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OFERTE SERVICIU
Primăria oraşului Petrila anunţă concurs pentru ocuparea
urmatoarelor funcţii contractuale vacante: - 1 muncitor
calificat (lăcătuş), treapta I, studii generale, Şcoală profesională, liceu de profil sau curs de calificare in meseria de
lăcătuş, vechime in specialitatea studiilor 9 ani;- 1 muncitor
calificat (sudor), treapta IV, studii generale, Şcoală profesională, liceu de profil sau curs de calificare in meseria de
sudor;- 1 paznic, studii generale, atestat profesional conform
art. 36 lit.”d” din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor. Proba scrisa a
concursului va avea loc în data de 18 mai 2015, ora 10, la
sediul Primariei oraşului Petila din strada Republicii nr. 196.
Dosarele de înscriere pentru participarea la concurs se
depun la Primăria oraşului Petrila, la secretarul comisiei de
concurs, telefon 0254550977 sau 0254550760 pâna la data
de 08 mai 2015, ora 15.
Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68,
judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea
postului de: - Şofer, categoria C pentru autogunoieră, durată
nedeterminată. Probele stabilite pentru concurs sunt: - proba
scrisă în data de 13 mai 2015, ora 10.00; - interviul în data de
14 mai 2015, ora 10.00. Ambele probe se vor desfăşura la
sediul Primăriei comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa;
Termenul de depunere al dosarelor este de 10 de zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
III-a, respectiv până la data de 7 mai 2015, orele 12,00, la
registratura primăriei; Condiţiile de desfăşurare a concursului: - Condiţiile generale: - au cetăţenia română, cetăţenie
a altor stat membre ale U.E. sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunosc limba română scris şi vorbit; - au capacitate deplină
de exerciţiu; - au o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează; - nu au fost condamnate
definitiv pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu postul
pentru care candidează. Condiţii specifice: - studii generale/
profesionale/medii; - posedă permis de conducere categoria
C; - posedă atestat pentru transport marfă. Pentru participarea la concurs candidaţii vor depune următoarele documente: - copia actului de identitate, - copia actelor de studii,
- cazier judiciar, - curriculum vitae, - copia carnetului de
muncă sau după caz, adeverinţă din care să rezulte
vechimea totală în muncă, - copia permisului de conducere,
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, atestat pentru transport marfă, - cerere. Relaţii la tel/fax:
0243.218.082.

CITAȚII
Golita Faur Nicu, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Timişoara, str. Arenei, nr.1, ap.9, jud. Timiş, este citat în
calitate de pârât la Tribunalul Argeş cu sediul în Piteşti,
Bd.I.C. Brătianu, nr.7, jud. Argeş, în dosarul
nr.2530/109/2014, pentru data de 19.05.2015, în proces cu
SC International Lazar Company SRL.
Numitul Ţipişcă Costel, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Pleşani, comuna Călăraşi, judeţul Botoşani, este citat în
calitate de pârât de către reclamanta Grădinariu Mariana,
la Judecătoria Botoşani, în dosarul numărul 27770/ 193/
2013, având ca obiect “Lichidarea Regimului Matrimonial”,
cu termen de judecată la data de 18.05.2015.
Numitul Oprea Lucian Tudorel este chemat la data de
11.05.2015, ora 9.00 la Judecătoria Buzău în calitate de
intervenient forţat în dosarul nr. 5956/200/2014 având ca
obiect pretenţii în contradictoriu cu Neculai Marian şi alţii.
Guşuţoaie Dumitru, reclamant în dosar nr. 3119/265/2013 al
Judecătoriei Năsăud, cheamă în judecată pârâtul Ciocârlă
Pavel, pentru data de 21 mai 2015.
Ernst Mihai, reclamant în dosar nr. 2133/265/2014 al
Judecătoriei Năsăud, cheamă în judecată pârâţii Steopan
Todora, Dumbrăviţa Floarea, Dumbrăviţa Vasile, pentru
data de 28 mai 2015.
Se citează pârâții Steliac Viorica, Radu Elena și Beșuți
Mărioara în calitate de pârâți în dosar nr. 1732/265/2010* al
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Pop Irina Violeta, având
ca obiect succesiune, validare contract de vânzare-cumpărare, cu termen la 26.05.2015
Se citează Sîngeorzan Flore și Sîngeorzan Florian în calitate
de pârâți în dosar nr. 3055/265/2011 al Judecătoriei Năsăud,
în proces cu Leșan Florea, având ca obiect uzucapiune,
succesiune și partaj, cu termen la 21.05.2015
Se citează numiții Olar Nicolae lui Condrate, Olar Onișor lui
Ștefan, Olar Raveca lui Ștefan, Olar Nicolae lui Ștefan, Olar
Ana lui Ștefan, Olar Maria și Bodiu Nastasia căs. cu
Androne Leon în calitate de pârâți în dosar nr.
2129/265/2013 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Căluș
Adrian-Ioan, având ca obiect validare contract vânzare-cumpărare, uzucapiune, succesiune, cu termen la
11.06.2015.
Numita Grădinaru Elena Irina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Satul și Comuna Victoria, Jud. Iași este chemată
la data de 19.05.2015 ora 09.00 la Tribunalul Iași, în camera
S.VI - etaj IV, Complet civil a 1, în calitate de intimată în
dosarul nr. 19070/245/2014, având ca obiect ordonanță
președințială - exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire
domiciliu minor, pensie de intretinere, apel formulat de
apelantul Grădinaru Petru cu domiciliul în Comuna
Victoria, Jud. Iași și privind pe minorul Grădinaru Petru
Alexandru.
Se înştiinţează Iliev Iliyan, cetăţean bulgar, pârât în dosarul
Nr. 9588/245/2014, de sentinţa civilă Nr.14523/2014 din 3
decembrie 2014. Instanţa admite cererea formulată de
reclamanta Iliev Anda Maria, CNP2880914226784, cu
domiciliul în Tomeşti, Str.Vioarei, Nr.140, Jud.Iaşi, în
contraditoriu cu pârâtul Iliev Iliyan, cetăţean bulgar, născut

la data de 15.05.1980, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Tomeşti, Str. Vioarei, Nr.140, Jud. Iaşi. Desface căsătoria
părţilor înregistrată sub Nr.75, la Primăria Comunei
Tomeşti, încheiată în Localitatea Kallithea, Rhodos, Grecia,
din culpa exclusivă a pârâtului. Dispune ca reclamanta să
revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Aignatoaei. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu
apel în 30 de zile de la comunicare, calea de atac urmând a
se depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată în şedinta publică
azi, 3.12.2014.

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Reclamanţii Pavelea Doru şi soţia
Pavelea Viorica, domiciliaţi în comuna Salva, nr. 242, jud.
Bistriţa Năsăud, în dosar nr. 634/265/2015 al Judecătoriei
Năsăud, au solicitat a se constata dobândirea dreptului de
proprietate prin titlu uzucapiune asupra imobilelor înscrise
în cf 746 nr top 2151, 2152, cf 3240 nr top 2149, 2150, cf
25890 nr top 1954, cf 25889 nr top 1953, cf 25888 nr top
1952, cf 2654 nr top 1955 şi cf 25887 nr top 1951, de către
defunctul Mutu Vasile şi soţia Mutu Măricuţa. Prin prezenta, se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate dreptul
de a face opoziţie şi a o inainta Judecătoriei Năsăud, în caz
contrar, în termene de 60 luni de la publicare prezentei,
instanţa va trece la judecarea cauzei. Emisă în baza încheierii din data de 06 martie 2015.
Judecătoria Năsăud - Dosar nr. 278/265/2015. Somație de
uzucapiune. Reclamanții Jarda Alexandru și Jarda Ioana,
în cadrul dosarului înregistrat sub nr. 278/265/2015 la
Judecătoria Năsăud, au solicitat să se constate că pârâții
Cunta Remi și Cunta Ioana au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafață de cca.
12 arii înscris în CF nr. 28034 Sîngeorz-Băi nr. top. 4835/2 și
nr. top 4430/1 Sîngeorz-Băi. Prin prezenta se aduce la
cunoștința tuturor persoanelor interesate dreptul de a face
opoziție și de a o înainta Judecătoriei Năsăud, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, instanța
urmând a trece la judecarea cauzei. Președinte Peter Eugen
Marius. Grefier Grad Ludovica.
Somaţie: Se aduce la cunoştinţă publică faptul că, pe rolul
Judecătoriei Târgu Secuiesc, este înregistrat Dos.
1835/322/2014, având ca obiect dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune, de reclamanţii Furtună
Dumitru şi Furtună Maria, ambii domiciliaţi în mun.
Braşov, str. Argintului nr. 39, jud. Braşov, asupra imobilului
situat în oraş Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 40, jud.
Covasna, ce face parte din CF nr. 27686 Covasna (provenit
din conversia de pe hârtie a CF 505 Covasna), top 1125
curte în suprafaţă totală de 428 mp, în care figurează ca
proprietar tabular Lazar Konstandin. Prezenta somaţie a
fost emisă în baza Încheierii din 31.03.2015 şi cei interesaţi
pot face opoziţie, altfel, în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
S.C. Construcţii Feroviare Iaşi S.A. In Insolvenţă In Insolvency En Procedure Colective, Convocare: În conformitate
cu prevederile Legii nr.31/1990 şi Legii nr.85/2006, Administratorul Special al Constructii Feroviare Iasi S.A, cu sediul
în Bucureşti, sector 2, str. Opanez nr.3A, et.3, camera nr.66,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J40/12059/2012; C.U.I. RO 1956052 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă: I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 29.05.2015,
ora 11.00 la Punctul de lucru al Societăţii din Oraşul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tunari nr.2/II, Cladirea
‘’North Center’’, et.6. În cazul în care la data menţionată
mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de
prezenţă prevăzute de Legea nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118
din Legea nr.31/1990 cea de-a doua A.G.O.A a Societăţii
pentru data de 30.05.2015, la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu
aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referinţă. Dreptul de a
participa şi vota în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. aparţine
tuturor acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor
Societăţii la sfârşitul zilei de 21.05.2015, considerată data de
referinţă. I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2014, pe baza
Raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2014 şi a
Raportului auditorului financiar privind situaţiile financiare
ale anului 2014. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a
Membrilor Consiliului de Administraţie ai Societăţii, pentru
activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2014,
în baza rapoartelor prezentate. 3. Aprobarea Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 4. Desemnarea
persoanei împuternicite de a încheia şi/sau semna în numele
Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile prezentei
Adunări Generale. Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă 21.05.2015, vor putea
participa la A.G.A. fie personal, fie prin mandatar, în baza
unei împuterniciri speciale, dată cel puţin sub semnătura
privată, un exemplar original al Procurii speciale se va
depune/ expedia la punctul de lucru al societăţii din Oraşul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cladirea
“North Center”, et.6 până la data de 27.05.2015, ora 11,00.
Acţionarii reprezentând individual sau împreună mai mult
de 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în
condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi şi să
facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau
astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Solicitările vor fi transmise în scris,
la punctul de lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”,
et.6, cu menţiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a
acţionarilor din data de 29/30.05.2015”. Orice acţionar
interesat are dreptul de a adresa întrebări referitoare la
punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de
la data publicării convocării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, iar răspunsurile vor fi disponibile
la Punctul de lucru al Societăţii începând cu data de

20.05.2015, ora 8,00. Începând cu data de 28.04.2015, pot fi
obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.0016.00, de la punctul de lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera–Tunari nr.2/II, Clădirea “North
Center”, et.6, prin fax sau poştă, Formularele de Procuri
speciale pentru reprezentarea acţionarilor în A.G.A.
proiectele de hotărâri, documentele şi materialele informative referitoare la problemele/ aspectele incluse pe ordinea
de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine de la punctul de
lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera–Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, et.6, sau la
nr.de telefon 021/210.60.25, int.210, între orele 08:00–16:30.
Administrator Special, Keszék Corina.
Convocare: În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
şi Legii nr.85/2006, Administratorul Judiciar Beta InsolVency I.U.R.L., convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor a Societăţii de Construcţii CCCF Bucureşti
S.A. cu sediul în Bucureşti, Piaţa Pache Protopopescu nr.9,
sector 2, J40/999/1991, C.U.I 1568522, în data de 29 mai
2015, ora 15,00 la sediul societăţii din Bucureşti, Piaţa Pache
Protopopescu nr.9, sector 2 cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2014.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2014.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru
exerciţiul financiar 2015. La Adunarea Generală a Acţionarilor pot participă toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor în data 20.05.2015, personal sau prin reprezentanţi, pe bază de Procuri Speciale ale căror formulare se pot
ridica de la Societatea de Construcţii “CCCF” Bucureşti
S.A. Acţionarii reprezentând individual sau împreună mai
mult de 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în
condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi şi să
facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau
astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Solicitările vor fi transmise în scris,
la sediul societăţii din Bucureşti, Piaţa Pache Protopopescu
nr.9, sector 2, cu menţiunea „Pentru Adunarea Generală
Ordinară acţionarilor din data de 29/30.05.2015”. Acţionarii
care participă la Adunarea Generală se vor prezenta cu
buletinul de identitate, procuri speciale sau alte acte care să
ateste calitatea de acţionar- reprezentant. Începând cu data
de 28.04.2015, pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 08.00-16.00, de la sediul societăţii, prin
fax sau poştă, Formularele de Procuri speciale pentru
reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor, proiectele de hotărâri, documentele şi materialele
informative referitoare la problemele/ aspectele incluse pe
ordinea de zi. În cazul în care la data menţionată mai sus nu
se întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenta
prevăzute de Legea nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al
Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din
Legea nr.31/1990 cea de-a doua A.G.O.A. a Societăţii pentru
data de 30.05.2015, la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi şi data de Referinţă. Administrator Judiciar,
Beta Insolvency I.U.R.L. Oprea Victorita.
Convocare: Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C.
PANOVIA Prod S.A., înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. J51/397/1994, CIF RO-5754757, cu
sediul în Bd. Tineretului, nr. 2-4, localitatea Olteniţa, Jud.
Călăraşi, în baza Legii nr.31/1990 republicată, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care sunt
înscrişi în RRA cu data de referinţă 27.04.2015, adunare
care va avea loc la sediul societăţii în data de 28.05.2015, ora
10,00. Ordinea de zi va fi următoarea: 1. Prezentarea raportului administratorilor şi auditorului; 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea bilanţului contabil pe anul 2014; 3.
Aprobarea profitului sau acoperirea pierderii înregistrate în
exerciţiul financiar 2014; 4. Fixarea remuneraţiei administratorilor şi auditorului pentru exerciţiul financiar în curs; 5.
Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor; 6. Stabilirea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe exercitiul financiar 2015; 7. Oportunitatea prelungirii
creditelor aflate în derulare sau accesarea unor noi credite;
8. Diverse. Daca la prima convocare nu se întruneşte
cvorumul prevăzut de lege şi de statutul societăţii, A.G.A. se
convoacă în data de 29.05.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi
oră. Participarea acţionarilor la adunare se face personal
sau în baza mandatului de reprezentare în forma prevăzută
de lege.
Convocare: Consiliului de Administraţie al SC IMSAT SA
cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr.7, corp B, etaj 3,
sector 6, având nr. de înregistrare la ORC– J40/1015/1991,
C.U.I.: 1571536, convoacă adunarea generală ordinară a
acţionarilor la sediul societăţii la data de 29.05.2015, ora
10.00, şi adunarea generală extraordinară a acţionarilor la
data de 29.05.2015, ora 11.00, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.05.2015,
cu următoarea ordine de zi: I. Adunarea generală ordinară
a acţionarilor: A. Prezentarea şi aprobarea raportului de
gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul
financiar al anului 2014. B. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situaţiilor financiare ale anului 2014.
C. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul
2014 şi stabilirea modului de repartizare a profitului. D.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii
pentru anul 2015. E. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată până la data de
31.12.2014, în baza Raportului de gestiune şi a Raportului
de audit; F. Aprobarea planului de investiţii pentru anul
2015. G. Prelungirea cu 1 an a duratei contractului de audit
financiar încheiat cu S.C. KPMG AUDIT S.R.L. II.
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor: i. actualizarea statutului A. Aprobarea modificării art. 5.2.1 din
Actul Constitutiv al societăţii, care va avea următorul
conţinut:
„5.2.1 Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi ales de
Consiliul de Administraţie cu majoritatea indicată în Secţiunea 5.4.8.”. B. Aprobarea modificării art. 5.4.4 din Actul
Constitutiv al societăţii, care va avea următorul conţinut:
„5.4.4 Convocatorul va fi trimis prin scrisoare, fax şi/sau
email tuturor membrilor consiliului de administraţie.” C.
Aprobarea modificării art. 5.4.8 din Actul Constitutiv al
societăţii, care va avea următorul conţinut: „5.4.8 Pentru
validitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie este
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necesară prezenţa majorităţii administratorilor sau a reprezentanţilor acestora iar deciziile vor fi adoptate în mod
valabil cu votul favorabil al majorităţii administratorilor
prezenţi sau reprezentanţii acestora” D. Aprobarea modificării art. 5.5.2 din Actul Constitutiv al societăţii, care va
avea următorul conţinut: „5.5.2 Atribuţiile prevăzute în
secţiunea 5.5.1 nu vor putea fi delegate către Directori.” ii.
aprobarea liniilor de credit şi de garanţii şi a drepturilor de
semnătură pentru contractul de creare; iii. aprobarea
prelungirii contractului de credit BRD. I. Confirmarea şi
ratificarea următoarelor contracte încheiate de IMSAT SA
cu BRD-Groupe Societe Generale SA, începând cu data de
03.12.2012, astfel: A) Contractul de credit nr 121/03.12.2012,
astfel cum a fost modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare, numerotate de la 1 la 13, din care ultimul act
adiţional nr 13 a fost încheiat în data de 08.12.2014, aşa cum
acestea au fost incehiate de IMSAT SA cu BRD-Groupe
Societe Generale SA, CUI. 361579/1992 („BRD”), în calitate
de creditor, prin care IMSAT SA a contractat un credit în
valoare iniţială de EUR 27.000.000, disponibil sub formă de
linie de credit în sumă de EUR 2.000.000 şi plafon pentru
emitere scrisori de garanţie bancară şi acreditive în sumă de
EUR 25.000.000, ulterior majorat până la valoarea de EUR
33.350.000, disponibil sub formă de linie de credit în sumă
de EUR 2.000.000 şi plafon pentru emitere scrisori de
garantei bancară şi acreditive în sumă de EUR 31.350.000,
pentru finanţarea activităţii curente şi garantarea
obligaţiilor Societăţii („Contractul de Credit”); B)
Contractul cadru pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate nr 122/03.12.2012 (“Contractul cadru”) în
valoare de USD 3.000.000 împreună cu toate Tranzacţiile cu
instrumente financiare derivate efectuate în baza Contractului cadru menţionat anterior. C) Contractul de credit
pentru emiterea unei scrisori de garanţie bancară nr 66/8130
din 13.03.2015, pentru prelungirea validităţii Scrisorii de
restituire avans de EUR 2.200 emisă în favoarea Arcelor
Mittal Galaţi SA. D) Contractul de credit pentru emiterea
unei scrisori de garanţie bancară nr 89/8130 din 27.03.2015,
pentru prelungirea validităţii a 3 Scrisori de participare la
licitaţie emise în favoarea CFR SA, în sumă totală de RON
3.070.000, precum şi orice contracte sau acte adiţionale
subsecvente pentru extinderea scrisorilor de garanţie
bancară emise în cadrul contractului de credit nr
121/03.12.2012. E) Contract de ipotecă mobiliară asupra
conturilor bancare nr G206/03.12.2012, astfel cum a fost
modificat şi completat prin actul adiţional nr 1/16.05.2014
(„Contractul de Garanţie”), asupra tuturor conturilor
deschise de IMSAT SA la BRD-Groupe Societe Generale
SA, precum şi asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora, pentru garantarea tuturor obligaţiilor rezultate din
Contractul de credit. F) Garantarea plafonului de emitere
Scrisori de garanţie bancară cu contragarantie bancară
emisă de Societe Generale Paris în suma de EUR 6.350.000,
începând cu dată de 16.05.2014, conform actului adiţional
nr 8 al contractului de credit nr 121/03.12.2012, Prin această
confirmare şi ratificare a Contractelor de credit, a Contractului de Garanţie, Contractului cadru şi a tranzacţiilor
încheiate în baza acestuia şi a celorlalte contracte
menţionate la punctul I de mai sus, astfel cum acestea au
fost încheiate de IMSAT SA, Societatea aprobă, confirmă şi
îşi însuşeşte toţi termenii şi condiţiile prevăzute în aceste
documente, pe care Societate le consideră valabile, obligatorii şi executabile pentru IMSAT SA, astfel toate drepturile
obţinute precum şi toate obligaţiile angajate prin aceste
documente au fost şi sunt ale Societăţii. II. Aprobarea refinanţării creditului în sumă de EUR 33.350.000 împreună cu
toate accesoriile acestuia scadente până la data refinanţării,
ce a fost acordat Societăţii de BRD-Groupe Societe
Generale SA conform contractului nr 121/03.12.2012, astfel
cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare, prin
încheierea cu BRD-Groupe Societe Generale SA a unui nou
contract de credit („Noul Contract de Credit”) prin care
Societatea va contracta un nou credit în valoare maximă de
EUR 33.350.000 („Nou Credit”), credit ce ulterior se va
diminua până la suma de EUR 27.000.000, ce va fi
disponibil sub formă de linie de credit în sumă de EUR
2.000.000 şi plafon pentru emiterea de Scrisori de garanţie
bancară şi acreditive în sumă de EUR 25.000.000. Totodată
prin Noul Credit în valoare maximă de EUR 33.350.000 va
fi refinantata/inclusă şi Linia de credit în valoare de EUR
2.000.000 ce a fost contractată de Societate de la BRD
-Groupe Societe Generale SA conform aprobării Consiliului
de Administraţie menţionate la punctul 2 de mai sus de.
Diminuarea Noului Credit de la valoarea refinantata
maximă de EUR 33.350.000 la noua valoare menţionată
anterior se va face gradual, pe măsură expirării scrisorilor
de garanţie emise sub plafonul de emitere scrisori de
garanţie bancară aferent creditului. Scrisorile de Garanţie
emise sub contractele de credit 66/8130/13.03.2015 şi
89/8130/27.03.2015 sau sub orice contracte sau acte adiţionale subsecvente pentru extinderea scrisorilor de garanţie
bancară emise în cadrul contractului de credit nr
121/03.12.2012 vor fi refinantate prin Noul Credit; III.
Garantarea Noului Credit astfel cum este menţionat la pct.
II de mai sus prin constituirea unei ipoteci mobiliare asupra
conturilor bancare ale Societăţii deschise la BRD-Groupe
Societe Generale SA, precum şi asupra tuturor soldurilor
creditoare ale acestora, pentru garantarea tuturor
obligaţiilor rezultate din Noul Contract de Credit; IV.
Încheierea de către Societate cu BRD – Groupe Societe
Generale SA, în baza Contractului cadru a tranzacţiilor cu
instrumente financiare derivate (“Tranzacţiile”), în limita
valorii maxime de tranzacţionare de USD 3.000.000); V.
Aprobarea că plafonul de emitere scrisori de garanţie
bancară aferent Noului Contract de Credit să fie garantat
prin contragaranţie bancară emisă de Societe Generale Paris
în suma de EUR 2.984.826. Ulterior, valoarea contragaranţiei bancare se va diminua la zero, pe măsură reducerii
plafonului de emitere scrisori de garanţie bancară, conform
pct II de mai sus. VI. Aprobarea oricăror prelungiri ulterioare ale valabilităţii Noului Contract de Credit ce se va
încheia de Societate cu BRD –Groupe Societe Generale SA,
astfel cum este menţionat la pct II de mai sus. Prelungirile
se vor realiza pentru perioade sucesive de câte un an, calculate de la data semnării fiecărui act adiţional prin care se
realizează prelungirea Noului Contract de Credit, dacă nici
una dintre părţi nu solicită în scris celeilalte părţi încetarea
sau modificarea contractului până la data expirării lui.
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Prelungirea Contractului de credit încetează de drept la
data încheierii unui nou Contract de credit sau la data la
care oricare din părţi solicită această, fără a fi necesară
îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără ca vreuna din
părţi să poată pretinde vreun prejudiciu ca urmare a acestei
încetări. VII. Împuternicirea următoarelor persoane: a. Dl.
Ioan Moga –reprezentant permanent al administratorului
S.C. IMNIA CONSULTING S.R.L.; b. Dl. Marius Bunea –
reprezentant permanent al administratorului S.C. ARCA
PIAR S.R.L. că în numele şi pe seama Societăţii - IMSAT
SA să realizeze următoarele operaţiuni: A. să încheie, să
semneze, să perfecteze, să elibereze şi să întocmească, (în
formă autentică, unde este cazul) Noul Contract de Credit ,
contractele de garanţie aferente acestuia sau aferente
Contractului Cadru precum şi a Tranzacţiilor cu instrumente financiare încheiate în baza acestuia, Contractul
cadru şi a Tranzacţiilor încheiate în baza acestuia, toate
actele şi documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile
de utilizare în cadrul Contractului de Credit, precum şi orice
acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluţiilor adoptate în prezenţa hotărâre. B. să
întreprindă toate acţiunile în legătură cu înregistrarea
Contractelor de Garanţie sau a amendamentelor aduse
acestora, la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
şi/sau Cartea Funciară competentă şi/sau Registrul
Comerţului competent şi/sau în registrul acţionarilor Societăţii şi/sau în legătură cu notificarea şi/sau îndeplinirea
oricărei alte formalităţi necesare în faţă oricărei alte
autorităţi competenţe sau terţelor părţi interesate, precum şi
pentru publicarea prezenţei Hotărâri în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a. C. în general, să îndeplinească
toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în scopul
tranzacţiei avute în vedere de documentele menţionate în
rezoluţiile de mai sus. Documentele aferente Noului
Contract de credit, Contractului cadru şi a Tranzacţiilor
încheiate în baza acestuia, contractele de garanţie aferente
acestora precum şi orice alte documente necesare în legătură
cu oricare dintre acestea, astfel cum sunt menţionate în
prezenţa hotărâre, vor fi semnate de oricare dintre
persoanele împuternicite de mai sus, cu condiţia semnării
simultane de către cel puţin două dintre persoanele împuternicite; VIII. În condiţiile aprobării prealabile realizată prin
prezenta hotărâre conform menţiunilor de la punctul VI de
mai sus Societatea împuterniceşte Consiliul de Administraţie al IMSAT SA să reprezinte Societatea la prelungirea
valabilităţii Noului Contract de Credit, în condiţiile
menţionate la punctul VI de mai sus. În vederea îndeplinirii
acestui mandat Connsiliul de Administraţie al Societăţii va
avea printre altele următoarele împuterniciri: A. să încheie,
să semneze, să perfecteze, să elibereze şi să întocmească, (în
formă autentică, unde este cazul) Noul Contract de Credit,
contractele de garanţie aferente acestuia sau aferente
Contractului Cadru precum şi a Tranzacţiilor cu instrumente financiare încheiate în baza acestuia, Contractul
cadru şi a Tranzacţiilor încheiate în baza acestuia, toate
actele şi documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile
de utilizare în cadrul Contractului de Credit, precum şi orice
acte modificatoare ale acestora (inclusiv actele de prelungire
a valabilităţii contractului de credit, sau contractului cadru
cu instrumente finanaciare derivate, în condiţiile stipulate
de prezenta hotărâre) realizate cu ocazia prelungirii Noului
Contract de Credit sau ulterior prelungirii, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluţiilor adoptate în prezenţa
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hotărâre. B. să întreprindă toate acţiunile în legătură cu
înregistrarea Contractelor de Garanţie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhivă Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare şi/sau Cartea Funciară competenţă şi/sau
Registrul Comerţului competent şi/sau în registrul acţionarilor Societăţii şi/sau în legătură cu notificarea şi/sau îndeplinirea oricărei alte formalităţi necesare în faţă oricărei alte
autorităţi competenţe sau terţelor părţi interesate, precum şi
pentru publicarea prezenţei Hotărâri în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a. C. în general, să îndeplinească
toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în scopul
tranzacţiei avute în vedere de documentele menţionate în
rezoluţiile de mai sus. D. să desemneze persoanele ce vor
reprezenta Societatea în relaţie cu BRD -Groupe Societe
Generale SA pentru punerea în aplicare a deciziilor sale. În
cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data
menţionată, Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea
Gererala Extraordinară a Acţionarilor se vor ţine la data de
30.05.2015, ora 10, respectiv ora 11, în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării,
precum şi formularele de procura specială pot fi obţinute de
la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la
tel: 021/316.66.00/171. Acţionarii pot participa la adunările
generale personal sau prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura
specială în original se depune la sediul societăţii, conform
legii. Acţionarii pot vota prin corespondenţă prin utilizarea
„Buletinului de vot prin corespondenţă” care poate fi
obţinut de la sediul societăţii. Buletinul de vot prin corespondenţă trebuie transmis la sediul societăţii până cel
târziu în data de14.05.2015. Director General, Ioan Moga.
Convocare: Consiliul de Administraţie al Societăţii de
Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A., cu sediul în
Bucureşti, Str. Opanez nr. 3A, sector 2, înregistrată la ORC
sub nr. J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumită în continuare “Societatea”). În temeiul Legii privind societăţile
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea nr.31/1990”), Legii nr.297/2004 privind piaţa
de capital, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea
nr.297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul
adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi al Actului Constitutiv al
Societăţii, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii (A.G.O.A.) pentru dată de 29.05.2015
ora 9,00 la Punctul de lucru al Societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str.Pipera Tunari nr. 2/II, Clădirea “North
Center”, et.6. Dreptul a participa şi vota în cadrul AGOA,
aparţine tuturor acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti,
la sfârşitul zilei de 22.05.2015, considerată dată de referinţă
pentru aceaste adunări („Dată de Referinţă”). În cazul în
care la data menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de
validitate/ cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea
nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă
şi se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a
doua A.G.O.A ale Societăţii pentru data de 30.05.2015, la
aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de
Referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor este următoarea: 1. a) Prezentarea, discutarea
şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru

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. Nr. 13521/21.04.2015. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Mai ziua 14. 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
14, luna Mai, 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 Ionița 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):
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. Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, exclusiv TVA: 6.820 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. 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: 28.04.2015.

anul 2014 şi a Raportului Anual întocmit conform prevederilor art.1121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările
şi completările ulterioare. b) Aprobarea situaţiilor financiare
anuale pentru exerciţiul financiar 2014, pe baza Raportului
Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată
în anul 2014 şi a Raportului auditorului financiar privind
situaţiile financiare ale anului 2014. c) Aprobarea descărcării
de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie,
pentru exerciţiul financiar din anul 2014. d) Aprobarea
Programului de activitate (planului de investiţii) şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 2. Aprobarea
ca Dată de Înregistrare a zilei de 17.06.2015, conform
art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în
prezenta Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor. 3.
Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie cu posibilitatea de substituire de a încheia şi/sau
semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii
hotărârile prezentei Adunări Generale, şi pentru a efectua
toate formalităţile legale pentru înregistrarea, publicitatea,
opozabilitatea, executarea şi publicarea acestora. La
Adunarea Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionării
înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de
Referinţă (22.05.2015), conform prevederilor legale şi ale
Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali) sau
prin reprezentant (pe baza de Procura specială), cu
restricţiile legale, sau înainte de Adunarea Generală Ordinară prin corespondenţă (pe baza de Buletin de vot prin
corespondenţă). Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participe la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis
prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul
acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de
identitate/ carte de identitate pentru cetăţenii români sau,
după caz, paşaport/ legitimaţie de şedere pentru cetăţenii
străini) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/ carte de
identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport /
legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini). Calitatea de
reprezentant legal al persoanei juridice se constată în baza
Listei Acţionarilor de la Data de Referinţă primită de la
Depozitarul Central SA, sau dacă acţionarul nu a informat
în timp util Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul legal sau această informare nu este menţionată în
respectiva listă a Acţionarilor Societăţii, aceasta se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul
comerţului sau orice alt document emis de către o autoritate
competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat
legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în
original sau copie conformă cu originalul. În acest ultim caz,
documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al
acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni
înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor. Reprezentanţii persoanelor fizice
vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de
identitate /carte de identitate pentru cetăţenii români sau,
după caz, paşaport/ legitimaţie de şedere pentru cetăţenii
străini), însoţit de Procura specială semnată de către acţionarul persoană fizică. Reprezentanţii acţionarilor persoane
juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetăţenii
români sau, după caz, paşaport /legitimaţie de şedere pentru
cetăţenii străini), însoţit de Procura specială semnată de
reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice vor prezenta şi un
document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal
al semnatarului procurii speciale, în condiţiile menţionate
mai sus pentru „calitatea de reprezentant legal al persoanei
juridice”. Documentele prezentate într-o limbă străină, alta
decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea
realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în
limba engleză. Începând cu data de 29.04.2015, ora 9.00 pot
fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele
08.00-16.00, de la punctul de lucru al societăţii din Oraşul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea
“North Center”, et.6, prin fax sau poştă, Formularele de
Procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în
Adunările Generale ale Acţionarilor, care vor fi actualizate
dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi;
Formularele de Buletin de vot prin corespondenţă pentru
participarea Acţionarilor la Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, care vor fi actualizare dacă se vor adăuga noi
puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri,
documentele şi materialele informative referitoare la problemele/ aspectele incluse pe ordinea de zi. După completarea
şi semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care
vor fi puse la dispoziţie de Societate, un exemplar original al
Procurii speciale/ copie certificată pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul actionaruluial Procurii
Speciale se va depune/ expedia în plic închis la punctul de
lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, et.6, sau se
va transmite prin e-mail cu semnătură electronică extinsă,
încorporat, conform Legii 455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa office@sctb.ro, astfel încât acesta să fie
înregistrat ca primit la registratura Societăţii până la data de
27.05.2015 ora 9.00, menţionând pe plic/la subiect în clar şi
cu majuscule „Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din data de 29/30.05.2015”. După completarea
şi semnarea Buletinelor de vot prin corespondenţă, pe
formularele puse la dispoziţie de către Societate, un exemplar original al buletinului de vot prin corespondenţă se va
depune/ expedia în plic închis sau se va transmite prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporat,
conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la
adresa office@sctb.ro, astfel încât acesta să fie înregistrat că
primit la registratura Societăţii până la data de 27.05.2015
ora 9.00, menţionând pe plic/la subiect în clar şi cu majuscule „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
din data de 29/30.05.2015”. Acţionarii vor ataşa Procurii
speciale/ Buletinului de vot prin corespondenţă şi copia
certificată a actului de identitate al acţionarului persoană
fizică (BI/CI/Paşaport /Legitimaţie de şedere). În cazul
persoanelor juridice se va ataşa un document oficial care
atestă calitatea de reprezentând legal al semnatarului

Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenţă în
condiţiile menţionate mai sus pentru „calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice”. Instituţiile de credit care
prestează servicii de custodie pentru acţionarii Societăţii pot
semna şi transmite Procurile speciale/ Buletinele de vot prin
corespondenţă în numele clienţilor acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie şi a
instrucţiunilor punctuale de vot primite de la clienţi pentru
acesta Adunare Generală a Acţionarilor. În acest caz, Procurile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi
însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere data de instituţia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare
prin Procura specială, din care să reiasă că: instituţia de
credit prestează servicii de custodie pentru respectivul
acţionar; -instrucţiunile din Procura specială/ opţiunile de
vot prin Buletinul de vot prin corespondenţă sunt identice
cu instrucţiunile/ opţiunile de vot din cadrul mesajului
SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în
numele respectivului acţionar; -procura specială/ Buletinul
de vot prin corespondenţă este semnată de către acţionar.
Procurile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenţă şi
declaraţia pe proprie răspundere dată de instituţia de credit
care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura
specială, trebuie depuse la sediul Societăţii în original,
semnate şi, după caz, ştampilate, fără îndeplinirea altor
formalităţi în legătură cu forma acestor documente, în
termenele menţionate mai sus. Procurile speciale/ Buletinele
de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la registratura societăţii până la momentele menţionate mai sus nu
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţă şi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Procurile speciale/ Buletinele de vot prin corespndenta trebuie să aibă formatul disponbilizat de Societate
şi să conţină instrucţiuni speciale de vot pentru fiecare punct
pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva ”, sau
„abţinere”). Acţionarii reprezentând individual sau
împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societăţii
au dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi puncte pe
ordinea de zi şi să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen
de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitările vor fi
transmise în scris, la sediul social din Bucureşti, str. Opanez
nr.3A, sector 2 sau la punctul de lucru al societăţii din
Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Clădirea “North Center”, cu menţiunea „Pentru Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor din data de
29/30.05.2015”. Fiecare nou punct propus trebuie să fie
însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre
aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Orice
acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de
Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea
de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Întrebările vor fi transmise în scris şi vor fi depuse/ expediate
în plic închis, menţionând pe plic în clar „Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
29/30.05.2015”, iar răspunsurile vor fi disponibile la Punctul
de lucru al Societăţii începând cu data de 22.05.2015, ora
8,00. Pentru exerciţiul drepturilor mai sus menţionate,
acţionării vor transmite Societăţii şi copia certificată a
actului de identitate al acţionarului persoană fizică (BI/CI/
Paşaport/ Legitimaţie de şedere). În cazul persoanelor
juridice, se va prezenta şi un document oficial emis de o
autoritate competentă privind identitatea reprezentantului
legal al acţionarului persoană juridică, în condiţiile
menţionate mai sus pentru „ calitatea de reprezentant al
persoanei juridice”. Dacă este cazul, Formularele de Procuri
speciale/ Buletinele de vot prin corespondenţă actualizate
pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele
08.00-16.30, de la punctul de lucru al societăţii din Oraşul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea
“North Center”, et.6, începând cu data de 22.05.2015, ora
8:00. La data convocării, capitalul social al Societăţii este de
19.627.217,50 lei şi este format din 7.850.887 acţiuni
ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală
de 2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la punctul de lucru al societăţii din Oraşul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr. 2/II, Clădirea
“North Center”, sau la nr. de telefon 021/210.60.25, int.128,
între orele 08:00 –16:30. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Icleanu Virgil.

LICITAȚII
S.C. CONPET S.A. Ploieşti, organizează o licitaţie
publică cu strigare, pentru înstrăinarea unor mijloace
auto, şi stocuri din magazii. Şedinţa de licitaţie se organizează în data de 15.05.2015, ora 10,00, cu acces admis
tuturor ofertanţilor. Pentru relaţii tehnice privind: •
Mijloacele auto scoase la licitaţie vă puteţi adresa Serviciului Transporturi, tel. 0244/401360 int. 1370. • Stocurile din magazii scoase la licitaţie va puteţi adresa
Biroului Aprovizionare, tel. 0244/401360. Garanţia de
participare este în cuantum de 10% din valoarea
bunurilor pentru care ofertantul a optat să liciteze, iar
taxa de participare la licitaţie este de 50 lei şi este nerambursabilă pentru ofertanţii acceptaţi să participe la licitaţiile de mijloace auto şi stocuri din magazii. Taxa de
participare şi garanţia de participare se virează în contul
de virament RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001 deschis
la BCR Ploieşti, ori prin plata în numerar la caseria
societăţii, situată la dispeceratul central, str. Anul 1848
nr. 1-3 Ploieşti, până la data de 15.05.2015, ora 9,30.
Pentru informaţii privind condiţiile de participare la
licitaţie, modelul de contract, lista bunurilor ce fac
obiectul licitaţiei contactaţi Biroul Patrimoniu, tel
0244/401360 interior 1384. Data limită până la care se
pot solicită informaţii şi depune documentaţia de participare la licitaţie este data licitaţiei ora 10, la Comisia de
Licitaţie. Licitaţia va avea loc în data de 15.05.2015, ora
10,00 la sediul ad-tiv nr. II, str. Rezervoarelor nr.8,
Ploieşti –sala de şedinţe.
Consiliul Local al Primăriei Dumești, județul Iași, CIF
4540585, organizează licitație deschisă pentru vânzarea

ANUNŢURI

www.jurnalul.ro
următoarei suprafețe de teren: -Teren intravilan din domeniul privat al comunei Dumești, jud. Iași, situat în Tarlaua
4/1, Parcela 28, în suprafață de 2352 m.p. Data limită de
solicitare a clarificărilor: 11.05.2015. Data limită de depunere a ofertelor: 18.05.2015, ora 12. Sedința publică de
deschidere a ofertelor: 18.05.2015, ora 13.00, la sediul
Primăriei Dumești, județul Iași. Relații suplimentare la tel.:
0232–322020, persoană de contact: Sabaiduc Mihai.

de identitate; - pentru persoanele fizice străine, copie de pe
paşaport sau carte de identitate, după caz; - dovada emisă
de creditorii fiscali că nu are obligaţii fiscale restante. Licitaţia va avea loc pe data de 05.05.2015 ora 11 la sediul
instituţiei din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1,
etaj 2, cam 45. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0230/521358 sau 0230/521359 int 215 sau direct la camera
nr. 45 etaj 2 (compartiment valorificări bunuri confiscate).

Aeroclubul României cu sediul în:București, sector.1, B-dul.
Lascăr Catargiu, nr.54, organizează licitație publică deschisă
pentru închirierea următoarelor spații în incinta Aeroclubului Teritorial Brașov-Sanpetru, Com.Sanpetru, județ
-Brașov: -teren în incinta Aeroclubului Teritorial
Brașov-Sanpetru în suprafață de 800mp. Data limită pentru
depunerea ofertelor este-30.04.2015, ora:11.00 la sediul AR.
Data de deschidere a ofertelor este-30.04.2015, ora:12.00.
Spațiul se va închiria pentru o perioadă de 5 ani. Caietul de
sarcini se poate ridica de la sediul AR. Tel./fax:
021.312.36.19

Debitorul SC AD-EX SRL, societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL, scoate la
vânzare: Teren în suprafaţă de 10.000mp situat în extravilan
com. Tărtăşesti, satul Bâldana, jud. Damboviţa, tarlaua 3,
parcela 19/47, cu o deschidere de aproximativ 14,6m. Preţul
de pornire al licitaţiei este de 10.572 EURO exclusiv TVA.
Participarea la licitaţie este condiţionata de: -consemnarea
până la data stabilită pentru licitaţie în contul nr.
RO83PIRB4218736909001000 deschis la PIRAEUS BANK
– Sucursala Berceni, a garanţiei de participare la licitaţie în
cuantum de 1.057 EURO (plata se va face în lei la cursul
BNR din data efectuarii plaţii); -achiziţionarea până la
aceeaşi dată a Caietului de sarcini în valoare de 300 lei
exclusiv TVA, care va fi plătit în numerar la sediul de corespondenţă al lichidatorului judiciar. Prima şedinţă de licitaţie va avea loc în data de 29.05.2015, ora 13.00. Dacă
imobilul nu se adjudecă la această dată, următoarele 24 de
licitaţii vor avea loc în datele de: 05.06.2015, 12.06.2015,
19.06.2015, 26.06.2015, 03.07.2015, 10.07.2015, 17.07.2015,
24.07.2015, 31.07.2015, 07.08.2015, 14.08.2015, 21.08.2015,
28.08.2015, 04.09.2015, 11.09.2015, 18.09.2015, 25.09.2015,
02.10.2015, 09.10.2015, 16.10.2015, 23.10.2015, 30.10.2015,
06.11.2015 si 13.11.2015 ora 13.00. Toate şedinţele de licitaţii
se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.2, cam. 203, sector 1,
Bucureşti. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

SC Transport Călători Express SA Ploieşti organizează în
data de 06.05.2015 procedura de licitaţie în plic închis
pentru atribuirea contractului de închiriere spaţiu publicitar
pentru:- 20 autobuze BMC – preţ minim de pornire: 450 lei
/ auto / lună, fără TVA, exclusiv geamurile și luneta; - 10
autobuze MAN - preţ minim de pornire: 500 lei / auto /
lună, fără TVA, exclusiv geamurile și luneta;- 9 troleibuze
NEOPLAN - preţ minim de pornire: 600 lei / troleibuz /
lună, fără TVA; Ofertele se depun pentru unul sau mai
multe mijloace de transport. Pentru participare, cei interesaţi pot obţine documentaţiile de atribuire de la sediul
S.C.T.C.E.S.A. Ploieşti, str. Găgeni, nr. 88.
Relaţii telefon 0244 / 543 751, interior 107.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice – Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Neamţ. Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz. Anunţ privind
vânzarea pentru bunuri imobile. 2015, luna aprilie, ziua 21.
Nr. 5381 din 21.04.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna mai, anul
2015, ora 10, în localitatea Bicaz, strada Barajului, nr. 7, se
vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri imobile
proprietate a debitorului: SC Schela Farcasa SRL - Farcaşa,
Neamţ. Nr. crt. 1. Denumire agent economic: SC Schela
Farcasa SRL. Domiciliul fiscal: Farcaşa, Neamţ. Denumire
bun imobil, descriere sumară: - Carieră de piatră, situat în
extravilanul comunei Farcaşa în suprafaţă de 20.700 mp cu
o rezervă exploatabilă de 402.000 tone situat în punct Celar.
Denumire bun mobil, descriere sumară: -. Preţ de evaluare
al bunului fără TVA: - 4.113.035 lei **). *) Operaţiune
scutită de TVA; **) Cota de taxă pe valoare adăugată
pentru vânzarea bunurilor mobile şi imobile este de 24%, în
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. (b) din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
ulterioare şi pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/ 2004, cu modificările ulterioare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor mobile şi
imobile trebuie să se prezinte la sediul Serviciului Fiscal
Orăşenesc Bicaz până în ziua precedentă licitaţiei pentru
depunerea următoarelor documente: - oferte de cumpărare;
- dovada plaţii taxei de participare la licitaţie în cuantum de
10% din preţul de pornire a licitaţiei; - împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant acolo unde este
cazul; - pentru persoanele juridice de naţionalitate română,
copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului; - pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie după paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003, republicată, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la
sediul nostru sau la numărul de telefon 0233/ 253064, interior 18.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Iași. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Suceava. Nr. 44065/23.04.2015. Anunț. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Suceava vinde din stoc prin
licitaţie publică autovehicule aflate la a treia licitație astfel:
Nr.crt., Denumire produs, Descriere, Um, Stoc, Preț (ron): 1.
Autoutilitară Iveco Daily, nr. TX 2143 XB, serie șasiu
ZCEC357100D139193, fără acte, cheie ruptă, buc, 1, 5.000
lei; 3. Autoturism Mercedes E 200 CDI, nr. BT 04 MYL, s.s.
WDB2100071B4947322, an fabr. 2002, cul. alb, certificat
înmatriculare, o cheie, buc, 1, 4.000 lei; 4. Autoturism
H y u n d a y S a n t a F e , n r. S V 1 0 P S O , s . s .
KMHSC81VR3U356868, an fabr. 2002, cul. gri certificat
înmatriculare, o cheie, buc, 1, 5.000 lei; 5. VW Golf III, SV
09 BEA, ss WVWZZZ1HZPB 071895, an fabr. 1993, fără
acte, cheie, buc, 1, 1.200 lei; 6. Opel Corsa, ss CL525WT, ss
WOLOXCF0846011360 (eronat), an fabr. 1994, fără acte,
cheie, buc, 1, 2.000 lei. Pasul licitaţiei: 5% din preţul de
pornire al fiecărui autovehicul. Condiţii de participare atât
pentru persoanele fizice, cât şi juridice: - înscrierea la licitaţie
pe baza unei cereri; - plata unei garanţii de participare la
licitaţie, reprezentând cel puţin 10% din valoarea de pornire
a licitaţiei; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; - pentru persoanele juridice de naţionalitate
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului comerţului; - pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română şi
legalizat; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Iași. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Iași. Nr. A.F.J.C.M. 4640 din 23.04.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua 12.
În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 12 luna mai anul 2015 ora 11.00, în localitatea Iaşi,
str. Anastasie Panu, nr. 26, se vor vinde prin vânzare la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC Auto Remat SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Iaşi,
B-dul Chimiei, nr. 14, cod de identificare fiscală 7168576:
Denumirea bunului mobil (descriere sumară), Preţul de
pornire a licitaţiei/ exclusiv TVA (lei), Cota TVA(%): 1,
Autoturism marca Daewoo, varianta MF484/Matiz, nr.
î n m a t r i c u l a r e I S - 0 4 - Y P Y, s e r i e ș a s i u
UU6MF48414D046534, serie motor 079343KA1, an fabricație 2004, culoare albastru sky, 2.061 lei, 24%; 2, Autoturism marca Ford, varianta Focus Turnier 1.8 TDI, nr.
înmatriculare IS-05- WDO, serie șasiu WF0NXXGCDN3D72973, serie motor 3D72973, an fabricație 2003,
culoare roșu, 4.139 lei, 24%; 3, Autoturism marca Opel,
varianta T98/ KOMBI/ FJ11/ Astra, nr. înmatriculare IS05-XRU, serie șasiu W0L0TGF3512162064, serie motor
0179876, an fabricație 2001, culoare alb, 6.881 lei, 24%; 4,
Autoturism marca Opel, varianta Astra Caravan 1.7 TDI,
n r. î n m a t r i c u l a r e I S - 0 6 - G L H , s e r i e ș a s i u
W0L0TGF3522236093, serie motor 0459425, an fabricație
2002, culoare alb, 6.051 lei, 24%; 5, Autoturism marca
Volkswagen, varianta 35I/ Passat, nr. înmatriculare
IS-19-EXS, serie șasiu WVWZZZ3AZSE150326, serie
motor 449138, an fabricație 1995, culoare albastru, 1.880 lei,
24%; 6, Autoturism marca Volkswagen, varianta Passat
Variant 1.9 TDI, nr. înmatriculare IS-05- KWA, serie șasiu
WVWZZZ3BZ3E223646, serie motor 188837, an fabricație
2003, culoare alb, 7.350 lei, 24%; 7, Autoturism marca
Volkswagen, varianta 3BG/ SEAVBX01/ Passat Variant, nr.
înmatriculare IS-05-THJ, serie șasiu
WVWZZZ3BZ3E375627, serie motor 211883, an fabricație
2003, culoare roșu, 7.773 lei, 24%; 8, Autoturism marca
Volkswagen, varianta 3BG/ SEAVBX01/ Passat Variant, nr.
înmatriculare IS-05-THN, serie șasiu
WVWZZZ3BZ3E138159, serie motor 152041, an fabricație

2003, culoare roșu, 7.773 lei, 24%; 9, Autoturism marca
Volkswagen, varianta 1J/ SEAQMX01/ Golf, nr. înmatriculare IS-05-XDW, serie șasiu WVWZZZ1JZ4W183582, serie
motor 272488, an fabricație 2004, culoare gri, 10.777 lei,
24%; 10, Autoutilitară marca Volkswagen, varianta Caddy
1.9 SDI, nr. înmatriculare IS-05-WDN, serie șasiu
WV1ZZZ9KZ2R528114, serie motor 050996, an fabricație
2002, culoare gri, 5.088 lei, 24%; 11, Autoutilitară marca
Volkswagen, varianta Caddy 1.9 TDi, nr. înmatriculare
IS-05-KBK, serie șasiu WV1ZZZ9KZ1R523657, serie
motor 449119, an fabricație 2001, culoare alb, 4.977 lei, 24%;
12, Autoturism marca Dacia, varianta R5A715 Solenza, nr.
înmatriculare IS-05-BBE, serie șasiu UU1R5A71543421562,
serie motor UA97429, an fabricație 2004, culoare roșu, 2.048
lei, 24%; 13, Autoutilitară marca Dacia, varianta D17117/
Drop Side 1.9D, nr. înmatriculare IS-06-NVM, serie șasiu
UU1D1711753465090, serie motor UA18798, an fabricație
2005, culoare alb, 2.607 lei, 24%; 14, Autoutilitară N3 marca
MAN, varianta 26.314/26.314, nr. înmatriculare IS-07-ARR,
serie șasiu WMAT391001M275448, serie motor
3769122102B211, an fabricație 1999, culoare alb, 54.137 lei,
24%; 15, Remorcă speciala O2 marca CI Caravans Wilk,
varianta 5607/ De Luxe, nr. înmatriculare IS-80-FMP, nr.
identificare WCJTS2C159B000024, an fabricație 1980,
culoare alb, 2.484 lei, 24%; 16, Remorcă speciala O2 marca
Wilk, varianta 505//, nr. înmatriculare IS-80-FOJ, nr. identificare 12550255, an fabricație 1975, culoare alb - gri, 2.316
lei, 24%; 17, Remorcă specială O2 marca Fendt, varianta
620/ Joker, nr. înmatriculare IS-80-FOK, nr. identificare
6200217, an fabricație 1980, culoare alb - maro, 2.216 lei,
24%; 18, Remorcă specială O2 marca CI Caravans Wilk,
varianta 600//, nr. înmatriculare IS-80- FYP, nr. identificare
60006217, an fabricație 1976, culoare alb, 2.648 lei, 24%; 19,
Semiremorcă marca Langendorf, varianta SKS 24/26, nr.
înmatriculare IS-44-ARE, nr. identificare 17449, an fabricație 1992, culoare galben, 24.584 lei, 24%; 20, Semiremorcă
marca Kaessbohrer, varianta SKM 10-24 L, nr. înmatriculare IS-37-ARE, nr. identificare WKK48100003412554, an
fabricație 1991, culoare verde, 22.403 lei, 24%; 21, Semiremorcă marca Dapa, varianta S1X 8, nr. înmatriculare
IS-42-MAN, nr. identificare 24073, an fabricație 1991,
culoare gri metalizat, 21.228 lei, 24%; 22, Automacara
Roman Diesel 10.215, an fabricație 1988, serie
55161D0011B48RO, 16.563 lei, 24%; 23, Autoturism marca
Dacia, varianta Logan, nr. înmatriculare IS-53-REM, serie
șasiu UU1LSDEJH35639130, culoare albastru, 6.226 lei,
24%. Denumirea bunului mobil (descriere sumară), Preţul
de evaluare/ pornire a licitaţiei/ exclusiv TVA (lei), Cota
TVA(%): 1, Staţie de preparat mixturi asfaltice la cald
Wibau, 120T/H, 1.753.641 lei, 24%. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei (în contul RO54 TREZ
4065 067X XX01 9752 deschis la Trezoreria Municipiului
Iaşi, beneficiar A.J.F.P. Iaşi cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă
de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,
declaraţie pe proprie răspundere autentificată prin notariat,
din care să rezulte că au fost respectate prevederile art. 157,
pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, în sensul că „debitorul nu va licita nici
personal, nici prin persoană interpusă”, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul organului fiscal sau la
telefon numărul 0232213332, interior 1701. Data afişării:
28.04.2015.

PIERDERI
Pierdut atestat taxi, seria CPTx, nr. 0095286 emis de A.R.R.
Tulcea la data de 05.10.2013, pe numele Butnaru Viorel. Se
declară nul.
Subsemnatul Purcărea Cătălin Petrică declar: am pierdut
certificat înregistrare scuter Dâmbovița Cornățel și placă de
înregistrare cu nr. aferent.
Declar nulă legitimația aferentă certificat revoluționar seria
LRM-F nr. 00016 emis de S.S.P.R. și Comisia Parlamentară
pe numele Florescu Mugurel- Cristian.
SC D&A Prest Construct Impex S.R.L. Bucureşti, sc.4, Str.
Tătulești, nr.13, bloc 18, ap.38, RO-18573183,
J40/6060/11.04.2006, aduce la cunoștință pierderea
următoarelor acte: 1) Carnet facturi seria-DA, nr. de la 150
la 250; 2) Registru unic control; 3) Facturi achziție materiale; 4) Registru de casă; 5) Registru jurnal 2009-2012; 6)
Balanțe verificare 2009-2012; 7) Bilanțuri contabile 20092012; 8) Declarații fiscale 2009-2012 (100, 101, 300 și 394); 9)
Contracte cu furnizori 2009-2012; 10) Devize cu situații de
lucrări, procese-verbale de recepție a lucrărilor, efectuate în
perioada 2009-2010.
Subscrisa S.C. COMNORD S.A, cu sediul în Bucureşti,
Calea Griviţei nr.136, sector 1, tel. 021/206.68.00, fax
021/206.68.54, C.U.I. 1590368, Cont
RO85BRDE450SV05455584500 deschis la BRD- SMB,
reprezentată prin Oleana Negoita- Preşedintele Consiliului
de Administraţie, 1.declară pierdut certificatul constatator
din data de 23.05.2012, de infiinţare a punctului de lucru din
Localitatea Poiana Braşov, Poiana de Jos FN, CF 119994,
119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996,
119995, 119993, 119998, 119992, G1, G2, B2 judeţ Braşov.
Declar că actul menţionat va fi nul. 2. declară pierdut certificatul constatator din data de 29.08.2013, de înfiinţare a
punctului de lucru din Bd. Theodor Pallady nr.51G, sector
3, „Magazin Jumbo Pallady”, situat în incinta “Magazin
Jumbo” amplasat în cadrul Complexului Comercial Mall
Pallady din Bucureşti. Declar ca actul menţionat va fi nul. 3.
declară pierdut certificatul constatator din data de
25.02.2014, de înfiinţare a punctului de lucru din str. Jean
Monnet nr.16, sector 1, Bucureşti. Declar ca actul menţionat
va fi nul. 4. declară pierdut certificatul constatator din data
de 29.01.2013, de înfiinţare a punctului de lucru din B-dul.
Nicolae Bălcescu nr.17A (fost 17-19), sector 1, Bucureşti.
Declar ca actul menţionat va fi nul. 5. declară pierdut certificatul constatator din data de 29.01.2013, de înfiinţare a
punctului de lucru din B-dul. Primaverii nr.30, sector 1,
Bucureşti. Declar că actul menţionat va fi nul.
Pierdut Atestat profesional transport marfă nr. 0052315000
şi Atestat agabaritic nr. 275977, eliberate de ARR Argeş, pe
numele Bocioroagă Cristi Mihai, domiciliat în Mioveni, Se
declară nule.
Pierdut certificat de revoluţionar seria LRM- A nr. 00066/
08.11.2006, eliberat de S.S.P.R. şi Comisia Parlamentară
a Revoluţionarilor din decembrie 1989, pe numele Aslan
Eduard - Ovidiu, cu domiciliul în Piteşti, Argeş. Se
declară nul.
Pierdut legitimaţie de revoluţionar seria LRM- A nr. 00066,
eliberată de S.S.P.R. şi Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din decembrie 1989, pe numele Aslan Eduard -Ovidiu,
cu domiciliul în Piteşti, Argeş. Se declară nulă.
Pierdut Certificat de înregistrare al Sala Energy SRL, CUI
31043192, J40/15155/2012 şi Certificat constatator pentru
sediul social din Bucureşti, Bd-ul Unirii, nr.45, bl.E3, sc.4,
et.8, ap.141, Sector 3. Le declar nule.

