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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 43 din
H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache
nr.15-17, sectorul 1, organizează în data de
15 iunie 2015, ora 12,00 (proba scrisă),
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de: -expert,
clasa I, grad profesional asistent– Direcţia
Generală Analiză, Programare şi Evaluare–
Direcţia Unitatea de Analiză şi Programare– Compartimentul Programare.
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte informaţii
necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi
pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8 zile de la
data publicării prezentului anunţ, la sediul
ministerului.
În data de 25-6-2015, de la ora 10 va avea
loc la sediul Primăriei or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea, Concursul pentru ocuparea unui
post vacant de mediator sanitar, gr. debutant
şi un post vacant de paznic în Centrul de zi,
din Primăriei or. Mărăşeşti. Condiţii de
participare: 1. Generale- conform art.3 din
HG nr.286/2011 actualizată; 2. SpecificeMediator sanitar- studii: diplomă absolvire
liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
diplomă cu specializarea/ formarea de mediator sanitar. -Paznic- studii: studii gimnaziale; atestat profesional cu certificat
absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază/ securitate. În
perioada 04-17/6/2015, se vor depune dosarele de participare la concurs, ce vor
cuprinde documente conform art.6 din HG
286/2011. Concursul va avea următoarele
etape: 1. Selecţia dosarelor: 18-19/6/2015; 2.
Proba scrisa: 25-6-2015, de la ora 10; 3.
Interviul: data va fi anunţată odata cu
afişarea rezultatelor probei scrise. Bibliografia va fi afişată pe site-ul şi pe tabela de
afişaj ale instituţiei.
Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei or.
Mărăşeşti şi telefon 0237260550.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat AURORA cumpărăm cărți vechi
și noi, tablouri, grafică, cărți cu autograf,
ilustrate vechi, porțelan. Deplasare la
domiciliu. 0751.22.11.66.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Poporului
Român” demonstrează:
traco-dacii au fost printre
primele popoare europene,
au creat o civilizaţie superioară, erau viteji, au

JOI / 4 IUNIE 2015
făurit primul calendar şi credeau în nemurirea sufletului. 0761.674.276, 0733.940.772
Vâ n d l o c d e v e c i c i m i t i r D ă m ă r o a i a .
021.667.01.09, 0767.940.311.

CITAȚII
Numita Faraonel Oana Florica este citată la
Judecătoria Răducăneni, pentru data de 16
iunie 2015, ora 9.00, în dosar 1098/286/2014,
av~nd ca obiect exercitare autoritate părintească în contradictoriu cu Faraonel Silviu
Adrian.
Numitii Hălăucă Eugenia şI Hălăucă I.
Alexandru sunt chemaşi la Tribunalul Iaşi,
în calitate de intimaţi, la data de 22 iunie
2 0 1 5 , o r a 8 . 3 0 , î n d o s a r n r.
391/286/2013,având ca obiect apel fond
funciar, în contradictor cu Bulgovici
Verginia.
Gavriloaie Dumitru, reclamant în Dosar nr.
373/265/2013 al Judecătoriei Năsăud,
cheamă în judecată pârâţii Constatin
Dumitru, Pausan Virgil şi Roş Saveta
pentru termenul din data de 25 iunie 2015.
Se citează numitul Mizileanu Valentin
Marius, cu ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Ploieşti, str. Rafinorilor, nr.13,
ap.80, judeţul Prahova, la Judecătoria
Ploieşti, în data de 17.06.2015, ora 12, Sala
6, în calitate de pârât în dosarul civil
n r. 2 6 9 5 9 / 2 8 1 / 2 0 1 4 , a v â n d c a o b i e c t
pretenţii, în contradictoriu cu Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare
Ploieşti.
Numitul Sălvan Viorel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Constanţa, Str.
Dezdrobirii, nr. 106, Bl. IS10, sc. C, ap. 75,
judeţul Constanţa, este citat la Judecătoria
Năsăud pe data de Joi, 18.06.2015,
ora-08.30, Sala 1, în calitate de pârât
dosarul civ. nr. 550/265/2014, în procesul de
obligaţie de a face radiere autoturism, cu
reclamantul Sălvan Grigore Leon.
Numitul Răduna Dorel, cu ultimul domiciliu în Localitatea Târgu Jiu, Str.Nicolae
Titulescu, Bl.4, sc.1, ap.45, Judeţul Gorj,
este citat la Judecătoria Târgu Jiu, în data
de 18.06.2015, ora 11.30, sala 4, c24, în
calitate de pârât în dosarul
20160/318/2012*, în procesul având ca
obiect pretenţii, reclamanta SC Asigurarea
Românească Asirom Vienna Insurance
Group SA.
Subscrisul CREDIDAM – Centru Român
pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor
Interpreţi, cu sediul în str. Jules Michelet
nr. 15 – 17, sector 1, Bucureşti, reprezentat

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Invitație de participare. Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona II să depună până cel târziu
în data de 15.06.2015, ora 12.00, oferte în vederea desemnării de practicieni în
insolvență în dosarele de insolvență privind debitoarele: SC Soﬁa Meridian
Expedition SRL – dosar nr. 18755/3/2015, aﬂat pe rolul Tribunalului Specializat
București și SC Mark Bet Original SRL – dosar nr. 717/1259/2014, SC Modexim
Ready to Wear SRL – dosar nr. 47/1259/2015, SC Orlando West Construct SRL –
dosar nr. 154/1259/2015, SC Agro Mony Flor SRL – dosar nr. 181/1259/2015, SC
Vocris Auto Second SRL – dosar nr. 182/1259/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului
Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de
selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 16.06.2015, ora 12.00, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș din B-dul. Republicii, nr. 118,
mun. Pitești, jud. Argeș. Relații suplimentare se pot aﬂa la tel. 0248.211511, int.
3345.

prin director general Ştefan Gheorghiu, în
c a l i t a t e d e r e c l a m a n t î n d o s a r u l n r.
25903/3/2014, af lat pe rolul Secţiei a III-a
Civile a Tribunalului Bucureşti, având ca
obiect drepturile conexe datorate artiştilor
interpreţi, cităm pârâta, SC TELE 3
MEDIA SRL, cu sediul social în loc. Rovinari, str. Florilor nr. 1, biroul nr. 17, 18 şi 19,
jud. Gorj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J18/194/2007, să se prezinte la
termenul de judecată din data de
30.06.2015, cam. 206, pi2 fond, ora 08:30.
Numiţii Spigler Moise, Spigler Estera
(Astra) şi Spigler (Harabagiu) Iosub Moise
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Iaşi, str. Mioriţei nr. 10, jud. Iaşi; numiţii
Ştrul Avram, Ştrul Etla Tarla cu ultimul
d o m i c i l i u c u n o s c u t î n m u n . I a ş i , s t r.
Ciurchi nr. 29, jud. Iaşi, sunt chemaţi la
Judecătoria Civilă Iaşi în data de
10.09.2015, ora 8.30, complet C02, dosar
nr.18735/245/2011*, în proces cu Hartopeanu Pavel, uzucapiune.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice
Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iași. Citaţie. D-ul Spinaru Dumitru,
domiciliat în municipiul Iaşi, str. Drobeta
nr. 5, bl. R15, sc. D, ap. 3, judeţul Iaşi este
citat în calitate de pârât în dosarul nr.
5541/99/2012/a1, la Tribunalul Iaşi – Secţia
II Civilă faliment, Complet S4 faliment, cu
sediul în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A,
pentru termenul de judecată din data de
06.10.2015, ora 09.00, în contradictoriu cu
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi în calitate de reclamant, pentru
soluţionare dosar având ca obiect angajarea
răspunderii conform art. 138 din Legea nr.
85/2006.

CII Constantin-Vorovenci Daniela- Lichidator judiciar notifică deschiderea procedurii de insolvență prin procedura
falimentului privind pe Conti Production
SRL, cu sediul social în Municipiul București, Str. Lăculeț, Nr.17, Sector 1, număr
dosar 15472/3/2015. Termenul de depunere
a opozițiilor este de 15 zile de la primirea
notificării, termenul pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor asupra
averii debitoarei este 06.07.2015, termenul
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.07.2015,
termenul pentru întocmirea și afișarea
tabelului definitiv al creanțelor este
11.08.2015. Data primei ședințe a adunării
generale a creditorilor este 22.07.2015, la
sediul lichidatorului judiciar. Relații la 0726
552 410.
CII Constantin-Vorovenci Daniela - Lichidator judiciar notifică deschiderea procedurii de insolvență prin procedura
falimentului privind pe SC RS Elements
SRL, cu sediul social în Municipiul București, Str. Dealului, Nr.8, Bl.F6, Sc.4, Et.4,
Ap.70, Sector 6, nr. Dosar 15503/3/2015.
Termenul de depunere a opozițiilor este de
15 zile de la primirea notificării, termenul
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitoarei este
06.07.2015, termenul pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
16.07.2015, termenul pentru întocmirea și
afișarea tabelului definitiv al creanțelor
este 11.08.2015. Data primei ședințe a
adunării generale a creditorilor este
22.07.2015, la sediul lichidatorului judiciar.
Relații la 0726 552 410.

SOMAȚII
NOTIFICĂRI
CII Constantin-Vorovenci Daniela - Lichidator judiciar notifică deschiderea procedurii de insolvență prin procedura
falimentului privind pe SC Conti Media
Film SRL, cu sediul în Municipiul București, Str. Lăculeț, Nr.17, Sector 1, Nr.dosar
15467/3/2015. Termenul de depunere a
opozițiilor este de 15 zile de la primirea
notificării, termenul pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor asupra
averii debitoarei este 06.07.2015, termenul
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.07.2015,
termenul pentru întocmirea și afișarea
tabelului definitiv al creanțelor este
11.08.2015. Data primei ședințe a adunării
generale a creditorilor este 22.07.2015, la
sediul lichidatorului judiciar. Relații la 0726
552 410.

Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Strugari Vasile, domiciliat în oraşul Năsăud, Str.
Iacob Mureşianu, bl. 5, sc. C, ap. 07, jud.
Bistriţa Năsăud, în dosar nr. 529/265/2015
al Judecătoriei Năsăud, a solicitat a se
constata dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor
înscrise în cf 25604 nr. 4297 Năsăud.
Aducem la cunoştinţă persoanelor intersate,
faptul că au posibilitatea legală de a
formula opoziţie, în termen de 6 luni de la
emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa
va trece la judecarea cauzei. Emisă, în baza
încheierii din data de 11 mai 2015.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C.Păltinş S.A.”
Consiliul de Administraţie al S.C.Păltiniş
S.A., având CUI: RO780151 şi fiind înregis-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță:
valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: S.C.
Perfect Distribution Press - Curtea de Argeș, str. Banu Mărăcine, Bl. E12, Sc. D, după
cum urmează: Denumire: Clădire de aproximativ 16 mp., construită din panouri
sandvice, cu schelet metalic, tâmplărie aluminiu. Valoare [Ron, fără TVA]: 22.929
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 17.06.15, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 18.06.15, ora 11:00:00, la Sediul S.F.O. Topoloveni,
Calea București, nr. 107A. Sarcinile care grevează bunurile sunt: liber de sarcini. Îi
invităm pe toțti cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni,
tel. 0248.666900.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
trată la ORC cu nr.J32/18/1991, convoacă la
punctul de lucru situat la adresa din str.
Aleea Privighetorilor, nr.86P, Bloc B, etaj P,
ap.B 0.2, Sector 1, Bucureşti, România, în
data de 06.07.2015, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la ora 08.00,
cu următoarea ordine de zi: Punctul 1.)
Aprobarea majorării capitalului social al
Societăţii Păltiniş SA, prin aport în numerar,
în limita sumei de 1.510.000Lei prin
emiterea unui număr de 604.000 acţiuni noi
fiecare cu o valoare nominală de 2.5Lei.
Punctul 2.)Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru
adoptarea unei decizii prin care să constate
existenţa subscrierilor şi a vărsămintelor
aferente, semnarea actelor subsecvente
majorării de capital social, inclusiv a actului
constitutiv actualizat. Punctul 3.)Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea
formalităţilor de publicitate privind AGEA.
Data de referinţă pentru convocarea şi
participarea acţionarilor este 20.06.2015.
Acţionarii Societăţii pot participa personal
sau pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei
Adunării Generale Extraordinare fie de
reprezentanţii lor legali, fie de alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o procură
specială. Formularele procurilor speciale se
vor găsi la sediul social: Vila 1, Păltiniş
Sibiu, judeţul Sibiu, începând cu data de
20.06.2015, în fiecare zi lucrătoare între
orele 10.00 şi 17.00. Procurile speciale vor
trebui depuse în original la sediul social al
Societăţii sau la punctele de lucru până cel
mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare
sub sancţiunea pierderii dreptului de vot
pentru acea adunare. În cazul procurilor
speciale transmise prin poştă, vor fi luate în
considerare doar acelea care au fost recepţionate în original până la termenul de mai
sus. Începând cu data de referinţă, textul
integral al documentelor care urmează să fie
prezentate Adunării Generale Extraordinare, precum şi alte documente informative
şi materiale vizând problemele înscrise pe
ordinea de zi pot fi consultate de acţionari
la sediul Societăţii, în fiecare zi lucrătoare

între orele 10.00 şi 17.00. În caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se convoacă în ziua de 08.07.2015 în
acelaşi loc şi la ora 20.00.
Donaris Tours S.R.L., Bucureşti, Bld.
Virtutii, bloc R4a, parter, Nr. înreg. ORC
Mun. Bucureşti J40/4980/1998, C.U.I.
10595925, Atribut fiscal RO, Capital social
10.000 lei. CONVOCARE: Consiliul de
Administraţie al societăţii Donaris Tours
SRL convoacă Adunarea Generală a Asociaţ i l o r, î n ş e d i n ţ ă o r d i n a r ă î n d a t a d e
11.06.2015, ora 10, la sala de consiliu a
Subansamble Auto SA, din Piteşti, strada
George Coşbuc nr.59, judeţul Argeş, cu
următoarea ORDINE DE ZI: 1)Desfiinţarea
şi radierea punctului de lucru al societăţii
situat în Municipiul Piteşti, str. Armand
Călinescu, nr. 2, parter, jud. Argeş. 2) Înfiinţarea unui punct de lucru - fără personalitate juridică - al societăţii în Municipiul
Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.3, parter,
judeţul Argeş şi stabilirea activităţilor care
vor fi desfăşurate la acesta. 3) Mandatarea
persoanelor (cu posibilitate de substituire)
care vor reprezenta societatea pentru îndeplinirea formalităţilor şi procedurilor prevăzute de lege la Oficiul Registrului
Comerţului, inclusiv renunţarea la exercitarea căilor de atac. 4) Probleme în competenţa de rezolvare a Adunării Generale a
Asociaţilor. În situaţia neîntrunirii quorumului statutar la prima şedinţă, se anunţă
reprogramarea acesteia pentru data de
12.06.2015, ora 10, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Începând cu data publicării prezentei, Convocatorul, textul integral
al documentelor şi materialelor informative
cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi
care urmează a fi prezentate Adunării Generale, precum şi proiectul de hotărâre a AGA
sunt puse la dispoziţia asociaţilor la sediul
societăţii, în zilele lucrătoare, între orele
10-14, unde pot fi consultate şi completate
de aceştia. Preşedinte C.A., ing. Gheorghe
BADEA.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Număr de
înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Iunie ziua 17. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17, luna Iunie
anul 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 1234 Panini
SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, str. Gării, nr. 90, cod de identiﬁcare
ﬁscală 13689137: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *):
Skoda Fabia, S.Ș. TMBPF46Y844084942, IF-01-HGP, 9.260 lei, 24%; Centrală termică
Viessman, 4.700 lei, 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentînd 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 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.

Convocator: În conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu
valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM
nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite
drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, modificat şi
completat prin Regulamentul CNVM nr.
7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 şi ale
Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A.,
Consiliul de Administraţie al S. ROMAERO
S.A. -cod unic de înregistrare RO 1576401,
număr de ordine în Registrul Comerţului
J40/3940/1991 -convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
7.07.2015 ora 14, la sediul societăţii din
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă
de 24.06.2015 cu următoarea ordine de zi: 1.
Revocarea domnului Aurel Sorin Encutescu,
ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea
de administrator în Consiliul de Administraţie al S. ROMAERO S.A.; 2. Alegerea
unui nou membru în Consiliul de Administraţie al S. ROMAERO S.A.; Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se află la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia, la sediul S. ROMAERO S.A.,
la secretariatul AGA, începând cu data de
8.06.2015. Candidaturile pentru funcţia de
membru în Consiliul de Administraţie se pot
depune la secretariatul societăţii până la
data de 24.06.2015; 3. Aprobarea situaţiilor
financiare anuale pentru anul 2014, a
contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 2014 şi a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în
exerciţiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar independent;
4. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului
de administraţie pentru exerciţiul financiar
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2014; 5. Stabilirea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli şi a Planului de Investiţii pe anul
2015; 6. Aprobarea ex-date de 27.07.2015 şi
a datei de 28.07.2015 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 7/8.07.2015, în
conformitate cu dispoziţiile art. 238 din
legea 297/2004 privind piaţa de capital; 7.
Împuternicirea doamnelor Tena Veronica,
identificată cu CI seria RR nr. 660248 şi
Ionescu Alina Claudia identificată cu CI
seria RR nr.919564 având funcţiile de consilieri juridici în cadrul societăţii, pentru a
îndeplini toate formalităţile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:
de a introduce până la data de 19.06.2015
puncte pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală ordinară a
acţionarilor; de a prezenta până la data de
19.06.2015 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea
comercială are obligaţia de a răspunde la
întrebările adresate de acţionari, sub
condiţia respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării AGOA
sunt disponibile la sediul S.ROMAERO
S.A., la Secretariatul AGA, începând cu
data de 5.06.2015, precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 269524/2008 și 17054/2014. Nr. 17054/2//02.06.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 18.06.2015, orele 11.00,
în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru cu sediul în loc.
Călărași, Bd. Republicii nr. 129, județul Călărași, cod ﬁscal 1681214510027, în dosar
de executare nr. 269524/2008 și 17054/2014, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv TVA) este: - Imobil în suprafață utilă de 53,8 mp și anexă
gospodărească în suprafață utilă de 18 mp - valoare 15.813 lei și teren intravilan cu
destinația curți construcții în suprafață de 144 mp - valoare 27.547 lei, ambele fără CF
și fără număr cadastral, situate în mun. Călărași, Bd. Republicii nr. 129, județul
Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de
cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj,
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentiﬁcată a
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoanele juridice
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române - copie de pe actul de identitate; pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe
pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data
stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 03.06.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.
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com. Participarea la şedinţa adunării generale a acţionarilor se face conform legislaţiei specifice în vigoare şi Actului
Constitutiv al S.ROMAERO S.A., prin
reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială. Formularele de împuternicire specială pentru reprezentare în
AGOA şi buletinele de vot prin corespondenţă se pot obţine: la Secretariatul AGA
precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com, secţiunea Legături– Romaero Info– Informaţii
acţionari, începând cu data de 8.06.2015 şi
vor fi depuse până la data de 6.07.2015. În
situaţia în care la prima convocare nu se
întrunesc condiţiile legale de reprezentare,
A.G.O.A. se reprogramează pentru data de
8.07.2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/599.41.04;
fax 021/599.41.05. Presedinte C.A., Anca
Magdalena Chiser.
Convocator: Preşedintele Consiliului de
Administraţie al societăţii ROMELECTRO
S.A., cu sediul social în Bucureşti, Bd.
Lacul Tei, Sectorul 2, nr. 1-3, etaj 4, cod
unic de înregistrare 1557850, având număr
de ordine în Registrul Comerţului
J40/187/1991 (denumită în continuare
„Societatea”), la solicitarea acţionarilor
reprezentând 82,3849% din capitalul Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la sediul Societăţii
pentru data de 06.07.2015 ora 11.00, prima
convocare, iar în cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societăţii, la data de 07.07.2015,
aceeaşi oră, a doua convocare, pentru
discutarea şi aprobarea următoarelor
puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 1) Majorarea facilităţii de credit contractată de la
BRD-GSG, Sucursala Mari Clienţi Corpor a t i v i , p r i n C o n t r a c t u l d e c r e d i t n r.
134/29.06.2007, astfel cum a fost acesta
modificat/ completat prin acte adiţionale
ulterioare. 2) Garantarea acestei suplimen-
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tări de credit cu aceleaşi bunuri af late în
patrimoniul Societăţii, precum şi cu alte
tipuri de garanţii oferite de Societate şi de
alte persoane juridice, conform anexei ce va
fi pusa la dispoziţia acţionarilor Societăţii,
la sediul Societăţii. 3) Împuternicirea
domnului Viorel Gafita– Directorul General
şi Preşedintele Consiliului de Administraţie
al Societăţii, care să reprezinte Societatea
pentru îndeplinirea formalităţilor necesare
privind negocierea creditului şi constituirea
garanţiilor, precum şi stabilirea limitelor
sale de competenţă. Sunt convocaţi să participe la Adunarea Generală Extraordinara
toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 08.06.2015
(“Data de referinţă”). Documentele şi
materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare se află la
sediul Societăţii, la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultate şi completate de
aceştia în timpul orelor de program, între
orele 09:00–17:00. Acţionarii pot participa
la adunare personal sau prin reprezentanţi,
în baza unei procuri speciale, conform
dispoziţiilor legale. Procura specială se
depune la sediul Societăţii conform prevederilor legale, cel mai târziu până la data
ţinerii şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Viorel Gafita.

LICITAȚII
Primăria Municipiului Câmpina anunţă
organizarea următoarei licitaţii: - licitaţie
publică cu strigare pentru închirierea sălilor
nr. 204, nr. 206 şi nr. 207, situate în incinta
Casei Tineretului;preţul de pornire a licitaţiei este echivalentul în lei a 3 euro/m.p./
luna(fără TVA). Licitaţia va avea loc joi,
25.06.2015, ora 9 :00, la sediul Primăriei
Municipiului Câmpina, bd-ul Culturii, nr.
18. Informaţii suplimentare la telefon:
0244-336134, Oficiul Transport, Avize.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Geomonel Service SRL-D (licitația 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 30, luna Iunie, 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str.
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Geomonel Service SRL-D, CUI 28893657, cu sediul în
localitatea Giurgiu, B-dul. Mihai Viteazu, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile –
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota
TVA: Mașină dejantat anvelope ATH 1900, 6.400 lei, 24%; Mașină dejantat anvelope
Lincos V, 3.700 lei, 24%; Mașină echilibrat roți ATH 1530, 3.100 lei, 24%; Mașină
echilibrat roți Lincos V-820, 2.940 lei, 24%; Compresor LS50/500, 6.000 lei, 24%;
Generator azot NB 3000, 7.000 lei, 24%. Total: 29.140 lei. Bunurile mobile nu sunt
grevate de sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. 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, reprezentînd 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 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, la domnul Adrian Miu.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitaţie publică cu strigare bunul
imobil casă şi teren în suprafaţă de 1900 mp
situat în Com. Corneşti sat. Cristeasca nr. 6,
jud. Dâmboviţa, proprietatea debitorului
SC IMOBILIAR LEASING IFN SA, la
preţul de pornire de 10.350 EUR (TVA
inclus) preţ redus cu 25%. Licitaţia va avea
loc în data de 12, 15, 18, 22, 25 iunie, 2015
orele 14, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 47 jud. Prahova.
Relaţii suplimentare la tel: 0728.878298.
SC Danusca SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică bunurile mobile ale debitoarei la prețurile reduse cu 50% (obiecte de
inventar, stocuri materiale, mijloace fixe,
toate din fier forjat) si Dacia 1307/2004 3.727 lei si proprietate imobiliara compusa
din teren intravilan in suprafata de 6.455
mp si constructii: C1- Atelier productie
confectii metalice si spatiu administrativ
(P) cu s.c. desfasurata = 627 mp, C2 Anexa (P) - grup social - vestiar cu s.c.
desfasurata = 311 mp, C3 - Sectie productie
confectii fier forjat si depozit materiale (P)
cu s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 - Anexa
(P) - cabina poarta cu s.c. desfasurata = 8
mp, imprejmuire si platforma betonata,
situata in com. Paulesti, sat Paulesti, nr.
823, tarlaua 16, Prahova la pretul de
evaluare de 1.794.335 lei fara TVA. Licitaţia va avea loc în 12.06.2015, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 19.06.2015, 26.06.2015
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
Primăria oraşului Cernavodă, str. Ovidiu nr.
11, jud. Constanţa, telefon/fax 0241487121,
0241239578, primaria@cernavoda.ro, organizează în data de 25.06.2015, ora 10:00,
licitaţie publică pentru vânzarea terenurilor: - teren în str. Crinului nr.2, în suprafaţă de 188 mp, - teren în str. Crinului nr.3,
în suprafaţă de 123 mp, - teren în str. Viorelelor F.N.-Valea Voiculesei, în suprafaţă de
378 mp, - teren în str. Canalului, Lot1, în
suprafaţă de 2000 mp, - teren în str. Canalului, Lot2, în suprafaţă de 2000 mp, - teren
în str. Muncitorilor F.N., în suprafaţă de 25
mp, - teren în str. Prundului, Lot2, în suprafaţă de 444 mp, - teren în str. Radu Iordăchescu nr.13, în suprafaţă de 137 mp,
Persoanele interesate pot solicită documentaţia de atribuire, contracost, de la Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru din cadrul
Primăriei, până la data de 19.06.2015. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este
19.06.2015. Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de
24.06.2015, ora 15:00. Plicurile cu oferte se
vor deschide în data de 25.06.2015, ora
10:00, în sala 10 din cadrul Primăriei
Cernavodă. Persoană de contact – Cioara
Mirela.
Anunţ de participare la licitaţie publică
privind vânzarea următoarelor imobile: 1.
Informaţii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal:
4508533; Adresa: Judeţul Tulcea, Oraşul
Babadag, Str. Republicii, Nr.89 Nr. tel:
0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail:
urbanism@primaria-babadag.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul vanzariii: teren în suprafaţă de 1250 mp, situat pe str.
Fagului nr.29; - construcţie cu suprafaţă de
541 mp şi terenul aferent de 1542 mp; teren cu suprafaţă de 1009 mp situat pe str.
Republicii nr. 68; 3. orice persoană interesată are dreptul de a solicită şi de a obţine
caietul de sarcini în mod direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice sau
pe suport de hârtie. 4. Compartimentul
responsabil: Serviciul Urbanism din cadrul
Primăriei oraşului Babadag, str.Cabanei
nr.5. 5. Caietul de sarcini se pune la dispo-

ziţia solicitanţilor contra sumei de 100 lei.
6. Data limită de depunere a documentaţiei:
16.06.2015, ora 10,00 la secretariatul Primăriei oraşului Babadag, str. Republicii, nr.89,
Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5.
Licitaţia va avea loc în data de 17.06.2015,
ora 10.00 la sediul Primăriei oraşului
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la
comunicarea rezultatului procedurii la
sediul U.A.T.Babadag, menţionat la punctual 1,care vor fi soluţionate în termen de 5
zile de la data emiterii, iar aceasta poate fi
atacată la instanţa de contencios administrativ competenţă în condiţiile Legii
nr.554/2004.
Comuna Vinga, cu sediul în localitatea
Vinga, str. Principală, nr. 27, jud. Arad, CIF
3519607, în calitate de organ de executare,
dosar executare silită nr. 2/2012, debitor
fiind SC BACAM COMPANY SRL, cu
sediul în sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Mihai Rusu, nr. 32 A, etaj P, ap.
Camera 1, CUI 13803486, Nr. de ordine în
Registrul Comerțului: 35/365/2001, anunță
vânzarea la licitație publică, conform
prevederilor art. 162 din OUG 92/2003, la
data de 26.06.2015, la sediul Primăriei
Comunei Vinga, din Vinga, nr. 27, jud.
Arad, a următoarelor bunuri: -ora 10:00,
licitație pentru bun imobil situat in Vinga,
FN, constand in teren intravilan în suprafaţă de 3.303 mp, de sub A1 și construcția
– grajd, de sub A1.1, înscris în CF nr.
304144 Vinga ( nr. CF vechi 9313 ), nr. top
4441/b/2/1, 4442/a/2/1, 4442/b/2/1, preţ de
pornire al licitaţiei 62.263,19 lei; -ora 10:20,
licitație pentru bun imobil situat în localitatea Vinga, FN, jud. Arad, constând în
teren intravilan în suprafaţă de 4.287 mp,
de sub A1 și construcții – 2 celule siloz, de
sub A1.1, înscris în CF nr. 304192 Vinga (
nr. CF vechi 9313 ), teren intravilan- nr. top
4423-4428/10/1 (categoria de folosință curți
construcții), construcții- Cad: C1, Top:
4423-4428/10/1, preţ de pornire al licitaţiei
80.483,35 lei; - ora 10:40, licitație pentru
bun imobil situat în localitatea Vinga, FN,
jud. Arad, constând în teren intravilan în
suprafaţă de 3.090 mp, de sub A1 și
construcția – grajd, de sub A1.1, imobil
înscris în CF nr. 304193 Vinga ( nr. CF vechi
9313 ), teren intravilan - nr. top 4441/b/2/2,
4442/a/2/2, 4442/b/2/2, 4423-4428/2/1/3,
categoria de folosință curți construcții,
construcția - Cad:C1, Top: 4441/b/2/2,
4442/a/2/2, 4442/b/2/2, 4423-4428/2/1/3, preţ
de pornire al licitaţiei 58.464,55 lei; Taxa de
participare la licitație este de 10% din
prețul de pornire al licitației pentru fiecare
bun în parte. Depunerea ofertelor și achitarea taxei de participare la licitație se pot
face cel târziu cu o zi înaintea datei stabilită
pentru vânzare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Vinga sau la tel. 0257/460126.

PIERDERI
Pierdut poliţa de asigurare seria CA număr
0000059796. O declare nulă.
Pierdut Acte SC YLY CONSTRUCT SRLCertificat de Înregistrare, Act Constitutiv,
CUI: 17360047. Le declar nule.
Declar pierdut (nul) card de sănătate emis
de Casa de Asigurări de Sănătate jud.
Teleorman pe numele Piper Alexandrina.
S.C. Romaqua Group S.A., cu sediul în
Borsec, strada Carpați nr. 46, județul
Harghita, C.I.F. RO 402911, declar pierdute: contract vânzare- cumpărare 150298
seria RGBDD-CCV; contract comodat
156574 seria RGBDD-COM. Le declar nule.

