
12 JOI / 25 IUNIE  2015

OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCAVATO-
RIST. Tel.: 0733.973.007.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului cu sediul în strada Şoseaua Naţională Vaslui 
–Iaşi nr.1, Vaslui, organizează concurs de recrutare în 
data de 09.07.2015 - proba scrisă pentru ocuparea a 3 
posturi contractuale de executie temporar vacante după 
cum urmează: Infiermier/a la Centrul de Recuperare si 
Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Husi, cu 
următoarele condiții specifice:- Studii medii/ generale cu 
diploma de absolvire; - Vechime în muncă- minimum 6 
luni; Referent de specialitate, gradul III  la Complexul 
de Servicii Comunitare Nr. 1 Bârlad - Centrul de 
Primire în Regim de Urgență pentru Copii care Trăiesc 
în Stradă, cu următoarele condiții specifice: - Studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul : asistență socială, psihologie, sociologie, ştiințe 
juridice, ştiințe administrative, ştiințe ale educației. - 
Vechime în specialitate - minimum 6 luni; Muncitor 
calificat III la CIA Rinzesti, cu următoarele condiții 
specifice: -Studii medii/ generale cu diploma de absol-
vire; - Vechime în muncă- minimum 6 luni; Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din H.G.R nr.286/2011, 
actualizată Bibliografia stabilită pentru concurs se 
afişează pe site-ul şi la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. Relații 
suplimentare se  pot obţine de la Direcţia de resurse 
umane - salarizare, juridic - contencios, control şi comu-
nicare, sănătate şi securitate în muncă, apărare civilă şi 
P.S.I. – Compartiment gestionarea resurselor umane 
între orele 8,00-16,30 de luni până joi şi vineri între orele 
8,00-14,00 sau la telefon 0235/315138.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui, organizează concurs de recrutare în 
data de 16 iulie 2015 – proba scrisă  în vederea ocupării 
a 7 posturi de execuție vacante după cum urmează: 1. 
Infirmier/ă la Complexul de Servicii Comunitare Huşi 
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoa-
nele cu Handicap, 2. Infirmier/ă la Complexul de 
Servicii Comunitare Huşi - Centrul de Îngrijire şi Asis-
tență, 3. Muncitor calificat bucătar III la Complexul de 
Servicii Comunitare nr.2 Bîrlad Compartimentul 
Administrativ, 4. Paznic la Complexul de Servicii nr.2 
Bîrlad- Compartimentul Administrativ, 5. Şofer I la 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu 
Handicap Vaslui – Echipa Mobilă, 6. Asistent medical 
PL, grad principal la Complexul de Locuințe Protejate 
Vaslui – Locuința Protejată Codăeşti, 7. Infirmier/ă la  
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu 
Handicap Bîrlad - Centrul de Recuperare /Reabilitare 
pentru Tinerii cu Dizabilități. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data de 08 iulie 2015 la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui. Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează pe site-ul şi la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vaslui şi la nr.de telefon: 
0235/315138.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 cu sediul în Bld. 1 Decembrie 1918 
nr.12-14, sector 3, Bucureşti, scoate la concurs, în zilele 
de 20.07.2015 (proba scrisă) şi 23.07.2015 (interviu/ 
proba practică),  în vederea ocupării pe perioadă nede-
terminată, următoarele posturi contractuale vacante în 

temeiul legal al Hotărârii de Guvern 286/2011, cu 
completările şi modificările ulterioare: -Serviciul Orga-
nizare Resurse Umane- 1 post Inspector specialitate; 
Condiţii specifice de participare: studii superioare de 
specialitate, de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă: economice, administrative;  -Serviciul Patri-
moniu- 1 post Inspector specialitate; Condiţii specifice 
de participare: studii superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţă: studii juridice;  
-Centrul de Consiliere şi Resurse- 7 posturi Inspector 
specialitate; Condiţii specifice de participare: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă; -Centrul de Consiliere şi Sprijin în Vederea 
Prevenirii Abandonului Şcolar- 3 posturi Inspector 
specialitate: Condiţii specifice de participare: Studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă; -Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip 
Familial: -2 posturi Inspector specialitate: Condiţii 
specifice de participare: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţă; -2 posturi Asis-
tent medical: Condiţii specifice de participare: studii 
postliceale de specialitate; -3 posturi Psiholog practi-
cant: Conditii specifice de participare: studii superioare 
de specialitate de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă în Psihologie; -7 posturi Referent: Condiţii speci-
fice de participare: studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -5 posturi Supraveghetor 
noapte: Condiţii specifice de participare: studii medii, 
liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; -Complex 
de Servicii “Pistruiatul”: -Componenta Rezidenţială- 1 
post Referent; Condiţii specifice de participare: studii 
medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; 
-Componenta de Zi- 1 post Inspector specialitate; 
Condiţii specifice de participare: studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă în Psihologie; -Centrul de Recuperare pentru 
Copiii cu Dizabilităţi “Samuel”- 1 post Psiholog practi-
cant: Condiţii specifice de participare: studii superioare 
de specialitate de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă în Psihologie; -1 post Inspector specialitate: 
Conditii specifice de participare: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de licenţă; -Centrul 
de Integrare Socio-Profesională a Tinerilor cu Vârsta de 
Peste 18 ani- 3 posturi Inspector specialitate: Condiţii 
specifice de participare: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţă. -Centrul de zi 
“Titan”: -1 post Psiholog stagiar: Condiţii specifice de 
participare: studii superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţă în Psihologie; -1 
post Asistent medical; Condiţii specifice de participare: 
studii superioare de specialitate; -1 post Asistent 
medical; Condiţii specifice de participare- studii postli-
ceale; - 1 post Inspector specialitate; Condiţii specifice 
de participare: studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diploma de licenţă; -1 post Referent; Condiţii 
specifice de participare: studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -1 post Îngrijitor; Condiţii 
specifice de participare: studii generale; -Centrul de 
Plasament “Pinocchio”: -1 post Inspector specialitate; 
Condiţii specifice de participare: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de licenţă; -1 post 
Medic specialist; Condiţii specifice de participare: studii 
superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţă în specialitatea Medicină Generală; 
drept de liberă practică; asigurare Malpraxis; -2 posturi 
Îngrijitor; Condiţii specifice de participare: studii gene-
rale; -1 post Supraveghetor noapte; Condiţii specifice de 
participare: studii medii, liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat; -Complex de Servicii “Casa Noastra”: -1 
post Psiholog practicant; Condiţii specifice de partici-
pare: studii superioare de specialitate de lungă durată 
absolvite cu diploma de licenţă în Psihologie; -1 post 
Muncitor calif. (bucătar); Condiţii specifice de partici-
pare: studii generale; -Centrul de Primire în Regim de 
Urgenţă “Copiii Străzii”: -1 post Psiholog practicant; 
Condiţii specifice de participare: studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă în Psihologie; -1 post îngrijitor; Condiţii specifice 
de participare: studii generale; -Complex de Servicii 

“Brandusa”- Centrul de Zi “Brandusa”: -2 posturi 
Referent; Condiţii specifice de participare: studii medii, 
liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; -2 posturi 
Psiholog practicant; Condiţii specifice de participare: 
studii superioare de specialitate de lungă durată absol-
vite cu diploma de licenţă în Psihologie; -Centrul “Casa 
Soarelui”- 1 post Inspector specialitate; Condiţii speci-
fice de participare: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licenţă; -Serviciul Evidenţa 
Plata Prestaţii Sociale- 1 post Inspector specialitate; 
Condiţii specifice de participare: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de licenţă; -Centrul 
de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali- 1 post 
Inspector specialitate; Condiţii specifice de participare: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma 
de licenţă; -Serviciul de Consiliere pentru Persoane 
Vârstnice “Clubul Seniorilor”: -2 posturi Inspector 
specialitate; Condiţii specifice de participare: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă; -1 post Psiholog practicant; Condiţii specifice de 
participare: studii superioare de specialitate, de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţă în Psihologie;  -1 
post Kinetoterapeut; Condiţii specifice de participare: 
studii superioare de specialitate, de lungă durată absol-
vite cu diploma de licenţă în kinetoterapie; -1 post 
Referent; Condiţii specifice de participare: studii medii, 
liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; -Centrul de 
Recuperare pentru Persoane Adulte “Cauzasi”: -2 
posturi Inspector specialitate; Condiţii specifice de 
participare: studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diploma de licenţă; -1 post Asistent medical 
(maseur); Condiţii specifice de participare- studii postli-
ceale de specialitate; Curs Tehnician Maseur- Modul– 
Masaj Terapeutic; -Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
“Casa Max”: -1 post Psiholog practicant; Condiţii 
specifice de participare: studii superioare de specialitate, 
de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în 
Psihologie; -3 posturi Asistent medical; Condiţii speci-
fice de participare- studii postliceale de specialitate; -4 
posturi Infirmiera; Condiţii specifice de participare: 
studii generale; -Complex de Servicii Sociale de 
Urgenţă: -2 posturi Inspector specialitate; Condiţii 
specifice de participare: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţă; -1 post Psiholog 
practicant; Condiţii specifice de participare: studii 
superioare de specialitate, de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţă în Psihologie; -1 post Referent; 
Condiţii specifice de participare: studii medii, liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat; -2 posturi Infir-
mieră; Condiţii specifice de participare: studii generale; 
-1 post Medic; Condiţii specifice de participare: studii 
superioare de specialitate, de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţă în specialitatea Medicină Generală; 
drept de liberă practică; asigurare Malpraxis; -1 post 
Îngrijitor; Condiţii specifice de participare: studii gene-

rale; -Birou Intervenţii în Regim de Urgenţă: -1 post 
Inspector specialitate; Condiţii specifice de participare: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma 
de licenţă; -1 post Psiholog; Condiţii specifice de partici-
pare: studii superioare de specialitate, de lungă durată 
absolvite cu diploma de licenţă în Psihologie;  -Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă- Vitan: -1 post Inspector specia-
litate; Condiţii specifice de participare: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă; - 1 post 
Medic; Condiţii specifice de participare: studii superi-
oare de specialitate, de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţă în specialitatea Medicină Generală; 
drept de liberă practică; asigurare Malpraxis; -1 post 
Îngrijitor; Condiţii specifice de participare: studii gene-
rale; -1 post Spălătoreasă; Condiţii specifice de partici-
pare: studii generale; -Compartiment Tehnic Auxiliar: -1 
post Muncitor calificat (instalator încălziri şi instalaţii 
frigorifice); Condiţii specifice de participare: studii 
generale; Curs perfecţionare Instalator încălziri şi insta-
laţii frigorifice; -2 posturi şofer; Condiţii specifice de 
participare: studii generale, Permis conducere cat. AM, 
B1, B, C1,C, BR, C1E, CE; -1 post Îngrijitor; Condiţii 
specifice de participare: studii generale; -Centrul de 
îngrijire şi Asistenţă “Floarea Speranţei”: -1 post 
Inspector specialitate; Condiţii specifice de participare: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma 
de licenţă; - 2 posturi Infirmieră; Condiţii specifice de 
participare: studii generale; -1 post Spălătoreasă; 
Condiţii specifice de participare: studii generale; -1 post 
Asistent medical; Condiţii specifice de participare: studii 
postliceale de specialitate;  -Complex de Servicii 
“Unirea”- Centrul de zi “Sf. Lucian”- 1 post Inspector 
specialitate; Condiţii specifice de participare: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă; -Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Vârstnice “Sf. Ana”: -1 post Asistent medical; 
Condiţii specifice de participare- studii postliceale de 
specialitate; -3 posturi Infirmieră: Condiţii specifice de 
participare: studii generale; -Adăpost pentru Victimele 
Violenţei în Familie “Sf. Maria”: -1 post  Referent; 
Condiţii specifice de participare: studii generale; -1 post 
Infirmieră; Condiţii specifice de participare: studii 
generale; -2 posturi Îngrijitor: Condiţii specifice de 
participare: studii generale. Depunerea dosarelor se face 
în perioada 25.06-08.07.2015. Tematica şi bibliografia de 
concurs, aferentă fiecărei funcţii, precum şi alte infor-
maţii pot fi obţinute de pe site-ul oficial, de la sediul 
instituţiei sau la numărul de telefon: 0730.013.862.

CITAȚII
Numitul  Gabor Gabor, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Municipiul Ramnicu Valcea, str. Aleea Nuci, nr.95A, 
bl.33,ap.15, jud. Valcea, este citat in data de 03.09.2015, 
ora 09.00, complet CIV 3-MRF3 la Judecatoria 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița prin Compartimentul Insolvență invită practicienii în 
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel târziu în data de 
01.07.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență în 
dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Seea Recycling S.R.L. (dosar nr. 
992/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Zooprodlact Com S.R.L 
(dosar nr. 1018/98/2015), cu sediul în Bordușani, județul Ialomița; - S.C. Selena 
Impex S.R.L. (dosar nr. 2310/98/2011), cu sediul în Grivița, județul Ialomița; - S.C. 
Dacovex S.R.L. (dosar nr. 710/98/2015) cu sediul în Urziceni, județul Ialomița, 
aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 14 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 
privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
02.07.2015, ora 10.00, la sediul D.G.R.F.P Ploiești - A.J.F.P. Ialomița din Slobozia, B-
dul. Matei Basarab nr. 14, județul Ialomița. Pe plic se va face mențiunea: “A nu se 
deschide oferta înaintea datei de 02.07.2015, ora 10.00”. Relații la telefon 
0243.237140, interior 171.

ANUNȚURI
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Ramnicu Valcea, in calitate de pârât in dosarul nr. 
1061/288/2015, avand ca obiect pretentii, reclamant 
fiind Municipiul Ramnicu Valcea. 

Se citează pârâta SC Tecnogreen SRL, cu sediul în 
Municipiul Arad, Strada Ștefan Cicio Pop, Nr. 12-14, 
Ap. 5/3, Județ Arad, prin reprezentant legal, de către 
reclamantul Ciolan Petre, la Judecătoria Drobeta 
Turnu-Severin, Bulevardul Carol I nr. 14, Județ Mehe-
dinți în Dosar nr. 2956/225/2015, termen de judecată 
18-09-2015, Ora 8.30, având ca obiect anulare acte, cu 
obligația de a depune întâmpinare.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi. Citaţie. D-ul Bucătaru Gheor-
ghiță, domiciliat în localitatea Bălțați, judeţul Iaşi este 
citat în calitate de pârât în dosarul nr. 12289/99/2012/a1, 
la Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă faliment, Complet 
S2 faliment, cu sediul în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A, 
pentru termenul de judecată din data de 18.11.2015, ora 
09.00, în contradictoriu cu Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Iaşi în calitate de reclamant, pentru 
soluţionare dosar având ca obiect angajarea răspunderii 
conform art. 138 din Legea nr. 85/2006.

DIVERSE
S.C. OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului 
„Lucrări de amenajare platformă, drum acces şi foraj 
sondele H14, H9, H17, H5 Independenţa, în comuna 
Branistea, judeţul Galaţi”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Galaţi cu evaluarea impactului asupra 
mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de amena-
jare platformă, drum acces şi foraj sondele H14, H9, 
H17, H5 Independenţa, în comuna Branistea, judeţul 
Galaţi”, propus a fi realizat în extravilan com. 
Branistea, T3/1, 3.2, 3.3, jud. Galaţi. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 8.30 – 16.00 
şi vineri între orele 08.30 – 13.30 precum şi la urmă-
toarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de 
la data publicării prezentului anunţ, până la data de 
30.06.2015. Publicul interesat poate depune propuneri 
în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret nr. 2, precum şi la următoarea 
adresă de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 

10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la 
data de 05.07.2015.

Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judi-
ciar conform incheierii din data de 09.06.2015 pronunţată 
de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 
3507/105/2015, anunţă deschiderea procedurii generale a  
insolventei debitoarei SC Buze Oil Serv SRL, cu sediul 
social loc.Barcanesti, comuna Barcanesti, nr. 425, jud. 
Prahova, J29/228/2013, CUI 31223193. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 
25.07.2015.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este 10.08.2015. Termenul pentru solutio-
narea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.09.2015. 
Prima adunare a creditorilor la data de  14.08.2015, ora 
10/00, la sediul administratorului judiciar.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã proce-
dura de negociere directă în scopul concesionării unui  
teren în suprafaţă de 123,00 mp., aparţinând dome-
niului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat  în strada Carpaţi, zona bl. A3 . Perioada de 
concesionare este de 25 ani. Începerea negocierii directe 
va avea loc la data de 07.07.2015, orele 11:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  
primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexan-
dria,  pânã  în preziua datei de  începere a negocierii 
directe, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba 
română. Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi 
achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 
0247317732, int.132, fax. 0247317728. Împotriva proce-
durii, până la momentul adjudecării, se va putea face 
contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Indepen-
denţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se 
realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios 
Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria). 
Clarificările privind procedura de negociere directă se 
pot obţine maxim până la data de 01.07.2015.

SOMAȚII
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 9 iunie 
2015. Având în vedere cererea formulată de reclamanţii 
Ruscovan Vasile şi Ruscovan Ana, ambii cu domiciliul 
în Sighetu Marmaţiei, str. Locul Târgului nr. 99, jud. 
Maramureş, având ca obiect constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobi-
lului reprezentând teren arabil în suprafaţă de 745 mp, 

situat în Sighetu Marmaţiei, str. Locul Târgului nr. 99, 
jud. Maramureş, înscris în cartea financiară nr. 51368 
Sighetu Marmaţiei (provenit din conversia CF 54 
Sighetu Marmaţiei) nr. top. 5976 şi să se dispună 
înscrierea dreptului de proprietate în CF 51368 Sighetu 
Marmaţiei nr. top. 5976/175 pe numele reclamanţilor 
după dezmembrare, persoanele interesate care pot 
dovedi un drept sau un interes legitim au dreptul de a 
formula opoziţie în termen de şase luni de la emiterea 
publicaţiei prezentei somaţii. În cazul în care, în termen 
de şase luni de la emiterea publicaţiei prezentei somaţii 
nu s-a formulat opoziţie, instanţa va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclamanţi. (Doasr nr. 
1232/307/2015).

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. IMSAT 
S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, 
corp B, etaj 3, sector 6, având nr. de înregistrare la 
O.R.C.– J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536, convoacă 
adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la 
sediul societăţii, la data de 30.07.2015, ora 10.00, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 17.07.2015, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea Proiectului de fuziune nr. 1 
din 22 mai 2015 şi, în consecinţă, aprobarea fuziunii 
prin absorbţie dintre IMSAT S.A. (societate absor-
bantă) şi IMSAT Ceprocim Engineering S.R.L. (soci-
etate absorbită). 2. Aprobarea majorării capitalului 
social ca urmare a aprobării Proiectului de fuziune nr. 
1 din 22 mai 2015 cu suma de 6.047,10 lei, de la 
16.127.271,60 la 16.133.318,70 lei prin emisiunea unui 
număr de 60.471 acţiuni emise de Societatea absor-
bantă pentru o parte socială emisă de Societatea 
absorbită. 3. Aprobarea modificării articolelor 3.1.1 şi 
3.1.2 din Actul constitutiv ca urmare a celor aprobate 
la punctele de mai sus de pe ordinea de zi. Aceste 
articole vor avea următorul conţinut:  „3.1.1 Socie-
tatea are capital social integral privat –subscris şi 
vărsat– în valoare de 16.133.318,70 lei constituit 

dintr-un total de 161.333.187 acţiuni cu valoare nomi-
nală de 0,10 lei fiecare. 3.1.2 Capitalul social este 
deţinut după cum urmează: (i) SNEF –societate pe 
acţiuni, înregistrată în Registrul Comerţului şi Socie-
tăţilor din Marsilia cu nr. 056 800 659 având sediul 
social la nr. 87 Avenue des Aygalades, Marsilia 
(13015), Franţa, deţine 133.633.691 acţiuni cu valoare 
nominală de 0,10 le i  în  valoare totală de 
13.363.369,10 lei, reprezentând 82,8309% din capi-
talul social; (ii) Bunea Marius Romeo– cetăţean 
român, născut la data de 21.10.1968, în Mun. Ploiesti, 
jud. Prahova, fiul lui Aurel şi Maria, identificat cu 
C.I. seria IF nr. 142943, eliberată de SPCLEP Volun-
tari, la data de 03.04.2007, CNP 1681021293107, 
domiciliat în Oraş Voluntari, Str. Potcoavei, nr. 36J, 
Jud. Ilfov, deţine 11.526.913 acţiuni cu valoarea 
nominală de 0,10 lei în valoare totală de 1.152.691,30 
lei, reprezentând 7,1448% din capitalul social; (iii) 
Moga Ioan– cetăţean român, născut la data de 
06.03.1955, în Orş. Ocna Mureş, jud. Alba, fiul lui 
Virgil şi Elena, identificat cu C.I. seria RX nr. 668779, 
eliberată de SPCEP S1 la data de 24.02.2015, CNP 
1550306401205, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. 
Grigore Mora, nr. 20, sector 1, deţine 11.529.687 
acţiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei în valoare 
totală de  1.152.968,70 lei, reprezentând 7,1465% din 
capitalul social; (iv) alţi acţionari– tip lista– deţin 
4.642.896 acţiuni, cu valoare nominală de 0,10 lei, în 
valoare totală de 464.289,60 lei, reprezentând 
2.8778% din capitalul social.” 4. Aprobarea modifi-
cării art. 5.4.8 din Actul Constitutiv al societăţii, care 
va avea urmatorul conţinut: „5.4.8 Pentru validitatea 
hotărârilor Consiliului de Administraţie este necesară 
prezenţa a cel puţin 7 (sapte) administratori sau a 
reprezentanţilor acestora iar deciziile vor fi adoptate 
în mod valabil cu votul favorabil a cel puţin 7 (sapte) 
dintre administratorii prezenţi sau reprezentanţii 
acestora.” 5. Împuternicirea Domnului Ioan Moga, 
Director General, să semneze actul constitutiv al 
societăţii actualizat. 6. Altele. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 10383. Nr. 
81166/22.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 10, luna Iulie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea 
Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (ședința a-I-a), următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Stanmex SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 14, cod de identificare fiscală 
3468163. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale 
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate, Prețul de pornire a 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA ): 1. Canapea Ramona - factura 71/28.10.2011, 1 
buc., 535 lei, 24%; 2. Colț Ramona - factura 71/28.10.2011, 1 buc., 710 lei, 24%; 3. 
Canapea Nils - factura 71/28.10.2011, 1 buc., 535 lei, 24%; 4. Colț Nils - factura 
71/28.10.2011, 1 buc., 657 lei, 24%; 5. Fotoliu Orient - factura 496/25.06.2012, 4 
buc., 357 lei, 24%; 6. Pat + noptiera 8863 - factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 758 
lei, 24%; 7. Șifonier 8863 - factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 1075 lei, 24%; 8. 
Coafeză 8863 - factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 607 lei, 24%; 9. Dormitor 5810 - 
factura 10/11.12.2009, 1 buc., 2841 lei, 24%; 10. Plasmă 2618 – factura 
10/11.12.2009, 1 buc., 1868 lei, 24%; 11. Plasmă 5188 – factura 10/11.12.2009, 1 
buc., 1868 lei, 24%; 12. Salon Costel CV3+2FT - factura 1897/23.08.2013, 1 buc., 
2729 lei, 24%; 13. Bibliotecă 3301 - factura 70610/19.09.2013, 1 buc., 977 lei, 
24%; 14. Fotoliu Delta - factura496/25.06.2012, 4 buc., 357 lei, 24%; 15. Canapea 
Bronx - factura 71/28.10.2011, 1 buc., 536 lei, 24%; 16. Canapea Leone - factura 
71/28.10.2011, 1 buc., 535 lei, 24%; 17. Grup Leone - factura 71/28.10.2011, 1 
buc., 532 lei, 24%; 18. Masă Mariana - factura 149/30.05.2009, 1 buc., 1403 lei, 
24%; 19. Dulap 5219 - factura 150/30.05.2009, 1 buc., 1873 lei, 24%. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, inclusiv TVA; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, int. 343, 
persoană de contact Graure Mihai, cam.16. Data afișării: 25.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 
1268. Nr. 11234/23.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2015 luna Iulie ziua 17. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17, luna iulie, anul 2015, ora 
10.00, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44. se va vinde prin licitație 
publică următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC Ionut Construct SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Fetești, str. Al. Averescu nr. -, bl. G 7, sc. D, etaj 4, ap. 
9, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 24764846. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară N1, BA suprastructură deschisă Ford 
FMD6/PHFA2F. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 13.200 
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Licitația 
se află la primul termen. Prețul de pornire al licitației este de 13.200 lei. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acesta. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 
și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0243.364750, int. 18.
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Adunarea Gererală Extraordinară a Acţionarilor se va 
ţine la data de 31.07.2015, ora 10, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi 
a adunării, precum şi formularele de procură specială 
pot fi obţinute de la sediul societăţii. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la tel.: 021/316.66.00/171.Acţio-
narii pot participa la adunările generale personal sau 
prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, 
conform dispoziţiilor legale. Procura specială în original 
se depune la sediul societăţii, conform legii. Acţionarii 
pot vota prin corespondenţă prin utilizarea „Buletinului 
de vot prin corespondenţă” care poate fi obţinut de la 
sediul societăţii. Buletinul de vot prin corespondenţă 
trebuie transmis la sediul societăţii până cel târziu în 
data de 17.07.2015. Preşedinte CA, Olivier Jouven, 
Reprezentat prin Marius Bunea, Director Executiv 
conform delegaţiei din 22.05.2015 autentificată.

LICITAȚII
Pe 6 iulie 2015 ora 9.00, la BEJ Şfaiţer Carmen- Boto-
şani, are loc vânzarea la licitaţie publică a imobilului din 
Municipiul Botoşani, Aleea Mihai Eminescu 13. Preţul 
de pornire- 319750 lei, (75% din preţul evaluat).

Anulare Licitaţie: Primăria oraşului Mărăşeşti, cu 
sediul în Mărăşeşti, str. Siret nr.1, jud. Vrancea, telefon 
0237260150, fax 0237260550, e-mail: primaria@prima-
riamarasesti.ro, potrivit articolului 43, alin.1, lit.b şi 
alin.2, din O.U.G. 54/2006, anulează procedura de 
atribuire a contractului de concesiune având ca obiect 
imobilul (teren), în suprafaţa de 1092,00mp situat în 
oraşul Mărăşeşti, str. Şoseaua Naţională. Relaţii supli-
mentare: Primăria Mărăşeşti, telefon 0237/260550,  
int.226, Comp. UATFLI.

1.Casa de Culturå a Studenţilor din Iaşi în calitate de 
locator, organizează la sediul său din Iaşi, str. Vasile 
Conta nr. 30, în ziua de 09.07.2015, ora 12.00, licitaţie 
publică pentru închirierea unui spaţiu cu o suprafaţ ă 
totală de 138,57 m.p. situat la subsolul şi demisolul 

imobilului. Astfel, invităm pe această cale toate persoa-
nele fizice şi juridice interesate de depunerea unei oferte, 
să participe la procedura de licitaţie. 2.Documentaţia 
poate fi descărcată de pe site-ul nostru www.ccs_iasi.ro 
sau poate fi ridicată de la sediul Casei de Cultură a 
Studenţilor din Iaşi, str. Vasile Conta nr. 30 contra sumei 
de 50 lei care se depune la casieria instituţiei, telefon: 
0232.410615. 3.Ofertele vor fi transmise pe adresa auto-
rităţii contractante Casa de Culturå a Studenţilor din 
Iaşi, STR. Vasile Conta nr. 30, până la data de 
08.07.2015, ora 12.00.

Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică unui teren 
ce aparţine domeniului privat al oraşului Vălenii de 
Munte, situat pe strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, 
nr.1. Primăria oraşului Vălenii de Munte, cu sediul în 
oraşul Vălenii de Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, având 
Cod fiscal: 2842870, tel.: 0244.280.816, fax: 
0244.280.631, organizează în data de 16.07.2015, ora 
10.00, licitaţie publică privind vânzarea unui teren ce 
aparţine domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte. 
Caietul de sarcini se procură de la sediul Primăriei 
Vălenii de Munte, începand cu data de 29.06.2015, 
contra sumei de 50Lei. Data limită pentru depunerea 
ofertelor este 15.07.2015, ora 16.00. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei 
oraşului Vălenii de Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, în data 
de 16.07.2015, ora 10.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.: 0244.280.816.

Publicatie de vanzare Cabinet Individual de Insolvență 
Apetrei Mărioara, cu sediul în Mun. Iaşi, Bd. Socola nr. 
14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3, jud. Iaşi, nr. RFO: 
I-1372/2014, CIF 33344280, reprezentată prin ec. 
Apetrei Mărioara, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC Delta Press Investment SRL, cu sediul 
social în Bucureşti, str. Lăstărişului nr. 26, et. 1, ap. 4, 
cam 1 sector 1, J40/2208/2006, CUI 13664345, conform 
Sentinţei civile nr. 7681/29.09.2014, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, în dosar 15117/3/2010. Anunţă, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, ale raportului privind modalită-

ţile de vânzare, precum şi cu Regulamentul de vânzare 
aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 
11.05.2015, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare a activelor aparţinând SC Delta 
Press Investment SRL, după cum urmează: Nr. Crt. / 
Denumire bun / Pret de pornire  (100% din valoarea de 
evaluare) (EURO, fara TVA). 1 / Activ 1 Teren intra-
vilan în suprafaţă de 983 mp, categorie de folosinţă 
arabil, situat în Mun. Iaşi, str. Plopii fără Soţ, FN, 
înscris în CF nr. 131269 (nr. CF vechi 69839), nr. cad. 
7868/26 /  12.510,00. 2 / Activ 2 Teren intravilan în 
suprafaţă de 1000 mp, categorie de folosinţă arabil, 
situat în Mun. Iaşi, str. Plopii fără Soţ, FN, înscris în 
CF nr. 131273 (nr. CF vechi 58320), nr. cad. 7868/29 / 
11.780,00. 3 / Activ 3 Teren intravilan în suprafaţă de 
1000 mp, categorie de folosinţă arabil, situat în Mun. 
Iaşi, str. Plopii fără Soţ, FN, înscris în CF nr. 131274 
(nr. CF vechi 58320), nr. cad. 7868/30 / 12.260,00. 4 / 
Activ 4 Teren intravilan în suprafaţă de 701 mp, cate-
gorie de folosinţă arabil, situat în Mun. Iaşi, str. Plopii 
fără Soţ, FN, înscris în CF nr. 131276 (nr. CF vechi 
58320), nr. cad. 7868/31 / 9.520,00. Valorificarea acti-
velor prin licitatie publică, deschisă cu strigare va avea 
loc, la data de 28.07.2015, ora 12 la sediul lichidato-
rului judiciar din Mun. Iasi, Bd. Socola nr. 14, bl. C3, 
sc. A, parter, ap. 3, jud. Iaşi, În caz de neadjudecare la 
data sus menţionată, licitaţiile se vor relua la următoa-
rele date: 04.08.2015, ora 12,  11.08.2015, ora 12, 
18.08.2015, ora 12, respectiv  25.08.2015, ora 12,00. 
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mai 
sus descrise sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar 
şi să depună, la sediul acestuia, toate dovezile care 
atestă acest drept, cu cel puţin 24 de ore înainte de 
data fixată pentru fiecare licitaţie. Intreaga documen-
taţie de participare la licitaţie se va depune la sediul 
lichidatorului judiciar până cel târziu cu 24 de ore 
înainte de data fixată pentru fiecare licitaţie, ora 17,00. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichida-
torului judiciar, la numerele de telefon: 0232/250.220; 
0743/438.364, precum si la adresa de e-mail: ciiape-
trei@yahoo.ro. Lichidator judiciar, CII Apetrei Mări-
oara Ec. Apetrei Mărioara.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bacău. Activitatea de Colectare 
Contribuabili Mijlocii. Dosar de executare nr. 25126889/ 
2014. Nr. 4492 / CM. Data: 22.06.2015. Anunţul privind 
vânzare bunuri mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 8, 
luna iulie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Bacău, str. 
Dumbrava Roşie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin licitaţie 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debito-
rului S.C. Vittaral S.R.L., cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Bacău, str. Calea Republicii, nr. 53, cod de 
identificare fiscală 25126889: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţul de 
evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), 
Cota TVA / neimpozabil/ scutit *): 1. Autotractor MAN 
19.414 FLT/N, nr. înmatriculare BC 14 FID, roşu, an 
fabricație 2000, serie şasiu WMAT32ZZZYM303408, 
serie motor 3769455070B2E1, 38.354 lei; 2. Semire-
morcă utilitară camion Marca Koegel SN 24, nr. înma-
triculare BC 82 FID, culoare gri, an fabricație1996, serie 
şasiu WKOSN0024T7171877, serie motor 0040839, 
15.311 lei; 3. Electrostivuitor Linde Lansing Foer 15.11, 
15963 lei. Total: 69.628 lei. *) Regimul şi cotele de taxă 
pe valoare adăugată aplicabile pentru vânzarea bunu-
rilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi  în cumpărarea bunurilor sunt 
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare, respectiv 07 iulie 2015: - oferta 
de cumpărare, în cazul vânzării la licitaţie; - dovada 
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei; în contul  deschis la Trezoreria 
operativă a Municipiului Bacău, beneficiar Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, CUI 
4278523, cont  - RO65TREZ0615067XXX013202; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
- pentru persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului; - pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali că 
nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecatorească compe-
tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate  cu prevederile art. 172 - 173 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 
(2) litera d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabi-
lului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la telefon numărul 0234/510008.

PIERDERI
Ivan Maria declar pierdute contract vânzare- cumpă-
rare nr. 20334 /10.08.1992, proces verbal şi schiţele 
aferente contractului, încheiate cu S.C. Cotroceni.

Pierdut Bilanţ 2014 al SC Vladu Euro Investment SRL, 
C.U.I. 32202377 înregistrat la A.F.S. 5.

Pierdut card avocat tip CCBE emis de U.N.B.R. pe 
numele Radu Flavius Valentin, avocat din cadrul Baro-
ului Bucureşti, vizat pe 2015.

Declar pierdut (nul) Contract de vânzare- cumpărare şi 
Proces verbal de predare- primire apartament nr. 146 
din bloc Y3A, Strada Fuiorului nr.6, scara 4, etaj 3, 
Sector 3, Bucureşti, încheiat între DGDAL ICRAL 
Vitan şi Enache Nicolae şi Enache Rădiţa- Rodica.

SC Relcos SRL, cu sediul- com. Mârşa, jud. Giurgiu, nr. 
cadastral 253, C.U.I. 2479128, J52/974/2008, declar nul 
Certificat de înregistrare.

Persoana juridică: SC ANEL-CO SRL, cu sediul în 
Oraşul Moreni, Str.Căpitan Pantea Ion, nr.23, bl.d10, 
sc.a, parter, Judeţul Dâmboviţa, având CUI:RO935477, 
declar pierdută Autorizaţia de Funcţionare nr.536/
EN6720/19.11.2006. O declar nulă.

Pierdut carnet student emis de Universitatea Bucureşti, 
pe numele Călin Manuela Alexandra. Îl declar nul.

Pierdut Certificat profesional CPC Marfa valabil de la 
data 19.07.2014 pana la data 18.07.2019 pe numele 

Ursachi Ghenadie. Îl declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ 
Licitația a-I-a. Anul 2015, luna Iulie, ziua 16, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 16, luna Iulie, anul 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri 
imobile, proprietatea debitorului SC Tassullo Romania SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bolintin-Deal, jud. Giurgiu, cod de 
identificare fiscală RO 18315230. a) Clădiri: 1. Clădire birouri și vestiare - suprafață construită 935,36 mp, fundație din beton, 
structură din beton armat cu stâlpi și grinzi din BA, planșeu de beton armat, învelitoare acoperiș carton bituminat, tâmplărie aluminiu 
și cu geam termopan. Centrală proprie cu gaz, camere de supraveghere, stare tehnică bună. Prețul de pornire a licitației 4.010.480 lei 
(exclusiv TVA *); 2. Hala de producție - suprafață construită 4.211,77 mp, fundație din beton, structură din beton armat cu stâlpi și 
grinzi din BA, învelitoare acoperiș tablă cutată, tâmplărie exterioară aluminiu cu geam clar, construcție din 2009, stare tehnică bună. 
Prețul de pornire a licitației 6.924.000 lei (exclusiv TVA *); 3. Clădire post Trafo - suprafață construită 18.45 mp, fundație din beton, 
structură din beton armat, zidărie BCA, învelitoare acoperiș carton bituminat, tâmplărie exterioară - metalică cu geam clar, 
construcție din 2009, stare tehnică bună. Prețul de pornire a licitației 21.600 lei (exclusiv TVA *). b) Terenuri: 1. Teren intravilan – 
suprafață totală 22.250 mp, nr. cadastral 30043, situat în comuna Bolintin-Deal, jud. Giurgiu, la km. 23 al autostrăzii A1, terenul este 
împrejmuit și dispune de următoarele utilități: energie electrică, gaze, apă de la rețeaua edilitară, canalizare cu scurgerea apelor 
reziduale în fosă septică proprie. Prețul de pornire a licitației 2.224.000 lei (exclusiv TVA **). * cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA, conform art. 141, alin. (2), lit. f sau lit. g din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. ** cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare este …/ 
scutit de TVA, conform art. 141, alin. (2), lit. f sau lit. g din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: Societa ”Finanziaria Di Promozione Della 
Cooperazione Economica Con Paesi Dell”Est Europeo Finest Spa” Persona Juridica Italiana, cu sediul în Italia, Pordenone, (PN), str. Dei 
Molini, nr. 4; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu - Colectare Contribuabili Mijlocii, Giurgiu, str. București nr. 12; SC 
Elton Corporation SA. Sarcini: Contract de ipotecă nr. 188/2009, act notarial nr. 494/11.11.2009 emis de BNP Radu Felix Cristian, 
ipoteca de rang I; Act administrativ nr. 1685/17.03.2015 și 1569/12.03.2015 emise de AJFP Giurgiu - Colectare Contribuabili Mijlocii, 
ipotecă de rang II; Somație nr. dos 55/2015/27.05.2015 emis de Executor Judecătoresc Bucur Giurgea. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - 
dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la organul fiscal competent pentru executarea 
silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București nr. 12, județul Giurgiu, 
etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int. 
211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.


