efectu`rii de c`tre soci-
etate a demersurilor legale necesare în vederea admi-
terii la tranzac]ionare a ac]iunilor pe o pia]`
reglementat` (BVB), în baza prevederilor Legii
297/2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i
a reglement`rilor emise de Autoritatea de Supraveg-
here Financiar`; 1.3. Cu 37 voturi pentru, 0 voturi îm-
potriv` [i 900.817 ab]ineri, neaprobarea efectu`rii de
c`tre societate a demersurilor legale necesare în ved-
erea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor în cadrul
unui sistem alternativ de tranzac]ionare (ATS adminis-
trat de BVB), în baza prevederilor Legii 297/2004, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i a
reglement`rilor emise de Autoritatea de supraveghere
financiar`; 1.4. Cu 900.817 pentru, 37 voturi împotriv` [i
0 ab]ineri, aprobarea neefectu`rii de c`tre societate a
demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o
pia]` reglementat` sau a tranzac]ion`rii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de tranzac]ionare [i im-
plicit respingerea op]iunilor de la punctele II. [i III. de
mai sus, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea
151/2014, precum [i ini]ierea demersurilor privind re-
tragerea de la tranzac]ionare a ac]iunilor societ`]ii. 1.5.
Cu 900.817 voturi pentru, 0 voturi împotriv` [i 37
ab]ineri, împuternicirea Consiliului de administra]ie s`
întocmeasc` [i s` pun` la dispozi]ia ac]ionarilor proce-
dura pentru exercitarea dreptului de retragere [i s` in-
dice data pl`]ii ac]ionarilor care î[i vor exercita acest
drept, în conformitate cu reglement`rile aplicabile. 1.6.
Cu 900.817 pentru, 37 voturi împotriv` [i 0 ab]ineri,
aprobarea modific`rii actului constitutiv al societ`]ii,
conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat`, cu
toate modific`rile [i complet`rile ulterioare, astfel: Art
. 6 alin. 1  se modific` [i devine: Obiectul de activitate
al societ`]ii este: Domeniul principal: 411- Dezvoltare
(promovare) imobiliar`; Activitatea principal`: 4110
–Dezvoltare (promovare) imobiliar`. 1.7. Cu  900.817 vo-
turi pentru, 0 voturi împotriv` [i 37 voturi ab]ineri,
aprobarea datei de 04 martie 2015 ca dat` de înregis-
trare a ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng efectele
hot`rârilor adoptate de c`tre adunarea general` a
ac]ionarilor; 1.8. Cu 900.854 voturi pentru, 0 voturi îm-
potriv` [i 0 ab]ineri, împuternicirea directorului gen-
eral– dl. Miron Daniel Florian, s` efectueze toate actele

necesare pentru comunicarea, raportarea [i înregis-
trarea hot`rârilor A.G.A. la Oficiul Registrului
Comer]ului [i BVB. Directorul general poate s` man-
dateze [i alte persoane pentru efectuarea raport`rilor
[i înregistr`rilor anterior men]ionate; 1.9. Cu 900.854
voturi pentru, 0 voturi împotriv` [i 0 ab]ineri, apro-
barea r`scump`r`rii de c`tre societate a ac]iunilor
de]inute de c`tre ac]ionarii care voteaz` împotriva
propunerii de modificare a domeniului [i a obiectului
principal de activitate al societ`]ii, sau a transform`rii
societ`]ii în societate de tip închis, în conformitate cu
prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990. 1.10. Cu
900.854 voturi pentru, 0 voturi împotriv` [i 0 ab]ineri,
împuternicirea Consiliului de Administra]ie s` solicite
Registrului Comer]ului Bucure[ti numirea unui expert
autorizat independent, în vederea stabilirii valorii de
r`scuparare a ac]iunilor [i s` achite tuturor ac]ionar-
ilor care au declarat c` se retrag din societate contraval-
oarea ac]iunilor, în conformitate cu prevederile art.134
din Legea nr.31/1990, republicat`, coroborate cu preved-
erile art.6 [i art.7 din Regulamentul A.S.F.
nr.17/28.11.2014. Consiliul de Administra]ie, Pre[edinte
Miron Daniel Florian; Secretar, d-l Esanu Romeo.  

LICITA}II
Societatea Electrica Furnizare SA organizeaz` vânzarea
prin licita]ie public` cu strigare a imobilului teren con-
struit [i neconstruit de 5.669mp, cl`dire c`min munci-
toresc CFR –cl`dire corp A având regim de în`l]ime
P+2E, cl`dire nou` compus` din D+P+5E –cl`dire corp B
[i club sportiv –cl`dire corp C, amplasat în Bra[ov, Str.
Iuliu Maniu nr. 45A, jude] Bra[ov. Licita]ia va avea loc în
data de 18.03.2015, ora-12.00, la sediul Societ`]ii Elec-
trica Furnizare SA, {os. {tefan cel Mare, nr.1A, Sector 1,
Bucure[ti. Termenul de depunere a ofertelor este:
17.03.2015, ora-15.00. Caietul de sarcini se poate ob]ine
de la sediul Societ`]ii Electrica Furnizare SA –{os.
{tefan cel Mare, nr.1A, Sector 1, Bucure[ti, persoan` con-
tact –Cristian Ionescu, telefon: 0723.221.187. Contraval-
oarea caietului de sarcini este în sum` de 500 lei [i se
achit` cu OP în contul Societ`]ii Electrica Furnizare SA:
RO64INGB0001008197998910, deschis la Banca
ING–Sucursala Bucure[ti.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Boto[ani. Num`r de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal 21105. Dosar de
executare nr 3201491/2012. Nr. 9846/03/06/19.02.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015, luna februarie ziua 19. În temeiul art. 162 alin (2)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de
06.03.2015, orele 11.00, în localitatea Boto[ani, str. Pia]a
Revolu]iei nr 5 se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a SC Astoria Group SRL, CF
16195197, cu sediul în ora[ Bucecea, jud Boto[ani: Den-
umire bun mobil, descriere sumar`, Pre]ul de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA(lei), Cota TVA: Lemn de lucru
frasin [i crose de diferite dimensiuni, în cantitate total`
de 887,76 kg, cu destina]ia lemn de foc, 266 lei, 24%;
Cherestea frasin, în cantitate de 38 mc, 20900 lei, 24%;
Fier`strau tornado, 2.000 lei, 24%; Exhaustor mobil tor-
nado, 1210 lei, 24%; Subansamblu strung pantograf,
1320 lei, 24%; Calculator (monitor, tastatura, mouse),
50 lei, 24%. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în
cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare: oferta de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrul Comer]ului, pentru persoanele juridice
str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba român`;
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, urmând a se prezenta la data
stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` compe-
tent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cuno[tin]`, în conformitate cu  prevederile art. 172 [i
art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9
alin 2 lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr 92/2003
privind Codul de Procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz`

s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
num`rul de telefon 0231/607119 între orele 8.00 – 16.30
[i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF. Plata se va face în contul nostru de disponibil al
AJFP Boto[ani, CF 3372874, cont.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria mu-
nicipal` Boto[ani. Data afi[`rii 25.02.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Tg Neam]. Nr. 2224 /09.02.2015. Anun]ul privind vân-
zarea de bunuri imobile. Anul 2015 luna februarie ziua
09. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003, republicat`, privind Codul de Proce-
dur` Fiscal`, se face cunoscut prin prezenta c` în ziua
de 09 martie 2015, ora 10.00, în localitatea Tg. Neam],
B-dul {tefan cel Mare, nr. 48, la sediul SFO Târgu-
Neam], se va vinde prin licita]ie public` (a treia
[edin]`) bunul imobil constând în: ”Teren extravilan
în suprafa]` de 8000 mp”, proprietate a debitorului
SC Cibco Wood SRL, cu sediul în Tg Neam], str. {tefan
cel Mare, nr. 17 B, identificat` cu CUI - 17894517, Dosar
de executare: 3001/11.11.2013, bun sechestrat prin Pro-
cesul-verbal de sechestru nr. 19215/11.11.2013. Denu-
mirea bunului, descriere sumar`:, Pre]ul de pornire al
licita]iei a-III-a: 1.Teren extravilan 8000 mp (arabil),
88.332  lei. Conform raportului de evaluare bunuri
imobile nr. 283/30.10.2014 întocmit de SC “Sisted Eval”
SRL Piatra Neam], având valoarea de expertizare de
176664 lei. Total valoare bunuri imobile diminuat` cu
50% din valoarea de expertizare: 88.332 lei. Pre]urile
nu includ  T.V.A. Cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
pentru vânzarea bunurilor imobile este scutit` în con-
formitate cu prevederile art. 141 alin. (2), lit. (f) Titlul
VI TVA din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile ulterioare. Bunurile imobile sunt grevate
de urm`toarele: Nu sunt. Licita]ia va avea loc la sediul
SFO Tg Neam], Str. {tefan cel Mare, nr. 48. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Participan]ii
vor depune cu cel pu]in o zi înainte de data licita]iei,
la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Tg. Neam], doc-
umenta]ia necesar` în conformitate cu prevederile
art. 162, alin. 1-13, din OGR 92/2003, republicat`, cu
privire la Codul de Procedur` Fiscal`: - Ofertele scrise
de cump`rare; - Dovada achit`rii taxei de participare
de 10% din pre]ul de evaluare/ pre]ul de începere a
licita]iei, taxa achitat` în contul, RO42 TREZ 4935 067X
XX00 2934, deschis la Trezoreria Tg. Neam], pentru
beneficiar AJFP Neam], CUI- 2612782, cu ordin de plat`
sau mandat po[tal. - Împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant. - Dovada emis` de creditorii
bugetari c` nu au obliga]ii fiscale restante. - Copii
dup` actele de identitate, pentru persoane fizice
(carte de identitate sau pa[aport, dup` caz), - Copie
dup` certificatul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comer]ului, pentru persoanele ju-
ridice române. - Actul de înmatriculare tradus în limba
român`, pentru persoane juridice str`ine. Rela]ii su-
plimentare la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Tg.
Neam] aflat în Tg. Neam], B-dul {tefan cel Mare nr.
48, telefon 0233/790040, sau 790773, interior 115,
camera 10. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Cod operator de date cu car-

acter personal 20152. Nr. 6350/ 18.02.2015. Dosar de ex-
ecutare nr. 21363742. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015, luna  martie, ziua 11. În
temeiul art. 162, alin. (2), din Ordonan]a Guvernului
nr.  92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 11.03.2015, ora 10.30, în lo-
calitatea Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 Bis, se vor
vinde prin licita]ie public` urm`toarele bunuri, propri-
etatea debitorului Rosu Ionut – Florin Persoan` Fizic`
Autorizat`, c.u.i. 21363742, cu domiciliul fiscal în co-
muna  Borle[ti, jude]ul Neam]: Denumirea bunului
imobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este
cazul), Pre]ul de evaluare = pre] pornire a licita]iei I,
f`r` TVA, T.V.A.  24 %: 1. Înc`rc`tor frontal Eurokipp
Visio 2200, 21.019 lei, 5.948,64 lei; 2. Plug LM 950 Vogel
& Noot, 3 brazde, 24.786 lei, 5.044,56 lei; 3. Cositoare
Pottinger Novadisc 225, 22.721 lei, 5.453,04 lei. Total:
68.526 lei. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt
invita]i s` prezinte, pân` în ziua precedent` termenu-
lui de vânzare, respectiv data de 10.03.2015, ora 16.00,
urm`toarele documente: - oferta de cump`rare trans-
mis` direct sau prin po[t` (nu se admit cele transmise
prin telefon, telex, telegraf, fax, e-mail; - dovada pl`]ii
taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei, în lei, care se achit` la Trezoreria Pi-
atra Neam] sau a constituirii garan]iei sub forma
scrisorii de garan]ie bancar`; - împuternicirea per-
soanei care îl reprezint` pe ofertant, dac` este cazul; -
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comer]ului; - pentru persoanele ju-
ridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; - pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice
str`ine, copie de pe pa[aport; - dovada emis` de cred-
itorii fiscali (certificat atestare fiscal` de la Prim`rie [i
organul fiscal de domiciliu) c` nu au obliga]ii fiscale
restante. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art.
172 – 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, re-
publicat`. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d),
din Ordonan]a Guvernului nr.  92/2003, republicat`,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nos-
tru sau la telefon num`rul 0233- 207602 interior 2006.
Data afi[`rii: 18.02.2015.

PIERDERI
Pierdut Atestat profesional transport m`rfuri generale
[i Certificat ADR transport m`rfuri periculoase, eliber-
ate de A.R.R. Arge[, pe numele Iacob Costion, com. Vul-
ture[ti - Arge[. Se declar` nule. 

SC Silva Transport cu C.I.F. RO 32956478 declar pierdute
facturi seria A nr. 0001- 0050 din care nule 0033- 0050
cu [tampila nr. 1 nul`. Declar`m pierdut chitan]ier seria
B nr. 0001- 0050, nule de la 0007- 0050.

Pierdut abonament card R.A.T.B. conf. Legii 341/2004
pe numele Coman Tudor.

Pierdut Registru unic de control sediu sector 6, Bu-
cure[ti, apar]inând S.C. Magic Midas S.R.L., RO
27810033, J40/12240/2010. Îl declar nul.
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Pe 15 februarie 2015 s-au împlinit 6 ani de când minunata [i iubita mea so]ie
TUDOR MARIA n`scut` GURåU a plecat prematur de lâng` noi. Timpul care
a trecut a adâncit durerea [i dorul. Te port mereu în gând, iubita mea so]ie.

Dumnezeu s` te odihneasc` în pace! So]ul, Col. (R) TUDOR CORNELIU.

COMEMORåRI

†


