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OFERTE SERVICIU
Angajez  tâmplar  lemn.  Relaţ i i  la  te l . 
0723.348.554.

Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: personal întreţinere - electrician, 
zugrav, magazioner. 0722.268.866.

Firmă de construcţii angajează buldoexcava-
torist cu experienţă şi instalatori apă-canal. Tel.: 
0733.973.007.

Primăria Sectorului 6 organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante de: -Consilier clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Serviciului Urbanism şi 
Amenajare Teritoriu – Direcţia Generală Arhi-
tect Şef.; -Inspector clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Biroului Monitorizare şi 
Control Domeniu Public. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei Sectorului 6 în data 
de 29.06.2015, orele 10.00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei Sectorului 6 şi 
trebuie să conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Primăriei Sectorului 6 www .primărie6.ro 
. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi la nr. de telefon 
0376.204.439.

Institutul Naţional de Statistică organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de execuţie pe perioadă determinată din 
cadrul Direcţiei de Statistică a Indicatorilor 
Economici pe Termen Scurt: -1 Post Expert IA 
cu 1/2 normă. Condiţii specifice: -Studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 6 ani. Concursul 
se organizează la sediul Institutului Naţional de 
Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 
5, Bucureşti, în data de 19.06.2015, ora 10:00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data publicării anunţului în Monitorul Oficial al 
României Partea a III-a, la sediul Institutului 
Naţional de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, 
sector 5, Bucureşti. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs 
aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Institutului Naţional de Statistică şi pe 
site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Institutului Naţional de Statistică şi la 
numărul de telefon: (021)317.77.82.

Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul Legii 188/1999 (r2) cu modificările şi 
completările ulterioare şi a H.G. 611/2008 modi-
ficată şi completată de H.G. 1.173/2008, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de: Şef birou– 
Biroul Registrul Agricol, Cadastru, Agricultură 
şi Spaţiul Locativ. Condiţii de participare: 
-Studii universitare absolvite cu diploma de 
licenţă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalenta; -Să fie absolvent de masterat sau de 
studii postuniversitare în domeniul adminis-
traţiei publice, management sau în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
-Să fie numit într-o funcţie publică din clasa I; 
-Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile prezentei 
legi; -Vechime: minim 2 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 
Data limită depunere dosare: 16.06.2015, orele 
16:00, la sediul Primăriei Oraş Bragadiru. Proba 
scrisă: 29.06.2015, orele 12:00 şi se desfăşoară la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la telefon 
021/4480795, interior 113.

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ilfov, cu sediul în Oraș 
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, Jud. Ilfov, 
organizează concurs în data de 26 și 30.06.2015 
(interviu), pentru ocuparea următoarelor funcții 
publice: Funcţii publice de execuţie vacante: 
-consilier juridic, grad profesional superior: 2 
posturi; -consilier, grad profesional superior: 2 
posturi; -inspector, grad profesional superior: 9 
posturi. Dosarele de concurs se depun la secre-
tariatul comisiei de concurs (Compartiment 
Resurse Umane) până la data de 15.06.2015, ora 
16.30. Proba scrisă va avea loc în data de 
26.06.2015, ora 10.00, iar interviul în data de 
30.06.2015, ora 10.00. Pentru informații supli-
mentare, vă rugăm să vă adresați Compartimen-
tului Resurse Umane din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ilfov, la următoarele numere de 
telefon: 021/369.58.87 şi 021/369.58.89.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 
aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale organizează în data de 12 
iunie 2015, ora 10:00, proba scrisă a concursului 
pentru ocuparea unui post temporar vacant de 
execuție cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, astfel: -1 post de 
Consilier gr.IA –D.G.P.P.R.-S.G.P.P.R. -Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ 
studii universitare de licență: studii  sociale 
(economice/ juridice/ științe administrative/ 
politice/ comunicare și relații publice/ psihologie 
și științe comportamentale, sociologie) / științe 
umaniste (filologie); Vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an; Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 04.06.2015, ora 16:30, la 
sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, 
Bucureşti. Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 12.06.2015, ora 10:00, la 
sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1, 
Bucureşti. Interviul va avea loc în data de 
18.06.2015, ora 10:00, la sediul AFIR, din str. 
Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București. Date de 
contact secretar comisie concurs -Direcția 
pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale 
și Recrutare -Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale: nr. tel. 031.860.25.32 -Ana 
Maria Huiban.

Anunţ Public de scoatere la concurs a postului 
vacant de Consilier, gradul I: Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală orga-
nizează, în temeiul Legii nr. 53/2003- Codul 
Muncii, republicată, a Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar vacant corespun-
zător 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 salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, la sediul din Bd. Unirii nr. 
22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 
19.06.2015-26.06.2015, concursul pentru 
ocuparea postulului vacant contractual, pe 
perioadă nedeterminată,  de consilier, gradul I, 
în cadrul Compartimentului marketing, comu-
nicare, PR și IT. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 1. Studii de specialitate: Studii supe-
rioare de lungă durată. 2. Perfecţionări, special-
izări :  master în domeniul  studii lor de 
specialitate. 3. Vechimea în muncă/specialitate 
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, calităţi şi aptitudini necesare: capaci-
tate de comunicare, relaţionare și cooperare în 
echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adapt-
abilitate la situaţii noi, putere de concentrare în 
condiţii de stres; bun organizator, ordonat, 
dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, 
respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de part-
enerii şi colaboratorii INCFC, spirit de iniția-
t i v ă ,  o p e r a t i v i t a t e ,  p e r s p i c a c i t a t e , 
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 legislaţiei 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 19.06.2015, ora 11.00. -Interviul în 
data de 26.06.2015, ora 11.00.Rezultatele finale 
ale concursului se afișează la sediu și pe pagina 
de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), 
până la data de 02.07.2015. Depunerea 
dosarelor în vederea înscrierii la concurs se 
realizează până la data de 12.06.2015, 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), compartimentul Resurse Umane. 
Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410.

Anunţ Public de scoatere la concurs a postului 
vacant de Auditor, gradul I: Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală orga-
nizează, în temeiul Legii nr. 53/2003- Codul 
Muncii, republicată, a Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar vacant corespun-
zător 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 salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, la sediul din Bd. Unirii nr. 
22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 
19.06.2015- 26.06.2015, concursul pentru 
ocuparea postului contractual de execuție, 
vacant, de Auditor, gradul I, în cadrul Compar-
timentului de Audit Public Intern. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 1. Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată 
acreditate, absolvite cu diplomă de licență și 
master în specialitate. 2. Perfecţionări (special-
izări): cursuri de perfecționare în tehnici de 
auditare a instituțiilor publice. 3. Vechimea în 
muncă/ specialitate necesară: minim 7 ani în 
cadrul instituților publice. 4. Cunoştinţe de 
operare/programare pe calculator: Microsoft 
Office– nivel avansat, inclusiv programe de 
specialitate. 5. Limbi străine: limba engleză/ 
franceză nivel avansat. 6. Abilităţi, calităţi şi 
aptitudini necesare: capacitate de comunicare, 
relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de 
analiză si sinteză, putere de concentrare în 
condiţii de stres; bun organizator, ordonat, 
dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, 
spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate. 7. Cerinţe specifice: a) 
Cunoaşterea la nivel profesionist a legislației, 
procedurilor și politicilor de audit aplicabile 
instituțiilor publice; b) Capacitate sporită de 
concentrare, de analiză și sinteză; c) Capacitatea 
de a lua decizii și de a-și asuma responsabili-
tatea; d) Capacitate de argumentare; e) Abilităţi 

bune de comunicarea cu colegii şi cu celelalte 
departamente; f) Orientarea spre rezultat; g) 
Multitasking, capacitate de lucru în echipa, 
adaptabilitate, flexibilitate; h) Atenţie sporită 
pentru detalii; i) Rezistenţă la stres; j) Capac-
ităţi bune de organizare şi prioritizare a 
sarcinilor; k) Implicare şi spirit de iniţiativă. 
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 
19.06.2015, ora 14.00. -Interviul în data de 
26.06.2015, ora 14.00. Rezultatele finale ale 
concursului se afișează la sediu și pe pagina de 
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), 
până la data de 02.07.2015. Depunerea 
dosarelor în vederea înscrierii la concurs se 
realizează până la data de 12.06.2015, 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), compartimentul Resurse Umane. 
Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Poporului 
Român” punte de suflet cu 
românii de pretutindeni. 
„Tracii: cei mai numeroşi 
după inzi” –printre cele mai 
vechi popoare din Europa. 
0761.674.276, 0733.940.772.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu de depozitare şi producţie de 750 mp 
oferă spre închiriere S.C. Tesătoriile Reunite 
S.A. în zona Dristor, Sector 3, Bucureşti. Relaţii 
la telefon 0722654095 şi 0724426617.

CITAȚII
D-nul Bartesch Gunter este chemat în 
11.06.2015, 09.00, Judecătoria Zărneşti, dosar 
civil 119/338/2015, obiect divorţ, cu Bartesch 
Cecilia- reclamantă.

Se citează Pană Gabriela Sânziana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Ploieşti, str. Clopoţei 
nr.1A pentru termenul din 18.06.2015, ora 9.00, 
dosar 13092/281/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova. 

Se citează Pană Vasile Vali, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Ploieşti, str. Clopoţei nr. 1A pentru 
termenul din 18.06.2015, ora 9.00, dosar 
13092/281/2013 af lat pe rolul Tribunalului 
Prahova.

Se citează în dosar nr. 2447/278/2011*, la 
Judecătoria Petroşani numiţii Pop Ianoş 
Ştefan, Bocănici Hermina, Belu Editha, în 
data de 03.06.2015, în proces cu reclamanţii 
Negoi Alin Lucian şi Negoi Nicoleta, pentru 
partaj judiciar.

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. 377/2015. Nr. 32495/25-05-2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: Autoturism Audi A4, 
WAUZZZ8E65A499869/2005, PH 08 
DRS = 32.290 lei (exclusiv TVA); 
Autoturism Skoda Octavia, 2002, PH 05 
DRS = 9.250 lei (exclusiv TVA). 
Anunțtul nr. 32495/25-05-2015 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, persoană 
de contact Neagu Cătălin. Data afișării: 
27.05.2015.

Ministerul Finanțelor 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 Dâmbovița. Târgoviște, Calea 
Domnească  n r.  166 ,  Te l e fon : 
0245.616779, Fax: 0245.615916. 
Invitație de participare. Administrația 
Județeană  a Finanțelor Publ ice 
Dâmbovița invită practicienii în 
i n s o l v e n ț ă  î n s c r i ș i  p e  L i s t a 
practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare 
Fiscală pentru zona XIV să depună, 
până cel târziu în data de 05.06.2015, 
ora 13.00, ofertă în vederea desemnării 
unui practician în insolvență în dosarele 
de insolvență nr. 1095/120/2015 
privind S.C. Tehnoecologica SRL – 
Valea Lungă, nr. 1828/120/2015 
privind S.C. Abatorul Avicola Crevedia 
SRL – Crevedia, nr. 1376/120/2015 
privind S.C. Nik - Dan SRL – Lucieni, nr. 
2007/120/2015 privind S.C. Bigmed 
Logist ic  SRL – Târgoviș te ,  nr. 
2265/120/2015 privind S.C. Palimpex 
S R L  –  D r a g o m i r e ș t i ,  n r . 
2856/120/2013 privind S.C. Total Fab 
Distributie SRL – Târgoviște, nr. 
1659/120/2015 privind I.I. Tudorache 
Petre Stefanita – Dragomirești, aflate 
pe rolul Tribunalului Dâmbovița, 
întocmită 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.

ANUNȚURI
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Bodescu Grigore, reclamnt în dosar nr. 
1461/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, cheamă 
în judecată pârâţii Văduva Mircea, Onul Radu, 
Bogdan Ana-Maria, Snaider Steluţa, pentru 
data de 25 iunie 2015.

Bereanu Georgiana citează pe Bereanu Ion 
Daniel la Judecătoria Drăgășani, pentru 
termenul din 04.06.2015, dosar 3161/223/2014.

Este citat pentru data de 10.06.2015, camera 30, 
orele 08:30 numitul Orgovan Mircea, cu ultimul 
domiciliu cunoscu în loc. Baia Mare, Str. Melo-
diei nr. 4/89, jud. Maramureş, pârât în dosar nr. 
1155/100/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mara-
mureş din Baia Mare, Str. Crişan nr. 3, cpmplet 
special civil fond, în process cu DGASPC Mara-
mureş.

Este citată pentru data de 10.06.2015, camera 
30, orele 08:30 numita Varga Ramona, cu 
ultimul domiciliu cunoscu în loc. Baia Mare, Str. 
Grănicerilor nr. 114/74, jud. Maramureş, pârâtă 
în dosar nr. 1156/100/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Maramureş din Baia Mare, Str. Crişan 
nr. 3, complet special civil fond, în process cu 
DGASPC Maramureş.

Pârâtul Vornicu Dorin Alexandru este chemat la 
Judecătoria Paşcani, C1, MF, la data de 
16.06.2015, ora 9.00, în dosar nr. 3121/866/2014, 
având ca  obiect  exerc i tare  autor i tate 
părintească, în contradictoriu cu Munteanu 
Paula.

Pârâtul Pascaru Gică Iulian este chemat la 
Judecătoria Iaşi, C 22M, la data de 16.06.2015, 
ora 8.30, în dosar nr. 29029/245/2014 , având ca 
obiect divorţ fără minori în contradictoriu cu 
Pacaru Mihaela.

Se citează numitul Bălaşa Dumitru Gabriel cu 
ultim domiciliu în comuna Măgurele, sat 
Măgurele, nr. 352, Prahova, în dosar nr. 
3376/331/2012 la data de 02.06.2015 la 
Judecătoria Vălenii de Munte.  

Piţigoi Elena Viorica (fostă Ioniţă), reclamantă 
în dosarul nr. 36199/245/2012, al Judecătoriei 
Iaşi, chem în judecată pe pârâtele Ioniţă Alina 
Luciana şi Ioniţă Lucreţia cu domciliul în Iaşi, 
str. Anton Crihan nr. 6, bloc D21, Galata 1, Etaj 
3, ap. 11, pentru termenul din 17 IUNIE 2015, 
ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, Secţia civilă, sala 7, 
C 25, în calitate de pârâte pentru Fond – succe-
siune, ieşire din indiviziune, adresa Str. Anas-
tasie Panu nr. 25.

Se citează în dosar nr. 1656/278/2015, la 
Judecătoria Petroşani, pârâtul Ioană Cristian 
Adrian, în data de 18.06.2015, în proces cu 
reclamanta Ioană Claudia Maria, pentru divorţ.

DIVERSE
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în cali-
tate de administrator judiciar al Elite Training 
SRL desemnat prin hotărârea civilă din data de 
20.05.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, 
Secţia a VII-a Civilă în dosar nr. 38578/3/2014, 
notificã deschiderea procedurii insolvenţei 

prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva Elite 
Training SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, 
b-dul Anastase Simu, nr. 6, sc. A, etaj 5, ap. 12, 
CUI 16203060, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/3422/2004. Persoanele fizice şi 
juridice care înregistrează un drept de creanţă 
împotriva Elite Training SRL vor formula 
declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 38578/3/2014, în 
următoarele condiţii: a) termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
asupra averii debitorulu 06.07.2015; b) termenul 
de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar de creanţe 
27.07.2015;c) termenul pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv la 21.08.2015; d) data 
primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 
31.07.2015 ora 14.00; e) adunarea generală a 
asociaţilor la data de 09.06.2015, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

În dosar 11323/288/2014 al Judecătoriei Rm. 
Vâlcea, având ca obiect punere sub interdicție, 
instanța de judecată dispune, prin sentința 
civilă 966/03.02.2015: Admite cererea formulată 
de reclamantul Cotîrță Viorel, în contradictoriu 
cu pârâtul Cotîrță Nicolae, ambii cu domiciliul 
în Rm. Vâlcea și autoritatea tutelară din cadrul 
Primăriei Rm. Vâlcea. Pune sub interdicţie pe 
pârâtul Cotîrță Nicolae şi numeşte în calitate de 
tutore pe reclamantul Cotîrță Viorel pentru 
pârâtul Cotîrță Nicolae, persoană pusă sub 
interdicție.

SOMAȚII
Judecător ia  Iaş i .  Secţ ia  c iv i lă .  Dosar 
9189/245/2015. Data emiterii: 17.05.2015. 
SOMAŢIE PRIVIND UZUCAPIUNEA art. 
1051 alin. 2 N.C.P.C. Prin cererea înregistrată 
pe  ro lul  Judecător ie i  Iaş i ,  la  data  de 
02.04.2015, reclamanţii Tudor Marius şi Tudor 
Alina Elena domicilia]i în Iaşi, str. Trei 
Fântâni nr. 4, jud. Iaşi, au invocat dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 
308 mp. situat în Iaşi, str. Trei Fântâni nr. 4, 
cvartalul 3, parcelele CC2(90/5) şi CC3 (90/2). 
Prezenta somaţie se adresează tuturor celor 
interesaţi să facă opoziţie, în termenul de 6 
luni, prevăzut de art. 1051 Noul Cod de proce-
dură civilă, care se calculează de la emiterea 
celei din urmă publicaţii, după care se va trece 
la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Completare la Convocatorul publicat în  Moni-
torul Oficial nr. 2303/07.05.2015 cu  privire la 
ordinea de zi: Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. Silvarom S.A., cod fiscal 
RO 433926, J/40/239/1991, cu sediul în 
Bucureşti, Intr. Rocilor, nr.12- 16, sector 6, la 
solicitarea unui grup de acţionari care deţin 
16.330 acţiuni (5,97%) din totalul acţiunilor, 
completează conform Art.117 indice 1 din Legea 
31/1990 ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din data de 08.06.2015 
cu un nou punct: 2. ,,Strategia de creştere a 
cifrei de afaceri şi a eficienţei economice a S.C. 
Silvarom S.A. pe anii 2015-2017”.

S.C. DECIROM S.A., Sediul: Incinta Port 
Constanţa, nr. înreg. O.R.C.: J13/516/1991
C.U.I.: RO 1890411. C-ţa, 25.05.2015, nr. 2815. 
Convocator: Bajenaru Valeriu Constantin, 
Preşedinte Consiliu de Administraţie al S.C. 
DECIROM S.A., în temeiul art. 113 din Legea 
nr.31/1990, republicată, convoacă pe data de 
29.06.2015, ora 12.00 la sediul societăţii: 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţion-
arilor cu următoarea ordine de zi:1. Aprobarea 
majorării capitalului social cu aport în natură al 
Ceminter International S.A.2. Vânzare  acţiuni 
deţinute de către acţionarul Fortaletza Manage-
ment S.R.L. şi acţionarul Ceminter Uruguay 
către persoane fizice şi/sau juridice din afara 
societăţii. 3. Diverse. Acţionarii pot participa la 
adunare personal sau prin reprezentant, în baza 
unei procuri speciale, care va fi depusă, la sediul 
societăţii, până la data de 02.06.2015 ora 15.00. 
În cazul nerealizării cvorumului necesar, cea 
de-a doua adunare se va ţine în data de 
30.06.2015 în acelaşi loc şi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Relaţii suplimentare la Secretariat, 
telefon 041-601265 (d-na Banu).

S.C. CEMINTER International S.A., Sediul: 
Incinta Port Constanţa, nr. înreg. O.R.C.: 
J13/766/2009, C.U.I.: RO 22625841. C-ţa, 
25.05.2015, nr. 130. Convocator: Bajenaru 
Valeriu Constantin, Administrator Unic al S.C. 
CEMINTER International S.A., în temeiul art. 
113 din Legea nr.31/1990, republicată, convoacă 
pe data de 29.06.2015, ora 12.00 la sediul soci-
etăţii: Adunarea Generală  Extraordinară a 
Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:1. Apro-
barea reducerii capitalului social cu aportul în 
natură. 2. Participarea la capitalul social al 
DECIROM S.A. cu aport în natură. 3. 
Cumpărare active de la VITROCIM S.A. /
împuternicirea unei persoane în vederea 
semnării contractului de vânzare cumpărare în 
faţa notrarului public. 3. Diverse. Acţionarii pot 
participa la adunare personal sau prin reprezen-
tant, în baza unei procuri speciale, care va fi 
depusă, la sediul societăţii, până la data de 
02.06.2015 ora 15.00. În cazul nerealizării cvoru-
mului necesar, cea de-a doua adunare se va ţine 
în data de 30.06.2015, în acelaşi loc şi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

Convocator din data de 27.05.2015 Subsemnatul 
Focşăneanu Marius, cetăţean român, născut la 
data de 06.04.1990 în mun. Vatra-Dornei, jud. 
Suceava, domiciliat în mun.Vatra-Dornei, Str.
Petreni, nr.51, jud. Suceava, identificat cu CI 

seria SV, nr.855716, eliberată de SPCLEP Vatra 
D o r n e i  l a  d a t a  d e  0 6 . 1 1 . 2 0 1 2 , 
CNP:1900406330794, în calitate de adminis-
trator al S.C. Cavana Travel S.R.L., în confor-
mitate cu prevederile Actului constitutiv şi ale 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 
republicată, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor în data de 
09.06.2015, ora-10.00, la sediul social al S.C. 
Cavana Travel S.R.L. din sat Dorna-Arini, 
comuna Dorna-Arini, nr.190, judeţ Suceava, 
Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor 
convocată va avea următoarea: Ordine de zi: 1.
Aprobarea majorării capitalului social al S.C. 
Cavana Travel S.R.L. prin emiterea de noi părţi 
sociale. 2.Diverse. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor participă asociaţii 
înscrişi la Registrul Comerţului până la data de 
referinţă inclusiv cât şi administratorul soci-
etăţii. În cazul în care la data stabilită nu va fi 
întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor va fi convocată în 
data de 10.06.2015, ora-11.00, la sediul social al 
S.C. Cavana Travel S.R.L. Relaţii suplimentare 
referitoare la documentele şi subiectele supuse 
dezbateri i  se pot obţine de la telefon: 
0742.064.958.

Consiliul de Administratie al Societăţii Comer-
ciale Vitrometan S.A. cu sediul in Medias, Sos. 
Sibiului, nr.31-33, inregistrata la Oficiul Regis-
trului Comertului Sibiu  sub nr. J/32/8/1991, 
C.U.I. 803786, întrunit in şedinţa din data de 22 
mai 2015, în conformitate cu prevederile rele-
vante ale Legii societăţilor comerciale nr. 
31/1990, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare („Legea 31/1990”), ale 
Legii privind piaţa de capital nr. 297/2004, 
republicata cu modificările si completările ulte-
rioare („Legea 297/2004”), ale Regulamentelor 
CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii si operaţiu-
nile cu valori mobiliare („Regulament CNVM 
1/2006”) si nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor in cadrul 
adunărilor generale ale societăţilor comerciale 
(„Regulament CNVM 6/2009”) şi ale actului 
constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru 
data de 26 iunie 2015, ora 16, în sala de Confer-
inţe de la sediul societăţii, la care sunt 
îndreptăţiţi sa participe toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
11 iunie 2015, ca dată de referinţă, cu 
următoarea: ORDINE DE ZI. 1. Analizarea 
situatiei societatii, generata de sistarea furniz-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni anunță: valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: Gageanu Ilie Ion – Topoloveni, după 
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren extravilan în sup. de 
49689 mp, tarla 25, parcela 883/12, nr. cadastral 335, Carte funciară 80858 
Topoloveni, 436.590 lei; Teren extravilan în sup. de 43831 mp, tarla 19, parcela 
636/2, 631/2, 615, 613, 532, 635, 632, 614, nr. cadastral 1429, Carte funciară 
80671 Topoloveni, 383.130 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO23TREZ0515067XXX000513, 
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum 
și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală, 
republicat, până în ziua de 09.06.15, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
10.06.15, ora 11:00:00, la Sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107a, jud. 
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107a, jud. Argeș, tel. 0248.666900.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar 
executare nr. 269524. Nr. 17054/25.05.2015. Anunț privind vânzare pentru bunuri 
imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, se face cunoscut că în data de 09.06.2015, orele 11.00, în Călărași str. 
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru cu sediul în loc. Călărași, str. Bld. 
Republicii nr. 129, județul Călărași, cod fiscal 1681214510027, în dosar de executare 
nr. 269524/2014 și 17054/2041, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
TVA) este: - Teren arabil extravilan în suprafață de 3375 mp, tarla 9/4, parcela 14, 
situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași CF. 21275-UAT Dorobanțu - valoare 7959 
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori - AJFP Călărași – act administrativ 
17054/09.02.2015 în dosar de executare 269524/2008 și 17054/2014. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 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. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.05.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind 
vânzarea bunurilor mobile ale debitoarei David Angelica. 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 18, luna iunie, 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se va vinde prin licitație 
publică a-II-a bunul mobil, proprietate a debitoarei David Angelica, cu domiciliul în 
județul Giurgiu, Str. Mihai Viteazu, Bl. 612, sc. A, ap. 8, localitatea Giurgiu. Denumire 
bunuri mobile – descriere sumară: Autoturism Volkswagen Passat, S.Ș.: 
WVWZZZ3CZ7P055192, GR-97-CSD. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA): 21.323 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. 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 data de 17.06.2015, ora 16.30: oferte de 
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 
a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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, 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. 172-173 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, interior 418, la doamna Marilena Lazarenco.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind 
vânzarea bunurilor mobile ale debitorului Turcu Viorel Constantin. 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 
16, luna Iunie, 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se va vinde 
prin licitație publică a-II-a bunul mobil, proprietate a debitorului Turcu Viorel 
Constantin, cu domiciliul în județul Giurgiu, Str. Pictor Ion Andreescu, nr. 60, 
localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoutilitară Dacia IZ 
134 PU A/B, S.Ș.: UU1D46169X2814787, GR-03-LPF. Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației (exclusiv TVA): 2.100 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. 
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 data de 15.06.2015, ora 16.30: 
oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, 
deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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, 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. 172-173 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, interior 418, la doamna Marilena Lazarenco.

arii de gaze naturale de catre Nova&Power  Gas 
SRL, care a dus la blocarea activitatii de 
productie si adoptarea masurilor care se impun. 
Propunerea Consiliului de Administratie este de 
demarare a procedurii generale de insolventa, cu 
intentia de reorganizare judiciara, in temeiul 
dispozitiilor art. 66 din Legea nr. 85/2014. 2. 
Aprobarea datei de înregistrare care serveşte la 
identificarea acţionarilor care urmează a bene-
ficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii Adunării. Propunerea Consili-
ului de Administraţie privind data de înregis-
trare este data de 16 iulie 2015. 3. Aprobarea ex 
date, ca data anterioara datei de înregistrare la 
care instrumentele financiare obiect al 
hotărârilor organelor societare se tran-
zacţionează fără drepturile care deriva din 
hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 
lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exer-
citarea anumitor drepturi ale acţionarilor in 
cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale, cu modificările si completările ulte-
rioare. Propunerea Consiliului de Administraţie 
pentru ex date este 15 iulie 2015. 4. Stabilirea 
persoanei imputernicite sa reprezinte societatea 
în vederea înregistrării şi aducerii la îndeplinire 
a hotărârilor adoptate. La Adunare pot 
participa şi vota acţionarii înregistraţi la data de 
referinţă, în nume propriu sau prin reprezentant 
pe bază de procură specială, conforma cu preve-
derile art. 15 din Regulamentul CNVM 6/2009, 
care este valabila doar pentru Adunarea pentru 
care a fost solicitata. Conform dispozitiilor art. 
243 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, reprezen-
tarea acţionarilor în adunarea generală a acţion-
arilor în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt 
admise la tranzacţionare se poate face şi prin 
alte persoane decât acţionarii, în baza unei 
împuterniciri speciale sau generale. Împuterni-
cirea specială poate fi acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare într-o singură adunare 
generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot 
din partea acţionarului emitent. În această situ-
aţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu sunt aplicabile. 
Acţionarul poate acorda o împuternicire 
valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 
ani, permiţând reprezentantului său a vota în 
toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor 
generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor 
societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în 
ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca 
împuternicirea să fie acordată de către acţionar, 
în calitate de client, unui intermediar definit 
conform art. 2 alin. (1) pct. 14,  din Legea nr. 
297/2004 sau unui avocat. Împuternicirile, 
înainte de prima lor utilizare, se depun la soci-
etate cu 48 de ore înainte de adunarea generală 
sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al 
societăţii, în copie, cuprinzând menţiunea 

conformităţii cu originalul sub semnătura 
reprezentantului. Copii certificate ale împuter-
nicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al 
adunării generale. Conform prevederilor art. 5 
coroborate cu prevederile art. 7 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulţi 
acţionari  reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/
au următoarele drepturi: Să introducă puncte pe 
ordinea de zi a Adunării, însoţite de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocatorului; 
Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi,  
in termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului; Aceste drepturi pot fi 
exercitate doar în scris, printr-o cerere adresata 
Consiliului de Administraţie, transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace electronice. 
Conform prevederilor art. 5 coroborate cu 
prevederile art. 13 din Regulamentul CNVM 
6/2009, fiecare acţionar are dreptul de a adresa 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
Adunării Societăţii, care are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de acţionari 
conform dispoziţiilor prevăzute de art. 13, alin. 
(2) din Regulamentul CNVM 6/2009. În cazul în 
care la data stabilita pentru Adunarea menţio-
nata mai sus, nu se întruneşte cvorumul de 
prezenţă prevăzut în Actul Constitutiv, în 
temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, 
se convoacă şi se fixează cea de-a doua 
Adunarea Generală Extraordinara a Acţion-
arilor pentru data de 27 iunie ora 16:00, in 
acelaşi loc şi având aceeaşi ordine de zi, precum 
si cu menţinerea aceleiaşi date de referinţa 
conform prezentului convocator. Un exemplar 
original al procurii speciale se va depune la 
sediul Societăţii, cel târziu cu 48 de ore înainte 
de prima întrunire a Adunării. Procurile 
nedepuse în termen nu vor fi luate în consid-
erare. In temeiul articolului 18 alin. (2) din 
Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, acţionarii pot 
exercita dreptul de vot prin corespondenta core-
spunzător acţiunilor înregistrate in Registrul 
Acţionarilor la data de referinţa, asupra punc-
telor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte 
de data stabilita pentru tinerea acesteia. La 
şedinţa Adunării, acţionarii Societăţii pot 
participa după cum urmează: Acţionari 
persoane juridice: prin reprezentantul legal – pe 
baza unui certificat constatator eliberat de regis-
trul comerţului/alta autoritate competenta, în 
original sau copie conformă cu originalul, emis 
cu cel mult 3 luni înainte de data convocării 
adunării, prin persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare – pe lângă docu-
mentul menţionat mai sus care atestă calitatea 
de reprezentant legal al acţionarului persoana 
juridica se va prezenta şi procura specială 

semnată de reprezentantul legal al persoanei 
juridice respective, in baza Hotărârii organului 
statutar care să indice persoana împuternicită sa 
voteze în cadrul Adunării, precum şi ordinea de 
zi a respectivei adunări. Acţionari persoane 
fizice: pe baza buletinului/cărţii de identitate /
paşaportului, după caz. Începând cu data 
convocării, se pun la dispoziţia acţionarilor 
formularele si materialele Adunării, precum si 
formularul de procura speciala care va avea 
următoarele destinaţii: unul pentru acţionar, 
unul pentru reprezentant si unul pentru emitent, 
vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, la 
sediul societăţii din Mediaş, Sos. Sibiului nr. 
31-33, jud. Sibiu, precum si la adresa www.
vitrometan.ro. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie Max Monibi.

LICITAȚII
Primăria comunei Furculeşti organizează la 
data de 10.06.2015, orele 11,00 la sediul 
Primăriei comunei Furculeşti, licitaţia publică 
cu strigare pentru închirierea Teren extravilan 
proprietate privată a comunei Furculeşti din 
pajiştea permanentă comunală, având supra-
faţă totală de 724.26 ha compus din 30 loturi, 
categoria de folosinţă păşune (24 loturi, 
637,6743 ha) şi arabil (6 loturi, 86,5857 ha), 
amplasate în UAT Furculeşti, aparţinând 
domeniului privat de interes local al comunei 
Furculeşti. Relaţii se obţin la sediul primăriei 
comunei Furculeşti, telefon 0247/328768.

Consiliul Local Stolnici, com. Stolnici, jud. 
Argeş, sat Stolnici, cod fiscal 4469493, tel/fax 
0248-676201, e-mail primariastolnici@yahoo.
com, închiriază prin licitaţie publică  1560  
mp  teren agricol, pe o perioadă de  de 5 ani. 
Documentaţia de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei Stolnici în mod gratuit . 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Stolnici, 
com. Stolnici, sat Stolnici până la data de  
02.07.2015, ora 12.00. Şedinţa  publică de 
deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de  
02.07.2015, ora 17.00, la sediul Primăriei Stol-
nici. Ofertanţii trimit ofertele redactate în 
limba română, în două exemplare, în două 
plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. 
Instanţa competentă pentru soluţionarea 
litigiilor apărute este Tribunalul Argeş. În caz 
de nedepunere a niciunei oferte, licitaţia se 
reia în data de 9.07.2015, ora 17.00, cu depu-
nerea ofertelor până la data de 09.07.2015, ora 
12.00.

Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator în dosarul nr. 427/111/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 
AX CONDI S.R.L.,  J05/228/2010, CUI: 
26567999 scoate la vânzare prin licitatie 

publică următoarele bunuri mobile: Uşă 
metalică, Monitor LCD, Telefon Huawei, TV 
Samsung,  Maşină l ipit  la  cald 2 buc. , 
Compresor 2 buc., Maşină baxat condimente, 
Dispozitiv ambalat granule 2 buc., Prăjitor 
seminţe 2 buc., Uscător seminţe la un preț total 
de 6.570,00 RON + TVA. Licitația va avea loc 
în 03.06.2015 ora 11:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regu-
lamentul de vânzare se poate obtine de la 
lichidator. Persoanele interesate de participare 
la licitație vor achiziționa un caiet de sarcini 
privind bunurile supuse licitației contra sumei 
de 50 RON + TVA. Ofertele se pot depune cu 
cel puțin 24 ore înaintea termenului de licitație 
la sediul lichidatorului judiciar sau prin fax: 
0359463662. În cazul în care bunurile nu se vor 
vinde licitația se reia săptămânal, timp de încă 
4 săptămâni la aceeași oră.

Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator în dosarul nr. 7528/111/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 
MERIOTRU COM S.R.L., J05/5271/1994, 
CUI: RO7625600 scoate la vânzare prin lici-
tatie publică următoarele bunuri mobile: Dacia 
Drop Side 1.440 RON, Dacia Pick Up 640 
RON, Dacia Drop Side 640 RON. Prețurile nu 
includ TVA. Licitația va avea loc în 04.06.2015 
ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de 
vânzare se poate obtine de la lichidator. Partic-
ipanţii vor depune 10% garanţie din valoarea 
bunurilor licitate. Ofertele se pot depune prin 
fax: 0359463662. În cazul în care bunurile nu 
se vor vinde licitația se reia săptămânal, timp 
de încă 3 săptămâni la aceeași oră la aceleași 
prețuri de pornire.

Municipiul Satu Mare, cu sediul în:Satu Mare, 
Piața 25.Octombrie, nr.1, Intrarea. M, reprez-
entat prin primar Dr.Coica Dorel, cod fiscal-
4038806, tel. 0261.807.500, fax.0261/710/760 
organizează a doua licitație publică deschisă 
în vederea vânzării imobilul teren în suprafață 
de:8.202MP situat în Zona Industrială-Sud a 
Municipiului Satu Mare, înscris în CF.
nr.161420 sub nr. cadastral 161420, garanția 
de participare la licitație fiind în sumă de 
16710 lei. Orice persoană juridică interesată 
poate solicita documentația de atribuire de la 
sediul Primăriei Municipiului-Satu Mare, 
B i r o u - E v i d e n ț ă  P a t r i m o n i u ,  p a r t e r, 
camera.13. Garanția de participare la licitație 
poate fi achitată în numerar la casieriea 
Primăriei Municipiului-Satu Mare sau prin 
ordin de plată la-Trezoreria-Satu Mare, cod 
f i s a l  4 0 3 8 8 0 6 ,  c o n t :  R O 4 6 T R E Z 
5465006XXX000201. Data limită pentru solic-
itarea clarificărilor:05.06.2015 iar data limită 
de depunere a ofertelor este: 09.06.2015, 

ANUNȚURI
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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. 10 300. Nr. 
68.658 din 21.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile, 
11.06.2015. 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 11.06.2015, ora 10.00, în localitatea 
Târgoviște, Cal. Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III-
a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Dragdemama S.R.L. cu 
domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. G-ral. Ion Emanoil Florescu nr. 7, bl. 
D12 D, sc. ..., etaj ..., ap. 9, cod de identificare fiscală 27442675. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează  
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare  sau de pornire a\ licitației, exclusiv 
TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *): 1. Autoutilitară Ford Transit, sursa de 
energie - motorină, culoare - alb, an fabricație - 2003, nr. locuri - 3, sarcină utilă 
max. - 1443 kg, ITP valabil 27.01.2016, 6.861 lei, 24%; 2. Autoturism Daewoo 
Matiz, sursa de energie - benzină, culoare - albastru, an fabricație - 2004, nr. locuri - 
5, sarcină utilă max. - 405 kg, ITP valabil 17.04.2016, 1.522 lei, 24%; 3. 
Autoutilitară Mercedes Benz, sursa de energie - motorină, culoare - verde, an 
fabricație - 1997, nr. locuri - 3, sarcină utilă max. - 690 kg, ITP valabil 04.03.2015, 
6.329 lei, 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 6, 
alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
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 ora 13.00: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 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 
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 0245.612512, persoană de 
contact Gogu Ion. Data afișării: 27.05.2015.

orele:10.00. Data și  locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor- data: 09.06.2015, orele:12.00 la 
sediul Municipiului-Satu Mare, Piata 25.
Octombrie nr.1, Intrarea.M. Persoană de 
contact: Faur Mihaela-șef birou evidență 
patrimoniu, adresa email: patrimoniu@satu-
mare.ro, tel.0261.807.521.

Municipiul Timisoara, prin Primar, cu sediul  
în Bv.C.D.Loga nr.1 Timişoara, cod 300030, 
t e l e f o n  0 2 5 6 / 4 0 8 3 0 0 ,  0 2 5 6 / 4 0 8 3 4 9 , 
0256/204177, cod fiscal R 14756536, anunţă 
licitaţie publică cu strigare, pentru închirierea 
imobilului cu destinatie comercială din 
Timişoara, Parcul Copiilor „Ion Creangă”. La 
licitaţie pot participa persoanele juridice, 
persoanele fizice autorizate, asociaţiile famil-
iale şi intreprinderile individuale. Preţul de 
pornire al licitaţiei este prevăzut în caietul de 
sarcini. Taxa de participare si garantia de 
participare este prevăzută în Instrucţiunile de 
licitaţie. Licitaţia va avea loc în data de 
16.06.2015, ora 11:00 la sediul Primăriei Muni-
cipiului Timişoara, Sala de Consiliu. Documen-
tele licitaţiei (caietul de sarcini, instrucţiunile 
de participare şi contractul cadru) se pun la 
dispoziţia celor interesaţi contra cost, începând 
cu data de 28.05.2015, de luni pană joi între 
orele 13,00 – 16,00, vinerea între orele 13,00 – 
14,00 la sediul Primăriei – Compartimentul 
Licitaţii, cam.221, pană în data de 09.06.2015. 
Costul unui document este de 10,00 lei şi se 
poate achita la casieria Primăriei pe baza unei 
note de plată întocmită de Compartimentul 
Licitatii, cam.221. Persoana de contact privind 
organizarea licitatiei: Alina Gherescu, tel.: 
0256-408349. Persoana de contact privind 
spatiul licitat : Călin Fiat, tel: 0256-408366. 
Documentele de participare împreună cu actele 
ce atestă achitarea garanţiei şi taxei de partici-
pare se înregistrează în plic închis, la sediul 

Primăriei Municipiului Timişoara, la ghişeul 
nr.10 sau 11, camera 12, până la data de 
15.06.2015 ora 10:00. Pe plic se va scrie denu-
mirea ofertantului. Ofertantul trebuie să ia 
toate măsurile astfel încât plicul să fie primit şi 
înregistrat de către Primăria Municipiului 
Timişoara până la data şi ora limită pentru 
depunere stabilită în prezentul anunţ de lici-
taţie. Plicurile înregistrate după expirarea datei 
şi orei limită de depunere se returnează 
nedeschise.

PIERDERI
Pierdut Atestat Profesional de Transport 
Marfa CPC 0025293000 si ADR 65199 pe 
numele Sandu Viorel. Le declar nule.

Pierdut legitimaţie serviciu –acces AIHCB, pe 
numele Ion Milică. O declar nulă.

Enache Marius Crist ian P.F.A. ,  C.U.I . 
20707988, pierdut autorizația de transport nr. 
7920. O declar nulă.

Declar pierdut (nul) proces verbal de predare a 
locuinței anexa la contract de vânzare- 
cumpărare nr. 40480V între S.C. „Titan” 
A.L.-S.A. și Crismăruc Rodica și Crismăruc 
Mihai.

Declar pierdut (nul) card de acces la ACS de 
Şah Apa Nova București, nr. 74037, pe numele 
Nuță Dan.

Declar pierdută legitimație de control seria A 
nr. 0062, emisă de M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.A.F., pe 
numele Dragotă Lia.

Pierdut legitimație transport, carnet de student 
și carnet cupoane C.F.R. emise de U.M.F. Carol 
Davila pe numele Gălățanu Andreea Cristina.

publicitate


