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OFERTE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 43 din Hot`rârea Guver-
nului nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul
în Bd. Ion Mihalache nr.15– 17, sect. 1, organizeaz` în data de
10 martie 2015, ora 10:00 (proba scris`), concurs de re-
crutare pentru ocuparea urm`toarei func]ii publice tempo-
rar vacant`: -consilier, clasa I, grad profesional asistent la
Direc]ia General` de Coordonare Implementare Programe
Mediu de Afaceri [i Investi]ii– Direc]ia Coordonare Program
Competitivitate. Condi]iile de participare [i de desf`[urare
a concursului, bibliografia [i alte informa]ii necesare sunt
afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data
public`rii prezentului anun], la sediul ministerului.

Casa de Asigur`ri de S`n`tate Ilfov, cu sediul în Bucure[ti,
str. Av. Popi[teanu 46, sector 1, organizeaz` concurs pentru
ocuparea func]iei vacante de [ofer. Condi]iile specifice nece-
sare în vederea particip`rii la concurs sunt: studii medii, per-
mis de conducere categoria B, C; 1 an vechime în calificarea
profesional` de [ofer profesionist. Concursul va avea loc în
data de 20.03.2015, ora 10:00 –proba scris`, în data de
25.03.2015, ora 12:00 –proba practic` [i în data de 30.03.2015,
ora 14 –interviul la sediul C.A.S. Ilfov. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune în termen de 10 zile lucr`toare de la
data public`rii anun]ului, la secretariatul comisiei de con-
curs– sediul C.A.S. Ilfov. Rela]ii suplimentare la tel.
021.224.19.82, int. 223.

Spitalul Municipal Caracal organizeaz` conform Ordin MSP
nr. 284/2007 concurs /examen pentru ocuparea posturilor
specifice comitetului director la sediul Spitalului Municipal
Caracal, Str. Plevnei, nr.36, Caracal, jud. Olt, astfel: 1.Lucrarea
scris` în data de 20.03.2015, pentru: -postul de director med-
ical; -postul de director financiar contabil; -postul de direc-
tor de îngrijiri. 2.Proiectul/ lucrarea de specialitate [i
interviul de selec]ie în data de 23.03.2015, pentru: -postul de
director medical; -postul de director financiar contabil; -pos-
tul de director de îngrijiri. Criteriile de selec]ie, con]inutul
dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de
specialitate [i bibliografia pentru concurs sunt afi[ate la
sediul Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei, nr. 36. Rela]ii
suplimentare la telefon nr.0249.512.880 -int.190.

CITA}II
Este citat` Busuioc (Samson) Floarea, ultim domiciliu
Sadova, Dolj, la Judec`toria Craiova, dosar 29026/215/2011
pe data de 13.03.2015.

Se citeaz` pârâtul {tef`nescu Mircea– Petru la Judec`toria
Ia[i, str. A. Panu nr. 25 în Dosar nr. 29377/245/2014, ora 8.30,
având obiect divor] cu minori, termen: 09.04.2015, la  C
02M, reclamant` {tef`nescu Florentina– Loredana.

Domnul Simionov Aureliu Petri[or, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 20, bl. 84, sc. B, ap. 1,
este chemat pe data de 06.03.2015, la ora 8:30, la
Judec`toria Rm. Vâlcea, în calitate de pârât, în proces de
divor] cu Simionov Veronica Lavinia,dosar nr.
12.013/288/2013.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Cita]ie, SC In Prod SRL, cu sediul în loc. Hârl`u, str.
Alexandru cel Bun nr.1, jud. Ia[i este chemat` la Tribunalul
Ia[i, în ziua de 17.03.2015, ora 9.00, în calitate de pârât` în
dosarul nr. 5418/99/2014, în proces cu Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i prin Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani, str. Pia]a Revolu]iei
nr. 5, în calitate de reclamant pentru Legea nr. 85/2006.

Numitul Cern`u] Aurel, domiciliat în Dorohoi, Aleea Perlei,
nr. 3, jude]ul Boto[ani, este citat pentru 05.03.2015 la
Judec`toria Dorohoi în dosarul nr. 3433/222/2014, având ca
obiect “divor]”. Pârâtul este rugat s` se prezinte la 8.30, la
data men]ionat`, la Judec`torie.

Paulin Victor, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Ia[i, bulevar-
dul. Tutora, nr.11B, BL E2, SC. C, ET 2, AP.10 jud. Ia[i, CNP
1570623221181 este chemat la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n
Ia[i, Str. Anastasie Panu nr. 25), jud. Ia[i, Sec]ia Civil`, \n ziua
de 06.04.2015, ora 8:30 a.m., \n dosarul 22890/245/2014, \n
calitate de p~r~t, \n proces cu E.ON Energie Romania SA \n
calitate de reclamant, av~nd ca obiect cerere de valoare
redus`. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie. SC Almi Plus SRL, cu sediul
social în com. Grajduri, sat Valea Satului jude]ul Ia[i, în-
matriculat` la Oficiul Registrului Comer]ului Ia[i sub nr.
J22/2/2003, C.U.I. 15118609 prin administrator statutar
Boncu Mihai este citat` la Tribunalul Ia[i, camera S.II.- etaj
II, Complet com S1 faliment, cu sediul în Ia[i, str. Elena
Doamna nr. 1A, în dosarul nr. 6438/99/2014, în calitate de
debitor, pentru termenul de judecat` din data de
18.06.2015, ora 09:00, în contradictoriu cu Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i, în calitate de
creditor, privind cererea de deschidere a procedurii insol-
ven]ei conf Lg. 85/2014. 

DIVERSE
SC Nick Service Auto cu sediul în Str. M`rgeanului nr. 11-13,
sector 5, Bucure[ti, înregistrat` la O.N.R.C.–O.R.C.T.B. cu C.U.I.
nr. RO14309775, informeaz` pe cei interesa]i c` s-a depus so-
licitarea pentru emiterea autoriza]iei de mediu pentru activ-
itatea de service auto, desf`[urat`   în Str. M`rgeanului nr.
11-13, sector 5, Bucure[ti. Informa]iile la sediul Agen]iei pen-
tru Protec]ia Mediului Bucure[ti din sector 6, Aleea Lacul
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii– în spatele benzin`riei Lukoil),
între orele 9–12, de luni pân` vineri. Propuneri sau
contesta]ii se pot depune la sediul A.P.M. Bucure[ti în ter-
men de 10 zile de la data public`rii prezentului anun].

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam]. Nr. 1691/23.02.2015. Invita]ie de participare. Admin-
istra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam], cu sediul în
Piatra Neam], B-dul Traian, nr. 19 bis, invit` practicienii în in-
solven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]` agrea]i
de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona III,
s` depun`, pân` cel târziu în data de 05.03.2015, ora 13.00,
oferte în vederea desemn`rii practicienilor în insolven]` în
dosarele de insolven]` aflate pe rolul Tribunalului Comer-
cial Neam], privind debitoarele: SC Herra Design SRL, Piatra
Neam], CUI 18564029; SC Pricom SRL, Roman, CUI 2058548;
SC Alex Palet SRL, Grum`ze[ti, CUI 30639198; SC Fiercip SRL,
Roznov, CUI 28552080; SC Comacris Cons SRL, Roman, CUI
18882235. Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi
men]ionate urm`toarele: ” Oferta pentru selectarea unui
practician în dosarul de insolven]` al S.C. ... , a nu se de-
schide pân` la data de 05.03.2015, ora 14.00”, numele/ de-
numirea, precum [i adresa/ sediul social [i vor fi întocmite
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Pre[edintelui
Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.009/2007
privind procedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]`
agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Pre-
ciz`m c` deschiderea ofertelor va avea loc în data de
05.03.2015, ora 14.00 la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Neam], Sala de sedin]e – parter, data pen-
tru care invit`m practicienii în insolven]` care depun oferte
în dosarele pentru care va fi organizat` selec]ia, s` participe
la deschiderea ofertelor.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Hers Consulting Group SRL desemnat prin sentin]a civil`
din data de 19.12.2015, pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti,
Sec]ia a VII-a Civil` în dosar nr. 31041/3/2013, notific` de-
schiderea falimentului prin procedura simplificat`
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva Hers Consulting
Group SRL, cu sediul în Bucure[ti Sectorul 1, Calea Doroban]i,
Nr. 111-135, Bloc 9C+D, Scara D, Etaj 4, Ap. 93, CUI 11472742, nr.
de ordine în registrul comer]ului J40/1183/1999. Persoanele
fizice [i juridice care înregistreaz` un drept de crean]`
n`scut dup` data deschiderii procedurii insolven]ei îm-
potriva Hers Consulting Group SRL vor formula declara]ie
de crean]` care va fi înregistrat` la grefa Tribunalului Bu-
cure[ti - Sec]ia a VII-a Civil`, cu referire la dosarul nr.

31041/3/2013, în urm`toarele condi]ii : a) termenul limita
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor în
tabelul suplimentar al crean]elor 06.04.2015; b) termenul
limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 17.04.2015;
c) termenul pentru depunerea contesta]iilor la tabelul supli-
mentar 23.04.2015; d) termen pentru întocmirea [i afi[area
tabelului definitiv consolidat 04.05.2015.

Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a in-
solven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014, împotriva deb-
itoarei SC Plantis - Agro SRL cu sediul în Ploie[ti, Str. Vasile
Lupu nr. 29, jude]ul Prahova, J29/1512/2005, CUI 17765555,
în dosarul 852/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova,
Sec]ia a-II-a Civil` de Contencios Administrativ [i Fiscal. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului -30.03.2015, termenul
de verificare a crean]elor, de întocmire [i publicare în BPI a
tabelului preliminar de crean]e -17.04.2015, termenul de de-
finitivare a tabelului crean]elor -12.05.2015 iar data primei
[edin]e a adun`rii creditorilor -24.04.2015, ora 11.00 la sediul
ales al administratorului judiciar din Ploie[ti, Str. Elena
Doamna nr. 44A, jude]ul Prahova. Urm`torul termen de
judecat` a fost fixat pentru data de 05.06.2015. Pentru
rela]ii: 021.318.74.25.

Raport curent Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006
Data raportului 20.02.2015 Denumirea societ`]ii comerciale
SC Turn`toria Central` Orion SA Sediul social Str. Ec. Teodor-
oiu, nr. 29 Câmpina, Jud. Prahova Nr. Telefon 0244/334661,
0244/334662 Nr. fax 0244/337771 Nr. [i dat` înregistr`rii la
ORC J29/113/1991 Codul unic de înregistrare RO3195284 Cap-
italul social subscris [i v`rsat 3.628.915,00 lei Pia]a regle-
mentat` 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 falimentului - În reorganizare judiciar` –
dosar pe rol la Tribunalul Prahova d).Tranzac]ii de tipul celor
enumerate la art. 255 din Legea nr. 297/2004 – nu este cazul
e) Alte evenimente de raportat: La data de 19.02.2015, orele
15,00 a avut loc Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor,care a hot`rât urm`toarele: Art.1.Aprob` efectu-
area de c`tre societate a demersurilor legale necesare în
vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor emise de
c`tre societate în cadrul sistemului alternative de
tranzac]ionare (ATS) administrat de SIBEX Sibiu. Art. 2.
Aprob` împuternicirea d-nei Vasiliu [tefana s` efectueze
toate procedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege pentru
ducerea la îndeplinire a hot`rârii AGEA, s` depun` [i s` preia
acte [i s` semneze în acest scop în numele Societ`]ii, în
rela]iile cu Registrul Comer]ului, ASF, BVB,, precum [i alte
entit`]i publice sau private. Mandatarul sus men]ionat va
putea delega puterile acordate conform celor de mai sus,
oric`rei persoane dup` cum consider` necesar. Art. 3.
Aprob` stabilirea datei de 10.03.2015 c` dat` de înregistrare
pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârilor adoptate de prezen]a adunare general`
extraordinar` a ac]ionarilor. Aprobarea datei de 09.03.2015

ca dat` “ex date”, respective data anterioar` datei de înreg-
istrare la care instrumentele financiare obiect al hot`rîrilor
organelor societare se tranzac]ioneaz` f`r` drepturile care
deriv` din hot`râre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit
f) din Regulamentrul nr.6/2009 privind exercitarea anumi-
tor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale
ale societ`]ilor comerciale, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare.

SOMA}II
Se public` Soma]ie de Uzucapiune emis` de judec`toria
N`s`ud \n dosar nr. 2637/265/2014 prin \ncheierea din Can-
mera de Consiliu din 04.12.2014 av~nd ca reclaman]i pe
numi]ii Gavriloaie Vasile Iacob [i Gavriloaie Emilia, cu domi-
ciliul \n Rebra, strada Valea Lung`, nr. 332, jud. Bistri]a-
N`s`ud. Se aduce la cuno[tin]a p~r~]ilor faptul ca
reclaman]ii au formulat cerere de uzucapiune pentru
terenul \nscris \n CF 1968 Rebra, top.2674, \n suprafa]` de
circa 1200 mp [i au posibilitatea de a formula opozi]ie la
uzucapiune, \n termen de 6 luni de la emiterea celei din
urma publica]ii a soma]iei de uzucapiune.

Dosar nr. 5651/285/2014 din 06.02.2015 soma]ie. Se aduce
la cuno[tin]` public` solicitarea reclamantei Albu Luca de
a se constata dob~ndirea dreptului de proprietate asupra
suprafe]ei de 1300 mp teren situat` \n intravilanul comunei
Sucevi]a, la locul numit “Voievodeasa” ce a fost format` din
parcela pf 437/2 din CF 438 Sucevi]a. Orice persoan` intere-
sat` este somat` s` formuleze opozi]ie la Judec`toria
R`d`u]i. |n caz contrar \n termen de 6 ([ase) luni de la
emiterea prezentei se va trece la judecarea cererii.

România, Judec`toria Turda. Soma]ie din data de 26.01.2015.
Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` reclamantul Hisem
Danila, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Romulus Vuia,
nr. 85, jud. Cluj, cu domiciliul procesual ales la sediul
Cojan&Cojan SCA din Mun.Turda, P]a Republicii, nr. 14, jud.
Cluj, a introdus la Judec`toria Turda, în dosar civil nr.
4/328/2015, ac]iune prin care solicit` s` se constate c` numi-
tul Hisem Danila a dobândit, prin uzucapiune, imobilul nou
format prev`zut cu nr.Top nou 125/2, 126/1/2 în suprafa]` de
379mp, imobil situat administrativ în com.Bai[oara, nr. 68,
jud. Cluj, cu îndeplinirea conditiilor prev`zute de dispozi]iile
art. 1051 Noul Cod de Procedur` Civil`. Persoanele interesate
pot s` fac` opozi]ie la Judec`toria Turda, potrivit dispozi]iilor
art.1051 Noul Cod Procedur` civil`, în caz contrar în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii se va trece
la judecarea cererii. Prezenta comunicare a fost emis` în
baza încheierii civile nr. 267/2015 pronun]at` la data de
26.01.2015 în dosarul civil nr. 4/328/2015.

România, Judec`toria Turda. Soma]ie din data de 12.02.2015.
Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` reclamanta Roman
Lucia, domiciliat` în sat Vii[oara, comuna Vii[oara, nr.1264,
jud.Cluj, a introdus la Judec`toria Turda, în dosar civil nr.
3/328/2015, cerere de chemare în judecat` prin care solicit`
s` se constate, în contradictoriu cu pârâ]ii Dragota Emil,
Sebeni Cornel, Sebeni Aurel, Morda Dorina, Moldovan Cor-
nel, Trifa Ioan [i Trifa Maria, c` printr-o posesie pa[nic`, pub-
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lic` [i nume de proprietar, exercitat` asupra imobilului sit-
uat în com.Vii[oara, sat Vii[oara, nr. 1264, jud. Cluj, identifi-
cat cu nr.Top nou 73/1 cu destina]ia de teren intravilan în
suprafa]` de 731mp pentru o perioad` de mai bine de 20 de
ani de la decesul proprietarei acestuia [i anume Vescan
Maria, numitul Muresan Pavel, în prezent decedat, a dobân-
dit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilu-
lui [i s` se dispun` intabularea dreptului de proprietate
asupra imobilului prev`zut cu nr. Top nou 73/1 cu destina]ia
de teren intravilan în suprafa]` de 731mp, în favoarea numi-
tului Muresan Pavel, ca bun propriu cu titlu de drept uzu-
capiune (petitul 2 [i 3 al cererii de chemare în judecat`), cu
îndeplinirea condi]iilor prev`zute de dispozi]iile art. 1051
Noul Cod de Procedur` Civil`. Persoanele interesate pot s`
fac` opozi]ie la Judec`toria Turda, potrivit dispozi]iilor
art.1051 Noul Cod Procedur` civil`, în caz contrar în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii se va trece
la judecarea cererii. Prezenta comunicare a fost emis` în
baza încheierii civile nr. 213/2015 pronun]at` la data de
22.01.2015 în dosarul civil nr. 3/328/2015.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Fiabil SA înmatriculat` la
Oficiul Registrului Comer]ului sub nr. J40/1010/1991, RO
332506, convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor, la sediul din Calea Doroban]ilor nr.124 ap.2, sector 1 Bu-
cure[ti pentru data de 30.03.2015 ora 14, cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Analiza [i supunerea spre aprobare a
situa]iilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate
de Consiliul de Administra]ie [i Comisia de cenzori pe anul
2014; 2. Aprobarea pl`]ii unor dividende din profitul nerepar-
tizat; 3. Stabilirea renumera]iei administratorilor [i cenzo-
rilor; 4. Pronun]area asupra gestiunii Consiliului de
Administra]ie [i a directorilor; 5. Stabilirea bugetului de ven-
ituri [i cheltuieli [i a programului de activitate pentru ex-
erci]iul financiar 2015; 6. Diverse. În cazul neîmplinirii
cvorumului, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se
convoac` pe data de 31.03.2015 la aceea[i or` [i în acela[i
loc.

Convocare. În temeiul art.111 din Legea nr.31/1990, R cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Consiliul de Admin-
istra]ie al: Societate Apartamentul SA, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor, în ziua de 07.04.2015 orele
09.30, la sediul social al societ`]ii situat în Mun.Pite[ti,
Str.Depozitelor, nr.39bis, Jud.Arge[, pentru to]i ac]ionarii ex-
isten]i [i înregistra]i în registrul SC Depozitarul Central SA
Bucure[ti, la sfâr[itul zilei de 25.03.2015, ce reprezint` data
de referin]`, data la care doar persoanele care sunt ac]ionari

la aceasta dat`, au dreptul de a participa [i de a vota în
cadrul adun`rii generale, conform Art.5 alin.(7) din Regula-
mentul C.N.V.M nr.6/2009. În caz de neîndeplinire a cvoru-
mului stabilit prin statut, cea de-a doua adunare va avea loc
în ziua de 08.04.2015, în acela[i loc, la aceea[i or` [i cu
aceea[i ordine de zi. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Or-
dinare: 1.Discutarea [i aprobarea Situa]iilor financiare an-
uale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de
Administra]ie, auditorul financiar, aferente exerci]iului fi-
nanciar încheiat la 31.12.2014. 2.Aprobarea repartiz`rii prof-
itului net pe anul 2014, conform propunerii Consiliului de
Administra]ie. 3. Desc`rcarea de gestiune a membrilor Con-
siliului de Administra]ie. 4. Analiza modului de îndeplinire
a criteriilor de performan]` pentru exerci]iul financiar 2014,
stabilite prin contractul de mandat. 5. Prezentarea, dis-
cutarea [i aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli pen-
tru anul 2015. 6. Aprobarea programului de investi]ii [i
repara]ii pentru anul 2015, din surse proprii. 7.Stabilirea cri-
teriilor de performan]` ce vor fi realizate prin contractul de
mandat pentru exerci]iul financiar 2015. 8. Prelungirea over-
draft-ului în sum` de 350.000 lei contractat de la B.C.R SA pe
o noua perioad` de 360 zile în scopul finan]`rii activit`]ii
curente, cu urm`toarele garan]ii: a)Ipotec` de rang 1 [i 2
asupra imobil compus din teren în suprafa]` de 1.665 m.p.
[i construc]ia (C1) amplasat` pe acest  teren, situat în Local-
itatea Pite[ti, str.Depozitelor, nr.38, Jud.Arge[, proprietatea
Societ`]ii Apartamentul SA, înscris în CF. Nr.85465 a
localit`]ii Pite[ti la nr.cadastral 85465; 85465-C1. b)Ipotec`
mobiliar` de rang 1 asupra soldului creditor al conturilor
curente /subconturilor deschise la B.C.R. c) Cesiunea tuturor
drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate
pentru asigurarea bunurilor aduse în garan]ie. Semnarea
documentelor contractuale se va face de c`tre d-ul.Cantu
Ion, în calitate de Pre[edinte “CA” [i director general al So-
ciet`]ii Apartamentul SA. 9.Fixarea indemniza]iilor lunare
a membrilor Consiliului de Administra]ie valabile cu
01.04.2015, stabilite prin Actul Constitutiv la nivelul a dou`
salarii medii brute pe societate realizate în exercitiul 2014,
pentru fiecare membru “CA. 10.Alegerea secretarului de
sedin]e “A.G.A” [i “CA”, fixarea indemniza]iei acestuia în-
cepând cu 01.04.2015. 11.Aprobarea datei de 28.04.2015, ca
data de înregistrare a ac]ionarilor [i a datei de 27.04.2015 ca
ex-date. 12.Mandatarea reprezentantului societ`]ii d-
ul.Cantu Ion, care s` semneze hot`rârea A.G.OA. [i a d-
nei.Hotu Roxana care s` întreprind` toate demersurile de
înregistrare [i publicitate a hot`rârii adoptate c`tre Oficiul
Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Jud.Arge[ [i
alte Institu]ii abilitate prin lege. Ac]ionarii reprezentând in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social, au
dreptul în termen de 15 zile de la data public`rii convoc`rii

s` propun` introducerea de puncte pe ordinea de zi a
adun`rii generale [i s` prezinte cel târziu cu o zi lucr`toare
înainte de data adun`rii, proiectele de hot`râre aferente
noilor puncte. Aceste drepturi se pot exercita numai în scris
la sediul societ`]ii, sau transmise prin servicii de curierat
sau po[t`. Orice ac]ionar are dreptul s` adreseze societ`]ii
întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rii
pân` la data de 07.04.2015. Documentele referitoare la prob-
lemele incluse pe ordinea de zi propuse spre aprobare,
buletinele de vot prin coresponden]`, procurile speciale,
proiectele de hot`râri pot fi consultate [i/sau procurate de
la sediul societ`]ii, începând cu data de 27.02.2015 (soci-
etatea nu are pagina de web proprie). Ac]ionarii se vor
putea prezenta personal sau î[i pot numi un reprezentant la
adunarea general`, sau vor putea vota prin coresponden]`.
Reprezentarea ac]ionarilor se poate face [i prin alte per-
soane decât ac]ionarii, cu excep]ia administratorului, pe
baz` de procuri speciale, care se vor depune în original la
sediul societ`]ii pân` la data de 03.04.2015. În acela[i ter-
men buletinele de vot prin coresponden]` completate [i
semnate de ac]ionar se vor depune la sediul societ`]ii per-
sonal sau prin po[t` recomandat cu confirmare de primire
pe care s` fie trecut` adresa ac]ionarului (expeditor). In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul societ`]ii sau
la telefon: 0248.632677. Prezentul convocator se va publica
în presa [i în M.O. al României partea a-IV-a în conformitate
cu prevederile legale.

Hot`rârea Adun`rii Generale Extraordinare A Ac]ionarilor
SC Turn`toria Central` Orion SA Nr. 1/19.02.2015. Ca urmare
a convoc`rii efectuate, de administratorul judiciar Andrei
Ioan IPURL, publicat` în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr.
241/14.01.2015 [i ziarul Jurnalul Na]ional din data de
13.02.2015, ast`zi 19.02.2015, ora 15.00, la sediul SC Turn`toria
Central` Orion SA, din Câmpina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.
29, Jude]ul Prahova, în temeiul dispozi]iilor Legii nr. 151/2014
[i Legii nr. 31/1990, republicat`, s-a întrunit legal [i statutar
la prima convocare, fiind prezen]i ac]ionari reprezentând
92,8959% din capitalul social, Adunarea General` Extraordi-
nar̀  a Ac]ionarilor a SC Turn`toria Central` Orion SA Fiind în-
deplinite condi]iile legale de cvorum privind valabilitatea
deliber`rilor, conform ordinii de zi aprobate, cu unanimitate
de voturi, ac]ion`rii prezen]i au hot`rât urm`toarele: Art. 1.
Aprob` efectuarea de c`tre societate a demersurilor legale
necesare în vederea admiterii la tranzac]ionare a ac]iunilor
emise de c`tre societate în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare (ATS) administrat de SIBEX Sibiu . Art. 2.

Aprob` împuternicirea d-nei Vasiliu [tefana s` efectueze
toate procedurile [i formalit`]ile prev`zute de lege pentru
ducerea la îndeplinire a hot`rârii AGEA, s` depun` [i s` preia
acte [i s` semneze în acest scop în numele Societ`]ii, în
rela]iile cu Registrul Comer]ului, ASF, BVB, precum [i alte
entit`]i publice sau private. Mandatarul sus men]ionat va
putea delega puterile acordate conform celor de mai sus,
oric`rei persoane dup` cum consider` necesar. Art. 3.
Aprob` stabilirea datei de 10.03.2015 ca dat` de înregistrare
pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârilor adoptate de prezen]a adunare general`
extraordinar` a ac]ionarilor. Aprobarea datei de 09.03.2015
ca dat` “ex date”, respectiv dat` anterioar` datei de înreg-
istrare la care instrumentele financiare obiect al hot`rîrilor
organelor societare se tranzac]ioneaz` f`r` drepturile care
deriv` din hot`râre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit
f) din Regulamentrul nr.6/2009 privind exercitarea anumi-
tor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale
ale societ`]ilor comerciale, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Drept pentru care ast`zi, 19.02. 2015 s-a încheiat
prezen]a Hot`râre a Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor SC Turn`toria Central` Orion SA, într-un num`r
de trei exemplare.

LICITA}II
Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i organizeaz` licita]ie public`
deschis` în data 19.03.2015, ora 10.00 pentru concesionare
teren ptr construire locuin]e tineri situat în T 72, sat.
Ciurbe[ti (104 loturi). Caietul de sarcini poate fi ob]inut de
la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul Prim`riei comunei
Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de sarcini: 50 lei. Data
limit` pentru depunerea ofertelor: 18.03.2015, ora 14.00.

Comuna Miroslava, jude]ul Ia[i organizeaz` licita]ie public`
deschis` în data: 20.03.2015, ora 10.00 pentru concesionare
teren pentru locuin]e tineri situat în T 74, sat. Corne[ti (10 lo-
turi); T 75, sat. Corne[ti (46 loturi). Caietul de sarcini poate fi
ob]inut de la Biroul Achizi]ii Publice din cadrul Prim`riei co-
munei Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de sarcini: 50 lei.
Data limit` pentru depunerea ofertelor: 18.03.2015, ora
14.00.

SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` proprietate imobil-
iar` de tip spatiu comercial av~nd o suprafa]` construit` de
102,61 mp situat` în Plopeni, bld. Independen]ei, nr. 4A, bl.



anun}uri

D20, jude] Prahova [i cota de 11,21% din p`r]ile de uz comun,
la pre]ul de 88.023 lei. Cota de teren indiviz` aferent` con-
struc]iei \n suprafa]` de 24,64 mp este proprietate de stat.
Licita]ia va avea loc în 03.03.2015, ora 14:00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în
ziua de 10.03.2015, 17.03.2015, 24.03.2015 aceea[i or`, în
acela[i loc.

SC Tehnotrade SRL - societate \n faliment, cu sediul \n Rm.
V~lcea, str. Daniil Ionescu nr 32, jud V~lcea, prin lichidator
judiciar Evilex IPURL, cu sediul \n Rm. V~lcea str. G-ral
Magheru nr. 14, bl S3, sc. G, ap. 2, parter, jud. V~lcea, anun]`
scoaterea la v~nzare, prin selec]ie de oferte, \ncep~nd cu
data de 26.02.2015, a urm`torului imobil: Teren \n suprafa]`
de 2378 mp, amplasat \n incinta Bucharest West Logistic Park
(autostrada Bucure[ti-Pite[ti) din com. Dragomire[ti, jude]ul
Ilfov, la pre]ul de 383.200 lei, reprezent~nd 80% din pre]ul
de evaluare. Persoanele interesate pot depune oferte de
cump`rare, urm~nd ca, creditorul care de]ine garan]ii reale
(ipoteci) asupra bunului solicitat s` selecteze oferta cea mai
avantajoas`. Cu ofertantul selectat se va \ncheia un precon-
tract de v~nzare cump`rare, ocazie cu care se va achita
garan]ia de participare de 10% din pre]ul selectat \n contul
RO11 BRMA 0999 1000 4311 3392 deschis la Banca
Rom~neasc` Suc. Rm. V~lcea, beneficiar SC Tehnotrade SRL.
Oferta selectat` de banc` va fi supus`, timp de 30 zile, unui
anunt de supraofertare. Eventualul supraofertant va achita
garan]ia prezentat` mai sus. Pentru oferte egale, primul
ofertant are un drept de preem]iune. Pentru vizionare,
rela]ii la telefon 0723.248.531.

Prim`ria Municipiului Piatra Neam]. Anun]` organizarea
licita]iei publice deschise în vederea: Vânz`rii bunului imo-
bil – terenul intravilan, proprietatea privat` a municipiului
Piatra Neam], în suprafa]` de 404 mp, 77 mp, 59 mp [i 152
mp, proprietate privat`,  situat în str. Izvoare fn (cartier
Speran]a) Pre]ul de pornire la licita]ie este de 58.266 lei con-
form HCL nr. 8 din 29.01.2015; Licita]ia  va avea loc în data
de 20 martie 2015, ora 14:00, la sala de [edin]e a Prim`riei
municipiului Piatra Neam], cu sediul în str. {tefan cel Mare
nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac pân` la data
de 19 martie 2015, ora 16,30. inclusiv, la Prim`ria municipiu-
lui Piatra Neam], str. [tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii
cu Publicul, Ghi[eul Serviciului Patrimoniu, Autoriz`ri [i
Transport zilnic între orele 8:00 – 16:30, unde se poate
achizi]iona [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare
la telefon 218991, interior 122, zilnic între orele 8:00 – 16:30.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judi-
ciar al SC Eurodo Maxim SRL desemnat prin Sentin]a Civil`
nr. 1594 din data de 12.02.2014, pronun]at` \n Dosar nr.
20704/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a
VII a Civil`, anun]` scoaterea la v~nzare a bunului imobil
aflat \n proprietatea SC Eurodo Maxim SRL const~nd \n teren
intravilan av~nd suprafa]a de 600mp, situat \n loc. Eforie
Sud, str. Tranilvaniei, jud. Constan]a, \n valoare total` de
40.013 euro exclusiv TVA, identificat [i inventariat conform
raportului de evaluare aprobat \n prezenta cauz` [i a pub-
lica]iei de v~nzare \ntocmit` cu aceast` ocazie. V~nzare a
bunului imobil apar]in~nd societ`]ii falite se va organiza \n
data de 03.03.2015 ora 15:00 prin licita]ie public` cu strigare.
|n cazul \n care bunul nu se va vinde la primul termen de
licita]ie, se vor organiza \nc` 4 (patru) licita]ii s`pt`m~nale,
\n data de 10.03.2015, 17.03.2015, 24.03.2015 [i 31.03.2015 la
aceea[i or` [i \n acelea[i condi]ii. |n cazul \n care bunul nu se
va vinde nici \n cursul acestor [edin]elor de licita]ie, se vor
organiza licita]ii s`pt`m~nale, \n fiecare zi de mar]i, la
aceea[i or` [i \n acelea[i condi]ii. Locul de desf`[urare a
licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl. J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde
se vor depune documentele de \nscriere la licita]ie men]ion-
ate \n caietul de sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de \nscriere la licita]ie precum [i modul de organi-
zare a acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd. Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 021.227.28.81

Partium Insolvency IPURL numit lichidator în dosarul nr.
11815/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC E.M.C. SRL, J05/488/2006, CUI: 18457480
scoate la vânzare prin licita]ie public` aparat de produc]ie
ghea]` carbonic` la pre] de pornire 7.600,00 RON + TVA.
Persoanele interesate trebuie s` achizi]ioneze un caiet de
sarcini privind bunurile scoase la licita]ie, contra sumei de
50 RON +TVA, ce cuprinde regulamentul de vânzare. Licitan-
tul va depune la sediul lichidatorului judiciar o cerere de par-
ticipare la licita]ie cu cel pu]in 24 ore înainte de termenul
licita]iei stabilit prin anun]ul public. Licita]ia va avea loc în
data de 04.03.2015 ora 11:00 la adresa din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va relua în
data de 11.03.2015, 18.03.2015, 25.03.2015, respectiv
01.04.2015 la aceea[i or` [i adres`. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine de la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662.

SC Livius SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu sediul
în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vân-
zare prin licita]ie, în bloc, stoc piese auto la pre]ul de
14.282,73 lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine în data de
02.03.2015 ora 13:00, la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar
în cazul în care bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia se va
]ine în data de 04.03.2015, 06.03.2015, 09.03.2015, 11.03.2015,
13.03.2015, 16.03.2015, 18.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015, la
aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i
condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0761132931
/0723357858; www.andreiioan.ro. 

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploie[ti,
Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, scoate la vân-
zare prin licita]ie public` urm`toarele bunuri ce apar]in deb-
itoarei SC Universalmontaj Darzeu SRL, dup` cum urmeaz`:
Sediu Administrativ N`vodari Corp A - 36.000 lei; Sediu Ad-
ministrativ N`vodari Corp B -88.000 lei; Gard împrejmuire
sediu N`vodari G 02 - 8.200 lei; Combin` frigorific`
Whirpool- 151,20 lei; Combin` frigorific` Arctic - 129,20 lei;
Combin` frigorific` Zanussi-168,40 lei; L`zi frigorifice-136 lei;
Aer condi]ionat Nordstar-116 lei; Mas`-28,80 lei; Rafturi-
20,80 lei; Sp`l`tor cu dou` cuve-243,60 lei; Mas` inox-138,80
lei; Scaune cu sp`tar-7,20 lei; Ansamblu cuptor+ hot`-
2.421,20 lei; Chiuvet` inox-37,60 lei; Taburete-10,40 lei;
Aragaz Zanussi-86,40 lei; Central` termic` Wiessman +
Cazan Vitocell 100 L-730 lei; Canistr` 20 L-20,40 lei; Dulap
metalic-28,80 lei; Ma[in` de sp`lat Bosch (nefunc]ional`,
dezmembrat`)-10 lei; Copiator xerox C128-747,60 lei; Receiver
cablu-5,60 lei; Dvd (nefuctional)-1,60 lei; Adaptor WIFI voda-
fone-5,60 lei; Copiator Canon K860-18,80 lei; Scaune birou-
33,20 lei; Etajer` documente (3 corpuri)-54 lei; Birouri-17,60
lei; Extensie birou-11,20 lei; Interfon-11,20 lei; Paturi-14,40 lei;
Saltele-15,20 lei; Noptiere-16,80 lei; Mas` TV-11,60 lei; Tv
Hyundai-18 lei; Tv Kenstar-18 lei; Tv Samsung-18 lei; Central`
termic` Wiessman+ cazan Vitocell 100 L-730 lei; Combin`
frigorific` Arctic-129,20 lei; Mobilier buc`t`rie -163,20 lei; Chi-
uvet`-37,60 lei; Aragaz-86,40 lei; Hot`-25,60 lei; Mas`
buc`t`rie-212,80 lei; Scaune tapi]ate-22,40 lei; Paturi-14,40
lei; Dulap dou` u[i-43,20 lei; Noptier`-16,80 lei; Mas` Tv-
11,60 lei; TV Kenstar-18 lei; TV Sharp-18 lei; TV Philips-18 lei;
TV Panasonic-18 lei; TV Panasonic plasm`-130,80 lei; Receiver
cablu-5,60 lei; DVD-4,40 lei; Video-2,80 lei; Taburete -10,40
lei; Birou directorial -63,60 lei; Extensie birou-30,40 lei; Fo-
toliu-79,60 lei; Scaune birou-165,20 lei; Scaune tapi]ate-23,60
lei; Mas` -212,80 lei; Bibliotec` (3 corpuri)-269,60 lei; Tele-
fon fix Panasonic-3,60 lei; Telefon fix Philips-2,40 lei; Inter-
fon-4,40 lei; Sta]ie Motorola-54 lei; Aer condi]ionat-116 lei;
Pian concert cu coad` scurt` Wendl & Lunger-12.531,20 lei;
Set canapele Royal 3-1-1-1.330 lei; Set canapele Royal 3-1-1-
1.330 lei; Set canapele Royal 3-2-1-1.350 lei; Mas` sticl`-40 lei;
Covoare persane -145,20 lei; Covoare persane ovale -40,40
lei; Pat dublu -42 lei; Saltea California-128,40 lei; Dulap 3 u[i-
117,60 lei; Renault Master DCI 90 2.5 PH-41-UMD-11.859,20
lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 2003-
10.089,20 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri
2003-10.089,20 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1
locuri 2003-10.089,20 lei; Vola Kaelble-20.709,20 lei; Pian
Wendl & Lung cu coad` scurt`- 12.531,20 lei; Telemac 12,5 to
-12.744 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400 diesel, serie
U1950406244 - 2.494 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400
diesel, serie U1950406267- 2.494 lei; Container metalic 6x2,
placat` la interior cu osb -1.458 lei; Barac` metalic` 6x3, pla-
cat` la interior cu osb -1.620 lei; Container metalic 4x2 -1.260
lei; Rezervor multitanc 750 l cu pomp` din tabl` dublu de-
capat`- 599,20 lei; Polizor cu band` Grit A[ Gi 75, serie
9020100403- 946,80 lei; P`lan 1,5 to - 30,80 lei; Ma[in` de
g`urit cu stand magnetic RUKO RS40E, serie 400925-763,20
lei; Ma[in` în[urubat Rodcraft 2469 6,3 bari-255,60 lei;
Ma[in` în[urubat Rodcraft 2585 6,3 bari-622,80 lei; Trifor
Deltafor WPH 16, 1,6 to A 3125 - 144 lei; Trifor Deltafor WPH
16, 1,6 to A 3125 -144 lei; Butelie gaz -20 lei; Scar` aluminiu 3
elemente 9 m - 64,80 lei; Surs` sudur` Invertec V 275S -
132,80 lei; Opritor foc - 4 lei; Masca de gaz cu furtun 10 m -
48 lei; Canistr` 10 l - 4,40 lei; P`lan tip Yale - 82,80 lei; Sediu
managerial situat în Comuna Drajna, Sat Drajna de Sus,
Jude]ul Prahova - 84.303 lei; Vestiar, sp`l`torie 2007- 37.600
lei; Atelier Tâmpl`rie, birou 2007- 29.240 lei; Atelier mecanic
2 2007- 107.480 lei. Licita]iile se vor organiza în data de
04.03.2015 ora 15:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramat` pentru data de
06.03.2015, 09.03.2015, 11.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015,
18.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015, 25.03.2015, la aceea[i or`
[i aceea[i adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de par-
ticipare se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Tele-
fon /fax: 0244597808; mobil: 0761132931 /0723357858;
www.andreiioan.ro.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Dosarele executare nr. E – 95. Nr. CCM/2260/23.02.2015.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015
luna martie ziua 16. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur̀  fiscal ,̀ re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 16 luna martie anul 2015 ora 10.00, în
localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26, se vor vinde prin
vânzare la licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate
a debitorului SC Elgeo Company SRL Iasi, cu domiciliul fiscal

în localitatea Ia[i, str. Prof. Borcea nr. 8, jude]ul Ia[i, cod de
identificare fiscal` 20547844: 1. complex de active compus
din: - teren incint` în suprafa]` de 11.179 mp situat în locali-
tatea Hârl`u, jude]ul Ia[i, strada G`rii; - cl`dirile C1 – C5 com-
puse din: C1 – Magazie metalic` cu suprafa]a de 666,27 mp,
C2 – Platform` cram` subteran` cu suprafa]a de 305,44 mp,
C3 – Grup sanitar cu suprafa]a de 45,21 mp, C4 – Hal` pro-
duc]ie [i administra]ie cu suprafa]a de 1647,96 mp [i C5 –
Ramp` cu suprafa]a de 42,53 mp; - pre] de pornire licita]ie
744.940 lei (exclusiv TVA); Bunurile imobile mai sus men]ion-
ate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: 1) Garanti
Bank SA – Sucursala Ia[i, Contract de ipotec` imobiliar` nr.
4598/23.11.2012; 2) A.N.A.F - D.G.R.F.P. Ia[i, A.J.F.P. Ia[i, str. Anas-
tasie Panu nr. 26, P.V.S. 10358/22.07.2014; 3) SC Levent Com-
pany SRL Ia[i, strada S`r`rie nr. 53, jude]ul Ia[i, Hot`râre
judec`toreasc` – încheiere în dosar nr. 1056/239/2014; 4) SC
Panimon SA One[ti, strada M`r`[e[ti nr. 19, jude]ul Bac`u,
Ordonan]a nr. 2060 din 31.07.2014. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pen-
tru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt in-
vita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul
vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte 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 (în contul RO54 TREZ 4065 067X
XX01 9752 deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i beneficiar
A.J.F.P. Ia[i cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de
na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înreg-
istrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru per-
soanele 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, declara]ie pe proprie r`spundere
autentificat` prin notariat, din care s` rezulte c` au fost re-
spectate prevederile art. 157 pct. 3 din HG nr. 1050/2004, pen-
tru aprobarea normelor metodologice a OG 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, în sensul c` „deb-
itorul nu va licita nici personal, nici prin persoan` interpus`”,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin] ,̀ în conformitate cu prevederile art. 172 -173
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 10 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon
num`rul 0232.213332 interior 1701. Data afi[`rii: 26.02.2015.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judi-
ciar al SC Sigma Invest Estate SRL desemnat prin Sentin]a
Civil` nr. 1908 din data de 21.02.2014, pronun]at` în Dosar nr.
24865/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a
VII a Civil`, anun]` scoaterea la vânzare a bunului imobil
aflat în proprietatea SC Sigma Invest Estate SRL constând în
teren intravilan având suprafa]a de 802,43 mp, [i construc]ie
edificat` pe acesta compus` din 4 camere, bucararie [i baie,
construit` din c`r`mid`, acoperit` cu ]igl`, având suprafara
construit` la sol de 103,575 mp [i o anex` gospod`reasc`
compus` din garaj, magazie, camer`, c`mar` [i buc`t`rie
având suprafa]a construit` la sol de 17,398 mp situate în loc.
Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr.70, jud. Gorj, în valoare
total` de 130.000 euro exclusiv TVA, identificate [i inven-
tariate conform raportului de evaluare aprobat în prezen]a
cauza [i a publica]iei de vânzare întocmit` cu aceast` ocazie.
Prima vânzare a bunului imobil apar]inând societ`]ii falite
se va organiza în data de 04.03.2015 ora 15:00 prin licita]ie
public` cu strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la
primul termen de licita]ie, se vor organiza înc` 3 (trei) licita]ii
s`pt`mânale, în data de 11.03.2015, 18.03.2015, [i în data de
25.03.2015 la aceea[i or` [i în acelea[i condi]ii. Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3, unde se vor depune documentele de înscriere la
licita]ie men]ionate în caietul de sarcini, cel târziu pân` în
preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor,
pre]ul acestora, condi]iile de înscriere la licita]ie precum [i
modul de organizare a acestora se pot ob]ine din caietul de
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei pentru fiecare bun imo-
bil. Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pen-
tru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la tel. 021.227.28.81.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u.
Num`r de înregistrare ca operator de date cu caracter per-
sonal 759. Nr. 253220 din 23.02.2015. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u face

cunoscut c` în ziua de 12, luna martie, anul 2015, orele 12.00,
în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, camera nr.
29 se va vinde prin licita]ie (termen I) urm`torul bun imobil,
proprietate a debitorului SC Sondrio Impex SRL, cu domicil-
iul fiscal în localitatea Bac`u, strada Luminii, nr. 3, bl. 3, sc. B,
ap. 3, cod de identificare fiscal` 15557663: - extindere aparta-
ment sediu firm`, cu suprafa]a construit` de 8.16 mp, situat
în localitatea Bac`u str. Luminii, nr. 3, parter, bl. 3, sc. B, ap. 3,
pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei  21.983 lei (exclusiv
TVA*); - terenul aferent construc]iei este concesionat de la
Consiliul Local al municipiului Bac`u. *cota de tax` pe val-
oare ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor imobile este 24%
în conformitate cu prevederile art. 128 alin (3) lit b din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare
[i pct. 4 alin (3) din normele metodologice de aplicare a Titlu-
lui VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului
nr. 44/2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile mai
sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori,
Sarcini: Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u
strada Dumbrava Ro[ie nr. 1-3, proces-verbal de sechestru nr.
146233/07.02.2013 - Încheiere O.C.P.I Bac`u nr. 6748/19.02.2013.
lnvit`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 vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare, respectiv 11 martie 2015, orele
16:30, oferte 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]ion-
alitate român`, copie de pe 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 sta-
bilit` 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 con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0234/51.00.03, interior 254. Data afi[`rii: 23.02.2015.

Anun] licita]ie public` Boxe-Pia]a Petro[ani. Consiliul Local
al Municipiului Petro[ani, Serviciul Public Administra]ia
Pie]elor Petro[ani reorganizeaz` în data de 04.03.2015:
licita]ie deschis` cu strigare pentru închirierea a 16 boxe, în
suprafa]` de 7,35 mp /box`, situate la parterul halei din Pia]a
agroalimentar` Petro[ani. Boxele care fac obiectul licita]iei
sunt: -boxele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pe partea
dreapt` -boxele nr. 22, 23 pe partea stâng`. În boxele prezen-
tate mai sus se pot comercializa produse agroalimentare.
La licita]ie pot participa produc`tori particulari, agen]i eco-
nomici ce au ca obiect de activitate comercializarea pro-
duselor agroalimentare. Taxa de participare la licita]ie este
de 10 lei. Caietele de sarcini pot fi procurate, începând cu
data de 26.02.2015, între orele 09:00–15:00, pân` cel târziu
la data de 03.03.2015, ora 15:00, la sediul din str. Nicolae
B`lcescu, nr. 10, în sum` de 50 lei. Garan]ia pentru partici-
pare la licita]ie este de 10% din valoarea de pornire a chiriei
anuale. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru boxa licitat` este
de 450 lei /lun`. Pentru participarea la licita]ie, ofertan]ii
vor depune la sediul Serviciului Public Administra]ia Pie]elor
Petro[ani, str.Nicolae B`lcescu, nr.10, pân` la data de
03.03.2015, ora 15:00, documentele necesare înscrierii la
licita]ie prev`zute în caietul de sarcini. [ef Serviciu, Serviciul
Public Administra]ia Pie]elor Cre]u Marcel Sorin

PIERDERI
Pierdut legitima]ie de senator - tip card, nr. 67, pe numele
Voinea Florea. O declar nul`.

Declar c` am pierdut legitima]ia R.A.T.B. pe numele Gu]u
Florica.

SC Top Glass Factory SRL C.U.I. RO 30208993, J40/5665/2012,
sediu Bucure[ti, strada Dr. Constantin Istrati nr.10, sector 4,
declar` pierdut bilan] contabil anual 31 decembrie 2013 în-
registrat sub num`rul 12294/14.03.2014 de Administra]ia Fi-
nanciar` Sector 4 Bucure[ti.

P.F.A. Mitrea Stefan- Lucian cu sediul profesional în ora[ Pan-
telimon, {os. Cernica nr. 75-4, Tarlaua 75, Parcela 762/10, jud.
Ilfov, cu F23/815/2013, C.U.I. 32328864, pierdut certificat de
înregistrare [i certificate constatatoare pentru sediul profe-
sional [i pentru ter]i. Le declar nule.

P.F.A. B`nic` Andreea cu sediul profesional în Eforie Nord,
Str. Mihail Sadoveanu nr. 21, jud. Constan]a, cu
F13/1733/09.08.2011, C.U.I. 28976361, pierdut certificat de în-
registrare [i certificate constatatoare pentru sediul profe-
sional [i la ter]i, sub nr. 45703/08.08.2011. Le declar nule.
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