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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: receptioner, animator (fire socia-
bilă şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, 
bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser. 
0722.268.866.

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: îngrijitoare (Secţia OG III), 1 post, 
conform HG nr. 1027/2014 şi Dispoziţia 
Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 1709/2014. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 22.05.2015, ora 
10.00; -Proba practică în data de 26.05.2015 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
28.05.2015, ora 10.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de: 14.05.2015, 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 Spital-
ului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec. Manolache Elena, telefon: 
021/303.50.50.

Autoritatea Feroviară Română -AFER, insti-
tuţie publică finanţată din venituri proprii, cu 
sediul în Calea Griviţei, nr. 393, Sector 1, 
Bucureşti, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a două 
funcţii contractuale de execuţie vacante, şi 
anume: -EXPERT gradul II, 1 post, la Servi-
ciul Certificare Sisteme de Management al 
Calităţii -OCSM-CM-AFER: studii universi-
tare de licenţă, absolvite cu diploma de licenţă 
sau echivalentă, specialitate marketing, curs 
Auditor de Mediu (Certificat de absolvire), 
experienţa necesara executării operaţiunilor 
specifice postului: cel puţin 5 ani vechime în 
specialitate; - ŞOFER treapta I, 1 post, la 
Inspectoratul de Siguranţă Feroviară Galaţi: 
studii generale şi profesionale de specialitate 
mecanic auto, posesor permis de conducere 
(categoriile B, C, D1), posesor atestat pentru 
transport persoane, cunoaşterea unităţilor 
feroviare de pe raza de activitate a Inspec-
toratului de Siguranţă Feroviară Galaţi, 
cunoştinţe de mecanică auto, experienţa nece-
sară executării operaţiunilor specifice postului: 
cel puţin 10 ani. Condiţiile generale pe care 
trebuie să le îndeplinească candidaţii, sunt 
cele prevăzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Termenul limită de depunere a dosarului de 
concurs este data de 15.05.2015, ora-14.00. 
Locul de desfăşurare a concursului: la sediul 
Autorităţii Feroviare Române -AFER, Corp B, 
parter, camera 101, proba scrisă în data de 
22.05.2015, ora-10.00, interviul în data de 
28.05.2015, ora-10.00. Tematica şi bibliografia 
de concurs, aferentă fiecărei funcţii, precum şi 
alte informaţii necesare pot fi studiate pe 
site-ul AFER (http://www.afer.ro/) secţiunea 
Informaţii/ Anunţuri/ cariera. Datele de 
contact ale persoanei care asigură secretari-
atul: 021.307.22.22 sau 021.307.79.40.

Subscrisa Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Olt, prin reprez-
entant legal Bolborea Veronel-director exec-
utiv, cu sediul în Slatina, str. T. Vladimirescu, 
nr.  171-173,  CIF 4286410,  contul nr. 
RO95TREZ506502201X009372, deschis la 
Trezoreria municipiului Slatina, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi contrac-
tuale pe perioadă determinată vacante din 
cadrul structurilor aparţinând Direcţiei Sani-
tare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimen-
telor Olt, după cum urmează: Ordinul nr. 64/ 
2007 pentru aprobarea Normei sanitare veter-
inare privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de control oficial sanitar-veterinar 
efectuat de către personalul de specialitate în 
unităţile care produc alimente de origine 
animală, cu modificările şi completările ulte-
rioare: -un post de medic veterinar, gradul II. 
Ordinul nr. 113/ 2008 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşu-
rarea activităţii de control oficial în unităţile 

de prelucrare, procesare, depozitare, trans-
port,  valorificare şi  comercializare a 
produselor şi subproduselor alimentare de 
origine nonanimala, cu modificările şi 
completările ulterioare: -un post de inginer 
debutant. Concursul va avea loc la sediul 
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str. T. 
Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt, în data de 
25 mai 2015 ora 10,00 proba scrisă şi 29 mai 
2015 ora 10,00 interviul. Dosarele de înscriere 
la concurs se vor depune până la data de 
14.05.2015, între orele 8,00-14,00, la sediul 
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str. T. 
Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt. Condiţii 
de participare la concurs pentru postul de 
medic veterinar, gradul II: - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, sau echivalentă, în dome-
niul medicină veterinară, specializarea 
medicină veterinară pentru postul de medic 
veterinar, gradul II; - vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului de medic 
veterinar, gradul II: - minim 6 ani pentru 
postul de medic veterinar, gradul II. Condiţii 
de participare la concurs pentru postul de 
inginer debutant: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, sau echivalentă, în dome-
niul ingineria produselor alimentare, pentru 
postul de inginer debutant; - vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: - fără vechime pentru postul de 
inginer debutant. Persoană de contact din 
cadrul instituţiei este domnul Băloi Alex-
andru, telefon : 0372/753837.

VÂNZĂRI DIVERSE
Carte  pentru români i  de 
pretutindeni. Tel. 0761.674.276, 
0733.940.772.

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

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă închirierea unei hale în suprafaţă de 
735,22 mp, reprezentând spaţii de depozitare 
situată în com Bucov, sat Bucov, Şoseaua D.N. 
1B, Parcela 2249/7; 8; 9; 10; 11; Tarla: 56, jud. 
Prahova, la preţul de 2206 euro/lună + TVA, 
respectiv 3 euro/mp + TVA. Chiriaşul 
urmează să suporte paza şi utilităţile pentru 
conservarea imobilului. Relaţii suplimentare 
la tel: 0344104525.

CITAȚII
Prin prezenta am procedat la afişarea adresei 
de la Judecătoria Ploieşti, privind dosarul nr. 
39253/281/2014 prin care este chemată în 
instanţă doamna Gheorghe Ioana, camera 
sala 6, în data de 11 iunie 2015, ora 08.30.

Prin prezenta am procedat la afişarea citaţiei 
de la Judecătoria Ploieşti, la ora 11:00, în data 
d e  2 8 . 0 4 . 2 0 1 5 ,  p r i v i n d  d o s a r u l 
nr.45352/281/2014, prin care este chemat în 
Instanţa domnul Tasma Dragos Ioan, Camera 
Sala 6, in data de 11 iunie 2015, ora 08.30, 
Judecătoria Ploieşti, Jud. Prahova.

Numitul Stoian Alin Florin, este chemat în 
calitate de pârât, în data de 13.05.2015, ora 
9.00 la Judecătoria Buzău, în dosarul 
nr.123/200/2015, având ca obiect divorţ, în 
contradictoriu cu Stoian Ana Maria.

C.Advice Broker De Asigurare – Reasigurare 
SRL este chemat în calitate de pârât la 
Judecătoria Iaşi, secţia civilă, camera sala 3, 
Complet C10, în data de 14 mai 2015, ora 
8.30, în proces cu SC Asigurarea Romaneasca 
Asirom Vienna Insurance Group SA, în dosar 
19650/245/2014. 

Firat Doluay este chemat la data de 26 mai 
2015, ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, str. Anas-
tasie Panu nr. 26, Secţia Civilă, sala 3, în cali-

tate de pârât, în dosarul nr. 35403/245/2014, 
pentru obligaţia de a face, în proces cu Trofin 
Alexandrina.

Se citează pârâtul Ştefănescu Mircea – Petru 
pentru termenul din 04 iunie 2015, ora 8.30, 
C02, la Judecătoria Iaşi, din Iaşi, str. Anas-
t a s i e  P a n u  n r.  2 5 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
29377/245/2014, având ca obiect divorţ cu 
minori, în contradictoriu cu reclamanta Ştefă-
nescu Florentina – Loredana.

Numitul Rus Grigore este citat în calitate de 
pârât în dosar nr. 1794/265/2013 al Judecăto-
riei Năsăud cu termen la data de 12.05.2015 în 
proces cu Varga Constantin Marin şi Varga 
Mihaela.

Mihaila Florentina-Felicia - cu domiciliul în 
Iaşi, str. Bularga nr. 16, bl. Cămin, ap. 77, jud. 
Iaşi, este citată în calitate de pârâtă, în dosarul 
nr. 14678/245/2013, (curator special desemnat 
fiind d-na av. Ciobanu Mihaela), având ca 
obiect pretenţii, în data de 20.05.2015, ora 
08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în str. 
Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, 
camera Sala 4, Complet C32, reclamantă fiind 
S.C. Salubris S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. 
Naţională nr. 43, jud. Iaşi.

Florescu Ion, Florescu Elena și Florescu 
Florentina sunt citați în calitate de pârâți cu 
mențiunea personal la interogatoriu, în 
dosarul nr. 9052/288/2014, af lat pe rolul 
Judecătoriei Rm. Vâlcea, cu termen de jude-
cată la data de 19 mai 2015.

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în jude-
cată pe numita Apostol Iuliana Amelia domi-
ciliată în comuna Prundeni, sat Zăvideni, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 27, județul Vâlcea, în 
calitate de intimată în dosarul civil nr. 
1174/90/2015, Complet P2, cu termen de jude-
cată în data de 15.05.2015, având ca obiect 
înlocuire măsură protecție specială.

Avram Alin, cu domiciliul în Municipiul 
Zalău, strada Dumbrava, nr. 22, bl. P24, sc. A, 
et. 3, ap. 7, județul Sălaj, este chemat la 
Judecătoria Iaşi, Secția civilă, în calitate de 
chemat în garanție, dosar 32539/245/2014, 
complet C33, ora 8.30, sala 7, termen 15 iunie 
2015, obiect plângere contravențional`.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tată prin asociat coordonator Aurel Liscan, 
notifică prin prezenţa, numirea în calitate de 
lichidator judiciar al Mex Cafe SRL pe Evrika 
Insolvency IPURL, desemnat prin încheierea 
de şedinţa din data de 15.04.2015, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, 
în Dosar nr. 33112/3/2013, prin care s-a dispus 
înlocuirea lichidatorului judiciar CII Chiş 
Gheorghe-Dragoş cu lichidatorul judiciar 
Evrika Insolvency IPURL.

SC MV Techno Grup SRL cu sediul în Str. 
Aurel Persu, nr. 134 A, sector 4, Bucureşti, 
J40/1615/2016,  C.U.I .  RO 18344368, 
informează pe cei interesaţi ca s-a depus solic-
itarea pentru emiterea  autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea de Comerţ cu ridicata al 
produselor chimice, desfăşurată pe teritoriul 
României. Informaţiile la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti din sector 
6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii– în spatele benzinăriei Lukoil), între 
orele 9–12, de luni până vineri.
Propuneri sau contestaţii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunţ.

Judecătoria Iaşi. Dosar nr. 5101/245/2014. 
Sentinţa civi lă  nr.  15644/17.12.2014. 
Hotărăşte: Admite cererea formulată de recla-
mantul Iftimoaie Costel, CNP 1620620227794, 
cu domiciliul în sat Dumitreştii Gălăţii, 
comuna Schitu Duca, jud. Iaşi, în contradic-
toriu cu pârâta Iftimoaie Maria, CNP 
2700527221151, cu domiciliul în sat  Covasna, 
comuna Costuleni, jud. Iaşi, la familia Bung-
ianu Vasile şi Elena. Desface căsătoria părţilor 
încheiată la data de 11.10., la Costuleni, Iaşi, 
din culpa comună a părţilor. Dispune ca 
pârâta să revină la numele purtat anterior 
căsătoriei, acela de Bungianu. Ia act că nu 

s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel în 
30 de zile de la comunicare care se va depune 
la Judecătoria Iaşi. Pronunţată în şedinţa 
publică, azi, 17.12.2014.

Just Insolv IPURL, lichidator în dosarul nr. 
1819/105/2015 al Tribunalului Prahova noti-
fică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei prin încheierea din 15.04.2015 a 
SC Dallasoil Company SRL cu termenele: 
depunere creanţe 01.06.2015, întocmire tabel 
preliminar 10.06.2015, întocmire tabel defin-
itiv 06.07.2015 şi prima adunare a creditorilor 
15.06.2015, orele 13.00 la sediul lichidatorului 
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.33S1, 
et.7, cab 7B, judeţul Prahova. 

Just Insolv IPURL, administrator judiciar în 
dosarul nr. 997/105/2015 al Tribunalului 
Prahova notifică deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei prin încheierea din 
02.04.2015 a SC Lolina Impex SRL cu terme-
nele: depunere creanţe 15.05.2015, întocmire 
tabel preliminar 04.06.2015, întocmire tabel 
definitiv 29.06.2015 şi prima adunare a credi-
torilor 09.06.2015, orele 12.00 la sediul admin-
istratorului judiciar în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl.33S1, et.7, cab 7B, judeţul 
Prahova.

Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand 
nr. 34, lichidator judiciar, notifică deschiderea 
procedurii falimentului împotriva debitoarei 
SC Debit Vic SRL, CIF 24027054,  număr 
ORC J38/656/2008 cu sediul în  Rm Valcea, 
Str. Straubing, nr.197 A, jud. Vâlcea, prin 
sentinta 640/16.03.2015 pronunţată in dosarul 
nr. 914/90/2015 de Tribunalul Vâlcea. 
Termene: 04.05.2015 termenul pentru înregis-
trarea creanţelor; 18.05.2015 termenul de 
intocmire si comunicare a tabelului preliminar 
de creanţe; 09.02.2015 termenul pentru  intoc-
mirea tabelului definitiv de creanţe. Prima 
adunare a creditorilor va avea loc in data de 
25.05.2015 ora 10,00 la sediul lichidatorului 
judiciar si convoacă creditorii. Informatii 
suplimentare la tel. 0350414880, 0743050727, 
0742307351.

Subscrisa Leavis Cont IPURL - Lichidator 
judiciar notifică deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă privind pe SC Congri 
Mar SRL cu sediul în Ploieşti str. Moţilor nr. 1 
camera 1, nr. dosar 646/105/2015. Termenul 
pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de la 
primirea notificări i ,  depunere creaţe 
08.06.2015, întocmire tabel preliminar 
29.06.2015, soluţionare contestaţii şi depunere 
tabel definitiv 26.06.2015.Adunarea credito-
rilor - 04.07.2015 ora 14:00 la sediul adminis-
tratorului judiciar. Relaţii la 0723880617.

Bucur SA informează acţionarii că Raportul 
anual aferent exerciţiului financiar 2014, 
întocmit în conformitate cu prevederile 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006, este 
disponibil începând cu data de 28.04.2015 
prin Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară, Bursa de Valori Bucureşti, precum şi 
pe web-site-ul propriu www.bucurcom.ro – 
secţiunea Documente. Infomaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul societăţii, 
tel. 021.323.67.30; fax: 021.323.67.36, e-mail: 
office@bucurcom.ro.

SOMAȚII
Somaţie - Prin prezenta vă informăm că recla-
manţii Moţoi Marin şi Moţoi Alexandra domi-
ciliaţi în Alexandria, str. Viitorului, nr. 32, 
judeţul Teleorman, solicită în dosarul nr. 
3116/740/2014 al Judecătoriei Alexandria, jud. 
Teleorman, ca instanţa să constate că au 
dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani 
dreptul de proprietate asupra imobilului teren 
intravilan în suprafaţă de 338 mp, teren ce 
face parte din suprafaţa totală măsurată de 
1138 mp şi este situat în intravilanul  municip-
iului Alexandria, str. Viitorului, nr. 32, judeţul 
Teleorman, având ca vecini: N - Geabau Elis-
abeta, S - Delcea Alexandru, V - str. Viitorului, 
E - Cojocaru Emil, Ilie Alexandria şi prin 
efectul accesiunii imobiliare dreptul de propri-
etate asupra unei suprafeţe construite de 31,2 
mp (extensie adusă casei de locuit) şi respectiv 
de 61 mp (anexa cu destinaţia de magazie) 
suprafaţă totală construită fiind de 92,2 mp. 
Orice persoană interesată este somată ca în 
termen de 6 luni de la afişarea şi publicare 
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prezentei somaţii, să formuleze opoziţii În caz 
contrar se va proceda la judecarea cererii. 

Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 
24 martie 2015. Având în vedere cererea 
formulată de reclamanta Dunca Maria cu 
domiciliul în Sighetu-Marmaţiei, str. Valea 
Hotarului nr. 13, având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra terenului situat în Sighetu-Mar-
maţiei, str. Valea Hotarului nr. 13 în suprafaţă 
de 1.840 mp de natură curţi, construcţii şi 
arabil, dintre vecinii: stradă, Halas Ioan, Mihai 
Vasile şi drum de acces, înscris în CF Sighe-
tu-Marmaţiei nr. 52095, nr. top. 5344/1/27/10 şi 
să se dispună înscrierea dreptului de propri-
etate după dezmembrare cu titlu de uzuca-
piune în evidenţele de carte funciară. 
Persoanele interesate care pot dovedi un drept 
sau un interes legitim au dreptul de a formula 
opoziţie în termen de şase luni de la emiterea 
publicaţiei prezentei somaţii. În cazul în care, 
în termen de şase luni de la emiterea publi-
caţiei prezentei somaţii nu s-a formulat 
opoziţie, instanţa va proceda la judecarea 
cererii formulate de reclamanţi. (Dosar nr. 
498/307/2015).

Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 
25 martie 2015. Având în vedere cererea 
formulată de reclamantul Lescheian Petru 
Grigore, identificat prin CNP 1830111244507, 
domiciliat în Sighetu-Marmaţiei, str. Şugău nr. 
21/A, jud. Maramureş, având ca obiect consta-
tarea dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului reprezentând 
teren înscris în CF 59183 (CF vechi 2503) 
Sighetu-Marmaţiei, nr. top 6788/4493/1/2/1 
după dezmembrare având suprafaţa de 2.830 
mp, situat în intravilanul municipiului Sighe-
tu-Marmaţiei, str. Şugău nr. 21/A, judeţul 
Maramureş, potrivit propunerii din Nota de 
constatare întocmită de către ing. Herman 
Octavian ce urmează a fi dezmembrat, 
somează persoanele interesate  care pot dovedi 
un drept sau un interes legitim să formuleze 
opoziţie în termen de şase luni de la publicarea 
prezentei somaţii. În cazul în care, în termen 

de şase luni de la emiterea publicaţiei prezentei 
somaţii nu s-a formulat opoziţie, instanţa va 
proceda la judecarea cererii formulate de recla-
mant. (Dosar nr. 641/307/2015).

România Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti 
Secţia Civilă- Dosar nr.23510/303/2014. 
Somaţie-Uzucapiune- Art.1051 Alin.(1) şi 
Alin.(2) COD. PROCEDURĂ CIVILĂ. 
Somaţie emisă în temeiul încheierii de şedinţă 
din data de 02.04.2015. Prin prezenta vă 
informăm că prin cererea înregistrată pe rolul 
J u d e c ă t o r i e i  S e c t o r u l u i  6  s u b 
nr.23510/303/2014, reclamanta Niţu Aurica, 
având domiciliul în Bucureşti, Str. Atmos-
ferei, nr.4, sector 6, solicită să se constate că a 
dobândit prin uzucapiune dreptul de propri-
etate asupra imobilului situat în Bucureşti, 
Str. Atmosferei, nr.6, (fost Albăstrelelor nr.6), 
sector 6, teren intravilan în suprafaţă de 
220mp., cu următoarele vecinătăţi: la Nord 
-Str.Costin Eniţescu nr.10, la Est- str.Atmos-
ferei nr.4, la Sud -str. Atmosferei şi la Vest- str.
Atmosferei nr.8. Toţi cei interesaţi sunt somaţi 
să formuleze opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii. Prezenta somaţie: -se afişează la 
imobilul în litigiu, aşa cum a fost identificat 
mai sus, la sediul Judecătoriei Sectorului 6 
Bucureşti, Biroului Teritorial de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Sector 6, dar şi publi-
cată în două ziare de largă răspândire, din 
care cel puţin unul de circulaţie naţională, cu 
excepţia afişării la sediul instanţei, caz în care 
se întocmeşte proces-verbal de afişare. Preşed-
inte, Flavia-Cristina Măricuţoiu Grefier, 
Valentina- Anca Mitrana

ADUNĂRI GENERALE
Convocare a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor SC Trigo Industry Services SA, 
cu sediul social în Str.Grigore T.Popa, nr.81, 
etaj 2, ap.2, Timişoara, Jud.Timiş, România, 
înregistrată la ORC Bucureşti  sub nr.
J35/975/2012, având CUI:RO18531331 (“Soci-
etatea”). În conformitate cu prevederile art.117 

alin.1 şi 4 din Legea nr.31/1990 privind soci-
etăţile comerciale, precum şi în baza art.11.1. 
din Actul Constitutiv al Societăţii, Administra-
torul unic al Societăţii convoacă acţionarii 
Societăţii la Adunarea Generală Extraordinară 
(în continuare “AGA”) ce va avea loc în data 
de 25.05.2015, ora 10.00, la sediul Societăţii 
situat în Timişoara, Str.Grigore T.Popa, nr.81, 
etaj 2, ap.2, Jud.Timiş, România. Toţi acţion-
arii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Soci-
etăţii la data de 20.04.2015 (dată de referinţă 
în conformitate cu prevederile art.123 alin.2 
din Legea nr.31/1990) vor fi îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze în cadrul AGA a Soci-
etăţii. În cazul în care AGA nu va putea avea 
loc la data şi ora stabilite mai sus din cauza 
lipsei de cvorum (astfel cum acest cvorum este 
prevăzut în Actul Constitutiv al Societăţii- 
respectiv minim o pătrime din numărul total 
de drepturi de vot) şi de majoritate o a doua 
adunare generală extraordinară este convocată 
pentru data de 29.05.2015, ora 10.00, la sediul 
Societăţii situat în Timişoara, Str.Grigore T.
Popa, nr.81, etaj 2, ap.2, Jud.Timiş, România. 
Ordinea de zi a AGA va fi următoarea: 1.Apro-
barea situaţiilor financiare anuale, a raportului 
de gestiune şi a raportului de audit; 2.Apro-
b a r e a  p r o f i t u l u i  n e t  î n   c u a n t u m 
de 4.128.140RON; 3.Aprobarea distribuirii de 
dividende din sumele reprezentând profit 
nedistribuit în anii precedenţi, la care se 
adaugă profitul net realizat în anul 2014 către 
acţionari; 4.Aprobarea schimbării administra-
torilor Societăţii, în sensul revocării domnului 
Gyula Tóth şi numirii domului Veghes Ovid-
iu-Ionuţ şi domnului Puskas Zsolt ca adminis-
tratori ai Societăţii; 5.Aprobarea schimbării 
adreselor pentru sediile punctelor de lucru ale 
Societăţii din Sibiu şi Braşov, la următoarele 
adrese: -pentru punctul de lucru din Sibiu: Str.
Colinei, nr.1, ap.2, Jud.Sibiu, Loc.Sibiu, 
R o m â n i a ,  t e l . + 4 0 3 6 9 . 4 5 2 . 9 4 7 , 
fax:+40369.450.948, -pentru punctul de lucru 
din Braşov: Str.Mihail Kogălniceanu, nr.23, 
B l . C 7 ,  J u d . B r a ş o v ,  M u n . B r a ş o v , 
România, Fax:+40368.401.331; 6.Aprobarea 
înfiinţării unui punct de lucru al Societăţii în 
Arad, ce va avea sediul la următoarea adresă: 
Cefin Logistic Park Arad, Str.Ogorului, 
310206- Arad, România. În conformitate cu 
art.11.1. para.7 din Actul Constitutiv al Soci-
etăţii, situaţiile financiare anuale, raportul de 
gestiune, raportul de audit şi propunerea cu 
privire la distribuirea de dividende vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, 
începând cu data prezentei convocări. La 

cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe 
documentele menţionate anterior. Data: 
21.04.2015. Administrator unic: Gyula Toth.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al 
S.C. Decirom S.A., societate cu sediul în 
Constanţa, Incinta Port, J.13/516/1991, C.U.I.: 
RO 1890411, în temeiul art.111 din Legea nr. 
31/1990 republicată, convoacă pe data de 
30.05.2015, orele 12.00 la sediul societăţii din 
Incinta Port Poarta 3 Constanţa, Adunarea 
Generală Ordinară cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea rapor-
tului de gestiune al Consiliului de Adminis-
traţie pentru anul 2014; 2. Prezentarea şi 
aprobarea raportului auditorului pentru anul 
2014; 3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale şi repartizarea 
profitului/ pierderii pe anul 2014; 4. Prezen-
tarea şi aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a programului de investiţii pentru 
anul 2015; 5. Diverse. În cazul nerealizării 
cvorumului necesar, cea de-a doua adunare se 
va ţine în data de 31.05.2015 în acelaşi loc şi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Documentele 
adunării se găsesc spre consultare la Secre-
tariat, telefon 0241-601265 (d-na Banu 
Mariana).

Convocare (completare a ordinii de zi a 
A.G.E.A.): În baza art.117 indice 1 din Legea 
31/1990 republicată, Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. SATURN S.A. din Bucureşti cu 
sediul în str. Zeţarilor nr. 29-31 sector 5, a 
hotărât la propunerea acţionarului majoritar 
S.C. Tomini Trading S.R.L. care deţine 97,53 
% din capitalul social completarea ordinii de 
zi a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, convocată pentru data de 
22.05.2015 ora 10.00 la sediul societăţii, astfel: 
1. Aprobarea Raportului Consiliului de 
Administraţie al societăţii pe anul 2014. 2. 
Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori a 
societăţii pentru exerciţiul economico-finan-
ciar al anului 2014. 3. Aprobarea Bilanţului 
contabil al societăţii la 31.12.2014, a contului 
de profit şi pierderi pe anul 2014, precum şi 
aprobarea rezultatelor financiare ale anului 
2014. 4. Descărcarea de gestiune a adminis-
tratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 
al anului 2014. 5. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a programului de acti-
vitate al societăţii pentru anul 2015. 6. Apro-
barea ridicării dreptului de preferinţă a 
acţionarilor de a subscrie noile acţiuni ale 
societăţii (punct nou pe ordinea de zi). 7. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regionala a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind 

vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Lungan Romulus. 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 

mai 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 

licitație publică a-II-a următorul bun imobil, proprietate a debitorului Lungan Romulus 

cu domiciliul fiscal în Jud. Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 265: Denumire bunuri imobile – 

descriere sumară: Teren extravilan în suprafață de 2.500 mp situat în mun. Giurgiu, 

Șos. Alexanriei, nr. F.N., Jud. Giurgiu. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 

(exclusiv TVA): 2.000 lei. Bunurile imobile sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, 

alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și completările 

ulterioare, este scutită de TVA "livrarea de către orice persoana a unei construcții, a 

unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită". Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

invitați să prezinte, până în data de 19.05.2015, ora 16.30, oferte de cumpărare; 

dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în 

contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria 

Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 

persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 

străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 

române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la 

locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 

Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0246.212.830, interior 418, la doamna Ilinca Nina.

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. 10677. Nr. 51773 din 

22.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua 

12. 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 mai, anul 2015, ora 11, în localitatea Târgoviște, str. 

Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-IV-a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Eucam Trans SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea Comișani, str. Malului, nr. 72, com. Comișani, jud. 

Dâmbovița, cod de identificare fiscală 19924363. Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul): Autotractor Man 18460 FLS, An PIF 2000, NI WMAH05ZZZZ19149067, 

carburant motorină, culoare roșie. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 

exclusiv TVA, diminuat cu 50%: 22.475 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Total: 

22.475 lei. 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 

mobile este 24% neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate nu sunt grevate sarcini. Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 

de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să prezinte, până 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 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. 322, persoană de 

contact Sasu Mihaela. Data afișării: 29 aprilie 2015.
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Majorarea capitalului social al societăţii de la 
2.072.550 lei echivalentul a 829.020 acţiuni a 
2,5 lei fiecare la 7.377.335 lei echivalentul a 
2.950.934 acţiuni a 2,5 lei fiecare. Majorarea 
se face prin transformarea în acţiuni a împru-
muturilor acordate de către acţionarul major-
itar S.C. Tomini Trading S.R.L. către S.C. 
Saturn S.A. în suma de 5.304.785 lei potrivit 
bilanţurilor, respectiv balanţelor contabile ale 
celor două societăţi. Aprobarea datei de 
01.06.2015 ca dată de înregistrare, respectiv 
de identificare a acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. în conf. cu 
art.238 din Legea 297/2004. La adunare pot 
participa și vota numai acționarii înregistrați 
în Registrul Actionarilor societăţii până la 
data de 06.05.2015, stabilită ca dată de refer-
ință. Capitalul social al S.C. ”Saturn” –S.A. 
este format din 829.020 acţiuni nominative, 
fiecare acţiune dând dreptul la un vot în 
cadrul Adunării generale extraordinare a 
acționarilor. Acționarii reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social, au dreptul: -de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de către  Adunarea generală, 
până cel târziu în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocatorului. -de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Extraor-
dinare. Fiecare acţionar are dreptul să adre-
seze întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordinare până 
în ziua de 21.05.2015 ora 13,00. Acţionarii 
menţionați în alineatele precedente au 
obligația să trimită materialele sau întrebările 
în scris, în plicuri închise, însoţite de copii 
certificate ale actelor de identitate, buletin/ 
carte de identitate- în cazul persoanelor fizice-  
respectiv certificate de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice, precum și copia actului 
care dovedește calitatea de reprezentant legal 
al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea 
scr isă  c lar,  cu majuscule :  “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDI-

NARĂ  A ACŢIONARILOR din data de 
22.05.2015 ora 10.00. Documentele, materi-
alele informative și proiectele de hotărâri ale 
adunării generale referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se consultă sau pot fi 
procurate de la sediul societății, începînd cu 
data publicării convocatorului. Acţionarii 
înregistraţi la data de referință pot participa 
și vota la adunare direct sau pot fi reprezen-
tați și prin alte persoane decât acționarii, cu 
excepția administratorilor, pe bază de procură 
specială. Accesul acţionarilor îndreptățiți să 
participe la adunarea generală extraordinară  
este permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate, iar în 
cazul acționarilor persoane juridice sau 
acționarilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea/ procura dată persoanei fizice 
care le reprezintă. Formularele de procuri 
speciale se pot obţine la sediul societăţii 
începând cu data de 15.04.2015 între orele 
9,00–15,00. Un exemplar al procurii speciale 
se va depune/ expedia la sediul societăţii cu 48 
de ore înainte de desfășurarea A.G.A., un 
exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprez-
entantului, pentru ca acesta să își poată 
dovedi această calitate. Acţionarii înregistraţi 
la data de referință au posibilitatea de a vota 
prin corespondență înainte de adunarea 
generală extraordinară, prin utilizarea formu-
larului de vot care poate fi obtinut, începând 
cu data de 15.04.2015 de la sediul social al 
societăţii. În cazul votului prin corespon-
dență, formularul de vot, completat și semnat, 
însoţit de copia de pe actul de identitate 
(bulet in/  carte  de identitate  în cazul 
persoanlor fizice, respectiv certificate de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot 
fi transmise la sediul societății, până la data 
de 20.05.2015 respectiv 48 ore înainte de 
adunare, ora 15,00, în plic închis, cu menţi-
unea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDI-
NARĂ  A ACŢIONARILOR din data de 
22.05.2015”. Formularele de vot care nu sunt 
primite până la data indicată mai sus nu pot fi 
luate în calcul pentru determinarea cvoru-

mului și majorității în cadrul adunării 
generale. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul societăţii sau la numărul de 
telefon  0214500904 sau fax 0214504178 între 
orele 9.00-13,30. În situaţia neîndeplinirii 
condițiilor de validitate a desfășurării 
adunării, la prima convocare, adunarea 
generală este reconvocată pentru data de 
29.05.2015, ora 10.00 cu menținerea ordinii de 
zi, a orei și a locului de desfășurare a 
lucrărilor acesteia. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Georgios Vatistas.

Hotărârea adunării generale ordinare a 
acţionarilor S.C. Turnătoria Centrală Orion 
S.A. Nr. 1 /27.04.2015. Ca urmare a convocării 
efectuate, de administratorul judiciar Andrei 
Ioan IPURL, publicată în Monitorul Oficial 
Partea a IV-a, nr. 1615/26.03.2015 şi ziarul 
Jurnalul Naţional din 25.03.2015, astăzi 
27.04.2015,  ora 14.00,  la  sediul  S .C. 
Turnătoria Centrală Orion S.A., din Câmpina, 
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, Judeţul 
Prahova, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 
85/2006 şi Legii nr. 31/1990, republicată, s-a 
întrunit legal şi statutar la prima convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a 
S.C. Turnătoria Centrală Orion S.A. Fiind 
îndeplinite condiţiile legale de cvorum privind 
valabilitatea deliberărilor, conform ordinii de 
zi aprobate, cu unanimitate de voturi, acţion-
arii prezenţi au hotărât următoarele: Art. 1. 
Aprobarea situaţiilor financiare ale anului 
2014 pe baza rapoartelor prezentate de 
Administratorul special şi Auditorul financiar. 
Art. 2 Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului special pentru anul 2014. 
Art. 3. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2015 nu mai este 
necasara , deoarece există Planul de reorgani-
zare aprobat şi confirmat Art. 4. Aprobarea 
datei de 16.05.2015 că data de înregistrare a 
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge 
efectele hotărârilor AGOA şi  data de 
15.05.2015 ca “ ex date “ Art. 5 . Împuterni-
cirea d-lui Andrei Ioan, administrator judi-
ciar, pentru îndeplinirea formalităţilor 
necesare pentru publicarea şi înregistrarea 

hotărârii adunării la ORC de pe lângă Tribu-
nalul Prahova. Drept pentru care astăzi, 
27.04.2015 s-a încheiat prezenta Hotărâre a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
S.C. Turnătoria Centrală Orion S.A., într-un 
număr de trei exemplare.

Raport Curent Conform Regulamentului 
CNVM NR.  1 /  2006 Data  raportului 
27.04.2015 Denumirea societăţii comerciale 
SC Turnătoria Centrală Orion SA Sediul 
social Str. Ec. Teodoroiu, nr. 29 Câmpina, 
Jud. Prahova Nr. telefon 0244/334661, 
0244/334662 Nr. fax 0244/337771 Nr. şi data 
înregistrării la ORC J29/113/1991 Codul unic 
de înregistrare RO3195284 Capitalul social 
subscris şi vărsat 3.628.915,00 lei Piaţa regle-
mentată pe care se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise – Piaţa RASDAQ I . Eveni-
mente importante de raportat. a). Schimbări 
în controlul asupra societăţii – nu este cazul 
b). Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de 
active – nu este cazul. c). Procedura falimen-
tului - În reorganizare judiciară – dosar pe rol 
la Tribunalul Prahova d).Tranzacţii de tipul 
celor enumerate la art. 255 din Legea nr. 
297/2004 – nu este cazul e) Alte evenimente de 
raportat: La dată de 27.04.2015, ora 14,00 a 
avut loc Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, care a hotărât următoarele: Art. 
1. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului 
2014 pe baza rapoartelor prezentate de 
Administratorul special şi Auditorul financiar. 
Art. 2 Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului special pentru anul 2014. 
Art. 3. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2015 nu mai este 
necasara , deoarece există Planul de reorgani-
zare aprobat şi confirmat Art. 4. Aprobarea 
datei de 16.05.2015 că dată de înregistrare a 
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge 
efectele hotărârilor AGOA şi  data de 
15.05.2015 ca “ ex date “ Art. 5. Împuterni-
cirea d-lui Andrei Ioan, administrator judi-
ciar, pentru îndeplinirea formalităţilor 
necesare pentru publicarea şi înregistrarea 
hotărârii adunării la ORC de pe lângă Tribu-
nalul Prahova.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Dâmbovița. Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii. Dosar de 

executare nr. 314. Nr. 53813 din 27.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 

mobile. Anul 2015, luna mai, ziua 14. Licitația a I a. 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 12, în localitatea Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 68, sc. A, Ap. 21, CP. 130082, se 
 vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC CI 

Construct SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 68, sc. A, ap. 

21, cod poștal 130082, cod de identificare fiscală 18406363: Denumirea bunului 

mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul): 1. Autoutilitară N3G, caroseria BA basculantă, marca Iveco 

Astra HD8 84.45, nr. identificare ZCNH884457P514099, an fabricație 2007, masă 

proprie 16000, masă totală 40000, tip F3BEO681D, cilindree cmc 12882, putere max. 

(KWA)/ turație min 330/2100, sursa energie motorină, nr. axelor 4, tracțiune spate, 

viteza constructivă 90 km/h, culoare roșu, serie carte identitate F468055, nr. 

înmatriculare DB 06 KOS. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA 

(Ron): 132.538 lei. Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): *) 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 

0245.616779, int. 508. Data afișării: 29.04.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regionala a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 

privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Design Darimih SRL (Licitația II-a). 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 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București, 

nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC Design Darimih SRL, CUI 30218687, cu sediul în județul Giurgiu, Str. 

CFR Nr. 2, localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de 

evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: %; Sicriu brad + lenjerie, 

voal, pânză, pernă, orar, cruce, 304 lei, 0%; Sicriu brad + lenjerie, voal, pânză, pernă, 

orar, cruce, 371 lei, 0%; Sicriu brad + lenjerie, voal, pânză, pernă, orar, cruce, 405 lei, 

0%; Sicriu brad + lenjerie, voal, pânză, pernă, orar, cruce, 574 lei, 0%; Sicriu brad + 

lenjerie, voal, pânză, pernă, orar, cruce, 675 lei, 0%; Sicriu brad + lenjerie, voal, 

pânză, pernă, orar, cruce, 742 lei, 0%; Cruce turnată mozaic, 345 lei, 0%; Cruce 

turnată mozaic, 207 lei, 0%; Coroane plastic mari – 9 buc., 270 lei, 0%; Coroane 

plastic mici – 9 buc., 189 lei, 0%. Total: 4.082 lei, 0%. Vânzarea se face în bloc pentru 

toate bunurile. 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, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895 deschis la 

Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 

juridice străine, actul de inmatriculare 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 0246.212.830, interior 415.
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LICITAȚII
SC Legolas Tub SRL prin administrator judi-
ciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică teren intravilan in suprafata 
de 395 mp situat in Bucov, tarla 52, parcelele 
Cc 2125/39, Cc 2125/40, precum si cota indi-
viza de 1/16 din drum de acces in suprafata de 
895 mp la pretul de evaluare de 87.500 lei. 
Licitaţia va avea loc în 30.04.2015, ora 14/30 la 
sediul administratorului judiciar, str. Banat-
ului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 04.05.2015, aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ. Dosar de executare nr. 1480929270597 
/ 2015. Nr. 19247 din 27.04.2015. Anunţ 
privind anularea licitaţiei din data de 
05.05.2015. Conform anunţului nr. 15.769 / 
07.04.2015 A.J.F.P. Neamţ a publicat scoaterea 
la vânzare a bunurilor imobile, aparţinând 
debitorului Roşca - Huţanu Valentin, 
respectiv: - clădire (hală) în suprafaţă de 1.152 
mp; - teren intravilan, în suprafaţă de 2.428 
mp; - teren cotă parte indiviză, în suprafaţă de 
596,50 mp, cu destinaţie cale de acces, toate 
situate în Sat Izvoare, Com. Dumbrava Roşie, 
Jud. Neamţ. Deoarece la sediul A.J.F.P. 
Neamţ a fost depusă o contestaţie privind 
bunurile imobile scoase la vânzare, organul 
fiscal procedează la anularea, licitaţiei din 
data de 05.05.2015.

Private Liquidation Group IPURL numit 
lichidator în dosarul nr. 7440/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea 
SC Dorobantilor Entertainment S.R.L., 
J5/1113/2011, CUI: RO28539952 scoate la 
vânzare prin licitatie publică următoarele 
bunuri mobile: Sistem stand alone video wall 
controller – 2.047,66 lei, Laptop – 1.000 lei, 
Sistem de supraveghere 8.638,50 lei. Licitația 
va avea loc în 06.05.2015 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se poate 
obtine de la lichidator. Ofertele / Cererile de 
participare se pot depune la sediul lichidator-
ului judiciar sau prin fax: 0359463662 sau 
e-mail: plginsolv@gmail.com. În cazul în care 
bunurile nu se vor vinde licitația se reia 
săptămânal, timp de încă 4 săptămâni la 
aceeași oră.

Partium Insolvency IPURL numit lichidator 
în dosarul nr. 11815/111/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C 
E.M.C. S.R.L., J05/488/2006, CUI: 18457480 

scoate la vânzare prin licitație publică aparat 
de producţie gheaţă carbonică la preț de 
pornire 6.650,00 RON + TVA. Persoanele 
interesate trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile scoase la licitație, 
contra sumei de 50 RON +TVA, ce cuprinde 
regulamentul de vânzare. Licitantul va 
depune la sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație cu cel puțin 24 
ore înainte de termenul licitației stabilit prin 
anunțul public. Licitația va avea loc în data de 
06.05.2015 ora 11:00 la adresa din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită 
licitația se va relua în data de 13.05.2015, 
20.05.2015, 27.05.2015, respectiv 05.05.2015 la 
aceeași oră şi adresă. Informații suplimentare 
se pot obține de la lichidator: Tel: 0359/463661 
Fax: 0359/463662.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
atribuirea, prin licitaţie publică deschisă, cu 
plic închis a contractelor de gestiune, prin 
concesiune a serviciilor publice de adminis-
trare, întreţinere şi exploatare a Ştrandului 
din Municipiul Piatra Neamţ şi a Parcului 
Zoologic din Municipiul Piatra Neamţ. Lici-
taţia va avea loc în data de 25.05.2015, ora 
16.30, la sala de şedinţe a Primăriei Municipi-
ului Piatră Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel 
Mare , nr.6-8. Înscrierea şi depunerea ofertelor 
se fac până la data de 22.05.2015, zilnic între 
orele 8.00-16.30, la Primăria Municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8. 
Biroul Relaţii cu publicul(cam.20) - Serviciul 
Ptrimoniu Autorizări şi Transporturi, de unde 
se poate achiziţiona documentaţia licitaţiei. 
Informaţii la sediul primăriei Municipiului 
Piatra Neamţ sau la telefon 0233/218991 
(int.207), fax 0233/215374.

SC Tosigo SRL, prin lichidator judiciar CII 
Rusu Ciprian Marian, cu sediul în Ploieşti, str. 
Văleni , nr.65, judeţul Prahova scoate la 
vânzare prin licitaţie publică cu strigare: 
spaţiu comercial S+P+M, situat în Azuga, str. 
Independenţei , nr. 53, construit pe un teren în 
suprafaţă de 60 mp, anul punerii în funcţiune 
2007 la preţul de 273.395,70 lei şi autoutilitară 
Mercedes Benz, tip VITO 111 CDI, An fabri-
caţie 2007 la preţul de 31.038 lei. Licitaţia 
pentru bunul imobil se va ţine la sediul lichi-
datorului în data de 07.05.2015, ora 16.30, iar 
în cazul în care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitaţie, aceasta va fi reprogramată 
pentru 14.05.2015, 21.05.2015, 28.05.2015, 
04.06.2015, 11.06.2015, 18.06.2015, 09.07.2015, 
16.07.2015, aceiaşi ora şi aceiaşi locaţie. Lici-
taţia pentru bunul mobil se va ţine la sediul 
lichidatorului în dată de 11.05.2015, ora 14.00, 
iar în cazul în care bunul nu va fi adjudecat de 
la prima licitaţie, aceasta va fi reprogramată 
pentru 15.05.2015, 18.05.2015, 22.05.2015, 

25.05.2015, 29.05.2015, 01.06.2015, 05.06.2015, 
08.06.2015, 12.06.2015, aceiaşi oră şi aceiaşi 
locaţie. Înscrierea se va efectua cu 48 de ore 
înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la sediul lichidatorului şi la 
numerele de telefon: 0722267433, 0733723417, 
avciprianrusu@gmail.com. 

SC Rocriv Import Export SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian, cu sediul 
în Ploieşti, str.Văleni, nr.65, judeţul Prahova 
scoate la vânzare prin licitaţie publică cu stri-
gare proprietate imobiliară situată în Ploieşti, 
str. Cometului, nr. 28, judeţ Prahova constând 
în: teren intravilan în suprafaţă de 216 mp 
aflat în indiviziune pe o suprafaţă de 267 mp; 
construcţia C1 locuinţa, regim de înălţime – 
parter, cu suprafaţă construită de 100,07 mp şi 
magazie din lemn (anexă) - suprafaţa 
construită 15 mp la preţul de 112.652,10 lei. 
Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în 
dată de 07.05.2015, ora 14.00, iar în cazul în 
care bunul nu va fi adjudecat de la prima lici-
taţie, aceasta va fi reprogramată pentru 
14.05.2015, 21.05.2015, 28.05.2015, 04.06.2015, 
11.06.2015, 18.06.2015, 09.07.2015, 16.07.2015, 
aceiaşi oră şi aceiaşi locaţie. Înscrierea se va 
efectua cu 48 de ore înainte de data începerii 
licitaţiei. Relaţii suplimentare la sediul lichi-
datorului  ş i  la  numerele  de te lefon: 
0722267433, 0733723417, avciprianrusu@
gmail.com.

Debitorul SC Ungureanu Instalcom SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Şi Asociaţii SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Imobil, teren situat în Mun. 
Ploieşti, Str. Drumul Serii, Nr. 22, Judeţ 
Prahova, având suprafaţa de 2.452,00mp şi 
clădire edificată pe acesta în regim parter şi 
etaj, având suprafaţă construită de 169,18mp 
din care suprafaţă utilă de 135,5mp, înscris în 
Cartea funciară nr. 6505 Mun. Ploieşti, sub nr. 
cadastral 6621. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de  114.340,85Euro exclusiv TVA; 2.
Imobil, teren intravilan situat în Ploieşti, str. 
Drumul Serii, FN, tarlaua 12, parcela 
A166/13, Judeţ Prahova, având suprafaţă de 
2.452,74mp. înscris în Cartea funciară nr. 
121422 (nr. vechi 6322) Mun. Ploieşti, sub nr. 
cadastral 7935; -Preţul de pornire al licitaţiei 
este de 49.422,75 Euro exclusiv TVA. 3.Imobil, 
teren intravilan situat în Ploieşti, str. Drumul 
Serii, FN, tarlaua 12, parcela A166/14, Judeţ 
Prahova, având suprafaţa de 2.415,28mp. 
înscris în Cartea funciară nr. 121440 (nr. vechi 
6323) Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral 7932; 
-Preţul de pornire al licitaţiei este de 52.411,80 
Euro exclusiv TVA. Alte mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, apaţinând SC Ungureanu 
Instalcom SRL a căror valoare de piaţă este de 
64.488,20 Lei exclusiv TVA. Preţul caietului de 
sarcini pentru imobilele aflate în proprietatea 
SC Ungureanu Instalcom SRL este de 1.000 
lei exclusiv TVA. -Preţul de pornire al licitatiei 
pentru imobilul aflat la punctul nr.1 din listă, 
reprezintă 65% din valoarea de piaţă exclusiv 
TVA prezentată în Raportul de evaluare. 
-Preţul de pornire al licitaţie pentru imobilul 
aflat la punctul nr.2 din lista, reprezintă 65% 
din valoarea de piaţă exclusiv TVA prezentată 
în Raportul de evaluare. -Preţul de pornire al 
licitaţiei pentru imobilul aflat la punctul nr. 3 
din lista, reprezintă 70% din valoarea de piaţă 
exclusiv TVA. -Preţul de pornire al licitaţiei 
pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar 
reprezintă 70% din valoarea de piaţă exclusiv 
TVA prezentată în raportul de evaluare pentru 
fiecare bun în parte iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de: 
- c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO79BFER140000008181RO01 deschis la 
Banca Comercială Feroviară -Sucursala 
Bucureşti până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită şedinţei de licitaţie a garanţiei de 10% 
din preţul de pornire a licitatiei; -achiziţion-
area până la aceeaşi dată a Caietelor de 
sarcini şi a Regulamentelor de licitaţie pentru 
proprietăţile imobiliare, pentru mijloacele fixe 
şi obiectele de inventar, de la sediul lichidator-
ului judiciar. Pentru proprietăţile imobiliare, 
mijloacele fixe şi obiectele de inventar prima 
şedinţă de licitaţie a fost fixată în data de 
06.05.2015, ora 12.00 iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoarele şedinţe 
de licitaţii vor fi în data de 20.05.2015; 
03.06.2015; 17.06.2015; 01.07.2015 ora 12.00. 

Toate şedinţele de licitaţii se vor desfăşura la 
sediul ales de lichidatorul judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Judeţ 
Prahova. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relaţii suplimentare şi vizionare 
apelaţi tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunţul poate fi vizualizat şi pe site www.
dinu-urse.ro. 

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. B-dul Carol I, nr. 73, jud. 
Mehedinţi, J25/173/1996, CIU:8347596, aflata  
în procedură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 5772/101/2013 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu sediul ales 
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare:- proprietate 
imobiliară de tip rezidenţial casă cu regim de 
înălţime S+P în suprafaţă construită de 
467,88 mp si suprafata utila in suprafata de 
339.47 mp formată din subsol avand 2 
camere, 2 debarale, hol si casa scării in supra-
fata utilă de 65,05 mp, parter: 4 camere, 
vestibul, salon, 2 debarale, hol, cămară, 
bucătărie, logie, birou, degajament şi 2 
grupuri sanitare, şi teren aferent construcţiei 
de 758,00 mp situată în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. B–dul Carol I, nr. 73, jud. Mehe-
dinţi, CF nr. 52433. Preţul de pornire al lici-
taţiei diminuat cu 20% față de prețul stabilit 
prin raportul de evaluare este de 918000,00 lei 
fara TVA. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil * proprietate imobiliară de tip 
rezidenţial * descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 707/2014 din data de 10.06.2014 
de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 5772/101/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti.Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 30.04.2015 orele 
1400. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină în suma de 
1 0 0 0 , 0 0  l e i .  N r .  c o n t : 
RO30WBAN2511000026501024 deschis la 
Intesa Sanpaolo SA Sucursala Dr. Tr. Severin. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunțe lichidatorul judi-
ciar înainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu

PIERDERI
Pierdut atestat transport marfă, eliberat de 
ARR Argeş, pe numele Georgescu  Ionuţ 
Valentin, cu domiciliul în Piteşti, jud. Argeş. 
Se declară nul.

Pierdut atestat profesional transport marfă, 
valabilitate: 14.04.2011– 13.04.2016, atestat 
profesional transport persoane, valabililitate: 
19.05.2011- 18.05.2016, certificat ADR (trans-
port mărfuri periculoase) nr. 39001, valabili-
tate: 18.05.2011- 17.05.2016, certificat 
transport agabaritic nr. 222095, valabilitate: 
06.05.2011- 05.05.2016, eliberate de A.R.R. 
Iași pe numele: Sandu Mihăiță- Ciprian. Se 
declară nule. 

Subsemnata Koc Roxana- Silvia, CNP 
2741218463012, asociat unic la S.C. Gulsah 
Com S.R.L., C.U.I., 17494090, J40/7164/2005, 
menționez că am pierdut ștampila de la sediul 
firmei, pe care o declar, fiind de format 
rotundă simplă, pe care o înlocuiesc cu alta de 
format rotund cu 3 steluțe.

Președintele Asociației de Proprietari al bloc-
ului L-24 Şos. Alexandriei nr.86, declară pier-
derea și anularea ștampilei rotundă „Șos. 
Alexandriei 86 Bl. L-24”.

Declar pierdută (nulă) legitimația de 
revoluționar seria LRM-E nr. 00100 pe numele 
Economu Ion emisă de S.S.P.R.

Pierdut Legitimaţie deputat, Nr.379, numele 
Rodin Traicu. O declar nulă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Nr. VB 99146/28.04.2015. În conformitate cu prevederile O.G. 

14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 11.05.2015, orele 

10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din localitatea 

Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea 

vânzării următorelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. 

Teren în suprafață de 2116 mp, reprezentând cota indiviză de 1/4 din teren în 

suprafață totală măsurată de 8464 m.p., situat în extravilanul com. Gherghița, sat 

Gherghița, județul Prahova, Tarla nr. 53, Parcela nr. 679, 681, 680/1, 678, 678/1 - 

categoria de folosință arabil și Parcela nr. 684/1 - categoria de folosință drum de 

exploatare, intabulat. Preț pornire – 2.430 lei (nu se include T.V.A.). Pasul de licitație 

este de 200 de lei. 2. Cota indiviză de 1/4 din imobilul situat în comuna Boldești - 

Gradiștea, Tarla 24, Parcela cc 659 și Parcela A660, județul Prahova compus din Conac 

în stadiul de ruină cu S.C. de 198,3 m.p., locuință P+1 cu S.C. de 37.52 m.p., anexă 

(magazie) cu S.C. de 23.52 m.p. și terenul aferent în suprafață măsurată de 9578 m.p. 

(din acte 10875 m.p.), intabulat. Preț pornire – 36.226,60 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de 

licitație este de 2.000 de lei. 3. Gaz petrolier lichefiat tip III (combustibil încălzire 

accizat), 41250 kg. Preț pornire - 74.250 lei (include acciza și T.V.A.). Pasul de licitație 

este de 1.000 lei. Condițiile de participare la licitație: conform H.G. 731/2007 

republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței 

Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului cei interesați vor 

achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul 

RO98TREZ5215005XXX000089 deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de înregistrare 

2844936 și vor depune documentele de participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 

1 din hotărârea sus menționată pâna pe data de 07.05.2015, ora 16.00. Pentru relații 

suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la 

sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, 

Compartiment Valorificare Bunuri.


