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OFERTE SERVICIU
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 ani, 
zona Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţi-
oner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de sală, 
ospătar, cameristă. 0722.268.866

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electri-
cian, muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.

Logos Accounting is employing in Bucharest. Acti-
vity: Accounting (for airlines). Position: PC Operator. 
Please send an English CV to: m.maxin@logosas.
com; v.aquilante@logosas.com.

Universal Talent Solutions angajează în condiţii 
excelente măcelari profesionişti în Irlanda şi 
Anglia. În vedera ocupării acestor posturi orga-
nizăm o probă de lucru la Bucureşti, 1 august 
2015, strada: Industriilor, nr.213, Chiajna, Podul 
Dragomireşti. Pentru mai multe detalii sunaţi la 
003.538.710.069.55, Daniela Ciurezu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 23/Poiana. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile, Anul 2015, luna august, ziua 19. 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 
19 luna august, anul 2015, ora 10.00 în localitatea Titu str. Gării nr. 79 se vor vinde 
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
Intreprindere Individuală Ionita Georgeta cu domiciliul fiscal în comuna Poiana, 
județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 21028870: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 
TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autoturism: Dacia Logan, Nr. CIV: 
H012048, Nr. înmatriculare: DB 09 FDS, Nr. identificare: UU1LSDAEF40676422, 
Serie motor: UF524444, An fabricație: 2008, Capacitate cilindrică: 1390 cmc, 
Culoare: Roșu, 6.820 lei, 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, 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: 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 art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0245651112. Data afișării: 27.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 35/Titu. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna August ziua 18. 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 August, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării nr. 79, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
Minciunescu Gheorghe – Dragos, cu domiciliul fiscal în oraș Titu, strada I.C. Visarion 
nr. 6, bl. S, sc. B, ap. 13, et. 3, județ Dambovița, cod de identificare fiscală 
1730730034993. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism: 
Renault Laguna, nr. CIV: F673714, nr. înmatriculare: DB 08 VUA, nr. identificare: 
VF1BGTB637703675, serie motor: C025739, an fabricație: 2007, capacitate 
cilindrică: 1995 cmc, culoare: gri. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA: 8.555 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 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: 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 art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data 
afișării: 27.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 3. Nr. 31110 din 22.07.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, 
luna august, ziua 28. 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 28, luna august orele 10, anul 
2015, în localitatea Titu str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Niculae Valeriu cu domiciliul 
fiscal în localitatea Ciocănești, sat Vizurești, nr. bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de 
identificare fiscală 1560218155227: a) teren arabil extravilan în suprafață de 7.180 
mp situat în localitatea Ciocănești, sat Vizurești, județ Dâmbovița T52, P619/7, preț 
de evaluare/ de pornire al licitației 27525 lei, cu vecinii: N- Tudorache Ioana; E- 
Tudorache Gheorghita; S- Constantin Gheorghita; V- Constantin Nicolae. b) teren 
arabil intravilan în suprafață de 2000 mp situat în localitatea Ciocănești, sat 
Vizurești, județ Dâmbovița T16, P589, preț de evaluare/ de pornire a licitației 61755 
lei, cu vecinii: N- DS 600; E- Barea Stefan si Gabriela Dumitru; S- Rest proprietate; 
V- Tudorache Ioana. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru 
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este .../ 
scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau 
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu; Sarcini: PV Sechestru nr. 37172/10.09.2008. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 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 art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245651112. Data 
afișării: 27.07.2015.

Conpet SA Ploieşti scoate la concurs – pentru Rampa 
incarcare titei pecica (judetul Arad) – un post de 
“Servant Pompier” COR 541104 – incheierea contrac-
tului individual de munca urmand sa se faca pe durata 
nedeterminata. Cerinţe: - studii de baza: scoala gene-
rala. – pregatire de specialitate: curs calificare “servant 
pompier”. Constituie avantaj: - calificare si atestare ca 
“agent pza si ordine”. In cazul obtinerii unor rezultate 
egale intre candidate, constituie avantaj: domiciliul in 
apropierea locului de munca. Persoanele interesate sunt 
rugate să depună cererile de participare la concurs, 
CV-urile şi documentele de studii (copii legalizate) la 
secretariatul societăţii din Municipiul Ploieşti, str. Anul 
1848 nr. 1-3, până la data de 03.08.2015, - copia actului 
de identitate sau orice alt document care atesta identi-
tatea; - cazier judiciar; - adeverinţă medicală eliberată de 
medical de familie cu avizul “apt angajare”. Tematica 
de concurs şi/sau alte informaţii privind desfăşurarea 
concursului vor fi afişate ulterior pe site-ul www.conpet.
ro secţiunea “cariere”. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Biroul Management Resurse Umane, 
telefon 0244-401.360 interioare: 2596; 2585 şi 2412.

Conpet SA Ploieşti scoate la concurs două posturi 
“economist” COR 263102 pentru Serviciul Contabili-
tate. Cerinţe: - studii superioare profil: economic cu 
diplomă de licenţă şi/sau master specializarea: finain-
te-contabilitate (de preferat ASE Bucureşti). – cunoş-
tinţe foarte bune PC (word, excel, Outlook Express). 
– cunoaşterea avansată a limbii engleze, scris şi vorbit. 
– experienţa minimă în domeniu 5 ani (contabilitate 
generală, fiscalitate, aplicare IFRS). Persoanele intere-
sate sunt rugate să depună cererile de participare la 
concurs, CV-urile şi documentele de studii (copii legali-
zate) la secretariatul societăţii din Municipiul Ploieşti, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, până la data de 10.08.2015, 
împreună cu: - copia actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea; - cazier judiciar sau 
declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o 
situaţie de incompatibilitate cu funcţia pe care candi-
dează; - adeverinţă medicală eliberată de medical de 
familie cu avizul “apt angajare”. Tematica de concurs 
şi/sau alte informaţii privind desfăşurarea concursului 
vor fi afişate ulterior pe site-ul www.conpet.ro secţiunea 
“cariere”. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Biroul Management Resurse Umane, telefon 0244-
401.360 interioare: 2596; 2585 şi 2412.
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Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: infirmieră (Secţia OG I -Sala de 
naşteri) 1 post, pe perioadă determinată de 10 luni, 
conform H.G. nr. 1027/2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 11.08.2015, ora 09.00; -Proba interviu în data de 
13.08.2015, ora 09.00. Condiţii Specifice: -nivel de 
studii- generale; -curs de infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau alţi furnizori autorizaţi de Minis-
terul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu apro-
barea Ministerului Sănătăţii- act doveditor de 
absolvire. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 31.07.2015, ora 14.00, 

la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. Manolache Elena, 
telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical (Secţia ATI) 1 
post, pe perioadă determinată de 10 luni, conform 
H.G. nr. 1027/2014 şi Dispoziţia Primarului General 
al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.08.2015, ora 09.00; -Proba interviu în data de 
14.08.2015, ora 09.00. Condiţii Specifice: -diplomă de 
absolvire a liceului sanitar sau diplomă de şcoală 
sanitară postliceală  sau echivalentă sau diplomă de 
licenţă în specialitate; Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data de: 31.07.2015, 
ora 14.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: economist (Compartiment de 
management al calităţii serviciilor medicale) 0,5 
normă, pe perioadă determinată de 1 an, conform 
H.G. nr.1027/2014 şi Dispoziţia Primarului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
11.08.2015, ora 13.00; -Proba interviu în data de 
13.08.2015, ora 13.00. Condiţii Specifice: -diplomă de 
licenţă în specialitate; Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data de: 31.07.2015, 
ora 14.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

PRESTĂRI SERVICII
Servicii profesionale de mutări, transport, depozitare. 
La dipoziţia dvs. oriunde, oricând! moveout.ro 
0734.394.001.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumparam carti vechi si noi, 
tablouri, icoane vechi, grafica portelan, sfetnice, 
argintarie, afise, manuscrise, carti postale vechi, 
diverse obiecte vechi, deplasare la domiciliu. 
0751.22.11.66

CITAȚII
Numitul Sandu Simi Manuel, născut la data de 
26.09.1975, cu ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi, 
B-dul Dacia nr.75, bl.DE6, ap.3, jud. Iaşi, este chemat 
în data de 13.10.2015, ora 09.00, la Tribunalul Iaşi 
(sediu: Iaşi, Str.Elena Doamna, nr.1A) sala V.III- etaj 
IV, în dosarul nr.9896/99/2014, complet D 8com, în 
calitate de intervenient forţat, în contradictoriu cu 
reclamantul Rabei Catalin şi pârâta Biroul National 

Carte Verde din Italia, prin mandatar legal Biroul 
Asiguratorilor de Autovehicule din Romania 
(B.A.A.R.).

SOMAȚII
Judecătoria Sighetu Marmaţiei Dosar Nr. 
596/307/2015. somaţie Având în vedere cererea recla-
manţilor Moldovan Vasile-Ioan şi Moldovan Ioana 
Codruta, domiciliaţi în Sighetu Marmaţiei, Str. Lazu 
Baciului, nr. 91, având ca obiect uzucapiune asupra 
terenului situat în Sighetu Marmaţiei, Str.Lazu 
Baciului, nr.91, în suprafaţă de 2.453 mp, înscris în 
C.F.Sighet 2075, nr.top. 3854/2 şi C.F. Sighet 54820, 
nr.top.3819, somează persoanele interesate să formu-
leze opoziţie în termen de 6 luni de la publicarea 
somaţiei, în caz contrar se va instanţa va proceda la 
judecarea acţiunii.

DIVERSE
Petenta Bîcu Lucia, decedată la data de 12.12.1986 în 
localitatea Feteşti, jud. Ialomiţa, având ultimul domi-
ciliu în mun. Feteşti, str. Democraţiei, nr. 13, jud. 
Ialomiţa posesoare a imobilului casă de locuit C1 ce 
se compune din 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie 
construită din chirpici, acoperită cu tablă în suprafaţă 
de 132 mp. ; C2 ce se compune dintr-o încăpere cu 
destinaţia centrală termică în suprafaţă de 8 mp., C3 
ce se compune din bucătărie cu o suprafaţă de 51 mp. 
construită din chirpici, acoperită cu ţiglă; C4 ce se 
compune dintr-o anexă: magazie, construită din 
chirpici, acoperită cu ţiglă în suprafaţă de 10 mp.; C5 
ce se compune dintr-o anexă animale construită din 
chirpici, acoperită cu ţiglă cu o suprafaţă de 40 mp. şi 
G6 ce se compune dintr-o anexă animale construită 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 17. Nr. 31135 din 22.07.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, 
luna august, ziua 19. 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 19, luna august orele 12, anul 
2015, în localitatea Titu str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Halmajan Ion, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Răcari, sat Colacu, nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., județ 
Dâmbovița, cod de identificare fiscală 1790501155239: - teren arabil extravilan în 
suprafață de 2300 mp situat în localitatea Răcari, sat Colacu, județ Dâmbovița, 
2000 mp situat în T18/4, P2/1; 300 mp situate în T6/2, P73, preț de evaluare/ de 
pornire a licitației 4033 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru 
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este .../ 
scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau 
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu; Sarcini: PV Sechestru nr. 12681/11.03.2010. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 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 art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245651112. Data 
afișării: 27.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 283. Nr. 31124 din 22.07.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, 
luna august, ziua 20. 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 20, luna august orele 10, anul 
2015, în localitatea Titu str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Tanase Daniela cu domiciliul 
fiscal în localitatea Răcari sat Ghimpați, nr. 283, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de 
identificare fiscală 2660818154225: a) teren arabil extravilan în suprafață de 5000 
mp situat în localitatea Răcari, județ Dâmbovița șos DJ 43 A, T37/3, P4, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 2347 lei. b) teren arabil extravilan în suprafață de 
20000 mp situat în localitatea Răcari, județ Dâmbovița, șos DJ43A, T38/6, P11, preț 
de evaluare/ de pornire a licitației 9388 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141 alin. 
(2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu; Sarcini: PV Sechestru nr. 
45089/08.11.2013. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
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 art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245651112. Data 
afișării: 27.07.2015.

Conpet SA Ploieşti scoate la concurs două posturi 
“inginer electroenergetica” COR 215105 pentru 
Serviciul Energetic. Cerinţe: - studii superioare 
tehnice, profil: energetic /electric /electrotehnic, 
dovedite cu diplomă de licenţă sau echivalenta; - 
master in domeniul managementului energetic/curs 
postuniversitar privind gestiunea energiei; – cunoş-
tinţe foarte bune utilizare Microsoft Office (word, 
excel, power Point). Constituie avantaj: - autorizare 
ANRE: manager energetic. Persoanele interesate 
sunt rugate să depună cererile de participare la 
concurs, CV-urile şi documentele de studii (copii 
legalizate) la secretariatul societăţii din Municipiul 
Ploieşti, str. Anul 1848 nr. 1-3, până la data de 
10.09.2015, - copia actului de identitate sau orice alt 
document care atesta identitatea; - cazier judiciar; - 
adeverinţă medicală eliberată de medical de familie 
cu avizul “apt angajare”. Tematica de concurs şi/sau 
alte informaţii privind desfăşurarea concursului vor 
fi afişate ulterior pe site-ul www.conpet.ro secţiunea 
“cariere”. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Biroul Management Resurse Umane, telefon 0244-
401.360 interioare: 2596; 2585 şi 2412.
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programată pe data de 26.08.2015, nu îndeplineşte 
condiţiile de validitate prevăzute de actul consti-
tutiv, aceasta va avea loc în data de 27.08.2015 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Convocare: Consiliul de Administraţie al PROS-
PECŢIUNI S.A., cu sediul în Bucureşti, strada 
Caransebeş nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. 
1552801, tel.: 021.319.66.60, fax: 021.319.66.56, 
întrunit în data de 23.07.2015, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară pentru data de 31.08.2015, ora 
11:00, la sediul societăţii din Bucureşti, strada 
Caransebeş nr. 1, sector 1 cu următoare ordine de 
zi: 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare 
consolidate întocmite pentru exercițiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2014, în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Raportare Finan-
ciară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană. 2. 
Aprobarea datei de 25.09.2015 ca dată de înregis-
trare a hotărârii A.G.O.A. pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii A.G.O.A, conform art. 238 din Legea 
297/2004 privind piaţa de capital. 3. Aprobarea 
datei de 24.09.2015 ca ex-date, conform Regula-
mentului Autorității de Supraveghere Financiară 
nr. 13/21.08.2014. 4. Aprobarea împuternicirii dlui 
Petrişor Nicolae, Preşedinte al Consiliului de 
Administrație cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri A.G.O.A. precum şi efectuarea 
demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia 
la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului Bucu-
reşti, Actului Constitutiv actualizat şi a altor 
documente necesare la notariat. Participă acţio-
narii înscrişi în registrul de evidenţă al acţionarilor 
până la sfârşitul zilei de 18.08.2015, considerată 
data de referinţă. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 

5% din capitalul social are/au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală şi de 
asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare, însoţite de copiile 
actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în 
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acţi-
onarilor, pot fi depuse la sediul societăţii din Bucu-
reşti, str. Caransebeş nr. 1, sector 1, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării prezentei convo-
cări în Monitorul Oficial al României, partea a 
IV-a, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu 
majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
DIN DATA DE 31.08.2015. Fiecare acţionar poate 
depune întrebări în scris privind punctele de pe 
ordinea de zi a  Adunării Generale Ordinare, înso-
ţite de copia actului de identitate valabil (buletin/
carte de identitate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în cazul persoa-
nelor juridice), la sediul Societăţii din Bucureşti, 
str. Caransebeş nr. 1, sector 1, până la data de 
25.08.2015, în plic închis, cu menţiunea scrisă în 
clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ DIN DATA DE 31.08.2015. Accesul 
acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor la data 
de referinţă, în locul în care se desfăşoară 
adunarea generală a acţionarilor, este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul 
acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate 
sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor 
persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterni-

din chirpici, acoperită cu plăci din azbociment cu o 
suprafaţă de construită de 15 mp. şi terenul aferent în 
suprafaţă de 810 mp. situat în mun. Feteşti, str. 
Democraţiei, nr. 13, jud. Ialomiţa, având ca vecină-
tăţi: - la Nord - Matei Alexandrina; - la Sud - Sandu 
Tudorel N.C. 1046; - la Est - Bâcu Vasile; - La Vest - 
Strada Democraţiei solicită în temeiul uzucapiunii de 
lungă durată prev. de art. 1846, 1860 C.civ. dobân-
direa dreptului de proprietatea asupra acestor 
imobile. Toţi cei interesaţi să facă opoziţie sunt somaţi 
ca în termen de şase luni de la emiterea prezentei 
somaţii să formuleze cereri de opoziţie în caz contrar 
urmând a se trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
În conformitate cu dispoziţiile art. 117 şi 118 din 
Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu 
modificările ulterioare, Administratorul Unic al 
Societăţii Bere- Spirt Turnu Severin S.A., cu sediul 
social în Judeţul Ilfov, Comuna Cernica, Sat 
Caldararu, Str. Drumul Între Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, 
etaj 1, corp D, cod unic de înregistrare 1605450, 
număr de ordine în registrul comerţului 
J23/1698/2007, atribut fiscal RO, capital social 
subscris şi vărsat 1.957.615,30 lei, cont bancar nr. 
RO82BTRL04101202460948XX, deschis la Banca 
Transilvania Sucursala Lipscani, telefon 
021.529.47.44, fax 021.529.47.29, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data 
de 26.08.2015, ora 10,00 la sediul social din Judeţul 
Ilfov, Comuna Cernica, Sat Caldararu, Str. Drumul 
Între Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp D pentru 
toţi acţionarii înregistraţi la Registrul Mioriţa Cluj, la 
data de referinţă 19.08.2015, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea majorării capitalului social al 
Societăţii Bere- Spirt Turnu Severin S.A. cu suma 

de 2.530.329 lei, aport în numerar, prin emiterea 
unui număr de 25.303.290 acţiuni nominative noi, 
cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare. 2. Apro-
barea exercitării de către acţionari a dreptului de 
preferinţă în legătură cu noile acţiuni emise de 
Societatea Bere- Spirt Turnu Severin S.A., propor-
ţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, în 
termen de o lună de la data publicării în Partea a 
IV-a a Monitorului Oficial al României a hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor. 3. 
Aprobarea, urmare neexercitării de către acţionari 
a dreptului de preferinţă conform hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor, 
majorării capitalului social al Societăţii Bere- Spirt 
Turnu Severin S.A. cu suma de 2.530.329 lei, aport 
în numerar, prin emiterea unui număr de 
25.303.290 acţiuni nominative noi, cu valoarea 
nominală de 0,10 lei fiecare, de către acţionarul 
Societatea PRODAL 94 SRL, prin compensarea 
creanţei în cuantum de 2.530.329 lei deţinută 
asupra Societăţii Bere- Spirt Turnu Severin S.A. cu 
cele de 25.303.290 acţiuni nominative noi emise de 
societate. 4. Aprobarea împuternicirii Administra-
torului Unic al Societăţii Bere- Spirt Turnu Severin 
SA, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri precum şi pentru a îndeplini toate forma-
lităţile prevăzute de lege în vederea menţionării 
acestei modificări la Oficiul Registrului Comerţului 
şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Docu-
mentele referitoare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi, pot fi consultate de acţionari zilnic, 
începând cu data de 19.08.2015 la sediul societăţii. 
Acţionarii pot participa la adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor personal sau prin 
reprezentant mandatat prin împuternicire, 
conform prevederilor legale. În cazul în care 
adunarea generală extraordinară a acţionarilor 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală. Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu, Jud. Dâmbovița, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 13. Nr. 31105 din 22.07.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna 
august ziua 17. În temeiul art. 162, alin. (2), din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17, luna august, orele 10:00, anul 2015, în 
localitatea Titu, str. Gării nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului Albu Nicolae Mihaita, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Potlogi, sat Românești, nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj …, ap. ..., cod de 
identificare fiscală 1750102154216: teren intravilan în suprafață de 960 mp, situat 
în localitatea Potlogi, sat Românești, județ Dâmbovița, nr. cadastral 1705, T13, 
P580, preț de evaluare/ de pornire a licitației 3.618 lei. *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare este …/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare este……/ scutit de TVA conform art. 141, alin. 
(2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: AJFP Dâmbovița, SFO Titu. Sarcini: PV Sechestru nr 52394/ 
09.10.2009. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
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 art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data 
afișării: 27.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovita, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 125/Titu. Nr. 31083/22.07.2015. 
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 
2015 luna august ziua 25. 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 25, luna august, orele 10.00, 
anul 2015, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Decu Niculaie, cu domiciliul 
fiscal în sat Sălcuța nr. 125, oraș Titu, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 
1630211154201: a) teren arabil extravilan în suprafață de 3.350 mp, situat în oraș 
Titu, sat Sălcuța, tarlaua 62, parcela 368/60/1, preț de pornire a licitației 11.083 lei, 
cu vecinii: N-most. Barbu C. Ion, S-most. Pana Barbu, V-dcl 379, E-DE 440/1. *) 
cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA conform art. 
141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare este …/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: AJFP 
Dâmbovița – SFO Titu. Sarcini: PV Sechestru nr 27544/18.06.2013. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; 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 art. 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0245.651112. Data afișării: 27.07.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. 
Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. ... Nr. 31117 din 22.07.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, 
luna august, ziua 20. 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 20, luna august orele 12, anul 
2015, în localitatea Titu str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Zavoianu Vasile-Aurel, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Odobești, sat Miulești, nr. 59, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. 
..., cod de identificare fiscală 1770101431512: a) clădire în suprafață de 50 mp 
situată în localitatea Miulești, nr. 401 A, comuna Odobești, județ Dâmbovița acces 
indirect din DJ 401 A, preț de evaluare/ de pornire al licitației 5207 lei. b) teren 
intravilan în suprafață de 700 mp situat în localitatea Miulești, nr. 401 A, comuna 
Odobești, județ Dâmbovița acces indirect din DJ 401 A, preț de evaluare/ de pornire 
a licitației 7356 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru 
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este .../ 
scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau 
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu; Sarcini: PV Sechestru nr 31985/21.07.2014. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 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 art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245651112. Data 
afișării: 27.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 10383. Nr. 
93776/23.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 12, luna August, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea 
Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (ședința a-II-a), următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Stanmex SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Ialomiței nr. 14, cod de identificare fiscală 
3468163. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale 
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate, Prețul de pornire a 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA ): 1. Canapea Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1 
buc., 401 lei, 24%; 2. Colț Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 533 lei, 24%; 
3. Canapea Nils - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 401 lei, 24%; 4. Colț Nils - Factura 
71/28.10.2011, 1 buc., 493 lei, 24%; 5. Fotoliu Orient - Factura 496/25.06.2012, 4 
buc., 268 lei, 24%; 6. Pat + noptieră 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 569 
lei, 24%; 7. Șifonier 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 806 lei, 24%; 8. 
Coafeză 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 455 lei, 24%; 9. Dormitor 5810 - 
Factura 10/11.12.2009, 1 buc., 2131 lei, 24%; 10. Plasmă 2618 - Factura 
10/11.12.2009, 1 buc., 1401 lei, 24%; 11. Plasmă 5188 - Factura 10/11.12.2009, 1 
buc., 1401 lei, 24%; 12. Salon Costel CV3+2FT - Factura 1897/23.08.2013, 1 buc., 
2047 lei, 24%; 13. Bibliotecă 3301 - Factura 70610/19.09.2013 1 buc., 733 lei, 
24%; 14. Fotoliu Delta - Factura 496/25.06.2012 4 buc., 268 lei, 24%; 15. Canapea 
Bronx - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 402 lei, 24%; 16. Canapea Leone - Factura 
71/28.10.2011, 1 buc., 401 lei, 24%; 17. Grup Leone - Factura 71/28.10.2011, 1 
buc., 399 lei, 24%; 18. Masă Mariana - Factura 149/30.05.2009, 1 buc., 1052 lei, 
24%; 19. Dulap 5219 - Factura 150/30.05.2009, 1 buc., 1405 lei, 24%. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, inclusiv TVA; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, int. 343, 
persoană de contact Graure Mihai, cam. 16. Data afișării: 27.07.2015.

ciri speciale (procuri speciale) sau generale. Procurile 
speciale se pot obţine de la sediul societăţii sau 
accesând pagina de internet, la adresa www.prospec-
tiuni.ro, secţiunea Investitori/AGA începând cu data 
de 28.07.2015. Împuternicirea generală se poate 
acorda de către acţionarul emitent, în condiţiile Legii 
297/2004 privind piața de capital, art.243 alin.6 indice 
2– 6 indice 5, unui intermediar, conform art.2 alin.(1) 
punctul 14 din aceeaşi lege sau unui avocat.
La completarea procurilor speciale acționarii trebuie 
să țină cont de posibilitatea completării/ actualizării 
ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi 
actualizate şi disponibilizate până cel târziu la data de 
21.08.2015. Acţionarii persoane fizice care nu pot 
participa la adunarea generală, precum şi acţionarii 
persoane juridice, vor depune până la data de 
28.08.2015, la sediul societăţii, împuternicirile speciale 
sau generale prin care împuternicesc alte persoane 
să-i reprezinte. Acționarii Societății înregistrați la 
Data de Referinţă în registrul acţionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota 
prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului 
de buletin de vot pentru votul prin corespondenţă 
(„Buletinul de vot”). Buletinul de vot poate fi obţinut 
începând cu data de 28.07.2015 de la Registratura 
Societăţii şi de pe website-ul Societăţii (www.prospec-
tiuni.ro). În cazul votului prin corespondenţă, Buleti-
nele de vot, completate şi semnate, pot fi transmise 
sau depuse personal către/la Registratura Societăţii 
prin orice formă de curierat cu confirmare de primire 
astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Regis-
tratura Societăţii până cel târziu la data de 

25.08.2015, ora 16:30, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 
31.08.2015. Buletinele de vot care nu sunt primite la 
Registratura Societăţii până la data şi ora  mai sus 
menţionate nu vor fi luate în calcul pentru determi-

narea cvorumului şi majorităţii în Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor. La completarea votului 
prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de 
posibilitatea completării/ actualizării ordinii de zi, caz 
în care aceste documente vor fi actualizate şi disponi-
bilizate până cel târziu la data de 21.08.2015. Sub 
sancţiunea neluării în considerare a voturilor expri-

mate prin corespondenţă în caz contrar, formularele 
de vot prin corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu 
de documente care să permită identificare acţiona-
rilor, astfel: În cazul acţionarilor persoane fizice: 
-copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de valabili-
tate; -un specimen de semnătură legalizat/ certi-

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 Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 190070. Nr. 38488/23.07.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară marca 
Mercedes Benz, an fabricație 2003 - 
Prețul de pornire al licitației este de 
13686 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de 
Munte, în data de 11.08.2015, ora 
10.00. Anunțul nr. 38488/23.07.2015 
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 Samoilă Cezar. Data afișării: 
27.07.2015.

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 Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
n r .  1 7 9 1 0 2 3 2 9 6 7 3 5 .  N r . 
38496/23.07.2015. S.F.O. Văleni 
anunță organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri mobile: 
- Autoturism tip break, marca Ford 
Mondeo, an fabricație 2002 - Prețul de 
pornire al licitației este de 4069 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 13.08.2015, ora 10.00. 
Anunțul nr. 38496/23.07.2015 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 Samoilă Cezar. Data afișării: 
27.07.2015.

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 Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 130139. Nr. 38489/23.07.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară marca 
Mercedes Benz, an fabricație 2007 - 
Prețul de pornire al licitației este de 
21364 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de 
Munte, în data de 11.08.2015, ora 
14.00. Anunțul nr. 38489/23.07.2015 
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 Samoilă Cezar. Data afișării: 
27.07.2015.
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ficat de un notar public sau de un organism cu 
competenţe de legalizare/ certificare a semnăturii 
sau se poate proceda direct la legalizarea/ certifi-
carea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -dacă este cazul, copie C.I./B.I. 
paşaport în termen de valabilitate şi specimen de 
semnătură care să îndeplinească toate condiţiile de 
mai sus pentru reprezentantul legal al acţionarului 
persoană fizică, precum şi copie a documentului 
oficial care atestă calitatea de reprezentant legal 
(poate fi orice document din care rezultă lipsa 
capacităţii de exerciţiu a acţionarului persoană 
fizică şi/sau motivul pentru care acestuia i-a fost 
desemnat un reprezentant legal). În cazul acţiona-
rilor persoane juridice: -copie C.I./B.I. sau paşaport 
în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal 
al acţionarului- persoană juridică; -un specimen de 
semnătură pentru reprezentantul legal al acţiona-
rului, legalizat/ certificat de un notar sau de un alt 
organism cu competenţe de legalizare/ certificare a 
semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/ 
certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot 
prin corespondenţă; -copie a certificatului de înma-
triculare sau a unui document echivalent; -copie a 
documentului oficial care atestă calitatea de repre-
zentant legal a persoanei fizice care semnează 
formularul de vot prin corespondenţă în numele 
acţionarului- persoană juridică (poate fi un certi-
ficat emis de Registrul Comerţului sau de orice alt 
organism similar). Documentele, materialele 
informative şi proiectele de hotărâri în legătură cu 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pot fi 
consultate de acţionari începând cu data de 
28.07.2015, în zilele lucrătoare, la sediul societăţii. 
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul legal, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va 
avea loc în data de 01.09.2015 în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Pentru a se 
asigura condiţii bune de desfăşurare a Adunării 
Generale a Acționarilor Prospecțiuni S.A., rugăm 
ca acţionarii să-şi anunţe din timp intenţia de a 

participa la şedinţă, la telefon numărul 021319.66 
60  / int .  2104 sau pr in  fax  la  numărul 
021.319.66.56, până cel târziu în data de 
25.08.2015. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la Biroul Relaţii Investitori, la numărul de telefon 
menţionat mai sus şi pe website-ul societăţii 
(www.prospectiuni.ro). Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie, Petrişor Nicolae.

LICITAȚII
Primăria comunei Peştera, cu sediul în localitatea 
Peştera, Str. Izvorului nr. 25, judeţul Constanţa, 
organizează la data de 18.08.2015, ora 13:00 lici-
taţie pentru: -vânzarea imobilului teren în supra-
faţă de 4760,00 situat în localitatea Peştera, Str. 
Morii nr. 70A, comuna Peştera, judeţul Constanţa, 
destinat construitii de clădiri industriale; - 
vânzarea imobilul teren în suprafaţă de 737,00 
situat în localitatea Izvorul Mare, Str. Viişoarei nr. 
1A, comuna Peştera, judeţul Constanţa, pentru 
construirea unei locuinţe individuale. – vânzarea 
imobilul teren în suprafaţă de 737,00 mp situate 
în localitatea Izvoru Mare, Str. Cişmelei nr. 5A, 
comuna Peştera, judeţul Constanţa, pentru 
construirea unei locuinţe individuale. – vânzarea 
imobilul teren în suprafaţă de 1000.00 mp situate 
în localitatea Ivrinezu Mic, Str. Căminului Nr. 2B, 
comuna Peştera, judeţul Constanţa. – vânzarea 
imobilului teren în suprafaţă de 1000,00 mp 
situate în localitatea Ivrinezu Mic, Str. Cămi-
nului nr. 2C, comuna Peştera, jud. Constanţa, 
pentru construirea unei locuinţe individuale. 
Înscrierile se fac până în data de 17.08.2015, ora 
13:00 la sediul Primăriei. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei, Str. Izvorului nr. 25, tel./fax 
0241-856.800.

Lichidatori judiciari asociaţi Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, Str. 

Mărăşeşti, nr. 18, Jud. Mehedinţi, anunţă lici-
taţie publică cu strigare pentru vânzarea bunu-
rilor imobile existente în proprietatea debitoarei 
Sc Izometal-Magellan SRL, cu sediul în Drobe-
ta-Turnu-Severin, Str.I.C.Brătianu, nr.11, 
parter, camera 2, Judeţul Mehedinţi, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului Mehe-
dinţi  sub nr.J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr. 6633311, aflată în proce-
dura de insolvenţă în dosar nr. 6902/101/2012 
af lat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, după 
cum urmează: 1.proprietate imobiliară de tip 
rezidenţial compusă din casă cu regim de înăl-
ţime parter, având Sc=228,32 şi Su=208mp, 
situată în Loc. Timişoara, Str. Iuliu Maniu, 
nr.24, Județul Timiş, CF420970, nr. topografic 
16998/2, la preţul de pornire a licitatiei de 
90.600,00Euro echivalentul a 407.500,00Lei, 
valoarea nu include TVA; 2.proprietate imobi-
liară- construcţii imobiliare- hală depozitare 
materiale de construcţii, corp clădire birou 
P+1E+M, parcaje şi totem, construită pe un teren 
în suprafaţă totală de 14.488mp, compus din mai 
multe numere cadastrale, după cum urmează: 
CF409602- nr.Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/4- 
suprafaţa 109mp; CF409600- nr. Cadastral 535/1/2; 
536/1; 537/1/1/1- suprafaţa 109mp; CF409603- nr. 
Cadastral 535/1/2; 536/1; 537/1/1/2- 3/a- suprafaţa 
14.270mp, situate în Localitatea Timişoara, 
Str.O.Cotruş, nr.24, Jud.Timiş, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 1.758.600,00Euro echiva-
lentul a 7.909.200,00Lei, valoarea nu include 
TVA; 3.proprietate imobiliară de tip industrial- 
hale comercial-depozitare şi birouri, situate în 
Localitatea Timişoara, Str.E.Baader, nr.13, 
Judeţul Timiş, compusă din: clădire birouri 
P+1E+M având suprafaţa de 1.015mp, CF410601 
Timişoara, nr.Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, 
magazie metalică şi birou depozit având supra-
faţa de 2.688mp, CF410598 Timişoara, nr. 
Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan în supra-

faţă de 951mp, CF410600 Timişoara, nr. 
Cadastral 722/13/4/4, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1.030.600,00Euro echivalentul a 
4.635.000,00Lei, valoarea nu include TVA. 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise mai sus, o reprezintă Sentinţa 
nr.151 din  şedinţa  publ ică  din  data  de 
23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi 
în dosarul nr.6902/101/2012/a102, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării. Licitaţia va avea loc 
în Localitatea Timişoara, Str. Nicu Filipescu, nr.4, 
ap.14, Judeţul Timiş la data de 28.07.2015, ora 
14.00, în cazul în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 11.08.2015, ora 14.00, la data de 
25.08.2015, ora 14.00, la data de 08.09.2015, ora 
14.00, la data de 22.09.2015, ora 14.00, respectiv la 
data de 06.10.2015, ora 14.00. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consemnarea, până la 
începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea caie-
tului de sarcini în valoare de 500.00Lei în contul 
unic de insolvenţă deschis la Banca Comercială 
Carpatica, sub nr. RO98CARP036000766158RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi până la acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somăm pe toţi cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului să anunţe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub 
sancţiunea prevăzută de lege. Informaţii suplimentare 
privind bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0252/328.293, 0744.528.869, 0252/354.399, 
0742.592.183, 0256/220.827 sau 0745.267.676 şi pe 
site-urile: www.ynaconsuting.ro şi www.consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar asociat, 
Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant 
asociat coordonator ec. Emil Popescu. Yna 
Consulting SPRL, prin reprezentant asociat 
coordonator ec. Motoi Gogu.
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