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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef sal`,
osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofetar-patiser.
0722.268.866.
Persoan` fizic`, cu domiciliul în mun. Ia[i, angajeaz` guvernant` cunosc`toare de limba englez`, cu studii medii (liceu).
Rog seriozitate [i implicare. A[tept CV la fax: 0232.232003.
Unitatea Militar` 0131 Bucure[ti scoate la concurs, o func]ie de
buc`tar, prev`zut` cu studii liceale cu bacalaureat (cursuri sau
atestate în specialitate), o func]ie de osp`tar, prev`zut` cu studii
liceale cu bacalaureat (cursuri sau atestate în specialitate) [i o
func]ie de muncitor calificat, conduc`tor auto profesionist.
Rela]ii la telefon: 0214081077; 0214081078.
F`r` comision! Contract direct cu angajatorul! Personal hotelier
hoteluri de lux în Grecia. Se caut` cameriste pentru Halkidiki,
Mikonos [i Creta. Persoanele interesate sunt rugate s` sune la
num`rul 0728.546.825 sau s` aplice pe website-ul nostru:
www.jobtrust.gr. Beneficii: -salariu între 450-550 Euro/lun` net,
-cazare [i 3 mese pe zi asigurate de c`tre angajator, -tipsuri [i
alte bonusuri la sfâr[itul contractului. Cerin]e: vârsta cuprins`
între 18 [i 55 de ani. Veni]i în Ia[i, 25/3, ora 19.00, la Univ.Al.I.Cuza
(Amfiteatrul B5 FEAA).
Prim`ria Comunei Dragomire[ti– Vale din Jude]ul Ilfov, organizeaz` concurs pentru ocuparea a dou` func]ii contractuale de
execu]ie, de muncitor necalificat, treapta profesional` II. Probele stabilite pentru concurs sunt: proba practic` [i interviul.
Concursul se organizeaz` la sediul Prim`riei Dragomire[ti– Vale
din Strada Mic[unelelor, nr. 165A, Comuna Dragomire[ti- Vale,
Jude]ul Ilfov, în data de 17.04.2015, ora 10:00 -proba practic`
(eliminatorie). Dosarele de înscriere se pot depune în termen de
10 zile lucr`toare de la data public`rii în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Prim`riei Dragomire[ti– Vale
din Strada Mic[unelelor, nr. 165A, Comuna Dragomire[ti- Vale,
Jude]ul Ilfov, respectiv pân` la data de 08.04.2015, ora 16:00, ultima zi de selec]ie a dosarelor fiind în data de 10.04.2015.
Dosarele de concurs trebuie s` con]in`, în mod obligatoriu, documentele prev`zute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Condi]iile de participare la concurs [i
bibliografia vor fi afi[ate la sediul institu]iei. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon: 021.436.71.32.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Arge[ cu
sediul în Pite[ti, B-dul Republicii, nr.11, scoate la concurs, în zilele
de 28.04.2015 (proba scris`) [i 30.04.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Rela]ii cu Angajatorii, Serviciul
Managementul Pie]ei Muncii. Condi]ii specifice de participare

la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice:
minim 1 an; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point,
Internet; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale: Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 28.04.2015 – ora
09:00 – proba scris`; 30.04.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Arge[.
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Mure[ cu
sediul în Târgu Mure[, Str. Iuliu Maniu, nr.2, scoate la concurs, în
zilele de 28.04.2015 (proba scris`) [i 30.04.2015 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior, A.L. Târgu Mure[. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice:
minim 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point,
Internet; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale: Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 28.04.2015 – ora
09:00 – proba scris`; 30.04.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Mure[.
Prim`ria Comunei Cop`cele, cu sediul in localitatea Cop`cele,
jud. Cara[-Severin, nr. 122, nr.telefon: 0255.510.132, organizeaz`
concurs pentru ocuparea pe perioad` nedeterminat` a unui
post vacant contractual de [ef Serviciu Voluntari pentru Situa]ii
de Urgent`. Pot participa la concurs persoanele care \ndeplinesc
condi]iile prev`zute la art.3 din HG 286/2011, modificat` [i completat`. Condi]ii specifice: -Studii: superioare; -Vechimea în specialitatea studiilor absolvite; -Cunos]iinte în utilizarea PC: Word,
Excel, Internet. Pentru înscrierea la concurs candida]ii vor
depune dosarele la sediul Prim`riei Cop`cele pân` la data de
07.04.2015, ora 16.00. Rezultatele selec]iei dosarelor se vor afi[a
\n data de 08.04.2015. Concursul se va desf`[ura la sediul Primariei Cop`cele, proba scris` în data de 20.04.2015, ora 11.00, iar
interviul \n data de 22.04.2015, ora 11.00. Nr.telefon persoan` de
contact: 0767.539.810.
Prim`ria municipiului R~mnicu S`rat organizeaz` concurs pentru ocuparea func]iilor publice de execu]ie vacante de consilier
juridic, clasa I, grad profesional principal [i consilier juridic, clasa
I, grad profesional asistent \n cadrul Compartimentului Contencios Administrativ [i Juridic - Biroul Contencios Administrativ [i Juridic [i Registrul Agricol – Aparatul de specialitate al

Primarului municipiului R~mnicu S`rat. Concursul va avea loc la
sediul Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat \n data de
27.04.2015, ora 10,00 – proba scris`. Condi]iile de participare, la
concursul men]ionat mai sus, sunt cele prev`zute \n art.54 si 57
alin.(1),(2),(3),(4),(5) lit.a) [i b) din Legea nr. 188/1999, privind
Statutul func]ionarilor publici republicat`, actualizat`. Aceste
condi]ii de participare la concurs se vor afi[a la sediul Prim`riei
municipiului R~mnicu Sarat, precum [i pe site-ul Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat www.primariermsarat.ro. Dosarele de
\nscriere la concurs se pot depune \n termen de 20 de zile de la
data public`rii anun]ului, la sediul Prim`riei municipiului
R~mnicu S`rat. Dosarele de \nscriere trebuie s` con]in` \n mod
obligatoriu documentele prev`zute \n art.49 din H.G. nr.
611/2008, actualizat`. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
Prim`riei municipiului R`mnicu Sarat [i la num`rul de telefon
0238-561.946.

CITA}II
Pârâtul Nisipeanu I. Liviu, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Fîrt`]e[ti, sat Bec[ani, jude]ul Vâlcea, este citat în dosarul
nr. 1548/185/2014 – Judec`toria B`lce[ti – termen 23.04.2015, în
proces cu Godeanu Nicolae.
Pârâtul {tefanovici Mihai F`nel, cu ultimul domiciliu în Rm. Vâlcea, str. M. Preda nr. 1, bl. A28/3, sc. A, ap. 3, jude]ul Vâlcea, este
citat în dosar 11940/288/2014 la Judec`toria Rm. Vâlcea – termen 28.04.2015 în proces cu {tefanovici Elena Loredana.
Numi]ii Dumitru Marius Aurelian, domiciliat în Pite[ti, str. Exerci]iu, nr. 83, Bl. P8, sc. A, ap. 14, Dumitru Radu Adelin, domiciliat în Pite[ti, Calea Bascovului nr. 33 [i Ionescu Sidonius
Constantinus, cu domiciliul în Pite[ti, str. Traian nr. 16, Bl. D, sc. A,
et. I, ap. 5, sunt cita]i la instan]a Judec`toriei Pite[ti, în data de
27.03.2015, în Dosarul 14408/280/2011, în proces civil cu
G`lbenu[` Vasile Gabriel.
Dinel Ionu]-Lucian cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun.
Craiova, B-dul Decebal, nr.99, bl. O3, sc. 1, et.3, ap.8, jud. Dolj, este
citat \n calitate de p~r~t - la data de 10.04.2015 \n Dosar
nr.28715/215/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Craiova, camera -,
complet ccom4, ora 08:30, \n proces cu SC Infinity SRL Ploie[ti,
\n calitate de reclamant, pentru Fond – preten]ii.
Pârâtul Dragomir Valeriu, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Slobozia, Aleea Feroviarului, bl. V2, sc. A, ap. 7, este chemat la
Judec`toria Slobozia, C1, la termenul din 09.04.2015, ora 9:00,
pentru proces de divor], de c`tre reclamanta Dragomir Staniela,
în dosar 5105/312/2014.
Numita Pricopi Florinela cu domiciliul legal \n mun. Gala]i, str.
Victor Vilcovici nr. 1, Bl Bl G 13,sc. 3, ap. 123, jud. Gala]i este citat`
\n calitate de p~r~t` \n Dosarul civil nr. 1651/121/2014, av~nd ca

obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` \n data de 06.04.2015, sala 3, ora 12 la Tribunalul Gala]i
\n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.
Logozzo Gianluca este chemat la Judec`toria Segarcea, în
dosarul nr. 1245/304/2014, la data de 08 Aprilie 2015, în calitate
de pârât, reclamanta fiind Sache Cristina, divor] f`r` minori.
Pârâtul Ti]oiu Ionel Cristian, cu ultimul domiciliu cunoscut în Rm
Vâlcea, la familia Peche Victor, str. M. Eminescu, nr 24, Bl B13, Sc
B, Ap 3, jude]ul Vâlcea este citat în dosarul nr. 12467/288/2014 –
la Judec`toria Rm Vâlcea – termen 27.04.2015, ora 9,00, în proces
cu reclamantul Ciurea Octavian.
Se public` dispozitivul sentin]ei civile nr. 2006/02.10.2014 pronun]at` de Judec`toria N`s`ud \n dosar nr. 2901/265/2012. Admite ac]iunea civil` formulat` de reclamanta Pavelea Petruta
Mirela-Rebrisoara, strada Morii, nr. 704, jud. Bistri]a-N`s`ud
\mpotriva p~r~]ilor Varvari Dochita,- Rebrisoara, strada Morii,
nr.704, Seni Domnica, Seni Docea, Seni Todor, Acu Ioan-cita]i prin
afi[are la u[a instant]ei [i ziar de larg` r`sp~ndire. Constat` c`
p~r~ta Varvari Dochita a dob~ndit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra suprafe]ei de 1976 mp din imobilele cu
nr.top.1024/1, 1025/1, 1026/1, 1027/1, 1049/1 [i asupra unei
suprafe]e de 1378 mp din imobilele cu nr.top.1024/6, 1025/6,
1026/6, 1027/6, 1049/6, 1047/6. Constat` validitatea antecontractului de v~nzare-cump`rare \ncheiat la data de 06.09.2012 \ntre
p~r~ta Varvari Dochita [i reclamanta av~nd ca obiect imobilele
mai sus indicate. Dispune \nscrierea \n CF a dreptului de proprietate astfel dob~ndit pe numele reclamantei, conform tabelului
de mi[care parcelar` din completarea expertizei topo \ntocmit`
de SC Toposerv SRL. F`r` cheltuieli de judecat`. Cu recurs \n 15 zile
de la comunicare. Pronun]at` \n [edin]a public` din 02.10.2014.

DIVERSE
Lichidator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian cu sediul \n Ploie[ti,
Str. V`leni, nr. 65, jud. Prahova, notific` deschiderea procedurii
simplificate de insolven]` a SC Pizza Cudicini SRL, dosar nr.
1625/105/2015, Tribunalul Prahova. Termen depunere crean]e:
10.05.2015, Termen tabel preliminar: 20.05.2015, Termen tabel
definitiv: 15.06.2015, Adunarea creditorilor: 25.05.2015.
Judec`toria Turnu M`gurelele, Jude]ul Teleorman. Dosar nr.
1751/329/2014 Sentin]a civil` nr.135/2015 Dispune: Admite
ac]iunea pentru partaj succesoral [i ie[ire din indiviziune introdus` de c`tre reclamanta St`nimir Geanina Felicia, cu domiciliul procesual în comuna Li]a, jude]ul Teleorman, împotriva
pârâ]ilor Diaconu Ionel Daniel, cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Li]a, jude]ul Teleorman [i Diaconu Dumitru, domiciliat
în comuna Li]a. Încuviin]eaz` învoiala reclamantei cu pârâtul Diaconu Dumitru (singurii mo[tenitori care au acceptat succesiunea defunctei Diaconu Floarea, a[a cum s-a stabilit prin
încheierea de admitere în principiu din 21.01.2015, încheiere prin
care s-a admis excep]ia prescrip]iei exercit`rii dreptului de
op]iune succesoral` de c`tre pârâtul Diaconu Ionel Daniel), conform tranzac]ie încheiat` ast`zi, 18.02.2015. Cu recurs în termen
de 30 de zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]` public`
azi, 18.02.2015.
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunic`m începerea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC Eurocons SRL, CIF: 3472059, J11/123/1993, dosar nr.
2951/115/2014-Tribunalul Cara[-Severin. Termenul limit` pentru
înregistrarea cererilor de admintere a crean]elor n`scute în cursul procedurii la 14.04.2015; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor la 15.05.2015; Termen pentru depunerea
contesta]iilor împotriva tabelului suplimentar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data public`rii tabelului suplimentar în BPI. Termen pentru afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor
la 15.06.2015; Lichidator judiciar Consultant Insolven]` SPRL, prin
ec. Popescu George
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunic`m începerea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC
Gunter & Cristian SRL, CIF: 26930830, J11/213/2010, dosar nr.
3448/115/2014-Tribunalul Cara[-Severin. Termenul limit` pentru
înregistrarea cererilor de admintere a crean]elor n`scute în cursul procedurii la 14.04.2015; Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor la 15.05.2015; Termen pentru depunerea
contesta]iilor împotriva tabelului suplimentar al crean]elor debitoarei 7 zile de la data public`rii tabelului suplimentar în BPI.
Termen pentru afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor la 15.06.2015; Lichidator judiciar Consultant Insolven]`
SPRL, prin ec. Popescu George
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în
dosarul 831/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Marinicu Trans SRL CUI 24459842 J05/2304/2008
îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2014 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei
dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC Marinicu Trans SRL
este data de 30.04.2015; 2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de 10.05.2015; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 17.05.2015 [i
termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi
data 25.05.2015; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor va avea
loc în data de dcrd0, ora 14.00, la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.
Rom~nia. Judec`toria Ia[i. Sec]ia civil`. Ia[i, str. A. Panu nr.25, Bl.
Gh. {on]u. Dosar nr. 34401/245/2014. Soma]ie. |n temeiul
\ncheierii de [edin]` din data de 25 februarie 2015, a Judec`toriei
Ia[i, dat` \n dosarul av~nd ca obiect “Uzucapiune prin jonc]iunea
posesiilor” nr. 34401/245/2014, prin prezenta v` inform`m c`,
prin cerererea \nregistrat` sub num`r de dosar anterior
men]ionat, reclaman]ii Tipordei Maria [i Crivoi Mihai, (av~nd
domiciliul procesual ales la cabinet avocat Simionescu Sorina,
Ia[i, str. Sf. Laz`r nr.2, prin avocat), solicit` ca instan]a s` constate
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prin hot`r~re judec`toreasc` c` ace[tia au dob~ndit prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra terenului \n suprafa]` de
585 mp categoria cur]i construc]ii [i 312 mp categoria teren arabil, \n total suprafa]a de 897 mp teren, amplasat` \n Ia[i, str.
Urcu[ului nr. 14, parcelele 1008 (CC) [i 1009 (A), tarlaua 31, av~nd
ca vecin`t`]i: La nord teren la dispozi]ia CLFF Ia[i, La vest teren
la dispozi]ia CLFF Ia[i, La sud drum de acces – strada Urcu[ului,
La est terenuri cu numere cadastrale: CC1011. Reclaman]ii solicit`
uzucapiunea de scurt` durat` cu privire la suprafa]a de 500 mp
categoria cur]ii construc]ii (achizi]ionat` prin zdelc`) [i uzucapiunea de lung` durat` \n ceea ce prive[te restul suprafe]ei anterior descrise. Orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` este
somat` ca \n termen de 6 luni de la afi[area prezentei soma]ii s`
formuleze opozi]ie, ce se va trimite instan]ei, \n scris, cu referire
la num`rul de dosar indicat \n antet. |n caz contrar se va proceda
la judecarea cererii.
Prin sentin]a civil` nr. 13779/2014, \n dosar nr. 21579/245/2013,
Judec`toria Ia[i- instan]a în numele legii, hot`r`[te: ”Admite
cererea formulata de reclamanta Maftei Fost` Cheptine Alexandra Irina, domiciliat` în Ia[i, aleea Rozelor, nr. 19, bl. V2, sc. A, et.
1, ap. 8,in contradictoriu cu pârâtii Leu Vasile, domiciliat în Ia[i, str.
Prof. I. Simionescu, nr. 4, bl. A1, et. 1, ap. 9, AL Khiriseh Lucia,
domiciliat` în Ia[i, str. P`curari-la fam. Antohi Ana, nr. 5, bl. 540,
sc. TR 3, et. 5, ap. 18, C`lin Elena domiciliat` în Ia[i, aleea Rozelor,
nr. 19, bl. V2, sc. A, et. 1, ap. 8, Antochi Ana, domiciliat` în Ia[i, [os
P`curari, nr. 5, bl. 540, sc. TR3, et. 5, ap. 2, Diamandescu Maria,
domiciliat` în Ia[i, Buna Vestire, nr. 10B, Toma Elena, domiciliat` în Ia[i, Dacia, nr. 29, bl. M, ap. 2, Acsinia Nicolae, domiciliat
în Ia[i, fundac Dacia, nr. 19, pavilion H, Axinia Vasile, domiciliat
în Ia[i, str. Silvestru Str`pungere, nr. 6, bl. CL21, et. 8, ap. 29, Axinia Gigi Cristinel, domiciliat în Ia[i, str. Dr. Savini, nr. 7, bl. R1, sc.
A, et. 4, ap. 17, Axinia Mihaela,domiciliat` în Ia[i, Aurel Vlaicu, nr.
60, bl. J, sc. A, et. 4, ap. 19 prin curator Avocat Enache Daniela, cu
sediul în Ia[i, Sf. Laz`r, nr. 4, bl. P. Curcanu. Constat` c` reclamanta
este fiica defunctului Leu Constantin, decedat la data de
16.06.2013. Constata c` reclamanta are calitatea de unic mo[tenitor al defunctului Leu Constantin, decedat la data de 16.06.2013,
cu ultim domiciliu \n str S`r`rie, nr. 185, jud Ia[i. Obliga pârâtii, \n
mod solidar, la plata sumei de 4820 lei cu titlu de cheltuieli de
judecat` c`tre reclamant`. Ia act cu privire la faptul c` pârâtii nu
au solicitat cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in termen de
30 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depus` la
Judec`toria Ia[i. Pronun]at` în [edin]` public` azi, 24.11.2014.

SOMA}II
Prin prezenta v` inform`m c` reclaman]ii Gheorghe Matilda [i
Gheorghe Victor, domicilia]i în comuna Poroschia, sat Calomfire[ti, jude]ul Teleorman, solicit` în dosarul nr. 7230/740/2014 al
Judec`toriei Alexandria, jude]ul Teleorman, ca instan]a s` constate c` prin efectuat uzucapiunii de 30 de ani au dobândit dreptul de proprietate asupra unei suprafe]ei de 284 mp, parte din
suprafa]a total` de 626 mp teren intravilan în comuna
Poroschia, sola nr. 17, parcelele nr. 754 [i 755, categoria de
folosin]` - cur]i construc]ii (533 mp) [i arabil (93 mp), cu
vecin`t`]ile: N - State Mielu, S - drum comunal, E - Oprea Constan]a, V - drum comunal [i prin efectul accesiunii imobiliare artificiale - dreptul de proprietate asupra unei suprafe]e construite
de 110 mp, (extinse adus` casei de locuit), suprafa]a total` construit` pe terenul de 626 mp fiind de 223 mp. Orice persoan` interesat` este somat` ca, în termen de 6 luni de la afi[area
prezentei soma]ii, s` formuleze opozi]ii. În caz contrar se va proceda la judecarea cererii.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.
31/1990 republicat`, SC SITI S.A. anun]` convocarea Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor, care va avea loc pe data de
29.04.2015, ora 12.00 la sediul al societ`]ii– Strada F`g`ra[ nr.25,
sector 1, Bucure[ti; în caz de neîndeplinire a cvorumului legal,
adunarea se va amâna [i va avea loc în data de 30.04.2015, în
acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. La [edin]a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor vor putea fi prezen]i
to]i ac]ionarii existen]i în registrul societ`]ii la data de 1.04.2015.
Ordinea de zi a acestei [edin]e cuprinde: 1. Prezentarea [i aprobarea Raportului Administratorului Unic [i Raportului Comisiei
de Cenzori; 2. Aprobarea Situa]iilor financiare anuale aferente
exerci]iului financiar 2014 (Bilan]ul contabil la data de 31.12.2014
[i Contul de profit [i pierderi la data de 31.12.2014); 3. Prezentarea
[i aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2015. 4.
Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a Administratorului unic pentru exerci]iul financiar 2014. 5. Aprobarea remuner`rii Administratorului Unic [i a Comisiei de Cenzori în în]elesul Legii 31/1990,
republicat` cu modific`rile ulterioare. 6. Împuternicirea domnului Ioan Catona, Administrator unic, pentru îndeplinirea tuturor formalit`]ilor cerute de lege pentru înregistrarea,
publicarea [i aducerea la îndeplinire a hot`rârilor adoptate, cu
posibilitatea de desemnare [i înlocuire a oric`rei alte persoane.
Materialele care vor fi discutate în [edin]` A.G.O.A., sunt puse
la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii.
Convocare: În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.
31/1990 republicat`, SC SITI S.A. anun]` convocarea Adun`rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor care va avea loc pe data
de 29.04.2015, ora 13.00 la sediul al societ`]ii– Strada F`g`ra[
nr.25, sector 1, Bucure[ti; în caz de neîndeplinire a cvorumului
legal, adunarea se va amâna [i va avea loc în data de 30.04.2015,
în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu aceea[i ordine de zi. La [edin]a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor vor putea fi
prezen]i to]i ac]ionarii existen]i în registrul societ`]ii la data de
01.04.2015. Ordinea de zi a acestei [edin]e cuprinde: 1. Cesionarea c`tre salaria]i, a ac]iunilor r`scump`rate de societate. 2.
Aprobarea r`scump`r`rii de c`tre societate a unui num`r de
ac]iuni, echivalent cu maxim 10% din capitalul social. Pre]ul
minim de r`scumparare va fi valoarea nominal`, pre]ul maxim
va fi de 6 lei, iar durata de r`scumparare va fi de 18 luni de la
data public`rii hot`rârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial. 3. Împuter-

nicirea domnului Ioan Catona, Administrator Unic, pentru îndeplinirea tuturor formalit`]ilor cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea [i aducerea la îndeplinire a hot`rârilor
adoptate, cu posibilitatea de desemnare [i înlocuire a oric`rei
alte persoane. Materialele care vor fi discutate în [edin]a A.G.E.A.
sunt puse la dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii.
Completare la Ordinea de zi a Adun`rii Generale a Ac]ionarilor
S.C. Legume Fructe Militari S.A. convocat` pentru data de 22.04.
2015, respectiv 23.04.2015, cuprins` în convocatorul publicat în
Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1470/2015: Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al SC Legume Fructe Militari
S.A., în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr.
31/1990 republicat` completeaz` ordinea de zi a adun`rii generale a ac]ionarilor S.C. Legume Fructe Militari S.A. cu un nou
punct ce va fi dezb`tut în cadrul Adun`rii Generale Extraordinare
a ac]ionarilor ce se convoac` la data 22.04.2015, respectiv
23.04.2015, ora 13, [i care va avea urm`torul con]inut: 1. Aprobarea vânz`rii unor loturi având suprafe]ele de: -33762mp
+cl`dirile aferente- înscris în CF nr. 209503, nr. cad. 209503; 1080mp +construc]ia C44 înscris în CF nr. 209505, nr. cad.
209505; -1307mp +construc]ia C51 înscris în CF nr. 209511, nr. cad.
209511; -3826mp înscris în CF nr. 66963, nr. cad 2755/3; -2551mp
înscris în CF nr.66964, nr. Cad 2755/4. În sensul celor mai sus
men]ionate, se modific` ordinea de zi a adun`rii generale a
ac]ionarilor din cuprinsul convocatorului, celelalte prevederi ale
acestuia publicate în Monitorul Oficial al României partea a IVa nr. 1470/2015 ramân neschimbate.
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al S.C. DIMBOVITA S.A.
Târgovi[te, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicat` [i a Actului Constitutiv al Societ`]ii, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor care va avea loc la
sediul societ`]ii din Târgovi[te, str. Coopera]iei nr. 5, jud.
Dambovi]a, în data de 29.04.2015, ora 10 cu urm`toarea ordine
de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administra]ie pentru anul 2014, raport întocmit pe baza bilan]ului la 31.12.2014; 2.
Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014. 3.
Aprobarea bilan]ului, a contului de profit [i pierderi, a anexelor
pentru anul 2014 [i repartizarea profitului. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pe anul 2015. Data de referin]` pentru ac]ionarii îndrept`]i]i s` fie în[tiin]a]i [i s` voteze în cadrul
Adun`rii Generale este data de 15.04.2015. În cazul în care cvorumul de [edin]` nu va fi întrunit în data de 29.04.2015, se convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor pe data de
30.04.2015 la aceea[i adres`, la acelea[i ore [i cu aceea[i ordine
de zi. Începând cu data convoc`rii documentele [i materialele
informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta [i/ sau
procura contra cost de la sediul societ`]ii. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul societ`]ii sau la num`rul de telefon 0245-612.165. Ac]ionarii persoane fizice pot participa la
adunarea general` a ac]ionarilor direct sau prin reprezentan]i,
conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale.
Ac]ionarii pot ob]ine modele de procur` special` de la sediul societ`]ii începând cu data convoc`rii. Procurile speciale vor fi depuse/ transmise la sediul societ`]ii pân` la data de 27.04.2015,
ora 16; procurile depuse dup` aceast` dat` nu vor fi luate în considerare. Ac]ionarii persoane juridice pot participa la adunarea
general` a ac]ionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana c`reia i s-a delegat competen]a de reprezentare, pe baza
unei împuterniciri care va con]ine toate elementele de identificare ale persoanei juridice [i ale persoanei împuternicite.
Raport Curent Conform Regulamentului CNVM NR. 1/2006 Data
raportului 24.03.2015 Denumirea societ`]ii comerciale SC
Turn`toria Central` Orion SA Sediul social Str. Ec. Teodoroiu, nr.
29 Câmpina, Jud. Prahova Nr. telefon 0244/334661, 0244/334662
Nr. fax 0244/337771 Nr. [i data înregistr`rii la ORC J29/113/1991
Codul unic de înregistrare RO3195284 Capitalul social subscris [i
v`rsat 3.628.915,00 lei Pia]` reglementat` pe care se
tranzac]ioneaz` valorile mobiliare emise – Pia]a RASDAQ I .
Evenimente importante de raportat. a). Schimb`ri în controlul
asupra societ`]ii – nu este cazul. b). Achizi]ii sau înstr`in`ri substan]iale de active – nu este cazul. c). Procedura insolven]ei - În
reorganizare judiciar` – dosar nr. 4576/105/2010 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova. d).Tranzac]ii de tipul celor enumerate la
art. 255 din Legea 297/2004 - nu este cazul. e) Alte evenimente
de raportat: La data de 27/28 .04.2015, orele 14,00 va avea loc
AGOA cu urm`toarea ordine de zi: 1. Discutarea [i aprobarea
situa]iilor financiare ale anului 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special [i de Auditorul financiar. 2.
Desc`rcarea de gestiune a administratorului special pentru anul
2014. 3. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul
2015. 4. Stabilirea datei de identificare a ac]ionarilor conform
art.238 alin.1 din L297/2004. Data de înregistrare propus` este
16.05.2015 [i data de 15.05.2015 ca” ex date”. 5. Împuternicirea
unui reprezentant al societ`]ii pentru îndeplinirea formalit`]ilor
necesare pentru publicarea [i înregistrarea hot`rârilor AGOA la
ORC de pe lâng` Tribunalul Prahova. La [edin]a pot participa [i
vota ac]ion`rii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor de la SC Depozitarul Central SA la sfâr[itul zilei de 08.04.2015 (dat` de
referin]`). Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând individual
sau împreun` cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul: a) De
a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de un
proiect de hot`râre propus spre adoptare de c`tre adunarea general`, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convocatorului. b) De a prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adun`rii
generale. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pân` cel târziu la
data [edin]ei inclusiv. Societatea va formula un r`spuns general
pentru întreb`rile cu acela[i con]inut care va fi disponibil pe pagina de internet a societ`]ii, în format de întrebare – r`spuns,
dac` întreb`rile vor fi transmise cu cel pu]in 48 de ore înainte de
]inerea [edin]ei. Actionarii men]iona]i în alineatele precedente
au obliga]ia s` trimit` materialele/întreb`rile în scris, în plicuri
închise, înso]ite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI
în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice, precum [i copia actului care
dovede[te calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul so-

ciet`]ii cu men]iunea scris` clar, cu majuscule PENTRU
ADUNAREA GENERALå ORDINARå A AC}IONARILOR DIN DATA
DE 27/28.04.2015, sau pe e-mail cu semn`tura electronic` extins` încorporat` conform Legii nr.455/2001 privind semn`tura
electronic`, la adresa headoffice@tco.ro men]ionând la subiect
"pentru AGOA din 27/28.04.2015". Ac]ion`rii înregistra]i la data
de referin]` pot participa [i vota la adunarea general` personal
sau pot fi reprezenta]i în cadrul AGOA de c`tre reprezentan]ii
lor legali sau de c`tre alte persoane c`rora li s-a acordat procura
special` pe baza formularului de procura special` pus la
dispozi]ie de societate, în condi]iile legii. Formularele de procura
special` se pot ob]ine de la sediul societ`]ii, sau se pot descarc`
de pe website-ul societ`]ii www.tco.ro, începând cu data de
27.03.2015. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat [i semnat înso]it de copia actului de identitate valabil al
ac]ionarului (BI/CI în cazul ac]ionarilor persoane fizice [i certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la
sediul societ`]ii pân` la data de 24.04.2015, ora 14.00, un altul urmând s` fie pus la dispozi]ia reprezentantului pentru ca acesta
s` î[i poat` dovedi calitatea de reprezentant în adunare.
Procurile înso]ite de actele de identificare ale ac]ionarilor pot fi
transmise la sediul societ`]ii, precum [i prin e-mail cu semn`tur`
electronic` extins` încorporat` conform Legii nr.455/2001
privind semn`tur` electronic`, pân` la data de 24.04.2015 ora
14.00 la adresa headoffice@tco.ro men]ionând la subiect "pentru AGOA din 27/28.04.2015". La data desf`[ur`rii AGOA,
reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semn`tur`
electronic` extins` [i o copie a actului de identitate valabil a
reprezentantului desemnat. Actionarii au posibilitatea de a vota
[i prin coresponden]`, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin coresponden]` care se poate ob]ine de la sediul
societ`]ii sau de pe website-ul societ`]ii, www.tco.ro, începând
cu data de 27.03.2015. În cazul votului prin coresponden]`, formularul de vot completat [i semnat, înso]it de copia de pe actul de
identitate pot fi transmise la sediul societ`]ii, pân` la dat` de
24.04.2015, ora 14, în plic închis, cu men]iunea scris` clar, cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALå ORDINARå A
AC}IONARILOR din data de 27/28.04. 2015. Formularele de vot
care nu sunt primite pân` la dat` indicat` mai sus nu pot fi luate
în calcul pentru determinarea cvorumului [i majorit`]ii în cadrul
AGOA. Materialele [i documentele supuse dezbaterii AGOA pot
fi consultate la sediul societ`]ii, în fiecare zi lucr`toare, între orele
11,00 – 14,00 sau pe website-ul societ`]ii www.tco.ro începând
cu data de 27.03.2015. Dac` la prima convocare AGOA nu va fi
statutar`, [edin]a AGOA se reconvoac` pentru data de
28.04.2015 în acelea[i condi]ii (loc de desf`[urare, ora, ordine de
zi). Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul SC Turn`toria
Central` Orion SA sau la num`rul de telefon 0244/334661, între
orele 10,00 -15,00 [i pe website-ul www.tco.ro. Ac]ion`rii pot solicit` copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul AGOA,
contra sumei de 0,5 lei/pag.
Convocator. Pre[edintele Asocia]iei Anali[tilor Tehnici din
Rom~nia (AATROM) cu sediul \n localitatea Media[, str. Stejarilor, nr. 3, jud. Sibiu, inregistrat` sub nr. J13/A/15.05.2007 [i av~nd
CIF 21945317, reprezentat` prin pre[edinte Valcu Dan, \n temeiul
art. 21 alin. (4) din Ordonan]a nr. 26/2000 cu privire la asocia]ii
[i funda]ii, convoca`: Adunarea General` Ordinar` a Membrilor
Asocia]iei Anali[tilor Tehnici din Rom~nia (AATROM) care se va
desf`[ura \n data de 24.04.2015, orele 20:00 la urm`toarea
adresa: Hotel Traube, localitatea Media[. În cazul în care la data
fixat` pentru Adunare men]ionat` mai sus, nu se întrune[te cvorumul de prezen]` prev`zut în Actul constitutiv, se convoc`: Cea
de-a doua Adunarea General` Ordinar` a Membrilor Asocia]iei
Anali[tilor Tehnici din Rom~nia (AATROM) care se va desf`[ura
\n data de 25.04.2015, orele 08:00 la urm`toarea adres`: Hotel
Traube, localitatea Media[. Ordinea de zi a Adun`rii Generale
Ordinare va fi urm`toarea: 1. Prezentarea [i aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director [i al Pre[edintelui pe anul
2014. 2.Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli, bilan]ul contabil pe anul 2014. 3.Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a membrilor Consiliului Director [i al Pre[edintelui AATROM. 4.
Aprobarea proiectului bugetului de venituri [i cheltuieli [i proiectul programelor AATROM pentru anul 2015. 5. Diverse. La
Adunarea General` pot participa [i membrii afilia]i, f`r` drept de
vot, \n conformitate cu Statutul Asocia]iei. De asemenea, nu este
permis` participarea prin delegare a membrilor. Pre[edintele
AATROM Valcu Dan, CFTe.
Convocator. Administratorul special Ing. [tefana Vasiliu [i administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL al SC Turn`toria Central`
Orion SA (societate în reorganizare judiciar`, în judicial reorganization, en redressement) cu sediul în Câmpina, Str. Ec. Teodoroiu, nr. 29, Jude]ul Prahova, înregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub nr. J29/113/1991,
având Cod de Identificare Fiscal` RO 3195284, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i statutului societ`]ii, convoac` ADUNAREA GENERALå ORDINARå A AC}IONARILOR (AGOA) la data de 27.04.2015,
ora 14.00, la sediul societ`]ii pentru to]i ac]ion`rii înregistra]i în
registrul ac]ionarilor la data 08.04.2015, considerat` dat` de
referin]`, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Discutarea [i aprobarea
situa]iilor financiare ale anului 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special [i de Auditorul financiar. 2.
Desc`rcarea de gestiune a administratorului special pentru anul
2014. 3. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul
2015. 4. Stabilirea datei de identificare a ac]ionarilor conform
art.238 alin.1 din L297/2004. Data de înregistrare propus` este
16.05.2015 [i data de 15.05.2015 ca” ex date”. 5. Împuternicirea
unui reprezentant al societ`]ii pentru îndeplinirea formalit`]ilor
necesare pentru publicarea [i înregistrarea hot`rârilor AGOA la
ORC de pe lâng` Tribunalul Prahova. La [edin]a pot participa [i
vota ac]ion`rii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor de la SC Depozitarul Central SA la sfâr[itul zilei de 08.04.2015 (data de
referin]`). Unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând individual
sau împreun` cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul: a) De
a introduce puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de un
proiect de hot`râre propus spre adoptare de c`tre adunarea gen-

eral`, în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convocatorului. b) De a prezen]a proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adun`rii
generale. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri
privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pân` cel târziu la
data [edin]ei inclusiv. Societatea va formula un r`spuns general
pentru întreb`rile cu acela[i con]inut care va fi disponibil pe pagina de internet a societ`]ii, în format de întrebare – r`spuns,
dac` întreb`rile vor fi transmise cu cel pu]in 48 de ore înainte de
]inerea [edin]ei. Ac]ion`rii men]iona]i în alineatele precedente
au obliga]ia s` trimit` materialele/întreb`rile în scris, în plicuri
închise, înso]ite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI
în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice, precum [i copia actului care
dovede[te calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societ`]ii cu men]iunea scris` clar, cu majuscule PENTRU
ADUNAREA GENERALå ORDINARå A AC}IONARILOR DIN DATA
DE 27/28.04.2015, sau pe e-mail cu semn`tur` electronic` extins` încorporat` conform Legii nr.455/2001 privind semn`tura
electronic`, la adresa headoffice@tco.ro men]ionând la subiect
"pentru AGOA din 27/28.04.2015". Ac]ion`rii înregistra]i la data
de referin]` pot participa [i vota la adunarea general` personal
sau pot fi reprezenta]i în cadrul AGOA de c`tre reprezentan]ii
lor legali sau de c`tre alte persoane c`rora li s-a acordat procura
special` pe baza formularului de procura special` pus la
dispozi]ie de societate, în condi]iile legii. Formularele de procur`
special` se pot ob]ine de la sediul societ`]ii, sau se pot desc`rca
de pe website-ul societ`]ii www.tco.ro, începând cu data de
27.03.2015. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat [i semnat înso]it de copia actului de identitate valabil al
ac]ionarului (BI/CI în cazul ac]ionarilor persoane fizice [i certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la
sediul societ`]ii pân` la dat` de 24.04.2015, ora 14.00, un altul urmând s` fie pus la dispozi]ia reprezentantului pentru c` acesta
s` î[i poat` dovedi calitatea de reprezentant în adunare.
Procurile înso]ite de actele de identificare ale ac]ionarilor pot fi
transmise la sediul societ`]ii, precum [i prin e-mail cu semn`tura
electronic` extins` încorporat` conform Legii nr.455/2001
privind semn`tur` electronic`, pân` la data de 24.04.2015 ora
14.00 la adresa headoffice@tco.ro men]ionând la subiect "pentru AGOA din 27/28.04.2015". La data desf`[ur`rii AGOA,
reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semn`tur`
electronic` extins` [i o copie a actului de identitate valabil a
reprezentantului desemnat. Ac]ion`rii au posibilitatea de a vota
[i prin coresponden]`, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin coresponden]` care se poate ob]ine de la sediul
societ`]ii sau de pe website-ul societ`]ii, www.tco.ro, începând
cu data de 27.03.2015. În cazul votului prin coresponden]`, formularul de vot completat [i semnat, înso]it de copia de pe actul de
identitate pot fi transmise la sediul societ`]ii, pân` la dat` de
24.04.2015, ora 14, în plic închis, cu men]iunea scris` clar, cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALå ORDINARå A
AC}IONARILOR din data de 27/28.04. 2015. Formularele de vot
care nu sunt primite pân` la data indicat` mai sus nu pot fi luate
în calcul pentru determinarea cvorumului [i majorit`]ii în cadrul
AGOA. Materialele [i documentele supuse dezbaterii AGOA pot
fi consultate la sediul societ`]ii, în fiecare zi lucr`toare, între orele
11,00 – 14,00 sau pe website-ul societ`]ii www.tco.ro începând
cu data de 27.03.2015. Dac` la prima convocare AGOA nu va fi
statutar`, [edin]a AGOA se reconvoac` pentru data de
28.04.2015 în acelea[i condi]ii (loc de desf`[urare, ora, ordine de
zi). Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul SC Turn`toria
Central` Orion SA sau la num`rul de telefon 0244/334661, între
orele 10,00 -15,00 [i pe website-ul www.tco.ro. Ac]ion`rii pot solicita copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul AGOA,
contra sumei de 0,5 lei/pag.

LICITA}II
I.S.U. Dolj organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru
închiriere spa]ii automate cafea. În perioada 26.03.201524.04.2015, documenta]ia poate fi achizi]ionat` de la sediul din
Craiova, str.Henry Ford, nr.14.
Debitorul SC Encaz SRL cu sediul în localitatea Otopeni, str. Tufanului, nr. 2D, jud. Ilfov, J23/2695/2010, CIF: 15371619, aflat` în pro-
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anun}uri
cedura de insolven]` dosar nr. 3327/93/2013 pe
rolul Tribunalului Ilfov, prin administrator judiciar
Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud. Mehedin]i,
scoate la vânzare în conformitate cu dispozi]iile
art. 115 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolven]ei bunuri mobile la valoarea de lichidare indicat` de expertul evaluator dup` cum
urmeaz`: 1. Autoturism marca BMW 730D, an fabrica]ie 2006 – pre] de pornire licita]ie 28400,00
lei; 2. Autoutilitar` marca Nissan Navara, an fabrica]ie 2007 – pre] de pornire licita]ie 17600,00 lei;
Pre]urile nu includ TVA. Raportat la dispozi]iile
Legii 85/2006 art. 115 alin. (3) în vederea
conserv`rii patrimoniului, în cazul în care în averea
debitoarei nu exist` suficiente lichidit`]i, lichidatorul va putea valorifica de urgen]` bunuri ale debitorului pentru ob]inerea acestor lichidit`]i f`r`
aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua
prin licita]ie public`, dup` evaluarea prealabil`,
pornind de la valoarea de lichidare indicat` de
evaluator. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i la
data de 27.03.2015 orele 14:00. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, a unei
cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
cu cel putin 2 ore \nainte de ora licita]iei [i
achizi]ionarea caietului de sarcini. Cont deschis la
Piraeus Bank SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr.
RO53PIRB2700761522001000. Invit`m pe to]i cei
care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i
pâna la acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile s` anun]e lichidatorul judiciar \nainte de data stabilit` pentru vânzare în termen, sub sanc]iunea prevazut` de lege.
Rela]ii la telefon-fax 0742592183, sau 0256/220827,
email: office@consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Emil
Popescu
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 Bac`u. Nr.
281272/16.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile/ imobile. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u în temeiul art.
159 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal` republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, face cunoscut c` în ziua de 07.04.2015 ora 13.00, în localitatea
Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1 - 3, vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile: 1) Autoturism, subcategoria 1 volum, marca Peugeot
Expert 2.0HDI, an fabrica]ie 2006, nr. înmatriculare BC-06-MAE, serie motor 3009674, serie [asiu
VF3BARHZB86257306, culoare albastru, pre] –
17241 lei, proprietate a S.C. Hortinova SRL, cu sediul
în com. Faraoani, jud. Bac`u, CUI 8520823, termenul 1. 2) Autoturism, subcategoria AA Berlin`,
marca Dacia SD LSDAE, an fabrica]ie 2006, nr. înmatriculare BC-10-TXM, serie motor UC79709, serie
[asiu UU1LSDAEH36770012, culoare gri, pre] –
8054 lei, proprietate a S.C. Taximan SRL, cu sediul
în com. R`c`ciuni, jud. Bac`u, CUI 17435883, termenul 1. 3) Parterul casei –construit din bol]ari, în
suprafa]` util` de 105,42 mp format din 1 (una)
camer`, 1 (una) baie, cu destina]ia de magazin,
intabulat în Cartea funciar` nr. 1110 a comunei Sascut, situat pe raza comunei Sascut, sat Bere[ti, jud.
Bac`u, pre] – 31000 lei, proprietate a debitorului
S.C. Nyk & Dany Company SRL cu domiciliul fiscal
în com. Sascut, sat Pânce[ti, jud. Bac`u, CUI
21690728 – termenul 4 (diminuat 50%). Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Bac`u
precum [i al societ`]ilor comerciale. Not`: Pre]urile de evaluare nu con]in TVA. To]i cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invita]i
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare, respectiv 06.04.2015, ora 16.30: oferte de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie dupa certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului 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 s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare la locul fixat în acest
scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon nr.
0234/510015, interior 257.
Licita]ie deschis` pentru achizi]ia de „Separatoare
de înalt` tensiune”. 1. Date identificare achizitor:
SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilvania Sud, cu sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17
A, CUI 14493251, tel.: 0372/680372, fax:
0268/305594, achizi]ioneaz` „Separatoare de
înalt` tensiune”, Cod CPV 31214110-3 –Separatoare;
în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în documenta]ia de atribuire; 2. Procedura aplicat`:
„Licita]ie deschis`”. Prezenta nu este o procedur`

de achizi]ii publice, ci se deruleaz` conform procedurii de achizi]ii interne a SC Fise Electrica Serv SA;
3. Împ`r]ire pe loturi: NU; 4. Nu se accept` oferte
alternative; 5. Locul de livrare a produselor: DDP
beneficiar depozit AISE Alba, Str. Ferdinand nr. 83,
Alba Iulia; 6. Natura [i cantitatea produselor ce se
vor achizi]iona: „Separatoare de înalt` tensiune”,
2 buc; 7. Durata contractului: 3 luni de zile. Termenul de livrare: max. 10 zile de la data semn`rii
contractului; 8. a. Data limit` de primire a ofertelor: 09.04.2015, ora 09.00. Data deschiderii ofertelor: 09.04.2015, ora 10.00; 7. b. Adresa la care se
depun ofertele: sediul SISE Electrica Transilvania
Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat general; 7. c. Limba de redactare a ofertelor:
limba român`; 9. Modalit`]ile de finan]are: surse
proprii; 10. Criterii de calificare conform prevederilor din Fi[a de date; 11. Perioada de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor;
12. Criteriul de atribuire a contractului: "pre]ul cel
mai sc`zut” ; 13. Garan]ie de participare: conform
Documenta]ie de atribuire; 14. Documenta]ia de
atribuire costa 150 lei, f`r` TVA, procurat` de la
sediul achizitorului. Persoane de contact: Mihaela
Hosu: mihaela.hosu@ts.electricaserv.ro.
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 Boto[ani. Num`r
de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 21105. Dosar de executare nr. 3201491/ 2012.
Nr. 16131/03/22/ 19.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile / ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2015, luna martie 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 07.04.2015,
orele 11.00, în localitatea Boto[ani, str. Pia]a Revolu]iei nr. 5 se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri imobile, proprietate a dlui Butnariu Constantin, codebitor cu SC Univers Alice SRL, CF
3201491, cu sediul în ora[ Bucecea, jud. Boto[ani: Imobil, anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 27,17 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 18.578 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 33,98
mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 24.646 lei (exclusiv TVA); - Imobil, constând în cas`, compus`
din trei camere, dou` buc`t`rii [i hol, în suprafa]`
construit` la sol de 161,40 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 151.279 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 9,86
mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 654 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 268,84 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 64473 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 114,75
mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 7130,0 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]`
construit` la sol de 130,20 mp, cu pre] de pornire
a licita]iei de 8090,0 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 78,20
mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 5183,0 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]`
construit` la sol de 23,46 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 1555,0 lei (exclusiv TVA); - Teren în
suprafa]` total` de 2730 mp, respectiv cur]i construc]ii, vie [i livad`, cu pre] de pornire a licita]iei
de 21435 lei, (exclusiv TVA). Bunurile imobile sunt
situate în ora[ Bucecea, jud. Boto[ani [i nu sunt
grevate de sarcini. 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. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii
prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului
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; împuternicirea 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 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 [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 suplimentare 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
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Boto[ani,
CF
3372874,
cont
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Data afi[`rii: 25.03.2015.
UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou,
sat Garana, nr.66, jude] Cara[-Severin, organizeaz`
în data de 08.04.2015, ora-08.30, la sediul
Prim`riei Brebu Nou, licita]ie public` deschis` cu
strigare în vederea vânz`rii de terenuri din domeniul privat al comunei Brebu Nou.Vânzarea
terenurilor care au categoria de folosin]` p`[une
se va face în conformitate cu prevederile art.8 din
OUG nr.34/2013, în sensul c` noul proprietar este
obligat s` men]in` categoria de folosin]` a terenului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Cererile de participare la licita]ie se pot depune la
sediu mai sus-men]ionat sau pe fax
la:0355.814.480
sau
pe
e-mail
primaria.garina@yahoo.com pân` cel târziu la
data de 07.04.2015. Terenurile care se vor vinde
sunt urm`toarele: -CF 31026, în suprafa]a de
17.282mp pentru care pre]ul de pornire este
5.178lei; -CF 30940, în suprafa]` de 6.889mp pentru care pre]ul de pornire este 8.664lei; -CF 31024,
în suprafa]` de 6.443mp pentru care pre]ul de
pornire este 2.217lei; -CF 31023, în suprafa]` de
462.085mp pentru care pre]ul de pornire este
138.457lei; -CF 31025, în suprafa]` de 65.311mp pentru care pre]ul de pornire este 19.569lei; -CF 31022,
în suprafa]` de 9.058mp pentru care pre]ul de
pornire este 2.211lei; -CF 31020, în suprafa]` de
6.169mp pentru care pre]ul de pornire este 1.917lei;
-CF 30789, în suprafa]` de 14.000mp pentru care
pre]ul de pornire este 15.226lei; -CF 31021, în
suprafa]` de 21.672mp pentru care pre]ul de
pornire este 5.291lei; -CF 31031, în suprafa]` de
25.263 pentru care pre]ul de pornire este 6.168lei;
-CF 31039, în suprafa]` de 1050 pentru care pre]ul
de pornire este 5.710lei; -CF 31040, în suprafa]` de
111mp pentru care pre]ul de pornire este 2.129lei.
Taxa de achizi]ionare a caietului de sarcini este de
200lei. Garan]ia de participare la licita]ie este de
500lei. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
num`rul de telefon:0751.112.380 sau e-mail: primaria.garina@yahoo.com.
UAT Brebu Nou, cu sediul în comuna Brebu Nou,
sat Garana, nr.66, jude] Cara[-Severin, organizeaz`
în data de 08.04.2015, ora-08.00, la sediul
Prim`riei Brebu Nou, licita]ie public` deschis` cu
strigare în vederea vânz`rii de terenuri din domeniul privat al comunei Brebu Nou. Vânzarea
terenurilor care au categoria de folosin]` p`[une
se va face în conformitate cu prevederile art.8 din
OUG nr.34/2013, în sensul c` noul proprietar este
obligat s` men]in` categoria de folosin]` a terenului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Cererile de participare la licita]ie se pot depune la
sediu mai sus men]ionat sau pe fax la
0355.814.480
sau
pe
e-mail:
primaria.garina@yahoo.com pân` cel târziu la
data de 07.04.2015. Terenurile care se vor vinde
sunt urm`toarele: -terenul înscris în CF 30847 extravilan, în suprafa]` de 600mp -p`[une, pentru
care pre]ul de pornire a licita]iei se stabile[te la
2.435lei; -terenul înscris în CF 30848 extravilan, în
suprafa]` de 1.723mp -p`[une, pentru care pre]ul
de pornire a licita]iei se stabile[te la 970lei; terenul înscris în CF 30901 extravilan, în suprafa]`
de 534.640mp -p`[une, pentru care pre]ul de
pornire a licita]iei se stabile[te la 169.000lei; terenul înscris în CF 30410 extravilan, în suprafa]`
de 55.000mp -p`[une, pentru care pre]ul de
pornire a licita]iei se stabile[te la 24.800lei. Taxa
de achizi]ionare a caietului de sarcini este de
400lei. Garan]ia de participare la licita]ie este de
1.000lei. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
num`rul de telefon:0751.112.380 sau e-mail: primaria.garina@yahoo.com.
Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea
unor suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Administra]ia Bazinal` de Ap`
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, jude]ul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881,
fax 0250.738.255. 2. Obiectul [i durata închirierii:
închiriere teren pentru o durat` de 2 ani. 3.
Condi]iile de participare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de participare la licitatie
– 10% din valoarea minim` a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obliga]iilor exigibile de plata
a impozitelor si taxelor c`tre stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal emis
MF; cazier judiciar al administratorului; bilan]ul
contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia
fiscal`; fisa de informatii generale privind cifra de
afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie c` nu se afl` \n
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4.
Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10%
din valoarea minim` a chiriei anuale, constituit`
prin ordin de plat` sau scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazinale de Ap`
Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a
fi închiriat: Închiriere suprafe]e de teren în albiile
minore a pârâurilor Cerna [i Latori]a din Jud. Vâlcea, pentru înl`turarea materialului aluvionar:
Jude]ul Vâlcea Lotul 1 - 5.148 mp teren în albia
minor` a pârâului Cerna, situat în Loc. Fârt`]e[ti,
Jud.Vâlcea. Lotul 2 - 15.394 mp teren în albia

minor` a pârâului Latori]a, situat în Com. Malaia,
Jud.Vâlcea. 6. Data, locul [i ora limitã de primire a
ofertelor: 15.04.2015 pân` la ora 10:00 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii acestora: 15.04.2015 începand cu ora
10:30 la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8.
Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la
sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul
Achizi]ii, contravaloarea acestuia fiind de 1.246
lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii rãmân angaja]i
prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate
a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data
licita]iei deschise organizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.
Invita]ie de participare. Formenerg SA, cu sediul
în Bdul Gheorghe [incai, nr.3, sector.4, Bucure[ti,
Cod po[tal: 040311, public` prezenta invita]ie de
participare, cu scopul atribuirii contractului de
Închirierea spa]iului Formenerg SA din Bdul Gheorghe [incai, nr.3, parter, sector.4, Bucure[ti,
suprafa]a util` =275mp (conform anexelor nr.1 [i
2), pentru prestarea de servicii de alimenta]ie public-bufet, restaurant, Cod CAEN Rev 2; 5610 Restaurante, prin procedura de atribuire "licita]ie
public` (cu oferte în plic închis)". Documenta]ia
pentru elaborarea [i prezentarea ofertei se va
putea ob]ine gratuit, între orele 8.00-16.00, de la
sediul societ`]ii noastre de c`tre reprezentantul
dumneavoastr`, pe baz` de delega]ie semnat` [i
[tampilat` de reprezentantul legal al ofertantului,
sau de pe site-ul www.formenerg.ro. Criteriul de
atribuire a contractului: Tariful unitar
euro/mp/lun` (euro/an) cel mai ridicat dintre ofertele calificate. Modalitatea de prezentarea a ofertei: oferta se va prezenta în original [i va fi
întocmit` conform cerin]elor din documenta]ia
de atribuire pentru ofertan]i. Solicit`rile de
clarific`ri vor fi transmise la adresa de e-mail:
achizitie@formenerg.ro sau la nr. de fax;
021.306.99.01. R`spunsurile la solicit`rile de
clarific`ri vor fi postate pe site-ul www.formenerg.ro. Oferta va fi redactat` în limba: Român`.
Valoarea estimativa minima a serviciilor, f`r` TVA:
26.400 Euro/an+TVA. Contravaloarea garan]iei de
participare la procedura de selec]ie este de
2.300lei. Contravaloarea garan]iei de bun`
execu]ie este egala cu contravaloare pe 3(trei) luni
a contractului de închiriere. Data limit` pentru
depunerea ofertelor: 06.04.2015, ora-16.00. Oferta
va fi înso]it` de scrisoarea dumneavoastr` de
înaintare [i dovada depunerii garan]iei de participare. Plicul exterior trebuie s` fie marcat cu adresa
societ`]ii noastre [i cu inscrip]ia „A nu se deschide
înainte de data de 07.04.2015, ora-10.00.” Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
07.04.2015, ora-10.00, la sediul Formenerg SA, Bdul
Gheorghe [incai, nr.3, sector.4, în prezen]a
reprezentan]ilor ofertan]ilor. Orice reprezentant
al ofertantului, are dreptul de a participa la
[edin]a de deschidere, daca prezinta în acest sens,
o împuternicire scris` semnat` de reprezentantul
legal al ofertantului.
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 Boto[ani. Num`r
de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 21105. Dosar de executare nr. 3201491/ 2012.
Nr. 16131/03/21 / 19.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna martie 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 07.04.2015, 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 Exploatare Piatra Si Nisip SRL, CF 27199488, codebitor cu SC Univers Alice SRL, CF 3201491, cu sediul
în ora[ Bucecea, jud. Boto[ani: Denumire bun
mobil, descriere sumar`, Pre]ul de pornire a
licita]iei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA: Înc`rc`tor
frontal Stalowa Wola, Tip model Turbodiesel, motorin`, an fabrica]ie 2007, liber de sarcini, 133.781
lei, 24%; Înc`rc`tor frontal Stalowa WolaL, turbodiesel, motorin`, an fabrica]ie 2003, liber de sarcini,
69.368 lei, 24%. 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. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului 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;
împuternicirea 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 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 [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 suplimentare 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 municipal` Boto[ani. Data afi[`rii: 25.03.2015.

PIERDERI
Pierdut paraf` expert contabil Socaci Alexandru
Florin. O declar nul`.
Socaci Florin, membru al CECCAR filiala Bucure[ti
cu carnet nr.45223/2013, declar pierdut` parafa de
expert contabil pentru anul 2014. O declar nul`.
Vitalco SRL, C.U.I. 3164440, J40/5990/1992, sediu
Bucure[ti, str. Sergent Vasile Ni]u nr.56, bloc 9, ap.
37, sector 4, declar nul certificat de înregistrare.
Declar pierdut (nul) contract de construire pe numele {tef`nescu Vasile Cezar [i {tef`nescu Elvira
aferent apartamentului din {oseaua Alexandriei
nr.7, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 5, sector 5, Bucure[ti [i aferent acestuia declar pierdut (nul) contract de împrumut nr. 102940 pe numele {tef`nescu Vasile
Cezar.
Declar pierdut` (nul`) legitima]ie transport I.T.B.
(so]ie) 71458 eliberat` Direc]ia Transport pe numele Portnoi Ioana.
Declar nul` legitima]ia de „Lupt`tor pentru victoria revolu]iei române din Decembrie 1989,
lupt`tor remarcat prin fapte deosebite” seria LRMZ, nr. 00218, eliberat` de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu]ionarilor din Decembrie
1989 pe numele Zgabercea Cristian Bogdan.
Romaqua Group S.A. cu sediul în Borsec, strada
Carpa]i, num`rul 46, jude] Harghita, RO 402911,
J19/297/2008, declar` pierdute urm`toarele: Contracte vânzare- cump`rare: 151235; 151242; Contract
comodat 1400102; Avize de înso]ire a m`rfii:
1520100522; 15201005226; 15201005228;
14201003840; 14203000005; 14201009170;
14201011058; 14201012684; 14203000011;
14201013143;
14201015671;
14201017107;
14201000637; 14201000638; 14201000639;
14201017575; 14201020804; 14201032683;
14201033212;
140000881;
14201028713;
14201000633; 14201000634; 14201000635;
14201000636; 14201000640; 14201000641;
14201000642; 14201000643; 14201001387;
14201001388; 14201002262; 14201002263;
14201002266; 14201003067; 14201003836;
14201003837; 14201003838; 14201003839;
14201003841; 14201003842; 14201003843;
14201006196; 14201006197; 14201006199;
14201007140; 14201009172; 14201009173;
14201011059; 14201011060; 14201011061;
14201012146; 14201012685; 14201012686;
14201012687; 14201012695; 14201012697;
14201013144;
14201013145;
14201013146;
14201013147;
14201013164;
14201013165;
14201014753;
14201014754;
14201014755;
14201015637; 14201015640; 14201015642;
14201015670; 14201015672; 14201017108;
14201017109;
14201017124;
14201017125;
14201017126;
14201017127;
14201017470;
14201017471;
14201017472;
14201017493;
14201017494;
14201017495;
14201017576;
14201017577; 14201018849; 14201018854;
14201019122;
14201019124;
14201019142;
14201019387; 14201020798; 14201020799;
14201020800; 14201020802; 14201020803;
14201020805; 14201021502; 14201022291;
14201023517;
14201023518;
14201023520;
14201023521; 14201023566; 14201023567;
14201023568; 14201023569; 14201023570;
14201024200; 14201024201; 14201024202;
14201024203; 14201024337; 14201024339;
14201024342; 14201024352; 14201026859;
14201026860; 14201026861; 14201028710;
14201028711;
14201028712;
14201028714;
14201029548; 14201029549; 14201029553;
14201029558; 14201031273; 14201031274;
14201031275;
14201031276;
14201031277;
14201031297; 14201031298; 14201031299;
14201031300; 14201032668; 14201032669;
14201032670; 14201032671; 14201032682;
14201032747; 14201032748; 14201032750;
14201032752; 14201033203; 14201033213;
14201033741;
14201033742;
14201033743;
14201034641; 14201034642; 14201035449;
14201039204; 14201039206; 14201039208;
14201039209; 14201039873; 14201039874;
14201039875; 14201039876; 14201039877;
14201040142.

