
ANUNŢURI

OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează buldoexcavatorist cu 
experienţă şi instalatori apă-canal. Tel.: 0733.973.007.

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani orga-
nizează în perioada 23-25.06.2015 concurs pentru 
ocuparea postului de paznic, studii medii, vechime 
minimă în specialitatea postului 2 ani. Organizarea şi 
desfăşurarea postului are loc la sediul Colegiului 
Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani, str. 1 Decem-
brie 1918, nr.7, după următorul calendar:-Selecţia 
dosarelor – 15.06.2015, ora 14; -Proba scrisă – 
23.06.2015, ora 11; -Interviu – 25.06.2015, ora 
12.Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 
perioada 2-12.06.2015 (de luni până joi între orele 
14-16 şi vineri între orele 12-14) la secretariatul Cole-
giului Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani, str. 1 
Decembrie 1918, nr.7, persoana de contact Toth 
Adriana, secretar, telefon 0254.541574.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul 
în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60, 
judeţul Prahova, organizează concurs/examen prin 
recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui 
post de personal contractual, respectiv, muncitor 
calificat IV-I (fochist). Candidaţii trebuie să fie absol-
venţi de şcoală de arte şi meserii/şcoală profesională 
având una din următoarele calificări profesionale: 
instalatii sanitare, termoventilatii si/sau instalatii 
electrice/ liceu având calificarea profesională de 
tehnician instalator pentru construcţii /şcoală postli-
ceală/şcoală de maiştri având calificarea profesională 
de maistru instalator în construcţii; - 3 ani vechime în 
muncă; - 2 ani vechime în specialitate în calificarea 
profesională corespunzătoare studiilor absolvite; - apt 
medical si psihologic; - autorizatie eliberata de ISCIR 
sau certificat de absolvire pentru activitatea de 
fochist; Cererile de înscriere a candidatilor si dosarele 
de concurs, în volum complet se depun la Inspec-
toratul Judeţean de Poliţie Prahova - Serviciul 
Resurse Umane, până la data de 09.06.2015 (inclusiv) 
– ora 14.00, iar concursul va avea loc după cum 
urmează: -Proba scrisă: 02.07.2015, începând cu ora 
10:00; -Interviul: 07.07.2015, începând cu ora 10:00. 
Persoana de contact: Radu Ionel, telefon 0244/302113 
sau int. 20113.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie, vacantă, de consilier IA, la 
Compartimentul Încasare, Constatare, Debitare şi 
Amenzi Persoane Fizice – Serviciul Impozite şi Taxe 
Locale – Direcţia Economică – Aparatul de speciali-
tate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipi-
ului Râmnicu Sărat în data de 30.06.2015, ora 10,00 
– proba scrisă. Condiţiile de participare, la concursul 
menţionat mai sus, sunt cele prevăzute în art.3 din 
H.G nr.286/2011, actualizată, precum şi cele specifice 

şi anume: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe economice, vechime în specialitatea 
studiilor minimum 7 ani. Aceste condiţii de partici-
pare la concurs se vor afişa la sediul Primăriei muni-
cipiului Râmnicu Sărat, precum şi pe site-ul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat www.primari-
ermsarat.ro. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 09 iunie 2015, inclusiv, ora 
16,30, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat şi la numărul 
de telefon 0238561946.

Anunţ Public de scoatere la concurs a postului vacant 
de Economist, gradul I: Institutul Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală organizează, în 
temeiul Legii nr. 53/200- Codul Muncii, republicată, a 
Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011 şi a Legii- cadru nr. 284/2010 privind sala-
rizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, 
Bucureşti, în perioada 18.06.2015-25.06.2015, 
concursul pentru ocuparea postului contractual de 
execuție, vacant, de Economist, gradul I, în cadrul 
Compartimentului de Achiziții Publice. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplin-
ească următoarele condiții: 1. Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată acreditate, de 
specialitate economică, absolvite cu diplomă de 
licență; 2. Perfecţionări, specializări: cursuri de 
perfecționare în domeniul studiilor de specialitate, 
certificat de expert achiziţii publice, certificat/ 
diplomă managementul instituțiilor; 3. Vechimea în 
muncă/ specialitate necesară: experiență minim 5 ani 
în domeniul achizițiilor publice; 4. Cunoştinţe de 
operare/ programare pe calculator: Microsoft Office, 
programe de speciaitate, SEAP. 5. Limbi străine: 
cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a cel 
puțin o limbă străină de circulaţie internaţională; 6. 
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de 
comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capac-
itate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii 
noi, putere de concentrare în condiţii de stres, capac-
itate de organizare, corectitudine, moralitate, amabil-
itate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de 
partenerii şi colaboratorii I.N.C.F.C., spirit de iniția-
tivă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate 
personală; Concursul se va desfășura la sediul Insti-
tutului Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea 
din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 219), după cum 
urmează: -Proba scrisă în data de 18.06.2015, ora 

14.00. -Interviul în data de 25.06.2015, ora 14.00. 
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediu 
și pe pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.cultura-
data.ro), până la data de 01.07.2015. Depunerea 
dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 11.06.2015, ora 14.00, la sediul Insti-
tutului Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti 
(în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă- etaj 2, camera 229), compartimentul 
Resurse Umane. Persoana de contact este dna. 
Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Anunţ Public de scoatere la concurs a postului 
vacant de Expert, gradul I: Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, 
în temeiul Legii nr. 53/200 -Codul Muncii, republi-
cată, a Regulamentului- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 şi a Legii- cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 
18.06.2015- 25.06.2015, concursul pentru ocuparea 
postulului vacant contractual, pe perioadă nedeter-
minată, de expert, gradul I, în cadrul Compartimen-
tului marketing, comunicare, PR și IT. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie să îndep-
linească următoarele condiții: 1. Studii de speciali-
tate: Studii superioare de lungă durată în științe 
economice și culturale. 2. Perfecţionări, specializări: 
Master în management și marketing cultural, expe-
riență internațională. 3. Vechimea în muncă/ special-
itate necesară: minim 3 ani. 4. Cunoştinţe de operare/ 
programare pe calculator: Microsoft Office, nivel 
avansat. 5. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel 
avansat (vorbit, citit, scris) cel puțin a unei limbi 
străine de circulaţie internaţională. 6. Abilităţi, cali-
tăţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, 
relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de 
analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere 
de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, 
ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabili-
tate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de part-
enerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, 
operativitate, perspicacitate, responsabilitate 
personală. 7. Cerinţe specifice: a) disponibilitate 
pentru lucru în program prelungit în anumite 
condiţii; b) disponibilitate pentru deplasări în interes 
de serviciu în ţară şi străinătate; c) cunoaşterea legis-
laţiei în domeniu. Concursul se va desfășura la sediul 
Institutului Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea 
din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 219), după 
cum urmează: -Proba scrisă în data de 18.06.2015, 
ora 11.00. -Interviul în data de 25.06.2015, ora 11.00. 
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediu 
și pe pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.cultura-
data.ro), până la data de 01.07.2015. Depunerea 
dosarelor în vederea înscrierii la concurs se real-
izează până la data de 11.06.2015, ora 14.00, la sediul 
Institutului Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea 
din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 229), compar-
timentul Resurse Umane. Persoana de contact este 
dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

PRESTĂRI SERVICII
Trufin Trans -Curierat România-Anglia şi retur. 
www.trufintrans.com, 0040746817682 (RO), 
00447809667334 (UK).

CITAȚII
Se citează Niță Valerică, la Judecătoria Rm. Vâlcea, 
în calitate de pârât, în dosar nr. 3098/288/2015, obiect 
contestație la executare, pentru termenul din 
18.06.2015. 

Nisipeanu I. Liviu, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Fârtățești, jud. Vâlcea, este citat la 
Judecătoria Bălcești, în dosarul nr. 1548/185/2014, 
pentru termenul din 11.06.2015

Toma Constantin cu domiciliul în sat Dancu, com. 
Holboca, bl. D1, sc. C, ap. 1, jud. Iași, în dosarul nr. 
1681/99/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi, cu 
termen de judecată în data de 29.10.2015 ora 09:00 
având ca obiect atragerea răspunderii materiale a 
administratorului statutar al debitorului S.C. Sahar 
S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 138 din 
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Neghina Roxana Mariana cetăţean român identificat 
cu C.I., seria MX, nr. 336168, domiciliat în Sat Dancu, 
Comuna Holboca, Bl. H2, Sc. B, Et. 4, Ap. 18, jud.Iaşi 
este chemat la Tribunalul Iaşi, din Iaşi str. Elena 
Doamna, Nr. 1A, jud. Iaşi, în data de 09.06.2015, ora 
9.00 în calitate de pârât pentru atragerea răspunderii 

patrimoniale conform Legii nr. 85/2006, în dosarul nr. 
8461/99/2013/a1.

Intreprindere Individuală Florea C. Angela- cu 
sediul în Iaşi, str. Basarabi nr. 5A, Bloc U1 BIS, sc. 
A, Parter, Ap. 3 jud. Iaşi şi punct de lucru în Iaşi, 
Piaţa Voievozilor-Olimp, reprezentată prin d-na 
Florea C. Angela - titular Întreprindere Individuală, 
(domiciliată în Iaşi, str. Basarabi nr. 5A, Bloc U1 
BIS, sc. A, parter, ap. 3) este citată în calitate de 
pârâtă, în dosarul nr. 30700/245/2014 având ca 
obiect pretenţii, în data de 05.06.2015, ora 08:30, la 
Judecătoria Iaşi, cu sediul în str. Anastasie Panu nr. 
25, Iaşi, Secţia Civilă, camera Sala 7, complet c33, 
reclamanta fiind S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în 
Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, jud. Iaşi. 

Intreprindere Individuală Zaharia G. Gabriel- cu 
sediul în Iaşi, Aleea Tudor Neculai nr. 19, bloc 945, 
sc. A, et. 7,ap. 30, jud. Iaşi şi punctul de lucru în Iaşi, 
Şos. Nicolina nr. 145, jud. Iaşi reprezentată prin dl. 
Zaharia Gabriel - titular Întreprindere Individuală 
este citată în calitate de pârâtă în dosarul nr. 
30710/245/2014 (curator fiind desemnat Av. Alexa 
Daniela Alice) având ca obiect pretenţii, în data de 
25.06.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul 
în str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, 
camera Sala 3, complet c10, reclamanta fiind S.C. 
Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională 
nr. 43, jud. Iaşi. 

Gheorghiescu Octavian - cu domiciliul în Iaşi, str. 
Amurgului nr. 8, bloc 258A, sc. B, AP. 18, jud. Iaşi 
este citat în calitate de pârât, în dosarul nr. 
9362/245/2015 (curator special fiind desemnat Av. 
Donea Liliana Aurelia) având ca obiect pretenţii, în 
data de 15.06.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu 
sediul în str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, 
camera Sala 4, complet c28, reclamanta fiind S.C. 
Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 
43, jud. Iaşi. 

S.C. Gold Strong Invest SRL - (denumire actuală 
Conconsult Invest SRL) - cu sediul în Iaşi, str. Vite-
jilor nr. 8, bloc SC 12, ET. 2, ap. 10, jud. Iaşi şi punct 
de lucru în Iaşi, Şos. Păcurari nr. 55, bloc 548, reprez-
entată prin dl. Popescu Gabriel Florin - în calitate de 
administrator, este citat în calitate de pârât în dosarul 
nr.42232/245/2014, având ca obiect pretenţii, în data 
de 15.06.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul 
în Str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, 
camera Sala 3, complet c21, reclamanta fiind S.C. 
Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 
43, jud. Iaşi.

DIVERSE
Extras sentinţa civilă nr. 173/2015 pronunţată în 
dosarul nr. 3784/265/2013 al Judecătoriei Năsăud. 
Admite acţiunea civilă (...) reclamantul Balog Alex-
andru fost căs Tivadar (...) în contradictoriu cu 
pârâtă Tivadar Iuliana (...). Stabileşte locuinţa 
minorei (...) la domiciliul reclamantului (...) Dispune 
exercitarea exclusiv de către reclamant a autorităţii 
părinteşti asupra minorei. Obligă pârâtă să plătească 
în favoarea minorei o pensie lunară de întreţinere (...) 
Obligă pârâtă să plătească reclamantului suma de 
1140, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în 
termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în 
şedinţa publică, azi 30 ianuarie 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 Urziceni. Anunț privind 
valorificarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație 
publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos 
pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Alexfer SRL Alexeni – 05 Iunie 2015 
ora 11.00: - Autoturism Dacia SD/KSDEK/Logan, cilindree 1461 cmc, combustibil 
motorină, 334661 km parcurși, an fabricație 2008 – preț pornire licitație 4350 lei; 2. 
Varlan Bican Florin Nicu Manasia – 08 Iunie 2015 ora 11.00: - Autovehicul special 
N1G Land Rover LN ECOOO2, cilindree 1951 cmc, combustibil motorină, 109600 km 
parcurși, an fabricație 2002 – preț pornire licitație 8200 lei; 3. SC Petrodin Flor SRL 
Ion Roată – 09 Iunie 2015 ora 11.00: - Autotractor Renault VI Premium 420 DCI, 
cilindree 11116 cmc, combustibil motorină, 652612 km parcurși, an fabricație 2001 
– preț pornire licitație 12550 lei; 4. SC Casidas SRL Dridu – 10 Iunie 2015 ora 11.00: 
- Autotractor Daf TE47XS, cilindree 12583 cmc, combustibil motorină, 550000 km 
parcurși, an fabricație 1999 – preț pornire licitație 13050 lei. Prețurile nu includ TVA. 
Pentru participarea la licitație ofertanții au obligația să depună în plic închis, cu cel 
puțin o zi înainte de licitație, următoarele documente: - oferta de cumpărare; - 
dovada depunerii taxei de participare la licitațtie – 10% din prețul de pornire al 
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; - pentru persoanele fizice străine, copie de 
pe pașaport; - licitatorii persoane fizice sau juridice au obligația să prezinte dovada 
emisă de creditorii bugetari că nu au obligații fiscale restante. Persoanele care iau 
parte la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea 
prin procură specială legalizată. Taxa de participare se plătește în lei de către fiecare 
ofertant la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925 și se consemnează la dispoziția 
organului de executare în contul indicat de acesta. Relații suplimentare la sediul 
Serviciului Fiscal Municipal Urziceni, str. Revoluției nr. 11A sau la telefon 
0243.254329, 0243.254330.

Ministerul Finantelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 16757/2015. Nr. 32494/25-05-
2015. S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri imobile: - teren extravilan arabil 
15.000 mp situat în comuna Măgurele, 
tarlaua 81, parcela A1236/9, nr. 
cadastral 20825, preț de pornire al 
licitației : 38.400 lei (exclusiv TVA), la 
sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș 
Vă l e n i i  d e  Mun t e  î n  d a t a  d e 
18.06.2015, ora 10.00. Anunțul nr. 
32494/25-05-2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244.283006, persoana de 
contact Neagu Cătălin. Data afișării: 
26.05.2015.



ANUNŢURI

SOMAȚII
În temeiul articolului 1052 alin.(1) Cod de procedură 
civilă și în baza dispozițiilor cuprinse în încheierea 
din data de 30 aprilie 2015, pronunțată în dosarul nr. 
13264/288/2014. Aducem la cunoștință că, prin 
cererea de chemare în judecată formulată de recla-
manții Ciobanu Gheorghe și Ciobanu Florica, ambii 
cu domiciliul procesual la Cabinet individual de 
avocat „Pătruț Claudiu Adrian” din municipiul Rm. 
Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 71, bl. S16, sc. D, ap. 8, 
județul Vâlcea, în contradictoriu cu pârâta Bălțatu 
Tudorița, reclamanții invocă dobândirea dreptului de 
proprietate prin Uzucapiune, asupra terenului în 
suprafață de 1.436 mp, situat în municipiul Rm. 
Vâlcea, pct. Dealul Malului, județul Vâlcea, cu vecinii: 
nord, sud, est și vest – Deaconu Bălțatu Tudorița, 
precum și asupra construcției edificate pe acest teren, 
respectiv: casă de locuit, compusă din două camere și 
bucătărie, construită din cărămidă. Vă comunicăm 
că, potrivit articolului 1052, alin (2), litera e din Codul 
de procedură civilă, toți cei interesați au dreptul să 
facă opoziție în termen de 6 luni de la emiterea prez-
entei somații, pe care să o depună la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în caz contrar se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Hotărârea Nr.1 a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Societăţii Comerciale Vitrometan S.A. 
Mediaş din data de 21.05.2015. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii Vitrometan S.A. 
cu sediul în Municipiul Mediaş, Str. Şos. Sibiului, nr. 
31-33, Judeţul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având 
cod fiscal nr. RO 803786, convocată în temeiul art. 
117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată, şi a dispoziţiilor din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, adopta astăzi, în şedinţa din data 
de 21.05.2015 (prima convocare), care a avut loc la 
sediul societăţii, la care au participat acţionari 
deţinând un număr total de 1.070.167 acţiuni, din 
totalul de 1.343.741 acţiuni, reprezentând un 
procent de 79,64% din valoarea totală a capitalului 
social, următoarea: HOTĂRÂRE: 1. Cu majoritatea 
voturilor acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi se 
aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 
2014. 2. Cu majoritatea voturilor acţionarilor 
prezenţi sau reprezentaţi se aprobă Bilanţul 
Contabil şi Contul de profit şi pierderi pentru exer-
ciţiul financiar al anului 2014. 3. Cu majoritatea 
voturilor acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi se 
aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor 
pentru activitatea desfăşurată în anul 2014. 4. Cu 
unanimitate de voturi se aprobă data de 11.06.2015 
ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele 
hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
5. Cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi sau 
reprezentaţi se aprobă împuternicirea d-nei Director 
General Vaidcutan Elisabeta cu îndeplinirea proce-
durilor legale de înregistrare şi publicare a hotărârii 
AGOA, cu posibilitatea submandatarii altor 
persoane, inclusiv avocaţi pentru ducerea la înde-
plinire a acestora. Consiliul de Administraţie, Preş. 
Max Monibi.

Convocator: Subsemnatul Chrissoveloni Ion 
Nicolae, în calitate de administrator unic al Imobi-
liara Chrissoveloni S.A., persoană juridică de 
naționalitate română, cu sediul social în București, 
Bd. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 3, ap. 
102, sector 1, număr de ordine în Registrul 
Comerțului București J/40/216/1999, cod unic de 
înregistrare 11405220, atribut fiscal RO, în baza 
prevederilor din actul constitutiv al acestei societăți 

și Legii nr.31/1990, republicată și modificată, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor acestei societăți comerciale pentru data 
de 02.07.2015, ora 12.00, la sediul sus-menționat, pe 
ordinea de zi aflându-se următoarele: -Reconfirmare 
domnului Chrissoveloni Ion Nicolae în calitate de 
administrator unic al Societății, pentru un mandat 
de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 
02.07.2015. -Reconfirmarea domnului Diaconescu 
Grigore în calitate de director general al Societății, 
pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu începere de la 
data de 02.07.2015. -Ratificarea expresă a tuturor 
actelor îndeplinite până la data de 02.07.2015 de 
către domnul Chrissoveloni Ion Nicolae în calitate 
de administrator unic al Societății și de către 
domnul Diaconescu Grigore în calitate de director 
general al Societății. -Reconfirmarea componenței 
comisiei de cenzori a Societății pentru un nou 
mandat de 3 (trei) ani, cu începere de la data de 
02.07.2015, după cum urmează: Manou Elena Sibila; 
Bănuță Ermil Florin, Bejinariu Camelia Dorina- 
expert contabil și Trășculescu Anamaria- supleant. 
-Aprobarea remunerației lunare cuvenite cenzorilor 
Societății, astfel: Echivalentul în lei a 200 euro 
pentru cenzorul expert contabil; Echivalentul în lei a 
50 euro pentru ceilalți cenzori, inclusiv pentru 
supleant. -Desemnarea domnului Chrissoveloni Ion 
Nicolae, cetățean român, domiciliat în București, 
Șos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 3, ap. 
102, sector 1, posesor al CI seria RT nr. 978168, 
eliberată de SPCEP Sector 1 la 09.09.2013, CNP 
1430915400299, ca reprezentant al acționarilor 
Societății, care să semneze în numele acestora actul 
constitutiv actualizat și să îl înregistreze la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. În situația în care, la data de 02.07.2015, 
nu se va putea întruni cvorumul prevăzut în actul 
constitutiv al societății și în Legea nr.31/1990, repub-
licată și modificată, se va ține o nouă adunare, tot la 
sediul Societății, în data de 03.07.2015, ora 12.00, 
când, indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile pot 
fi luate cu votul majorității voturilor exprimate. 
București, 22.05.2015. Chrissoveloni Ion Nicolae, 
administrator unic.

LICITAȚII
SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitaţie publică cu strigare, imobil compus 
din teren intravilan în suprafaţă de 70 mp şi 
construcţia C1 (parter şi etaj), în suprafaţă construită 
de 111,80 mp, situată în Ploieşti, Str. Ghilcoş, nr. 4, 
Judeţul Prahova la preţul total de 21.220 lei (preţ fără 
TVA). Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în 
data de 28.05.2015, ora 12:00; regulamentul de 
vânzare se poate obţine de la lichidator. În cazul în 
care nu se va vinde, licitaţia se va ţine în data de 
02.06.2015, 05.06.2015, 09.06.2015, 12.06.2015, 
16.06.2015, 19.06.2015, 23.06.2015, 26.06.2015, 
30.06.2015, la aceeaşi oră, aceeaşi adresă. Termenul 
limită pentru înscrierea la licitaţie fiind 48 ore înainte 
de data începerii licitaţiei. Relaţii la telefon: 
0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Livius SRL, societate în faliment, prin lichidator, 
cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, scoate la vânzare prin licitaţie, în bloc, stoc piese 
auto la preţul de 3.570,68 lei (preţ fără TVA). Lici-
taţia se va ţine în data de 28.05.2015 ora 13:00, la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi adjudicate, licitaţia se va ţine în 
data de 02.06.2015, 05.06.2015, 09.06.2015, 
12.06.2015, 16.06.2015, 19.06.2015, 23.06.2015, 
26.06.2015, 30.06.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de partic-

ipare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0761132931/ 
0723357858; www.andreiioan.ro. 

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. 
Prahova, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri ce aparţin debitoarei SC Univer-
salmontaj Darzeu SRL, după cum urmează: Sediu 
Administrativ Năvodari Corp A 2010 - 22.500 lei; 
Sediu Administrativ Năvodari Corp B 2010 - 55.000 
lei; Gard împrejmuire sediu Năvodari G 02 - 2010 - 
5.125 lei; Bunuri mobile aflate în incinta celor două 
construcţii (Corp A şi Corp B) (Combină frigorifică 
Whirpool; Combină frigorifică Arctic; Combină 
frigorifică Zanussi; Lăzi frigorifice; Aer condiţionat 
Nordstar; Masă; Rafturi; Spălător cu două cuve; 
Masă inox; Scaune cu spătar; Ansamblu cuptor+ 
hotă; Chiuvetă inox; Taburete ; Aragaz Zanussi; 
Centrală termică Wiessman + Cazan Vitocell 100 L; 
Canistră 20 L; Dulap metalic; Maşină de spălat 
Bosch (nefuncţională, dezmembrată); Copiator 
xerox C128; Receiver cablu; Dvd (nefuctional); 
Adaptor WIFI vodafone; Copiator Canon K860; 
Scaune birou; Etajeră documente (3 corpuri); 
Birouri; Extensie birou; Interfon; Paturi; Saltele; 
Noptiere; Masă TV; Tv Hyundai; Tv Kenstar; Tv 
Samsung; Centrală termică Wiessman+ cazan Vito-
cell 100 L; Combină frigorifică Arctic; Mobilier 
bucătărie ; Chiuvetă; Aragaz; Hotă; Masă bucătărie; 
Scaune tapiţate; Paturi; Dulap două uşi; Noptieră; 
Masă Tv; TV Kenstar; TV Sharp; TV Philips; TV 
Panasonic; TV Panasonic plasmă; Receiver cablu; 
DVD; Video; Taburete; Birou directorial ; Extensie 
birou; Fotoliu; Scaune birou; Scaune tapiţate; Masă; 
Biblioteca (3 corpuri); Telefon fix Panasonic; Telefon 
fix Philips; Interfon; Staţie Motorola; Aer 
condiţionat; Set canapele Royal 3-1-1; Set canapele 
Royal 3-1-1; Set canapele Royal 3-2-1; Masă sticlă; 
Covoare persane ; Covoare persane ovale ; Pat 
dublu; Saltea California; Dulap 3 uşi la preţul total 
de 13.060,75 lei; Renault Master DCI 90 2.5 
PH-41-UMD 2003 - 7.412 lei; Renault Master DCI 
90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 
locuri PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 lei; Renault 
Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 
2003 - 6.305,75 lei; Vola Kaelble - 12.943,25 lei; Grup 
sudură Lincoln SAE 400 diesel, serie U1950406244 
1997 - 1.558,75 lei;Grup sudură Lincoln SAE 400 
diesel, serie U1950406267 1997 - 1.558,75 lei; 
Container metalic 6x2, placată la interior cu osb - 
911,25 lei; Baracă metalică 6x3, placată la interior 
cu osb - 1.012,50 lei; Container metalic 4x2 - 787,50 
lei; Rezervor multitanc 750 l cu pompă din tablă 
dublu decapată 2010 - 374,50 lei; Polizor cu bandă 
Grit Aş Gi 75, serie 9020100403 2007 - 591,75 lei; 
Pălan 1,5 to 2010 - 19,25 lei; Maşină de găurit cu 
stand magnetic RUKO RS40E, serie 400925 2008 - 
477 lei; Maşină înşurubat Rodcraft 2469 6,3 bari 
2007 - 159,75 lei; Maşină înşurubat Rodcraft 2585 
6,3 bari 2007 - 389,25 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 
1,6 to A 3125 - 90 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to 
A 3125 - 90 lei; Butelie gaz - 12,50 lei; Scară 
aluminiu 3 elemente 9 m - 40,50 lei; Sursă sudură 
Invertec V 275S 1995 - 83 lei; Opritor foc - 2,50 lei; 
Masca de gaz cu furtun 10 m - 30 lei; Canistră 10 l - 
,75 lei; Pălan tip Yale - 51,75 lei; Sediu managerial - 
84.303 lei; Vestiar, spălătorie 2007 - 28.200 lei. 
Licitaţiile se vor organiza în data de 28.05.2015 ora 
15:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, această este reprogramată pentru data de 
02.06.2015, 05.06.2015, 09.06.2015, 12.06.2015, 

16.06.2015, 19.06.2015, 23.06.2015, 26.06.2015, 
30.06.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul 
de prezentare şi condiţiile de participare se pot 
obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.

Direcția Silvică Vâlcea organizează în data de 
04.06.2015, ora 11.00, licitație publică închisă sau 
negocieri, pentru cesionarea dreptului de recoltare 
în anul 2015 a ciupercilor comestibile din flora spon-
tană în următoarea sortimentație: Boletus edulis 
(hribi) – 2,5 tone; Cantharellus cibarius (gălbiori) – 
2,5 tone. Prețul minim de pornire la licitație/nego-
ciere – 0,1 euro/kg, fără TVA. Pot participa agenți 
economici care nu au datorii financiare față de 
Direcția Silvică Vâlcea sau alte direcții silvice ale 
RNP – ROMSILVA. Cererea de participare se va 
depune la sediul DS Vâlcea până în data de 
10.06.2015, orele 10.30, însoțită de: statutul soci-
etății, certificatul de înregistrare la R.C., codul fiscal, 
codul IBAN (contul bancar), delegație de împuterni-
cire, pentru cel ce reprezintă societatea, dovada 
achitării garanției.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeazã lici-
taţie publică deschisă în scopul concesionării unui 
teren în suprafaţă de 123,00 mp., aparţinând domeni-
ului privat de interes local al municipiului Alexan-
dria, situat în strada Carpaţi, zona bl. A3. Perioada 
de concesionare este de 25 ani. Licitaţia va avea loc la 
data de 17.06.2015, orele 11:00, la sediul Primăriei 
Municipiului Alexandria,   iar ofertele se primesc la 
registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã 
în preziua datei de licitaţie, orele 16:00, într-un singur 
exemplar în limba română. Documentaţia de 
atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, 
la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul 
Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 
0247317728. Împotriva licitaţiei, până la momentul 
adjudecării, se va putea face contestaţie la 
Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr. 22, 
Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la 
Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Adminis-
trativ (strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria). Clari-
ficările privind licitaţia se pot obţine maxim până la 
data de 10.06.2015.

PIERDERI
SC Comodo SRL, C.U.I. 18824358, J40/10306/2013, 
București, sector 6, declară pierderea adresei A.N.A.F. 
D.G.R.F.P.B. nr. 235395/09.08.2013 privind acordarea 
nr. de ordine 151238 pentru casa de marcat marca 
Optima, model CR1020, serie 5347522.

SC Statie Trans SRL, str. Calea Călărași 238, bl.77, 
et.3, ap.15, sector 3, București, Cod Unic 10572832, 
declară pierdute toate ștampilele firmei. Le declarăm 
nule.

SC Univers All Friends SRL cu sediul în București, 
str. Sofia nr.17, ap.1, sector 1, J40/15951/05.10.2004, 
C.U.I. 16816316, declară pierdute (nule) certificat de 
înregistrare seria B nr. 0387194 și certificatul 
constatator emis de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, în scopul dizolvării și lichidării societății.

Pierdut act de proprietate pentru apartament nr. 17, 
din str. Calea Moșilor, nr.308, bl.48 Bis, sc. A, et.6, ap. 
17, emis de I.C.V.L. pe numele Crăciun Maria. Îl 
declar nul.

ANAF - 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 
tarziu în data de 02.06.2015, ora 16.30 oferte în vederea desemnării unui practician 
în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Bixaro Line 
S.R.L. (dosar nr. 531/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. 
Cristina Pim S.R.L. (dosar nr. 802/98/2015), cu sediul în Fetești, județul Ialomița; - 
S.C. Rozes Instant S.R.L. (dosar nr. 34814/3/2014), cu sediul în Roșiori, județul 
Ialomița; - S.C. A&I Instant Explorer S.R.L. (dosar nr. 35052/3/2014), cu sediul în 
București; - S.C. Tech Group S.R.L (dosar nr. 444/98/2015), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița; - S.C. Horia Impex S.R.L. (dosar nr. 787/98/2015), cu sediul în 
Țăndărei, județul Ialomița; - S.C. Tempo Oil S.R.L. (dosar nr. 860/98/2015), cu 
sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Pricop Trans 2013 S.R.L. (dosar nr. 
858/98/2015) cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Mari Flori S.R.L. (dosar 
nr. 887/98/2015), cu sediul în Căzănești, județul Ialomița, aflate pe rolul 
Tribunalului Ialomița, respectiv Tribunalului București, 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 03.06.2015, 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 03.06.2015, ora 10.00”. 
Relații la telefon 0243.237140, interior 171.

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Nr. operator date caracter personal 20270. Nr. 13314/22.05.2015. 
Invitație de participare. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași 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 
09.06.2015, ora 12.00, oferte în vederea desemnării unui practician in insolvență, în 
dosarul de insolvență privind debitoarea SC Smartech SRL - dosar nr. 381/116/2015, 
aflat pe rolul Tribunalului Călărași, 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. Vă rugăm să anexați la ofertă, adresa înaintată de ANAF, Direcția 
Generală Juridică, prin care se comunică ofertantului înscrierea pe Lista practicienilor 
în insolvență agreați de ANAF pentru zona VII și o situație privitoare la gradul de 
acoperire a creanțelor fiscale cuprinse în masa credală pentru toate cazurile din 
portofoliu soluționate, pentru ca în baza acesteia să se poată efectua departajarea 
ofertanților în cazul în care aceștia ar cumula același punctaj, conform art. 15, alin. (2) 
din ordinul sus menționat. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, la registratura AJFP 
Călărași cu sediul în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, jud. Călărași, pe care se va menționa: 
„Ofertă pentru selectarea unui practician în dosarul de insolvență al S.C ….., a nu se 
deschide până în data de 09.06.2015”, numele/ denumirea, precum și adresa/ sediul 
social al practicianului în insolvență.


