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OFERTE SERVICIU
Pensiune în Otopeni angajează femeie 
internă, pentru curăţenie. Se oferă salariu 
+ c a z a r e .  A ş t e p t ă m  p r o v i n c i a . 
0721.518.152.

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul 
de Informatică Teoretică, organizează în 
ziua 08.06.2015 ora 09.00, concurs pentru 
ocuparea a 1/2 normă asistent cercetare, 
domeniul Lingvistică, specialitatea lexi-
cografie, corpusuri lingvistice. Concursul 
se va desfăşura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune la sediul Institutului în termen de 
30 de zile de la data publicării anunţului. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul institutului şi/sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare, telefon: 
0332106505/0332101115 .

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul 
de Informatică Teoretică, organizează în 
ziua 08.06.2015 ora 09.00, concurs pentru 
ocuparea a ½ normă asistent cercetare, 
domeniul Informatică, specialitatea Proce-
sarea limbajului natural, lingvistică 
computaţională. Concursul se va desfăşura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune la sediul 
Institutului în termen de 30 de zile de la 
data publicării anunţului. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul 
institutului şi/sau de la Biroul Resurse 
U m a n e ,  S a l a r i z a r e ,  t e l e f o n  : 
0332106505/0332101115.

SC Expo Nord Oltenia SA – Călimăneşti, 
Judeţul Vâlcea, anunţă organizarea eval-
uării/selecţiei prealabile a candidaţilor 
pentru un post de membru al Consiliului 
de Administraţie, in conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011, privind guver-
nanţa corporativă a intreprinderilor 
publice , dupa cum urmează: CONDIŢII 
GENERALE SI SPECIFICE: Condiţii 
generale: - Să fie persoană fizică; -Să aibă 
cetăţenie română; - Capacitate deplină de 
exerciţiu; - Stare de sănătate corespun-

zătoare funcţiei pentru care candidează, 
atestată pe bază de documente medicale 
valabile; -Nu a desfăşurat activitate de 
poliţie politică; - Să nu facă parte din cate-
goria persoanelor incapabile ori care au 
fost condamnate pentru infracţiunile 
prevăzute de art.6 din OUG nr.109/2011 , 
privind guvernanţa corporativă a intre-
prinderilor publice; - Să nu facă parte din 
mai mult de 5 consilii de administraţie ale 
unor regii autonome sau societaţi comer-
ciale; - Nu a fost destituit dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a incetat contractul indi-
vidual de muncă pentru motive disci-
plinare in ultimii 2 ani; Condiţii specifice: 
- Studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă in domeniile: 
managementul afacerilor, economic, 
juridic, şi/sau tehnic; - Vechime în funcţie 
de conducere minim 3 ani; - Experienţă in 
activitatea de administrare/management 
a/al unor intreprinderi publice sau a/al 
unor societăţi comerciale. Criterii de eval-
uare a candidaţilor pentru CA: 1.Abilităţi 
manageriale; 2.Capacitate de analiză şi 
sinteză; 3.Capacitate de luare a deciziei; 4. 
Abilităţi de comunicare; 5. Capacitate de 
înţelegere a noţiunilor tehnice şi financ-
iare; 6.Orientare către rezultate. Docu-
mente  necesare  pentru  depunerea 
candidaturii : 1. Curriculum vitae; 2. 
Cazier fiscal; 3. Cazier judiciar; 4. Copii 
legalizate după acte de studii; 5. Copie act 
identitate; 6.Copie carnet de muncă (docu-
mente doveditoare vechime, specialitate); 
7.Adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate; 8.Declaraţie pe propria 
răspundere prin care candidatul va 
confirma că nu se află într-una din situ-
aţiile prevăzute la art.6 din OUG 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a intre-
prinderilor publice sau că nu a suferit o 
condamnare pentru o infracţiune legată 
de conduita profesională; Etapele de 
desfăşurare a selecţiei: 1.Selecţia dosarelor 
de inscriere. 2.Interviul candidaţilor 
selectaţi. Pentru interviu se stabileşte un 
punctaj maxim de 100 puncte . Punctajul 
minim necesar pentru a fi declarat 
‘‘admis’’ este de 70 puncte. Selecţia se 
realizează cu respectarea principiului 
nediscriminării , tratamentului egal şi 
transparenţei. Candidaturile: Candidatu-
rile şi documentele solicitate se vor depune 
în termen de 10 zile de la data pubicării 
anunţului, la Registratura SC Expo Nord 
Oltenia SA , Călimăneşti, str. Calea lui 
Traian, nr.306, Judeţul Vâlcea în plic 
închis şi sigilat. Candidaţii vor primii un 
număr de înregistrare şi data depunerii 
candidaturii. Plicul va avea menţionat ‘‘  
Candidatura pentru funcţia de membru în 
Consiliul de Administraţie a SC Expo 
Nord Oltenia SA ‘‘, Călimăneşti, judeţul 
Vâlcea, precum şi numele , prenumele şi 
domiciliul candidatului.  Rezultatul 
selecţiei  dosarelor se va publica în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data limită de 
depunere a acestora pe site-ul SC Expo 
Nord Oltenia SA , Călimăneşti, Judeţul 
Vâlcea – www.oltexpo.ro. Candidaţii 
declaraţi admişi la etapa de selecţie a 
dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui 
interviu, data, ora şi locul desfăşurării 
interviului urmând să fie afişat pe site-ul 
SC Expo Nord Oltenia SA , Călimăneşti, 
Judeţul Vâlcea – www.oltexpo.ro. Relaţii 
la sediul SC Expo Nord Oltenia SA, 
Călimăneşti, Judeţul Vâlcea, nr. de telefon 
0250/751.996, persoana de contact d-na 
Pripas Georgeta.       

PRESTĂRI SERVICII
PROGRAMUL RABLA 2015. Colectăm 
auto uzate Bucureşti –Ilfov -zone adia-
cente. Transport gratuit. 0731.457.466.

Acoperişuri  cu tablă zincată,  t iglă 
ceramică, jgheaburi, vopsim tiglă metalică. 
Reparaţii. Reducere 30% pe 15 mai. 

0724.716.882.VÂNZĂRI CASE-VILE
Single Otopeni, 3 camere – 120 mp teren. 
Utilităţi: gaz, curent, apă potabilă, canali-
zare. 0740.052.562.

CITAȚII
Domnul Tănase Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Iaşi, Dealul Bucium 
Nr. 10, Jud Iaşi, este chemat la Judecătoria 
Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str. Anastasie Panu 
nr. 25, jud. Iaşi, Secţia Civilă, camera Sala 
7, în ziua de 27.05.2015, Completul C29, 
ora 08.30, în dosarul nr. 5401/245/2015, în 
calitate de pârât, în proces cu E.ON 
Energie România SA, în calitate de recla-
mant, având ca obiect cerere de valoare 
redusă.

Cutico (Cutico) Ştefan – Andrei şi Cuţica 
(Cutico) Eudochia, cu ultimul domiciliu în 
comuna Lipcani, judeţul Hotin (actual-
mente com. Lipcani, raionul Briceni, 
Republica Moldova), sunt chemaţi în data 
de 05.05.2015, orele 08:30, la Tribunalul 
Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în 
Bucureşti, Bd. Unirii, nr.37, Sector 3, 
Camera 252, complet f14, în calitate de 
pârâţi, în proces cu Cuţica Radu, în cali-
tate de reclamant, în dosarul nr.
41179/3/2013.

Se citează Luca Simona și Luca Georgeta 
în  cal i tate  de  pârâte  în  dosar  nr. 
612/190/2007 al Judecătoriei Bistrița, în 
proces cu Rus Traian Tony, având ca obiect 
validare contracte pentru termenul de 
judecată din data de 20.05.2015.

Numitul Adiguzel Nurullah este citat la 
Judecătoria Iaşi str A Panu nr 25 în data 
de 13 mai. 2015, ora 8.30 C12 M în Dosar 
15301/245/2014 divorţ fără minori în 
proces cu Măgureanu Daniela.

Numiţii Crivăţ D.Gheorghe, Crivăţ I.Alex-
andru şi Cristea I.Rodica sunt citaţi în 
dosar nr. 22467/200/2013, la Judecătoria 
Buzău pentru termenul din data de 
22.05.2015, în proces  de partaj.

Doltu Mihai în calitate de reclamant în 
dosar nr. 6553/333/2012, având ca obiect 
,,succesiune ieşire din indiviziune –repu-
nere pe rol” citează la Judecătoria Vaslui în 
data de 20 mai 2015 pe Ungureanu Liliana 
(fostă Hânceanu) cu domiciliul în oraş 
Negreşti, str. 30 Decembrie, nr. 14, jud. 
Vaslui, în calitate de pârât.

Se citează Timofte Ioan cu ultim domiciliu 
Moineşti, str. Plopilor bl. 13, apt. 4, jud. 
Bacău, la termenul din 26.05.2015 ora 
08:00, dosar 1530/260/2013 la Judecătoria 
Moineşti, de către Rusăi Doina, obiect 
servitute de trecere.  

Drăgusin Daniela Vasilica cu ultimul 
domiciliul cunoscut în Str Dan Defleury, 
Nr 145, Sat Mihaita, Com Coţofenii Din 
Dos, Jud. Dolj şi Caldararu Ionela Luiza, 
cu   ultimul domiciliul cunoscut în Str 
Eroilor, Nr 70, Sat Mischii, Comuna 
Mischii, Judet Dolj, sunt citaţi în calitate 
de pârâţi - la data de 25.05.2015 în Dosar 
nr. 1091/230/2014 aflat pe rolul Judecăto-
riei Filiaşi, camera - complet c3, ora 9:00, 
în proces cu SC Infinity SRL Ploieşti, în 
calitate de reclamant, pentru Fond – 
pretenţii.

Numiţii  Dumitru Marius Aurelian cu 
domiciliul în Piteşti, str. Exerciţiu, nr. 83, 
Bl. P8, sc. A, ap. 14 şi Ionescu Sidonius 
Constantinus domiciliat în Piteşti, str. 
Traian nr. 16, Bl. D, sc. A, et. I, ap. 5, sunt 
citaţi la instanţa Judecătoriei Piteşti, în 
d a t a  d e  0 8 . 0 5 . 2 0 1 5 ,  î n  D o s a r u l 
14408/280/2011,  în proces civi l  cu 
Gălbenuşă Vasile Gabriel.

Se citează Pană Gabriela Sânziana cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Ploieşti, str. 
Clopotei Nr. 1A, pentru termenul din 
21.05.2015 ora 8.30, dosar 13092/281/2013  
aflat pe rolul Tribunalului Prahova.

Se citează Pană Vasile Vali cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Ploieşti, str. Clopotei 
Nr. 1A, pentru termenul din 21.05.2015 ora 
8.30, dosar 13092/281/2013  aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova.

SOMAȚII
Extras din dispozitivul sentinței civile nr. 
1552/2014 pronunțată în dosarul nr. 
2980/265/2012 al Judecătoriei Năsăud. (...) 
Admite în parte acțiunea civilă formulată 
și precizată de reclamantele Tabără Ana și 
Tabără Saveta (...) împotriva pârâților 
Hordouan Ioan (...) Hordouan Vasile (...) 
Hordouan George (...) Rus Maria (...) 
Hordouan Viorel (...) Hordouan Mihăilă 
(...) și în consecință dispune stabilirea 
liniei de metă dintre imobilele înscrise în 
CF 26196 Năsăud nr. top. 1556/116, 115 și 
respectiv în CF 26197 Năsăud nr. top. 
1557/116 ce constituie proprietatea tabu-
lară a reclamantei Tabără Ana, cu titlu de 
edificare, moștenire, partaj succesoral și 
donație bun propriu și respectiv a recla-
mantei Tabără Saveta prin notarea drep-
tului de uzufruct viager și a sarcinii de 
întreținere în coala „C” și imobilul înscris 
în CF 27841 Năsăud nr. top 1558/116 (...) 
conform expertizei topo întocmite în 
cauză de expert Bruj Guțiu Ovidiu. 
Respinge ca neîntemeiat petitul de 
obligație de a face – desființare lucrări. 
Compensează cheltuielile de judecată 
efectuate de părțile litigante până la 
concurența sumei mai mici, sens în care în 
final, obligă pe pârâtul Hordouan Ioan să 
le plătească reclamantelor în solidar suma 
de 854 lei cu acest titlu. Cu recurs în 
termen de 15 zile de la comunicare (...)

Extras din Încheierea de îndreptare a 
erorii materiale din sentința civilă nr. 
2581/28.11.2014 a Judecătoriei Năsăud 
pronunțată în dosarul nr. 705/265/2014. 
(...) Admite cererea formulată de petenta 
Primăria comunei Rebrișoara privind 
îndreptarea erorii materiale din sentința 
civilă nr. 2581/28.11.2014 pronunțată în 
dosarul nr. 705/265/2014 având ca obiect 
acțiunea civilă introdusă de reclamantul 
Talpoș Niculiță (...) împotriva pârâtei 
Talpoș Nicoleta (...) - citată prin publici-
tate (...). Dispune îndreptarea erorii mate-
riale strecurate în dispozitivul sentinței 
civile nr. 2581/28.11.2014, în sensul că va 
reține „căsătoria înregistrată sub nr. 
17/16.03.1991 (în loc de nr. 10/16.03.1991). 
Menține celelalte dispoziții din Sentința 
civilă nr. 2581/28.11.2014. (...) Cu apel în 
termen de 30 zile de la comunicare. Dată 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală. 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești. Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Teleorman. Citație. 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publ ice Teleorman, cu sediul în 

Alexandria, Str. Dunării nr. 188, Jud. 

Teleorman, în numele Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, 

cu sediul în Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 

22, județul Prahova, în calitate de 

creditoare, înștiințează S.C. JD AMC 

SRL, în calitate de debitoare, cu sediul în 

comuna Seaca, Jud. Teleorman, că pe 

rolul Tribunalului Teleorman se află 

dosarul nr. 2754/87/2014, având ca 

obiect procedura insolvenței, în care 

este chemat în judecată pentru termenul 

din data de 14.05.2015.

Complex hotelier

Marina Regia Residence

Angajează pentru sezon 
Litoral 2015

Ospătar

Bucătar

Se oferă cazare, bonuri de 
masă, salariu atractiv

CV-urile se primesc pe e-mail:
office@marinaregia.com

sau la sediul din:

B-dul. Mamaia Nord nr. 77
Năvodari, Jud. Constanţa
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în cameră de consiliu și pronunțată în 
ședință publică, azi 09 aprilie 2015.

DIVERSE
SC OMV Petrom SA, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
“Lucrări de amenajare platformă, drum 
acces şi foraj sondele H3, H12, H13 Inde-
pendenta”, în comuna Schela, judeţul 
Galaţi, propus a fi realizat în extravilanul 
comunei Schela, T158/5, jud. Galaţi. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consulate la sediul APM Galaţi, str. Regi-
ment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV 
Petrom SA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, între 
orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-
13:30. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret, nr. 2. 

SC OMV Petrom SA, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “ Lucrări de amenajare plat-
formă, drum acces şi foraj sondele H 14, 
H9, H17, H5 Independenţa”, în comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi, propus a fi 
r e a l i z a t  î n  e x t r a v i l a n u l  c o m u n e i 
Braniştea, T3/1, 3.2, 3.3, jud. Galaţi. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consulate la sediul APM Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC 
OMV Petrom SA, cu sediul în Bucureşti, 
str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, 
între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 
8:30-13:30. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din 
Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

Judecătoria Caracal, a pronunţat în 
Dosarul 2901/207/2014, sentinţa civilă nr. 
2914 din data de 04.11.2014 cu următorul 
dispozitiv: “Admite acţiunea formulată de 
reclamanta SC Infinity SRL, cu sediul în 
Ploieşti, str. Târgoviştei, nr. 11, et. 2, judeţul 
Prahova, în contradictoriu cu pârâţii: 
Dumitrescu Rodica s i  Dumitrescu 
Constantin, cu domiciliul în str. Învăţător 
Tobescu, Nr 44a, Sat Comani, Oraş 
Drăgăneşti Olt, Jud. Olt. Obligă pârâţii în 
solidar la plata sumei de 298.01 lei, reprez-
entând contravaloare marfa livrată şi 
509.60 lei, reprezentând penalităţile de 
întârziere, suma actualizată în raport de 
rata inf laţiei calculată de la data când 
hotărârea devine definitivă până la plata 
integrală a debitului. Obligă debitorul să 
plătească creditoarei 64.47 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică azi , 
04.11.2014.

ADUNĂRI GENERALE
SC Girueta SA cu sediul în com. Jilava, 
jud .  I l fov,  J23 /1589 /2004 ,  C .U. I . 
RO477558, anunţă toţi acţionarii săi că s-a 
întocmit raportul anual aferent anului 
2014. Raportul este pus la dispoziţia celor 
interesaţi la sediul societăţii, mai sus 
menţionat, şi pe site-ul www.gyrueta.ro. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie.

SC Comnord SA cu sediul în Bucureşti, 
Calea Griviţei 136, Sector 1, Bucureşti, 
J40/493/1991, C.U.I. RO1590368, anunţă 
toţi acţionarii săi că s-a întocmit raportul 
anual aferent anului 2014. Raportul este 
pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul 
societăţii, mai sus menţionat, şi pe site-ul 
www.comnord.ro. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie.

Administratorul unic al MACOMB S.A., 
î n m a t r i c u l a t ă  l a  O . R . C .  s u b  n r. 
J40/345/1991, C.U.I. RO1568174, cu sediul 
în Bucureşti, str. Dirijorului nr. 31-33, 
sector 1, în temeiul Actului constitutiv al 
societăţii, reactualizat şi prevederile art. 
117 din Legea nr. 31/1990 republicată, 
Convoacă: I. Adunarea generală ordinară a 
acţionarilor pentru data de 05 iunie a.c. 
orele 11.00, care va avea loc la restaurantul 
Belmondo din Bucureşti, Şos. Nordului nr. 
7-9, sector 1. La această adunare generală 
ordinară a acţionarilor sunt invitaţi să 
participe acţionarii af laţi în evidenţă la 
S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârşitul 
zilei de 25 mai a.c. Ordinea de zi este 
următoarea: -Prezentarea Raportului de 
gestiune al administratorului unic, pentru 
exerciţiul financiar 2014. -Prezentarea 
Raportului comisiei de cenzori, privind 
Bilanţul Contabil, Contul de profit şi pier-
dere, Notele explicative la 31.12.2014. 
-Prezentarea, spre dezbatere şi aprobare, a 
Situaţiilor Financiare Anuale Simplificate, 
respectiv Bilanţul Contabil, Contul de 
profit şi pierdere, Notele Explicative la 
31.12.2014. -Descărcarea de gestiune a 
administratorului unic pentru exerciţiul 
financiar 2014. -Prezentarea spre dezbatere 
şi aprobare a BVC pentru 2015. -Ratifi-
carea mandatului administratorului unic 
de la momentul expirării până în prezent şi 
prelungirea acestuia cu încă 4 ani sau 
desemnarea unui nou administrator. -Rati-
ficarea mandatelor membrilor comisiei de 
cenzori, plini şi supleanţi, de la momentul 
expirării până în prezent şi prelungirea 
acestora cu încă 3 ani sau desemnarea unor 
noi cenzori. -Aprobarea datei de 19 iunie, 
ca dată de înregistrare, conf. art.238 din 
Legea nr. 297/2004. II. Adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor, pentru data de 
05 iunie a.c., orele 12.00, care va avea loc la 
restaurantul Belmondo din Bucureşti, Şos. 

Nordului nr. 7-9, sector 1. La această 
adunare participă acţionarii af laţi în 
evidenţa la S.C. Depozitarul Central SA, la 
sfârşitul zilei de 25 mai a.c. Ordinea de zi 
este următoarea: -Prelungirea contractului 
de comodat pentru sediul societăţii, pe o 
perioadă de 5 ani sau stabilirea închirierii 
unui alt sediu social. În situaţia în care 
adunarea generală ordinară a acţionarilor 
şi adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor nu vor putea delibera în mod 
valid, din lipsă de cvorum, o a doua 
adunare generală ordinară a acţionarilor se 
va desfăşura pe data de 06.06.2015, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi, iar o a doua adunare generală 
extraordinară se va desfăşura tot pe 
06.06.2015 orele 12.00, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. După publicarea 
convocării, acţionarii reprezentând indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social, are/au dreptul la: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, în termen de cel mult 
15 zile de la publicarea convocării, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare adunării generale 
respective; b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre, în termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale respec-
tive. Aceste drepturi pot fi exercitate numai 
în scris (transmise prin servicii de curierat). 
Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut 
la alineatul precedent, lit. a) în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a 
aceluiaşi alineat, cel târziu cu o zi înainte 
de data adunării generale. Acţionarii ce vor 
fi impiedicaţi de anumite împrejurări să 
participe la una din  aceste adunări, vor 
putea mandata, în conformitate cu art. 125 
din Legea 31/1990 republicată şi Regula-
mentul C.N.V.M. 1/2006 şi 6/2009, printr-o 
procură specială, o terţă persoană care să 
participe şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la locul de 
desfăşurare a adunărilor generale, 
începând cu data convocării, între orele 
10.00-11.00 şi vor fi depuse spre înregis-
trare, până pe data de 25 mai a.c. între 
orele 10.00- 11.00, reprezentantul acţion-
arului fiind obligat ca la data adunării 
generale să aibă asupra sa procura în orig-
inal. Acţionarii au dreptul să formuleze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, în condiţiile art. 
13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, 
după ce acţionarii vor fi identificaţi sau 
dacă buna desfăşurare şi pregătire a 
adunării generale precum şi protejarea 
confidenţialităţii şi intereselor comerciale 
ale societăţii, permit acest lucru. Documen-
tele privind problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale ordinare pot fi 
consultate la sediul societăţii, începând cu 
data convocării.

LICITAȚII
SC Control Trading SRL, societate în insol-
venţă, prin administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vânzare următoarele bunuri 
mobi le :  Autotur i sm Ford  Focus  - 
PH-26-CTR, an fabricaţie 2007, 173.000 
km - 16.830 lei; Autoturism Mercedes Benz 
PH-01-AAZ, an fabricaţie 2006, 228.000 
km - 61.290 lei; Autoturism Peugeot 206 
PH-02-CTR, an fabricaţie 2004, 140.000 
km - 5.220 lei; Autoturism Renault Megane 
PH-31-CTR, an fabricaţie 2003, 96.000 km 
- 5.220 lei; Autoutilitară Fiat Ducato 
PH-35-CTR, an fabricaţie 2006, 255.000 
km - 18.000 lei; Autoutilitară Ford Transit 
PH-09-CTR, an fabricaţie 2004, 290.000 
km - 20.790 lei; Autoutilitară Iveco Euro-

cargo PH-16-CTR, an fabricaţie 2007, km 
- 86.940 lei; Autoutilitară Mercedes Benz 
PH-39-CTR, an fabricaţie 2008, 222.000 
km - 38.070 lei. Preţul bunurilor sunt cu 
TVA inclus. Licitaţiile se vor organiza în 
dată de 08.05.2015 ora 13:30, iar în cazul în 
care bunurile nu vor fi valorificate, această 
este  reprogramată pentru data de 
11.05.2015, 13.05.2015, 15.05.2015, 
18.05.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile de 
participare se pot obţine numai de la sediul 
administratorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0744425340 sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimo-
niului Protocolului de Stat”, prin Sucursala 
pentru Reprezentare şi Protocol Triumf cu 
sediul în Aleea Alexandru nr.45, sector 1, 
Bucureşti, anunţă a doua Licitaţie publică 
cu str igare  în  vederea închir ier i i : 
DEPOZIT–CLĂDIRE C2 în suprafaţă 
totală de 392,38 mp, situat în Şos. Bucureş-
ti-Ploieşti nr.107, sector 1, Bucureşti. 1. 
preţ de pornire a licitaţiei – 1.200 euro/
lunar (fără TVA) 2. perioada de închiriere 
– 3 (trei) ani  3.garanţia de participare la 
licitaţie – 120 Euro 4.taxa de participare la 
licitaţie - 60 Euro. Licitaţia se desfăşoară la 
sediul Sucursalei de Reprezentare şi 
Protocol Triumf din Aleea Alexandru 
nr.45, sector 1, Bucureşti în data de 
22.05.2015, ora 11:00. Documentele nece-
sare pentru participare la licitaţie sunt 
specificate în dosarul licitaţiei, care se 
poate obţine contra cost (200 lei), din Aleea 
Alexandru nr.45, sector 1, Bucureşti, 
începând cu data de 05.05.2015. Înscrierea 
la licitaţie se face la sediul Sucursalei 
pentru Reprezentare şi Protocol Triumf. 
Relaţii la tel. nr.021.230.14.31, persoana de 
contact d-na. Cristea Veronica. Program 
Luni-Joi: 9.00-15.30 şi Vineri: 09.00-13.00. 
Vizitarea spaţiului se face de luni până 
vineri între orele 10.00-14.00, doar de 
persoanele care achiziţionează dosarul 
licitaţiei.

Consiliul Local Stolnici, com. Stolnici, jud. 
Argeş, sat Stolnici, cod fiscal 4469493, tel/
fax 0248-676201, e-mail primariastolnici@
yahoo.com, concesionează prin licitaţie 
publică 1560 mp. teren agricol, pe o 
perioadă de  de 5 ani. Documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Stolnici în mod gratuit şi se pot 
solicita clarificării până la data de 
15.05.2015. Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Stolnici, com. Stolnici, sat Stol-
nici, până la data de 22.05.2015, ora 12.00. 
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în ziua de 25.05.2015, ora 
17.00, la sediul Primăriei Stolnici. Ofer-
tanţii trimit ofertele redactate în limba 
română, în două exemplare, în două 
plicuri sigilate, unul exterior şi unul inte-
rior. Instanţa competentă pentru soluţion-
area litigiilor apărute este Tribunalul 
Argeş.
 
Consiliul Local Stolnici, com. Stolnici, jud. 
Argeş, sat Stolnici, cod fiscal 4469493, tel/
fax 0248-676201, e-mail primariastolnici@
yahoo.com, concesionează prin licitaţie 
publică 18 ha teren agricol, pe o perioadă 
de  de 5 ani. Documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei Stolnici 
în mod gratuit şi se pot solicita clarificării 
până la data de 18.05.2015. Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Stolnici, com. 
Stolnici, sat Stolnici, până la data de 
22.05.2015, ora 12.00. Şedinţa  publică de 
deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 
25.05.2015, ora 15.00, la sediul Primăriei 
Stolnici. Ofertanţii trimit ofertele redactate 
în limba română, în două exemplare, în 
două plicuri sigilate, unul exterior şi unul 
interior. Instanţa competentă pentru 
soluţionarea litigiilor apărute este Tribu-
nalul Argeş.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță 

valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 

Karavan Spedition SRL – Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 

TVA]: Laptop MacBook Pro, 1.709 lei; Semiremorcă Krone, anul fabricației 2005, 

culoare albastru - roșu, 16.784 lei; Autoturism Skoda Octavia, anul fabricației 2005, 

culoare gri, combustibil - motorină, funcțional, 15.477 lei; Autoturism Dacia Logan, 

anul fabricației 2005, culoare alb, combustibil - benzină, funcțional, 8.442 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind 

prima 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 l icitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 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 18/05/2015. Licitația va avea loc în data 

de 19/05/2015, ora 13:00:00, la Sediul AJFP Argeș - Colectare Contribuabili Mijlocii, 

Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7, Pitești. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. 

Relații suplimentare se pot afla de la Sediul AJFP Argeș, Colectare Contribuabili Mijlocii, 

tel. 0248.211511, interior 3340.
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Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentată prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al SC OL Construct Develop-
ment SRL desemnat prin Sentinţa Civilă 
nr.  6098  d in  da ta  de  17 .06 .2014 , 
pronunţată în Dosar nr. 18704/3/2013 
af lat pe rolul Tribunalului Bucureşti, 
Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea la 
vânzare a bunului imobil aflat în propri-
etatea SC OL Construct Development 
SRL constând în teren intravilan în 
suprafaţă de 11.468,43 mp situat în 
Bucureşti, Bd. Drumul Gura Putnei, nr. 
67-87, lot 1, sector 3 în valoare totală de 
726.000 euro exclusiv TVA., identificat şi 
inventariat conform raportului de eval-
uare aprobat în prezenta cauză şi a publi-
caţiei de vânzare întocmită cu această 
o c a z i e .  Vâ n z a r e a  b u n u l u i  i m o b i l 
aparţinând societăţii falite se va organiza 
în data de 11.05.2014 ora 15,00 prin lici-
taţie publică cu strigare. În cazul în care 
bunul imobil nu se va vinde la termenul 
de licitaţie stabilit se vor organiza 9 
(nouă) l icitaţi i  la interval de două 
săptămâni, în fiecare zi de luni, la aceeaşi 
oră şi în aceleaşi condiţii, în datele de 
25.05.2015, 08.06.2015, 22.06.2015, 
06.07.2015, 20.07.2015, 03.08.2015, 
17.08.2015, 31.08.2015 şi 14.09.2015. 
Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune 
documentele de înscriere la licitaţie 
menţionate în caietul de sarcini, cel 
târziu până în preziua licitaţiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
preţul acestora, condiţiile de înscriere la 
licitaţie precum şi modul de organizare a 
acestora se pot obţine din caietul de 
sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. 
Achiziţionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toţi participanţii la 
licitaţie. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.021.227.28.81.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Suceava. Serviciul 
Fiscal Municipal Vatra Dornei. Dosar de 
executare silită nr. 790. Nr. 6733  din 
28.04. 2015. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 
aprilie ziua 28. În temeiul art. 162, alin. 
(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 25, luna mai, orele 
14.00, anul 2015, în localitatea Vatra 
Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 47, se vor 
vinde prin licitaţie următoarele bunuri 
mobile, proprietate a  următorilor debi-
tori:  1. Debitorului Eldorado Trans 
S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea 
com. Iacobeni, str., nr. 36, cod de identifi-
care fiscală 24648663: Nr. crt., Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară:, Preţul  
de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, lei, 
Cota TVA: 1. Banzic Stihl 07615, 42867 
lei, 24%; 2. Banzic Husqvarna BO3924, 
42867 lei, 24%; 3. Circular vertical 5284, 
5004 lei, 24%; 4. Circular vertical 8799, 
5004 lei, 24%; 5., Circular vertical 336, 
5004 lei, 24%; Total: 100746 lei. Bunurile 
mobile mai sus menționate sunt grevate 
de următoarele:  Creditori ,  Sarcini : 
DGRFP Iaşi, AJFP Suceava, SFM Vatra 
Dornei. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze 
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 prin licitație, respectiv, până 
în ult ima zi  lucrătoare precedentă 
termenului de vânzare orele 13.00, la 
sediul S.F.M. Vatra Dornei – str. Mihai 
Eminescu, nr. 47: oferte de cumpărare, 
dovada plății taxei de participare, reprez-
entând 10% din prețul de pornire a lici-
tației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare elib-
erat de oficiul registrul 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 (D.G.R.F.P şi Primărie), 
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 inte-
resat 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 O.G. 
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 0230/375518.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ. Serviciul 
Colectare şi Executare Silită Persoane 
Juridice. Nr. 1401/ 21.04.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Ziua 21, luna aprilie, anul 2015. În 
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut  că în data de 19.05.2015, ora 
10.00, la sediul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Neamţ cu sediul în 
localitatea Piatra Neamţ, b-dul Traian nr. 
19 bis, se vor vinde prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: 1. Bunurile 
debitorului SC Apex Promo SRL cu domi-
ciliul fiscal în Piatra Neamț, Bd. Repub-
licii, nr. 17, bl. A1, cod de identificare 
fiscală 28722975, dosar de executare 
13223 :  Denumirea  bunului  mobi l , 
descriere sumară, Drepturile reale și priv-
ilegiile care grevează bunurile, Buc., 
Prețul de pornire a licitației, exclusiv 
TVA* (lei): Autoturism Opel Agila, an 
fabricație 2002, culoare gri, carburant 
benzină, Procesul verbal de sechestru nr. 
9514 / 03.03.2014 emis de AJFP Neamț, 1, 
2952 lei. 2. Bunurile debitorului SC Pinki 
Construct SRL cu domiciliul fiscal în 
localitatea Piatra Neamț, Str. Republicii, 
nr. 27, ap. 38, cod de identificare fiscală 
18956499, dosar de executare 8612: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturile reale și  privilegiile care 
grevează bunurile, Buc., Prețul de pornire 
a licitației, exclusiv TVA* (lei): Auto-
turism Peugeot 307, an fabricație 2007, 
culoare gri, carburant motorină - 1,6 HDI, 
Proces verbal de sechestru nr. 28065 / 
04.09.2013, 1, 12.425 lei. 3. Bunurile debi-
torului SC Green Tehnic Consult SRL cu 
domiciliul fiscal în localitatea Piatra 
Neamț, str. Titu Maiorescu, nr. 10, ap. 5, 
cod de identificare fiscală 25949958, dosar 
de executare nr.  12523: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară, Dreptu-
rile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, Buc., Prețul de pornire a lici-
tației, exclusiv TVA* (lei): Taf John 
Deere, model DW6486, Proces verbal de 
sechestru nr. 9003 / 22.10.2013, 1, 152.516 
lei; Taf John Deere, model 648 G-III, 

Proces verbal de sechestru nr. 9003 / 
22.10.2013, 1, 101.999 lei. *) cota de taxă 
pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24%. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să 
prezinte, până în ziua lucrătoare prec-
edentă termenului de vânzare la licitaţie 
(18.05.2015, ora 16,30) următoarele docu-
mente: oferte de cumpărare, în cazul 
vânzării la licitaţie; dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei (plata se va face în 
contu l  Adminis t ra ţ i e i  Judeţene  a 
F i n a n ţ e l o r  P u b l i c e  N e a m ţ ,  n r. 
RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. 
2612782 deschis la Trezoreria Piatra 
Neamţ); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant (procură special 
autentică); pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de 
oficiul registrului comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înma-
triculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de cred-
itorii fiscali că nu au obligaţii fiscale 
restante; urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
r e p u b l i c a t ă ,  c u  m o d i f i c ă r i l e  ş i 
completările ulterioare, când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0233207602, interior 4410 între 
ore le  7 .30  -  12 .00 .  Data  af i şăr i i : 
25.04.2015.

PIERDERI
Ciobanu Costinel, pierdut atestate agab-
arit ice seria 279973,  atestat marfă 
0254394000 şi atestat ADR 0054191. Le 
declar nule. 

Declar pierdut Certificatul de înregistrare 
seria B, nr.2418744, aparţinând TC Real 
Estate Development&Management SRL, 
J40 /4056 /2005 ,  CUI  17307140 .  Î l 
declarăm nul.

Pierdut legitimaţie seria LRM-D nr 
00372, eliberată de S.S.P.R. la data 
23iunie 2009, pe numele Deliu Daniel, 
CNP 1600415035005. Se declară nulă.

SC Calitas MC SRL Bistriţa pierdut 
certif icate constator autorizare nr. 
24456/16.10.2008. Îl declar nul.

S - a  p i e r d u t  t i t l u l  d e  p r o p r i e t a t e 
nr.79/22.05.1975 emis de Comitetul Exec-
utiv al Consiliului Popular Sector 1, 
pentru apartamentul din str. Rahmaninov 
nr.2, et.1, ap.6, sector 2, București, pe 
numele Gherghel Petre și Gherghel Ema. 
Îl declar nul.

Pierdut legitimație de revoluționar pe 
numele Blidariu Ianăs, seria LRM-B nr. 
01242 eliberată de Secretariatul de Stat 
pentru Problemele Revoluționarilor din 
Decembrie- Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Pierdut card conducător auto nr. AL 
5240554 J, eliberat la 21.03.2014 de 
Registrul Auto Italia pe numele Ene 
George- Cornel. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea 

Creanțelor Bugetare. Nr. 602 din 04.05.2015. Dosar de executare nr. 773/2014. 

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna 05, ziua 04. În 

temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în ziua de 19, luna 05, an 2015, ora 

11.30, în Mun. Slobozia, jud. Ialomița la sediul A.J.F.P. Ialomița - Colectare 

Contribuabili Mijlocii, din B-dul. Matei Basarab nr. 14, etaj 4, la Compartimentul 

Executare Silită și Stingere a Creanțelor Bugetare, se vor vinde prin licitație publică, în 

dosarul de executare nr. 773/2014, următoarele bunuri imobile situate în localitatea 

Slobozia, jud. Ialomița, proprietate a debitorului S.C. Hamei Exim S.R.L. cu domiciliul 

în mun. Slobozia, jud. Ialomița, CUI RO10259810: Descrierea bunurilor imobile: Teren 

intravilan curți - construcții, în suprafață de 10.586 mp, situate în mun. Slobozia, Șos. 

Călărași, km 5-6, jud. Ialomița. Prețul de pornire licitație, exclusiv TVA: 2.043.380 lei. 

Cota TVA: 24%. Licitația se află la primul termen, prețul de pornire al licitației este 

prețul de evaluare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. 

Pentru bunurile imobile prevăzute mai sus nu s-au depus alte titluri executorii. 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 ziua precedentă termenului de 

vânzare, orele 16.00, oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (plata taxei de participare se va 

efectua cu ordin de plată prin bancă, cu minim două zile înainte, astfel încât la data 

licitației banii să se regăseasca în contul RO19TREZ3915067XXX005404, sau în 

numerar la Trezoreria Slobozia. La beneficiar se va menționa A.J.F.P. Ialomița, CUI 

29511925); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 

juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 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. 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. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003, republicată, 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 0243.237140 – 0243.237143, int. 197. Data afișării: 04-

05-2015.


