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OFERTE SERVICIU
Oradea - angaj`m 4 cus`toare industria înc`l]`mintei sau
muncitori care doresc calificare de cus`tor, în somaj / f`r`
loc de munca de cel pu]in 3 luni, 0728.237.852.

Societate transport intern [i interna]ional de m`rfuri,
angaj`m conduc`tori auto categoria CE, cu experien]` minim
3 ani, pentru lucru în comunitate. Rela]ii, de luni pân` vineri,
între orele 08.00-16.00, la tel.: 0757.092212. CV-urile se vor
trimite pe fax:0236.313.176.

Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef sal`,
osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofetar-patiser.
0722.268.866.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu
sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.20-22, scoate la concurs,
în zilele de 17.03.2015 (proba scris`) [i 19.03.2015 (interviul), la
sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant: Consilier
clasa I, grad profesional superior, Direc]ia Resurse Umane [i
Salarizare. Condi]ii specifice de participare la concursul pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Ini]iativ` [i creativ-
itate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort int-
electual, seriozitate. Programul concursului: 17.03.2015 – ora
09:00– proba scris`; 19.03.2015 – ora 12:00 – interviul. În-
scrierile se fac în termen de 8 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.

Prim`ria municipiului R~mnicu S`rat organizeaz` concurs
pentru ocuparea func]iei publice de conducere, vacant`, de
[ef birou \n cadrul Biroului Monitorizare [i Indrumare a
Unit`]ilor de  Inv`]`m~nt – aparatul de specialitate al pri-
marului municipiului R~mnicu S`rat. Concursul va avea loc la
sediul Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat \n data de
07.04.2015, ora 10:00 – proba scris`. Condi]iile de participare,
la concursul men]ionat mai sus, sunt cele prev`zute \n art.54
si 57 alin.(1),(2),(3),(4),(6) lit.a) din Legea nr.188/1999, privind
Statutul func]ionarilor publici republicat`, actualizat`.
Aceste condi]ii de participare la concurs se vor afi[a la sediul
Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat, precum [i pe site-ul
Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat www.primari-
ermsarat.ro. Dosarele de \nscriere la concurs  se pot depune
\n termen de 20 de zile de la data public`rii anun]ului, la
sediul Prim`riei municipiului R~mnicu S`rat. Dosarele de
\nscriere trebuie s` con]in` \n mod obligatoriu documentele
prev`zute \n art.49 din H.G. nr.611/2008, actualizat`. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei municipiului
R~mnicu S`rat [i la num`rul de telefon 0238.561.946.

Prim`ria comunei Slobozia Mîndra, jude] Teleorman orga-
nizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea urmatorului
post vacant, func]ie public` de execu]ie din cadrul aparatu-
lui de specialitate al Primarului comunei Slobozia Mîndra: -
Inspector, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S,
compartiment contabilitate, financiar, buget. Condi]ii speci-
fice necesare în vederea particip`rii la concurs [i a ocup`rii
func]iei publice sunt: - studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent. Concursul se or-
ganizeaz` la sediul Prim`riei Comunei Slobozia Mîndra în
data de 06.04.2015-proba scris` [i în data de 08.04.2015-in-
terviul. Condi]iile de participare la concurs  [i bibliografia sta-
bilit` se vor afi[a la sediul Prim`riei Comunei Slobozia
Mîndra.

Prim`ria comunei Balcani organizeaz` concurs de ocupare a
fun]iei publice vacant` de consilier grad profesional asistent,
din cadrul compartimentului rela]ii cu publicul. Probele sta-
bilite pentru examenul de ocupare a func]iei publice sunt: 1.
Proba scris`- \n data de 6 aprilie 2015 ora 10:00 la sediul in-
stitu]iei – Comuna Balcani, jude]ul Bac`u; 2. Interviul –\n
data de 8 aprilie 2015 ora 10,00 la sediul institu]iei – Comuna
Balcani, jude]ul Bac`u; Condi]ii de participare la concurs:
Pentru ocuparea func]iei publice trebuie \ndeplinite
urm`toarele condi]ii; - condi]iile specifice prev`zute la art.
54 din Legea nr. 188/1999, republicat` [i actualizat`; - studii
superioare absolvite cu diploma de licen]`. – s` de]ina certi-
ficat ECDL; sa aib` un an \n specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice. Dosarele de \nscriere la examenul
de ocupare a func]iei publice vacanta de consilier grad pro-
fesional asistent, din cadrul compartimentului rela]ii cu pub-
licul se pot depune de c`tre candida]i \n termen de 20 zile de
la data afi[`rii anun]ului privind organizarea examenului.
Orice alte informa]ii privind condi]iile de \nscriere la concurs
[i bibliografie se pot g`si zilnic la secretarul comunei, telefon
0234/380680, interior 114.

Spitalul Jude]ean de Urgen]` Târgovi[te organizeaz`, la
sediul institu]iei din Târgovi[te, str. Tudor Vladimirescu, nr.
48, jud. Dâmbovi]a,concurs pentru ocuparea urm`toarelor
posturi: 1) – un post vacant de {EF SERVICIU TEHNIC [I
ÎNTRE}INERE gradul ÎI – inginer IA. Probele stabilite pentru
examen sunt: - proba scris` în data de 30.03.2015 ora 9.00; -
interviul în data de 2.04.2015 ora 13.00. Pentru participarea
la concurs candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele
condi]ii: - diplom` de licen]` în specialitatea postului; - 6 ani
[i 6 luni vechime în specialitate. Candida]ii vor depune
dosarele de participare la concurs pân` la dat` de 20.03.2015
ora 11.00 la sediul Spitalului Jude]ean de Urgen]` din Târ-
govi[te, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovi]a. 2) –
un post vacant de kinetoterapeut în Laborator Recuperare
Medicin` Fizic` [i Balneologie ÎI -Gur` Ocni]ei Copii. Probele

stabilite pentru examen sunt: - proba scris` în data de
2.04.2015 ora 9.00; - interviul în data de 7.04.2015 ora 13.00.
Pentru participarea la concurs candida]ii trebuie s` îndeplin-
easc` urm`toarele condi]ii: - diplom` de licen]` în speciali-
tatea postului - 6 luni vechime în specialitatea postului.
Candida]ii vor depune dosarele de participare la concurs
pân` la dat` de 20.03.2015 ora 11.00 la sediul Spitalului
Jude]ean de Urgen]` din Târgovi[te, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 48, jud. Dâmbovi]a. 3) - un post temporar vacant de asis-
tent medical generalist debutant în Sec]ia Diabet, Nutri]ie
[i Boli Metabolice. Probele stabilite pentru examen sunt: -
proba scrisa în dat` de 23.03.2015 ora 9.00; - interviul în data
de 27.03.2015 ora 13.00. Pentru participarea la concurs can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarea condi]ie: - ab-
solven]i cu diplom` de [coal` postliceal` sanitar` sau
echivalent`, diplom` de studii postliceale prin echivalare
conform HG nr. 797/1997. Candida]ii vor depune dosarele de
participare la concurs pân` la dat` de 13.03.2015 ora 11.00 la
sediul Spitalului Jude]ean de Urgen]` din Târgovi[te, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmbovi]a. Condi]iile de par-
ticipare la concurs, tematic`, bibliografia [i actele solicitate
candida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul
unit`]ii [i pe pagin` de internet a unit`]ii (spitaldb.ro). In-
forma]ii suplimentare la telefon 0245-631.582.

Comisariatul de Regim Silvic [i Cinegetic Bucure[ti, orga-
nizeaz` concurs pentru ocuparea urmatoarelor func]ii pu -

blice vacante: -consilier I, grad profesional debutant -3 pos-
turi; -consilier I, grad profesional asistent -1 post. Condi]ii de
participare la concurs: -Studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalenta, spe-
cialitatea silvicultur`; -cuno[tin]e operare calculator: Word [i
Excel, foarte bine; -capacitate de analiz` [i sintez`; Condi]ii
de desf`[urare a concursului: proba scris` -07.04.2015- ora
10:00; interviul -09.04.2015- ora 10:00. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data
public`rii prezentului anun] în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Comisariatului de Regim Silvic [i Ci-
negetic Bucure[ti, str. Intrarea Binelui, nr.1A, etaj 2, sector 4,
[i trebuie s` con]in` în mod obligatoriu  documentele
prev`zute la art.49, alin.(1) din  H.G. 611/2008. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la nr. de telefon: 021.233.12.89 sau
021.233.01.63- Compartiment Resurse Umane.

DISPARI}II
Judec`toria Media[ deschide procedura de declarare
judec`toreasc` a mor]ii numitului Virca Gheorghe, fiul lui
Gheorghe [i Ana, n`scut la 21 ianuarie 1939, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în Media[, Str.Baia de Nisip, nr.4, Jud.Sibiu, cu
invita]ia ca orice persoan` s` comunice datele pe care le
cunoa[te în leg`tur` cu cel disp`rut.

CITA}II
Puiu Ion este citat în dosar 7922/215/2013 Tribunalul Dolj,
C7A, 23.03.2015, ora 8.30, declarare judec`toreasc` moarte. 

Boboc Marcel este chemat la data de 7.04.2015, la Judec`toria
Ia[i, complet 22, sala 3, ora 8.30, \n calitate de p~r~t, \n
dosarul nr. 21785/245/2014, av~nd ca obiect pensie de
\ntre]inere, \n contradictoriu cu Boboc Magdalena. 

Groupama Asigur`ri SA citeaz` pe numitul Yusein Ibrahim,
domiciliat în Tsar Samuil, Bulgaria, în calitate de intervenient
for]at în dosarul 37071/215/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului
Dolj, pentru data de 30.03.2015, ora-09.00, complet c 2R.

|n data de 11.11.2014 prin sentin]a civil` 1831 Judec`toria
Moine[ti \n dosar 858/260/2014 admite cererea reclaman-
tei Petraru Ileana domiciliat` \n com. Ardeoani, jud. Bac`u, \n
contradictoriu cu parata Vi[an Vergina din com. Solon], jud.
Bac`u, [i dispune punerea sub interdic]ie a p~r~tei Vi[an
Vergina, numind pe Petraru Ileana \n calitate de tutore al
p~r~tei.  

Pârâtul Mititelu Romic`, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Podul Iloaiei, str. Decebal, nr.21, jud.Ia[i, este citat la data de
25.03.2015, la sala 27, orele 8:30, CII civil la Judec`toria
Petro[ani, în proces cu Dimieru Rodica Floarea [i Dimieru
Hora]iu-Mihai, în dosarul 9130/278/2012, pentru fond partaj
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bunuri comune/ lichidarea regimului matrimonial. 

Se citeaz` numi]ii Toma Nicolae [i Toma Florentina pentru
termenul din 18.03.2015, în dosarul nr 13511/288/2014, aflat
pe rolul Judec`toriei Rm Vâlcea, obiect contesta]ie la exe-
cutare, în proces cu Asocia]ia de Proprietari Bl A17/1 CT 4 Os-
troveni.

Pârâta Mladin Daniela cu ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, Str. Bucura, nr. 39, este chemat` în data de 10.03.2015,
ora 08.30, la Judec`toria Craiova, în dosarul nr.33143/215/2014,
Completul CMF 4 în procesul de divor] cu reclamantul Mladin
Sorin Ionel.

SC Leoval Prest SRL Râmnicu Valcea, cu sediul în Râmnicu Vâl-
cea, Str. Nicolae B`lcescu, nr. 59, jud.Vâlcea, R.C.: J38/216/2004,
CUI: RO16186318, este chemat` în data de 20.03.2015, ora
08.30, Complet Com 4, în dosarul nr. 28444/215/2014, în cali-
tate de pârât` în proces cu reclamanta SC Oti Retail Craiova
SRL.

P~r~tul Popescu Alin Dorel, cu ultimul domiciliu cunoscut \n
loc. Panciu, str. Titu Maiorescu bloc 7, ap. 4, jud. Vrancea, este
citat pentru termenul de judecat` din data de 24.03.2015, ora
8.30, C 22, Judec`toria Ia[i, \n str. A. Panu nr. 25, Ia[i, jud. Ia[i,
\n dosarul nr. 16964/245/2014, cu obiectul – Exercitare autori-
tate p`rinteasc` exclusiv`, stabilire domiciliu minor, pensie
\ntre]inere.

Se citeaz` Vîlcu Gabriela Izabela, prin reprezentant legal Vîlcu
Claudia s` se prezinte în data de 13.03.2015 la Judec`toria
Pite[ti, în Dosarul nr. 5375/280/2011, în vederea dezbaterii suc-
cesiunii defunctului Vîlcu Traian.

Pi]igoi Elena Viorica (fost` Ioni]`), reclamant` \n dosarul nr.
36199/245/2012, al Judec`toriei Ia[i, chem \n judecat` pe
p~r~tele Ioni]` Alina Luciana [i Ioni]` Lucre]ia cu domciliul \n
Ia[i, str. Anton Crihan nr. 6, bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pen-
tru termenul din 8 aprilie 2015, ora 8.30, la Judec`toria Ia[i,
Sec]ia civil`, sala 7, C 25, \n calitate de p~r~te pentru Fond –
succesiune, ie[ire din indiviziune, adresa Str. Anastasie Panu
nr. 25.

Se citeaz` p~r~tul Cump`t` Traian, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n mun. Pa[cani, str. Mihail Eminescu nr. 13, bl. B8-1,
sc. D, ap. 4, jud. Ia[i la Judec`toria Pa[cani, str. Gr`dini]ei nr. 8,
la data de 30.03.2015, ora 9.00, \n dosarul nr. 5417/866/2014,
av~nd ca obiect divor] f`r` minori, \n contradictoriu cu recla-
manta Cump`t` J`ni]a.

Prin prezenta am procedat la afi[area adresei de la
Judec`toria Ploie[ti, la ora 11:00, \n data de 06.03.2015,
privind dosarul nr. 39579/281/2014, prin care este chemat \n
Instan]` domnul Ghezuroiu Marcel, Camera Sala 5, \n data de
10 Aprilie 2015, ora 08.30, Judec`toria Ploie[ti, Jud. Prahova.

Cit`m to]i succesibilii cu domiciliu necunoscut ai defunctei
Dumitriu Ana decedat` la data de 11.04.2014, cu ultimul domi-

ciliu în municipiul Br`ila, str. Ro[iorilor nr. 17, bl. B16, ap. 20,
jude]ul Br`ila, s` se prezinte la SPN Borcutean Mihai [i Bor-
cutean [tefania – Oana din Municipiul Br`ila, Bld. Indepen-
den]ei nr. 124, bl. Expres, parter, jude]ul Br`ila, la data de
15.04.2015 ora 10 pentru a participa la dezbaterea procedurii
succesorale a defunctei.

Cit`m to]i succesibilii cu domiciliu necunoscut ai defunctu-
lui Dumitriu Ioachim decedat în anul 2003 s` se prezinte la
SPN Borcutean Mihai [i Borcutean {tefania – Oana din Mu-
nicipiul Br`ila, Bld. Independen]ei nr. 124, bl. Expres, parter,
jude]ul Br`ila la data de 15.04.2015 ora 10 pentru a participa
la dezbaterea procedurii succesorale a defunctei Dumitriu
Ana decedat` la data de 11.04. 2014, cu ultimul domiciliu în
municipiul Br`ila, str. Ro[iorilor nr. 17, bl. B16, ap. 20, jude]ul
Br`ila.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Cita]ie. Societatea Comercial` Marsan SRL cu sediul în Ia[i,
bdul Dacia, nr. 37, bloc DC5, etj. 3, ap. 10, înregistrat` în Reg-
istrul comer]ului cu nr. J 22/775/1999, codul de înregistrare
fiscal` 12407149, este chemat` la Tribunalul Ia[i, Sec]ia a II -
a Civil` - Faliment, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în ziua
de 13.05.2015, camera S II, et. II, Complet com S2 fal, ora
09.00, în dosarul nr. 5391/99/2014, în calitate de debitor pen-
tru procedura insolven]ei în proces cu Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de cred-
itor.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i.
Cita]ie. Societatea Comercial` Crinex Lux SRL cu sediul în Ia[i,
str. Al. O. Teodoreanu, nr. 4, bl. Q1, et. 3, ap. 21, înregistrat` în
Registrul comer]ului cu nr. J 22/1401/2003, codul de înregis-
trare fiscal` 15628802, este chemat` la Tribunalul Ia[i, Sec]ia
a II -a Civil` - Faliment, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i, în
ziua de 18.06.2015, camera S. II.- et. II, Complet com S1 fal, ora
09.00, în dosarul nr. 6382/99/2014, în calitate de debitor pen-
tru procedura insolven]ei în proces cu Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de cred-
itor.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie.
Societatea Comercial` Invest Net Fashion SRL cu sediul în Bu-
cure[ti, Sector 3, Str. Anton Pann, Nr. 52 A, parter, ap. 1, înreg-
istrat` în Registrul comer]ului cu nr. J 40/13125/2013, codul de
înregistrare fiscal` 30369577, este chemat` la Tribunalul Ia[i,
Sec]ia a II -a Civil` - Faliment, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud.

Ia[i în ziua de 26.03.2015, camera S II, et. II, com. S1, ora 09.00,
în dosarul nr. 8439/99/2013, în calitate de debitor pentru pro-
cedura insolven]ei în proces cu Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de creditor.

DIVERSE
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunic`m de-
schiderea procedurii generale de insolven]` a debitorului SC
Burg Infailibil SRL, CIF: 4250590, J35/2539/1993 de c`tre Tri-
bunalul Timi[ în dosar nr. 1200/30/2015. Termenul limit` pen-
tru înregistrarea cererilor de admintere a crean]elor asupra
averii debitorului la 16.04.2015; Termenul limit` pentru ver-
ificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor la 06.05.2015; Termen pen-
tru afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 26.05.2015; Ter-
men pentru prima [edin]` a adun`rii generale a creditorilor
debitorului la 11.05.2015, ora 12:00 la sediul administratoru-
lui judiciar din Timi[oara, str.Nicu Filipescu, nr.4, ap.14,
jud.Timi[; Termen pentru depunerea contesta]iilor împotriva
tabelului preliminar al crean]elor debitorului 7 zile de la data
public`rii tabelului preliminar în BPI. Administrator judiciar
Consultant Insolven]` SPRL, prin ec. Popescu George

SOMA}II
Soma]ie emis` în temeiul încheierii de [edin]` din data de
20.02.2015. Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei
Ro[iorii de Vede, sub nr. 33/292/2015 posesorii Budea Justin-
ian [i Budea Rada, având domiciliul în comuna Dide[ti, jud.
Teleorman au invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptu-
lui de proprietate asupra imobilului teren intravilan, în
suprafa]` de 378 mp situat în comuna Dide[ti, jude]ul Tele-
orman, tarlaua 7, parcela 176, cu vecinii la N - drum comunal
45, V - Angelescu Petre, E - Cazan Ilinca, S – {tefan Anghel.
To]i cei interesa]i sunt soma]i s` formuleze Opozi]ie cu pre-
cizarea ca, în caz contrar, se va trece la judecare cererii în ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urma public`rii.

ADUNåRI GENERALE
Societatea Comercial` Agromec Ciorogârla SA, satul
Ciorogârla, comuna Ciorogârla, jude]ul Ilfov. Convocare a
adun`rii generale ordinare a ac]ionarilor Societ`]ii Comer-
ciale Agromec Ciorogârla SA: Subsemnatul Grasu Florin Ro-
mulus în calitate de administrator unic al Societ`]ii
Comerciale Agromec Ciorogârla SA, cu sediul în satul
Ciorogârla, str. {colii, nr.13, comuna Ciorogârla, jude] Ilfov, în-
registrat` la Oficiul Registrului Comer]ului cu nr.
J23/513/2004, C.U.I. 2605572, convoc adunarea general` a
ac]ionarilor ce va avea loc la data de 06.04.2015 ora 10:00, la
sediul societ`]ii, cu reconvocare în caz de necesitate la data
de 07.04.2015 la sediul societ`]ii [i la aceea[i or`, cu
urm`toarea ordine de zi: -Aprobarea raportului de activitate
[i gestiune pe anul 2014; -Aprobarea situa]iilor financiare, a
contului de profit [i pierdere pentru exerci]iul financiar al
anului 2014, a realiz`rii programului de investi]ii, a bilan]ului
contabil pe anul 2014; -Stabilirea programului de investi]ii [i
activitate economic` pe anul 2015. Pentru analiz` pot fi con-
sultate documentele necesare la sediul societ`]ii. Adminis-
trator unic al SC Agromec Ciorogârla SA, Dl. Grasu Florin
Romulus.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC IAMSAT Munte-
nia SA cu sediul în Bucure[ti, Splaiul Unirii nr.235-237, Sector
3, înregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti sub num`rul
J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoac`, în temeiul dis-
pozi]iilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societ`]ile com-
erciale, republicat` [i modificat`, Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor în data de 16.04.2015, ora 16,00,
la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de 27.02.2015, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Aprobarea reevalu`rii cl`dirii [i terenurilor la data de
31.12.2014. 2. Diverse. În cazul în care cvorumul necesar nu se
va întruni la data men]ionat`, Adunarea General` Extraordi-
nar` a Ac]ionarilor se va ]ine la data de 17.04.2015, la aceea[i

SC CONPET SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri/ servicii/
lucr`ri confom Normelor procedurale interne de
achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr. 4 din 29.04.2014, pub-
licat` \n Monitorul Oficial al Rom~niei, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n perioada 27.02.-
05.03.2015 au fost postate pe site-ul CONPET
urm`toarele achizi]ii: Furnizare acumulatori pentru
UPS-uri, \n cantit`]i de 130 buc. cu capacitate de 38 Ah,
1670 buc. cu capacitate de 7,2 Ah, 120 buc. cu capacitate
de 80 Ah. Relocare [i sistematizare sistem de pompare
\n Depozitul de titei Buc[ani, jud. D~mbovi]a Relocare
[i sistematizare sistem de pompare \n Depozitul de ]i]ei
Bucsani, jud. D~mbovi]a. Servicii de verificare
func]ional`, reparare [i calibrare cu amestecuri etalon
de gaze pentru 16 buc`]i analizoare portabile de gaze
tip X-am 3000, 2 buc`]i analizoare portabile de gaze tip
MX6 cu senzori COV [i un analizor portabil de gaze tip
EX 2000. Revizie periodic`, verific`ri [i repara]ii la in-
stala]iile de ridicat apartin~nd SC Conpet SA. Invita]iile/
anun]urile de participare, \nso]ite de documentele care
stau la baza \ntocmirii ofertelor, se g`sesc pe pagina
proprie de internet (www.conpet.ro), la sec]iunea
Achizi]ii publice. Director Departament Managemen-
tul. Achizi]iilor [i Investi]iilor Ing. Radu Albu. {ef Servi-
ciu Achizi]ii. Jr. Agripina Tircavu. Serviciu Achizi]ii Exp.
Achizi]ii Corina Iosif.
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or` [i în acela[i loc, cu aceea[i ordine de zi. Documentele [i
materialele informative referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi a adun`rii, precum [i formularele de procuri
speciale pot fi ob]inute de la sediul societ`]ii. Ac]ionarii pot
participa la adunarea general` personal sau prin reprezen-
tan]i, în baza unei procuri speciale, conform dispozi]iilor
legale.  Procura special` în original se depune la sediul so-
ciet`]ii, conform dispozi]iilor legale. Informa]ii se pot ob]ine
la tel. 031.228.71.00. Pre[edinte Consiliu de Administra]ie, ing.
Bobelica Adela- Cocuta.

Având în vedere solicitarea formulat` prin adresa nr.
557/27.02.2015 [i rectificat` prin adresa nr. 835/4.03.2015, de
c`tre Ministerul Economiei, Comer]ului [i Turismului în cal-
itate de ac]ionar majoritar al S. Romaero SA, de a se com-
pleta ordinea de zi a [edin]ei A.G.O.A., în conformitate cu
prevederile art.117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, pre[edintele Con-
siliului de Administra]ie al S. Romaero SA -cod unic de înreg-
istrare RO 1576401, num`r de ordine în Registrul Comer]ului
J40/3940/1991 –completeaz` ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Ordinare a Ac]ionarilor din data de 23/24.03.2015, ora
14:00, publicat` în Monitorul Oficial al României Partea IV
nr. 868/17.02.2015, ce se va întruni la sediul societ`]ii din Bu-
cure[ti, Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la data de
referin]` de 9.03.2015, dup` cum urmeaz`: 1. Aprobarea for-
mul`rii plângerii prealabile, de c`tre societate, sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de gestiune frauduloas`, prin facturarea
produselor finite realizate, sub costul de produc]ie, împotriva
domnului Dinischiotu Constantin Silviu [i a domnului Popic
Misa, [i eventual a altor persoane responsabile. 2. Aprobarea
unei persoane care va fi mandatata sa exercite ac]iunea. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon 021.599.41.04,
fax 021.599.41.05.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al SC IAMSAT Munte-
nia SA cu sediul în Bucure[ti, Splaiul Unirii nr. 235- 237, Sector
3, înregistrat` la O.R.C. Bucure[ti sub num`rul
J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoac`, în temeiul dis-
pozi]iilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile com-
erciale, republicat` [i modificat`, Adunarea General`
Ordinar` a Ac]ionarilor în data de 16.04.2015, ora 15,00, la
sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de 27.02.2015, cu urm`toarea ordine de
zi: 1. Discutarea [i aprobarea situa]iilor financiare anuale
încheiate la 31.12.2014. 2. Prezentarea raportului de gestiune

al Consiliului de Administra]ie pe anul 2014. 3. Prezentarea ra-
portului de audit financiar pentru anul 2014. 4. Discutarea [i
aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pentru exerci]iul
financiar din anul 2015. 5. Aprobarea planului de investi]ii
pentru anul 2015. 6. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a ad-
ministratorilor societ`]ii pentru activitatea desf`[urat` în
exerci]iul financiar din anul 2014, în baza rapoartelor prezen-
tate. 7. Propunere de prelungire a mandatului auditorului fi-
nanciar. 8. Desemnarea unei persoane împuternicite s`
semneze Actul Constitutiv actualizat al societ`]ii. 9. Diverse.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data
men]ionat`, Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se
va ]ine la data de 17.04.2015, la aceea[i or` [i în acela[i loc, cu
aceea[i ordine de zi. Documentele [i materialele informative
referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adun`rii,
precum [i formularele de procuri speciale pot fi ob]inute de
la sediul societ`]ii. Ac]ionarii pot participa la adunarea gen-
eral` personal sau prin reprezentan]i, în baza unei procuri
speciale, conform dispozi]iilor legale. Procura special` în orig-
inal se depune la sediul societ`]ii, conform dispozi]iilor
legale. Informa]ii se pot ob]ine la tel. 031.228.71.00. Pre[ed-
inte Consiliu de Administra]ie, ing. Bobelica Adela- Cocuta.

LICITA}II
|nchirierea a 3(tei) amplasamente a c~te 2 mp fiecare \n
ora[ul Breaza, pentru amplasare panou publicitar. Pre]
pornire 35lei/mp/lun`. Durata 2 ani. Termen depunere doc-
umente prev`zute \n Caietul de Sarcini: 25.03.2015, ora 10:00.
Desf`[urarea licita]iei: 25.03.2015, ora 10:30. caietul de sarcini
= 25 lei. Taxa de participare= 50 lei. Garan]ia de participare =
500 lei. Condi]iile de participare se reg`sesc \n Caietul de
Sarcini care se poate procura de la sediul Prim`riei Breaza. 

Compania Na]ional` de C`i Ferate “CFR” SA Sucursala Re-
gional` de C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patrimoniu, cu sediul
în Bra[ov, str. Politehnicii nr.1, organizeaz` la sediul societ`]ii,
licita]ie public`, deschis`, cu strigare, în data de 27.03.2015
de la ora 10.00 pentru închirierea de loca]ii (spa]ii [i terenuri)
disponibile în vederea desf`[ur`rii de activit`]i comerciale,
prest`ri servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate pe
raza sta]iilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate în  subordinea
Sucursalei Regional` CF Bra[ov. Pentru detalii privind loca]ia
(amplasarea), suprafa]a, destina]ia (obiect de activitate), tar-
iful minim de pornire al licita]iei, taxele necesare a fi achi-
tate pentru participarea la licita]ie, v` pute]i adresa la sediul

Sucursalei Regionale CF Bra[ov– Divizia Patrimoniu (telefon:
0268/429107, 0268/410108) sau pute]i accesa site-ul
www.cfr.ro – CFR SA - Licita]ii interne – nivel regional - închiri-
eri. Documenta]iile necesare particip`rii la licita]ie (caiete
de sarcini [i anexe) se procur`, contra cost, de la sediul Sucur-
salei Regionale de C`i Ferate Bra[ov – Divizia Patrimoniu.
Documentele necesare admiterii particip`rii la licita]ie se vor
depune la sediul  Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov
– Divizia Patrimoniu, pân` la data de 23.03.2015.

Debitorul SC Sangria Com SRL -în faliment, prin lichidator ju-
diciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare:
1.Terenuri arabile situate în extravilanul comunei 1 Decem-
brie 1918, satul 1 Decembrie 1918, jude]ul Ilfov, formate din:
-Teren în suprafa]` de 1.190 mp, amplasat în tarlaua 3, parcela
6/17/45; Pre]ul de pornire al licita]iei este de 4.267,4 Euro ex-
clusiv TVA. Pre]ul Caietului de sarcini este de 1.500 lei exclu-
siv TVA. –Teren în suprafa]` de 1.260 mp amplasat în tarlaua
3/9, parcela 6/17/44. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
4.515,85 Euro exclusiv TVA. Pre]ul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe (carmangerie)
apar]inând SC Sangria Com SRL -în faliment, pre]ul de
pornire al licita]iei este reprezentat de valoarea de vânzare
for]at` din Raportul de evaluare, exclusiv TVA, diminuat` cu
50%, pentru fiecare bun în parte, iar lista cu aceste bunuri
poate fi vizualizat` pe site-ul www.dinu-urse.ro. Pre]ul Cai-
etului de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Participarea la
licita]ie este condi]ionat` de consemnarea în contul nr.
RO77PIRB4211727014001000, deschis la Piraeus Bank Roma-
nia, Sucursala Panduri, pân` la data [i ora stabilit` pentru
[edin]a de licita]ie, a garan]iei de 10% din pre]ul de pornire
al licita]iei, de achizi]ionarea pân` la aceea[i data a Caietelor
de sarcini pentru terenuri [i pentru mijloacele fixe. Prima
[edin]a de licita]ie a fost fixat` în data de 06.04.2015, ora
14.00, iar dac` acestea nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii vor fi în data de 20.04.2015,
04.05.2015, 18.05.2015 [i 02.06.2015, ora 14.00. Toate [edin]ele
de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pen-
tru rela]ii suplimentare suna]i la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.

SC FISE Electrica Serv SA - SISE Electrica Transilvania Nord, cu
sediul în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, tel. +40372.640.398,
fax: +40372.640.394, achizi]ioneaz` „Br`]`ri universale de
întindere -Sus]inere cablu torsadat Mt. 20Kv Bu-20Kv pentru
Stâlpi SC 15006; SC 15014; SE 8; [i SC 10005” în cantit`]ile [i

condi]iile prev`zute în Documenta]ia de atribuire. 2.Adresa
la care se poate solicita Documenta]ia de atribuire: SISE Tran-
silvania Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.398, Fax: +40372.640.394. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor economici contra
cost (100 lei, cu TVA inclus), în urma solicit`rii, în scris a aces-
teia. 3.Procedura aplicat`: Licita]ie deschis`. 4.Locul de livrare
a produselor: conform specifica]iilor din Documenta]ia de
atribuire. Natura [i cantitatea produselor ce se vor
achizi]iona: „Br`]`ri universale de întindere -sus]inere cablu
torsadat MT. 20KV BU-20KV pentru stâlpi SC 15006; SC 15014;
SE 8; [i SC 10005” în cantit`]ile  prev`zute în Documenta]ia
de atribuire. 5.Termenul de livrare al produselor: maxim 30
zile de la semnarea contractului de furnizare. 6.Data limit`
de primire a ofertelor: 20.03.2015, ora 12.00. Data deschiderii
ofertelor: 20.03.2015, ora 12.30. 7.Adresa la care se depun ofer-
tele: sediul SISE Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str. Taberei,
nr.20, secretariat general. 8.Limba de redactare a ofertelor:
limba român`. 9.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile
de la data deschiderii ofertelor. 10. Criteriul de atribuire a
contractului: „pre]ul cel mai sc`zut”.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam].
Cod operator de date cu caracter personal 20152. Nr. 10576 /
25 .02.2015. Dosar de executare nr. 19447 / 06.02.2008.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015,
luna februarie, ziua 25. În temeiul art. 162, alin. (2), din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în ziua de 17.03.2015, ora 10.30, în locali-
tatea Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 Bis, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri, proprietatea debitoru-
lui Popa Constantin Lauren]iu, cu domiciliul fiscal în loc. Pia-
tra Neam], bld. 9 Mai, nr. 28, jude]ul Neam]: Denumirea
bunului imobil, descriere sumar` (se vor indica drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul),
Pre]ul de evaluare = pre] pornire a licita]iei I: Construc]ie P +
2E (spa]iu comercial, în suprafa]` desf`[urat` de 618 mp)
plus terenul aferent, în suprafa]` de 371 mp, situate în loc.
Piatra Neam], bulevardul 9 Mai, nr. 28, jud. Neam], 1.838.467
lei. Total: 1.838.467 lei. Opera]iune neimpozabil` T.V.A. (deb-
itor persoan` fizic`). Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
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teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare, respectiv
data de 16.03.2015, ora 16.00, urm`toarele documente: -
oferta de cump`rare transmis` direct sau prin po[t` (nu se
admit cele transmise prin telefon, telex, telegraf, fax, e-mail
); - dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei, în lei, care se achit` la Trezore-
ria Piatra Neam] sau a constituirii garan]iei sub forma
scrisorii de garan]ie bancar`; - împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant, dac` este cazul; - pentru persoanele
juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; -
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; - pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice
str`ine, copie de pe pa[aport; - dovada emis` de creditorii
fiscali (certificat atestare fiscal` de la Prim`rie [i organul fis-
cal de domiciliu) c` nu au obliga]ii fiscale restante. Plata taxei
de participare la licita]ie, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei, se va face prin mandat po[tal sau prin vi-
rament în contul IBAN RO53TREZ4915067XXX014015, deschis
la Trezoreria Piatra Neam]. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 –
173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d), din Ordonan]a Gu-
vernului nr. 92/ 2003, republicat`, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul 0233/ 207602
interior 2007. Data afi[`rii: 26.02.2015.

Debitorul SC Quality Serv International SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asociatii SPRL,
scoate la vânzare: Mijloace fixe [i obiecte de inventar
apar]inând SC Quality Serv International SRL  -în faliment.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 50% din valoarea de vân-
zare for]at` stabilit` în Raportul de Evaluare exclusiv TVA,
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi
ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un telefon îin prealabil,
sau pot fi vizualizate pe site-ul www.dinu-urse.ro. Caietul de
sarcini este în valoare de 50 lei exclusiv TVA [i se va achita în
numerar la sediul lichidatorului judiciar Dinu, Urse [i
Asocia]ii SPRL din Bucure[ti, str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1. Participarea la licita]ie este condi]ionat` de
achizi]ionarea pân` la datele stabilite pentru [edin]ele de
licita]ie a Caietului de sarcini. Prima [edin]` de licita]ie pen-
tru activele ce apar]in societ`]ii debitoare a fost fixat` la data
de 12.03.2015, ora 13.00, iar dac` bunurile nu se adjudec` la
aceast` dat`, [edin]ele de licita]ii se vor relua în datele de:
19.03.2015, 26.03.2015, 02.04.2015, 09.04.2015, 16.04.2015,

23.04.2015, 30.04.2015, 07.05.2015 [i 14.05.2015, ora 13. Toate
[edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203, sec-
tor 1. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel.: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.

Debitorul SC Euro Club Hoteluri [i Restaurante SRL societate
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asociatii
SPRL, scoate la vânzare: 1.Spa]iu comercial în suprafa]` util`
de 241,55mp, situat la parterul blocului în Bucure[ti, Str.
Cercet`torilor nr. 9, sector 4. Pre]ul de pornire al licita]iei pen-
tru spa]iul comercial este de 215.387,30 euro inclusiv TVA.
Pre]ul Caietului de sarcini este de 2.500 lei, exclusiv TVA.
Prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` la data de 06.04.2015,
ora 15.00 iar dac` spa]iul comercial nu se adjudec` la aceast`
dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii au fost fixate în data de
20.04.2015, 04.05.2015, 18.05.2015, 02.06.2015, 16.06.2015,
30.06.2015, 14.07.2015, 28.07.2015 si 11.08.2015, ora 15.00 la
acela[i pre] de pornire. 2.Apartamentele nr. 34, 18, 2 [i 21,
aflate în blocul situat în Bucuresti, Str. Cercet`torilor nr. 9,
sector 4. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru apartamentul
nr. 34 (3 camere) este de 52.565 euro inclusiv TVA. Pre]ul Cai-
etului de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv TVA. Pre]ul de
pornire al licita]iei pentru apartamentul nr. 18 (3 camere)
este de 60.034 euro inclusiv TVA. Pre]ul Caietului de sarcini
este de 1.500 lei, exclusiv TVA. Pre]ul de pornire al licita]iei
pentru apartamentul nr. 2 (1 camer`) este de 36.457 euro in-
clusiv TVA. Pre]ul Caietului de sarcini este de 1.500 lei, exclu-
siv TVA. Pre]ul de pornire al licita]iei pentru apartamentul
nr. 21 (1 camer`) este de  38.290 euro inclusiv TVA. Pre]ul Cai-
etului de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv TVA. Prima [edin]`
de licita]ie a fost fixat` la data de 06.04.2015, ora 15.00 iar
dac` apartamentele nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarele [edin]e de licita]ii au fost fixate în data de
20.04.2015, 04.05.2015, 18.05.2015 [i 02.06.2015, ora 15.00 la
acela[i pre] de pornire. 3. 11 locuri de parcare supraterane [i
8 locuri de parcare la subsolul blocului situat în Bucure[ti,
Str. Cercet`torilor nr. 9, sector 4. Pre]ul de pornire al licita]iei
pentru locurile de parcare este cuprins între 2.772,75 euro [i
8.907 euro, inclusiv TVA, în func]ie de amplasare. Pre]ul Cai-
etului de sarcini/ loc de parcare este de 1.000 lei, exclusiv
TVA. Prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` la data de
06.04.2015, ora 15.00 iar dac` locurile de parcare nu se ad-
judec` la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii au
fost fixate în data de 20.04.2015, 04.05.2015, 18.05.2015,
02.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 14.07.2015, 28.07.2015 [i
11.08.2015, ora 15.00 la acela[i pre] de pornire. Participarea
la licita]ie este condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr.
RO86FNNB000102560484RO01 deschis la Credit Europe
Bank Romania, Sucursala Bucure[ti, cel târziu cu o zi înainte
de data [i ora stabilit` pentru [edin]a de licita]ie, a garan]iei
de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei; -achizi]ionarea cel

târziu cu o zi înainte de data [i ora stabilit` pentru [edin]a de
licita]ie a Caietului de sarcini. Toate [edin]ele de licita]ii se
vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti,
Str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru rela]ii supli-
mentare suna]i la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u.
Serviciul Fiscal Municipal One[ti. Biroul colectare [i executare
silit`. Nr. 101512/ 19.02.2015. Anun]. Serviciul Fiscal Municipal
One[ti scoate la vânzare prin licita]ie public` (al doilea ter-
men), conf. art. 162 alin. 4  din OG 92/2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat` cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, urm`torul bun imobil situat în mun. One[ti, str. B-
dul Oituz, bl. 11, proprietatea SC Grilmet SRL One[ti: - Autotur-
ism Daewo Cielo, serie motor KLATFI9YIS8591719, anul de
fabrica]ie 1995, Pre] de pornire: 2.727 lei (f`r` TVA). Vânzarea
va avea loc în data de 20.03.2015 ora 10.00 la sediul  Servi-
ciul Fiscal Municipal One[ti, strada Po[tei nr. 5. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` pân` la data de 19.03.2015 taxa de
participare reprezentând 10% din pre]ul de pornire al
licita]iei, oferta de cump`rare scris`, precum [i celelalte acte
prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG 92/2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat` cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la sediul
vânz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i ob]ine la sediul
Administra]iei Finan]elor Publice One[ti, telefon
0234/320671, interior 209.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal: 21105. Dosar de executare nr 3201491/ 2012.
Nr. 11353/03/19/ 26.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pen-
tru bunuri mobile / ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015,
luna februarie ziua 26. În temeiul art. 162 alin (2) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur`
Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, se face cunoscut c` în ziua de 17.03.2015, orele 11.00,
în localitatea Boto[ani, str. Piata Revolu]iei nr 5 se vor vinde
prin licita]ie urm`toarele bunuri imobile, proprietate a dlui
Butnariu Constantin, codebitor cu SC Univers Alice SRL, CF
3201491, cu sediul în ora[ Bucecea, jud Boto[ani: - Imobil,
anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 27,17
mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 27.867 lei (exclusiv TVA);
- Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de
33,98 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 36969 lei (exclu-
siv TVA); - Imobil, constând în cas`, compus` din trei
camere, dou` buc`t`rii [i hol, în suprafa]` construit` la sol

de 161, 40 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 226.918 lei
(exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]` con-
struit` la sol de 9,86 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de
980 lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în suprafa]`
construit` la sol de 268,84 mp, cu pre] de pornire a licita]iei
de 96709  lei (exclusiv TVA); - Anex` gospod`reasc` în
suprafa]` construit` la sol de 114, 75 mp, cu pre] de pornire
a licita]iei de 10694,0 lei (exclusiv TVA); - Anex`
gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 130,20 mp,
cu pre] de pornire a licita]iei de 12135,0 lei (exclusiv TVA); -
Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de 78,20
mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 7774 lei (exclusiv TVA);
- Anex` gospod`reasc` în suprafa]` construit` la sol de
23,46, cu pre] de pornire a licita]iei de 2332 lei (exclusiv TVA);
- Teren în suprafa]` total` de 2730 mp, respectiv cur]i con-
struc]ii, vie [i livad`, cu pre] de pornire a licita]iei de 32.152
lei, (exclusiv TVA). Bunurile imobile sunt situate în ora[
Bucecea, jud Boto[ani [i nu sunt grevate de sarcini. Invit`m
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua prece-
dent` termenului de vânzare: - oferta de cump`rare; - în
cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul
Comer]ului, pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; - pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; - dovada emis`
de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, ur-
mând a se prezenta la data stabilit` pentru vânzare [i la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului  înscris, cel
interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`tore-
asc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu  prevederile art. 172
[i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr 92/2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin 2 lit.
d) din Ordonan]a Guvernului nr 92/2003 privind Codul de
Procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de ex-
ecutare silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon 0231/607119 între orele
8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro
Portal ANAF. Plata se va face în contul nostru de disponibil
al AJFP Boto[ani, CF 3372874, cont.
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RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria munici-
pal` Boto[ani. Data afi[`rii 02.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Boto[ani. Num`r de înregistrare ca operator de date cu car-
acter personal: 21105. Dosar de executare nr 3201491/ 2012.
Nr. 11353/03/18 / 26.02.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015, luna februarie ziua 26. În temeiul
art. 162 alin (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c`
în ziua de 17.03.2015, orele 11.00, în localitatea Boto[ani, str.
Piata Revolutiei nr 5 se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri mobile, proprietate a SC Exploatare Piatr` [i Nisip SRL,
CF 27199488, codebitor cu SC Univers Alice SRL, CF 3201491,
cu sediul în ora[ Bucecea, jud Boto[ani: Denumire bun mobil,
descriere sumar`, Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA
(lei), Cota TVA: Înc`rc`tor frontal Stalowa Wola, Tip model
Turbodiesel, motorin`, an fabrica]ie 2007, liber de sarcini,
200.671 lei, 24% ; Înc`rc`tor frontal Stalowa WolaL, turbod-
iesel, motorin`, an fabrica]ie 2003, liber de sarcini, 104.052
lei, 24%. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i
în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la ter-
menul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în
ziua precedent` termenului de vânzare: oferta de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrul Comer]ului, pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând a se prezenta la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-

nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu  preveder-
ile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr 92/2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9 alin 2 lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr 92/2003
privind Codul de Procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la num`rul de telefon
0231/607119 între orele 8.00 – 16.30 [i pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF. Plata se va face în contul
nostru de disponibil al AJFP Boto[ani, CF 3372874, cont.
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezoreria munici-
pal` Boto[ani. Data afi[`rii 02.03.2015.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pub-
lice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam].
Serviciul Colectare [i Executare Silit` Persoane Juridice. Nr.
1266 din 02.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna martie ziua 02. În temeiul art. 162
alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 18, luna
martie, anul 2015, ora 10.00, la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Neam] cu sediul în localitatea
Piatra Neam], b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin licita]ie
public` urm`toarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor:
1. SC Kalas Wood SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra Neam],
str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, bl. G4, ap. 26, jud. Neam], cod
de identificare fiscal` 27420243, dosar de executare
27420243: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`, Buc.,
Pre]ul de pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Fier`str`u
FMP 101, 2, 2429 lei; Circular Wadkin, 1, 2992 lei; Motor 5,5
KW 3000 tura]ii, 1, 638 lei; Drujb` MS 361140 – Blade X5200,
1, 110 lei; Circular – nefunc]ional, 1, 1806 lei; Circular cu 2
capete – func]ional, 1, 6720 lei; Utilaj multilam` –
nefunc]ional, 1, 4234 lei; Ifron cu cup`, lam` – func]ional, 1,
11420 lei; Fier`str`u sabie Makita JR3050, 1, 309 lei; Polizor
840W – Makita 9558 HN – func]ional, 1, 141 lei; Pomp` elec-
tric` 12V metal Bosch PFS 55 – func]ional`, 1, 55 lei. Drepturile

reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul verbal
de sechestru nr. 40402 din 29.09.2014 emis de A.J.F.P. Neam].
2. SC Zecram  SRL,  cu domiciliul fiscal loc. Girov, jud. Neam],
cod de identificare fiscal` 15917070, dosar de executare GI -
135: Denumirea bunului mobil, descriere sumar`, Buc., Pre]ul
de pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Combin` agricol`
Class Dominator 118, nr. identificare – 09552637, an fabrica]ie
- 1996, motor – Diesel, ore func]ionare ~ 4500, putere - 19KW,
culoare – verde, stare general` - satisf`c`toare,1, 74322 lei.
Drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: Proce-
sul verbal de sechestru nr. 8916/ 11.10.2013 emis de AJFP
Neam]. 3. Grup Iris Com SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
Piatra Neam], str. Eliber`rii nr. 5, jude] Neam], cod de identi-
ficare fiscal` 6315512, dosar de executare nr. 6315512: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumar`, Buc., Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA* (lei): Autoturism Opel
Moravo An fabrica]ie 2003, motorin`, nr. km 305.000, stare
satisf`c`toare, 1, 15.153 lei; Autoturism Dacia Logan SD FSD
IK An fabrica]ie 2007, motorin`, nr. km 168.000, stare
satisf`c`toare, 1, 10.289 lei; Autoturism Dacia Logan SD
USOW An fabrica]ie 2008, motorin`, nr. km 96.600, stare
satisf`c`toare, 1, 15.331 lei; Remorc` Eduards PL2720/B an
2007, 1, 11.186 lei; Autoturism Skoda Octavia An fabrica]ie
2003, motorin`, nr. km 416.000, stare satisf`c`toare, 1, 12.741
lei; Autoturism Volkswagen Lupo An fabrica]ie 2002, mo-
torin`, nr. km 180.000, stare satisf`c`toare, 1, 7.854 lei; Ap.
sudur` Flicord, 1, 3.410 lei; Compresor trifazic, 1, 2.255 lei; In-
stala]ie vopsire, 1, 1.538 lei; Ma[in` de debavurat, 1, 5.967 lei;
Ma[in` de debitat bag., 1, 3.129 lei; Ma[in` de sudat col]uri,
1, 468 lei; Ma[in` de frezat, 1, 3.569 lei; Schel` hidraulic`, 1,
12.757 lei; Plac` compactoare Honda, 1, 3.588 lei. Drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile: Procesul verbal
de sechestru nr. 38615/ 23.09.2014 emis de AJFP Neam]. *)
Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de
legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii la licita]ie,

pân` în ziua lucr`toare precedent` termenului de vânzare
(17.03.2015, ora 16.00): - oferte de cump`rare; - în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei (plata se
va face în contul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Neam], nr. RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 de-
schis la Trezoreria Piatra Neam]); - împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant, (procur` special` autentic`); -
pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; - pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; - pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;-
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vân-
zare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu preveder-
ile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2)
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau
la telefon num`rul 0233207602, interior 4410 sau 4510 între
orele 8.30 – 14.00. Data afi[`rii 02.03.2015.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie de lupt`tor pentru victoria revolu]iei
române din decembrie 1989 seria LRM-B nr.01492 eliberat`  la
25.09.2010 pe numele Birsan Ioan. O declar nul`.

Declar nul` insigna cu nr. 177 Poli]ia Local` Sector 5.

Pierdut acte firma Tehnotur International: cod unic \nregis-
trare 27102371, atribut fiscal RO [i act constitutiv. Le declar
nule.
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