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OFERTE SERVICIU
SC Ghenia Farm SRL, angajăm fermier în 
producţia animală. Dorim seriozitate, responsabi-
litate, fără antecedente penale. 0735.179.940.

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recep-
ţioner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de 
sală, ospătar, cameristă. 0722.268.866.

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electri-
cian, muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.

Ansamblului Artistic Profesionist„Doina 
Gorjului” Târgu-Jiu, cu sediul în Târgu-Jiu, str. 
Traian nr.5, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de conducere  pe 
perioada nedeterminata de Sef atelier la Atelierul 
administrare resurse si salarizare din cadrul 
Ansamblului Artistic Profesionist„Doina 
Gorjului” Târgu-Jiu, Judeţul Gorj. Concursul se 
va desfăşura la sediul Ansamblului Artistic Profe-
sionist „Doina Gorjului” din Tg-Jiu şi va consta 
în următoarele probe: - proba scrisa în data de 5 
august 2015, ora 1030 ; - proba interviu în data de 
10 august 2015. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ următoarele condiţii: I. Condiţii 
generale prevăzute de art. 3 din Regulamen-
tul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale; II. Condiţii specifice: 1.să 
fie absolvent de studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă in domeniul stiintelor juridice sau 
economice. 2.să aibă o vechime în specialitatea 
studiilor prevăzute la pct.1 de minim 2 ani. 3.
cunoştinţe operare PC-nivel mediu (atestate prin 
documente emise de instituţii sau alte entităţi 
abilitate). Dosarele de concurs se depun la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist Doina Gorjului 
Tg Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea III-a, respectiv 20 iulie 2015 ora 
1600. Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului Tg Jiu, la secretariatul institutiei telefon 
0253/ 216179.

VÂNZĂRI DIVERSE
Tracii erau viteji, cunoşteau 
principalele constelaţii, au creat 
o civilizaţie superioară şi se 
credeau nemuritori. Vechimea 
lor de 4-5 mii ani, demonstrată 
prin vârsta tezaurelor şi al 
comorilor ceramicii cucute-
niene, este susţinută de rezul-
tatele recente ale cercetării 
ş t i in ţ i f i ce  i s tor i ce  d in 
România şi Europa. 0761.674.276.

VÂNZĂRI CASE-VILE
Casă/vilă 10km de Carrefour Militari, toate utili-
tăţile, drum asfaltat, împrejmuită. 74.900Euro, 
0761.182.116.

CITAȚII
Numiţii: Dumitru Marius Aurelian, domiciliat în 
Piteşti, str. Exerciţiu, Bl. P8, sc. A, ap. 14, 
Dumitru Radu Adelin, domiciliat în Piteşti, Calea 
Bascovului nr. 33 şi Ionescu Sidonius Constan-
tinus, domiciliat în Piteşti, str. Traian nr. 16, Bl. D, 
sc. A, ap. 5, sunt citaţi la Judecătoria Piteşti, în 
data de 07.07.2015, în Dosarul 14408/280/2011, în 
proces cu Gălbenuşă Vasile Gabriel.

DIVERSE
Dosar 13623/280/2014, Judecătoria Piteşti; 
Sentinţa civilă 3543/22.04.2015: «Admite acţi-
unea. Desface prin divorţ căsătoria dintre părţi, 
din culpa pârâtului. Dispune ca reclamanta să 
revină la numele “Cristache”. Cu apel în 30 de 
zile de la comunicare.»

VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform incheierii din data de 
26.06.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în 
dosarul 4069/105/2015, anunţă deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei SC Pro T & T 
Interprest SRL Ploieşti, str. Gheorghe Doja, nr. 
28-30, camera nr. 1, et. 5, ap. 12, jud. Prahova, 
CUI 22009663, J29/1624/2007. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 10.08.2015. Termenul limită pentru 

verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 19.08.2015. Termenul pentru definitivarea 
tabelului creanţelor este 14.09.2015. Prima 
adunare a creditorilor la data de 24.08.2015, ora 
13/30 la sediul lichidatorului judiciar.

Judecătoria Câmpulung, Dosar nr. 693/205/2015, 
Ordonanţa nr. 1223/09.06.2015: “Admite cerere de 
emiterea ordonanţei de plată, formulată de credi-
toarea Stefirar Prod SRL cu sediul în Com. Bradu, 
sat Geamăna, str Tăbăcăriei nr 18, Jud. Argeş, 
înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Argeş sub nr. J03/436/2001, CUI 
14120422, reprezentată prin administratori Balaş 
Viorel şi Balaş Carmen Anne, în contradictoriu cu 
debitoarea Ecotrans Beton AG SRL, cu ultimul 
sediu cunoscut în Câmpulung, Zona Nord, str 
Mărăşti nr 1, Jud Argeş, înregistrată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş sub nr, 
J03/503/2009, CUI 25433816, şi în consecinţă: 
Obligă pe debitoarea Ecotrans Beton AG SRL ca 
în termen de 30 de zile de la comunicarea 
prezentei hotărâri să plătească creditoarei Stefirar 
Prod SRL suma de 1190,40 (TVA inclus) lei repre-
zentând c/v factură fiscală nr 0001931/23.06.2014 
şi dobânda legală calculată de la data scadenţei 
obligaţiei de plată – 23.07.2014 şi până la data 
plăţii efective a debitului. Obligă pe debitoare la 
plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1158 lei 
către creditoare. Executorie conform art 1024 
Cpc. Cu drept de cerere în anulare pentru debi-
toare în termen de 10 zile de la comunicare 
cererea se depune la Judecătoria Câmpulung. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.06.2015.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite 
decizia nr.963/20.05.2015. Având în vedere urmă-
toarele: prevederile art.2 alin. (1) lit.a) şi d), art.3 
alin.(1) lit.a), art.6 alin.(1) şi (3) şi art.14 din OUG 
nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi func-
ţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
cu modificările şi completările ulterioare, prevede-
rile Legii nr.151/2014 privind clarificarea statu-
tului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează 
pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobi-
liare necotate, hotărârea AGEA societăţii Sticloval 
SA Vălenii de Munte prin care s-a aprobat că 
această “să efectueze demersurile legale necesare 
în vederea admiterii la tranzacţionare… în cadrul 
sistemului alternativ de tranzacţionare… al Bursei 
de Valori Bucureşti”, publicată în Monitorul 
O f i c i a l  a l  R o m â n i e i ,  p a r t e a  a  I V- a , 
nr.783/12.02.2015, prevederile art.4 din Regula-
mentul ASF nr.17/2014 privind statutul juridic al 
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa 
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare neco-
tate, prevederile Deciziei nr.298/23.04.2015 a 
Bursei de Valori Bucureşti SA privind acordul de 
principiu cu privire la tranzacţionarea acţiunilor 
emise de societatea Sticloval SA Vălenii de Munte 
în cadrul sistemului alternativ administrat, solici-
tarea formulată de societatea Sticloval SA Vălenii 
de Munte de emitere a Deciziei ASF de admitere 
la tranzacţionare pe sistemul alternativ de 
tranzacţionare administrat de Bursă de Valori 
Bucureşti SA, în baza analizei direcţiei de specia-
litate şi a hotărârii adoptate în şedinţa din dată de 
20.05.2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act indi-
vidual DECIZIE Art.1 Se admit la tranzacţionare 
pe sistemul alternativ de tranzacţionare adminis-
trat de Bursă de Valori Bucureşti SA, acţiunile 
emise de societatea Sticloval SA Vălenii de Munte 
(CUI 1336115). Art.2 Societatea Sticloval SA 
Vălenii de Munte şi Bursă de Valori Bucureşti SA 
au obligaţia să întreprindă demersurile necesare în 
vederea punerii în aplicare a prevederilor 
prezenţei Decizii, ale Legii nr.151/2014 şi ale 
Regulamentului ASF nr.17/2014. Art.3 Prezenţa 
Decizie se comunica societăţii Sticloval SA Vălenii 
de Munte, Bursei de Valori Bucureşti SĂ şi se 

publică pe pagină de web şi în Buletinul electronic 
al ASF.

SOMAȚII
Somaţie - Data emiterii: 01.07.2015. Judecătoria 
Zimnicea, judeţ Teleorman, prin încheierea de 
şedinţă din data de 30.06.2015, pronunţată în 
dosarul nr. 541/339/2015, a dispus emiterea soma-
ţiei privind pe reclamantul Benu Constantin,  
domiciliat în comuna Conţeşti, judeţul Teleorman, 
în contradictoriu cu UAT Comuna Conţeşti, prin 
primar, care invocă dobândirea proprietăţii prin 
uzucapiune, că posedă de mai  mult de 30 de ani 
(de la data de 15.04.1961) imobilul situat în intra-
vilanul comunei Conţeşti - teren în suprafaţă de 
288 mp, din măsurători (parte din suprafaţa 
totală de 1267 mp, rezultat din măsurători, 
aferent casei de locuit situat în intravilanul 
comunei Conţeşti, jud. Teleorman, avînd ca 
vecini: N - Popa Ştefan,  (din acte Popa C-tin), la 
E - DJ 506, la S -  DS şi Petcu Ionel (din acte DS), 
la V - Rabaj Gh. Ion (din acte Raboj Gheorghe). 
Toţi cei interesaţi să facă opoziţie, se vor adresa 
instanţei în scris, cu precizarea că, în caz contrar, 
în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocarea Adunării Generale Extraordinare A 
Actionarilor Faberrom S.A. Consiliul de Adminis-
tratie al SC Faberrom S.A. cu sediul în Bucuresti, 
Bd. Iuliu Maniu, Nr. 7, Sector 6, CUI 455053, Nr. 
înregistrare în Registrul Comertului J40/620/1991, 
în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societă-
tilor, republicată. Convoacă Adunarea Generală  
Extraordinara a Actionarilor în ziua de 
05.08.2015, ora 15, la sediul social al Societătii din 
Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, având urmă-
toarea ordine de zi: 1) Analiza si aprobarea Rapor-
tului auditorului financiar pentru exercitiul 
financiar 01.01.2014 – 31.12.2014; 2) Discutarea si 
aprobarea descărcării de gestiune a administrato-
rilor Societătii pentru activitatea desfăsurată în 
exercitiul financiar 2014; 3) Modificarea actului 
constitutiv al Societătii, respectiv a art. 18, după 
cum urmează: i) La alin. 1 - restrângerea numă-
rului membrilor Consiliului de Administratie de la 
7 la 5 si renuntarea la conditia ca administratorul 
să fie si actonar. De asemenea se va elimina si 
mentiunea că Directorul General este de drept si 
Presedintele Consiliului de Administratie. ii) 
După alin. 2 – introducerea unui nou alineat prin 
care să se stipuleze expres că nu este necesar ca 
administratorul să fie ales dintre actionari. iii) 
Alin. 3 – eliminare prin renuntare la conditia ca 
administratorii să depună o garantie de 10 actiuni. 
iv) Alin. 6 - modificarea în sensul că Presedintele 
Consiliului de Administratie este ales de 
Adunarea Generală a Actionarilor si dobândeste 
de drept si calitatea de Director General; adău-
garea mentiunii că Presedintele Consiliului de 
Administratie numeste si un Vicepresedinte care 
dobândeste de drept functia de Director General 
Adjunct. Ca urmare a modificărilor prevederilor 
art. 18 din Actul Constitutiv mentionate mai sus, 
si în conformitate cu Hotărârea AGOA Faberrom 
SA nr. 1 din data de 04.05.2015, primele 6 alineate 

din art. 18 vor avea următorul continut, restul 
articolului rămânând nemodificat: „Societatea pe 
actiuni este administrată de un Consiliu de Admi-
nistratie, compus din 5 membri, alesi de Adunarea 
Generală a Actionarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu 
posibilitatea de realegere. Membrii Consiliului de 
Administratie nu trebuie alesi exclusiv dintre 
actionarii societătii. Consiliul de Administratie are 
următoarea componentă: Nr. crt. / Numele si 
prenumele, cetătenia / Functia / Locul si data 
nasterii, CNP, Serie si nr. C.I. / Adresa. 1. / 
Schoppmeyer Daniela, Română / Presedinte 
Consiliul de Administratie Director General / 
Bucuresit/ 24.05.1980, 2800524450018, DP/ 
142263 / Bucuresti, Bd. General Vasile Milea, nr. 9, 
bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 6. 2. / Schoppmeyer 
Christian Germană / Membru / Paderborn, 
Germania/ 01.06.1977, C4W3F8HV2 / Bucuresti, 
Bd. General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et. 2, 
ap. 9, sector 6. 3. / Popa Oana, Română / Membru 
/ Bucuresti/ 12.12.1975, RR/ 573989 / Bucuresti, 
str. Azurului, nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, 
sector 6. 4. / Popa Constantin, Română / Membru 
/ Bucuresti/ 03.03.1972, RD/ 561979 / Bucuresti, 
str. Azurului, nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, 
sector 6. 5. / Cernea Mihail Valentin, Română / 
Membru / Bucuresti/ 04.03.1987, RX/ 288842 / 
Bucuresti, str. Agnita, nr. 51, Sector 6. Când se 
creează un loc vacant în Consiliul de Adminis-
tratie, Adunarea Generală a Actionarilor alege un 
nou administrator, pentru completarea acestui loc. 
Durata mandatului celui nou ales va fi egală cu 
perioada care a mai rămas până la expirarea 
mandatului predecesorului său. Presedintele 
Consiliului de Administratie este ales de 
Adunarea Generală a Actionarilor si dobândeste 
de drept si calitatea de Director General al Socie-
tătii, acesta putând alege si un Vicepresedinte, 
care dobândeste de drept si functia de Director 
General Adjunct.” 4) Împuternicirea d-nei 
Daniela Schoppmeyer, Presedinte al Consiliului 
de Administratie, să semneze hotărârea Adunării 
Generale a Actionarilor si Actul Constitutiv actu-
alizat, precum si mandatarea d-nei av. Jelea Silvia 
Maria să efectueze formalitătile de înregistrare a 
hotărârii Adunării la Registrul Comertului si a 
actului constitutiv actualizat, precum si orice alte 
formalităti necesare pentru aplicarea acestora. În 
cazul în care la data de 05.08.2015 ora 15  nu se 
întrunesc conditiile de cvorum necesare, se fixează 
în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a 
doua Adunare Generală a Actionarilor Societătii 
pentru data de 06.08. 2015, ora 10, în acelasi loc si 
cu aceeasi ordine de zi. Presedintele Consiliului de 
Administratie Schoppmeyer Daniela.

Convocare: Consiliul de Administraţie al Socie-
tăţii de Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A., 
cu sediul social în Bucureşti, Str. Opanez nr. 3A, 
sector 2,  înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumită în conti-
nuare “Societatea”), În temeiul Legii privind 
societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare („Legea nr.31/1990), 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare („Legea nr. 
297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţiona-
rilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250048. Nr. 38270/03.07.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară marca 
Mercedes Benz, an fabricație 2002 - 
Prețul de pornire al licitației este de 
13686 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de 
Munte, în data de 29.07.2015, ora 
14.00. Anunțul nr. 38270/03.07.2015 
poate fi consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoană 
de contact: Samoilă Cezar.  D a t a 
afișării: 06.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 

Națională de Administrare Fiscală. 

D i recț ia  Genera lă  Reg iona lă  a 

F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Văleni. Dosar de executare 

nr. 250031. Nr. 38269/03.07.2015. 

S.F.O. Văleni anunță organizarea 

licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri mobile: - Autoutilitară marca 

Mercedes Benz, an fabricație 2003 - 

Prețul de pornire al licitației este de 

14688 lei, exclusiv TVA, la sediul din 

strada Popa Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de 

Munte, în data de 29.07.2015, ora 

10.00. Anunțul nr. 38269/03.07.2015 

poate fi consultat la sediul organului 

fiscal, la primărie și pe site ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare 

privind condițiile de participare și actele 

necesare la depunerea ofertelor puteți 

apela numărul 0244.283006, persoană 

de contact: Samoilă Cezar. Data 

afișării: 06.07.2015.

M F P  -  A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Câmpulung. Anunță anularea licitației 
publice din data de 07/07/2015 prin 
care se propunea valor ificarea 
bunurilor care apartin SC Dice Farmec 
Lux SRL - Lerești deoarece s-a deschis 
procedura simplificată de insolvență - 
faliment în data 16-06-2015, prin 
adresa nr. 201/1259/2015. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul 
Fiscal Câmpulung, tel. 0248.510098.
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cu modificările şi completările ulterioare şi al 
Actului Constitutiv al Societăţii, Convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii (A.G.E.A.) pentru data de 06.08.2015 ora 
9,00 la Punctul de lucru al Societăţii din Oraşul 
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tunari nr.2/II, 
Clădirea ‘’North Center”, et.6. Dreptul a participa 
şi vota în cadrul A.G.E.A, aparţine tuturor acţiona-
rilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii 
ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la 
sfârşitul zilei de 27.07.2015 considerată data de 
referinţă pentru această adunare („Data de Refe-
rinţa”). În cazul în care la data menţionată mai sus 
nu se întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în 
temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua 
A.G.E.A. a Societăţii pentru data de 07.08.2015 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi 
Data de Referinţă. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinară a Acţionarilor este următoarea: 
1. Aprobarea prelungirii plafonului de emitere 
S.G.B/S.C.G.B, acordat în cadrul contractului de 
credit nr. 53/27.05.2013, modificat prin actele adiţi-
onale subsecvente, încheiat cu B.R.D. -Grupe 
Societe Generale S.A;  2. Aprobarea împuternicirii 
dlui Icleanu Virgil,  domiciliat în Mun. Bucureşti, 
Bld. Banu Manta, nr.16, bl.27, sc.C, et.6, ap.139, 
sector 1, identificat cu CI seria RD, nr.536683, şi a 
dnei. Dumitru Camelia domiciliată în Bucureşti, 
bld. Iuliu Maniu, nr.59, bl. 10A, sc.7, et.4, ap.313, 
sector 6, indentificată cu CI seria RT nr. 401061, cu 
posibilitatea de substituire, să ne reprezinte în faţa 
B.R.D. -Grupe Societe Generale S.A.  ca pentru, în 
numele şi pe seama Societăţii să întreprindă oricare 
din următoarele: -să negocieze, semneze, perfec-
teze, elibereze şi întocmească Actul Adiţional la 
Contractul  de Credit, Actele Adiţionale la 
Contractele de Garanţie (în forma autentică, unde 
este cazul), precum şi toate actele, confirmarile şi 
documentele în legătură cu acestea, precum şi orice 
altă modificare ale acestora, inclusiv prelungirea 
perioadei de valabilitate a angajamentelor, în 
vederea îndeplinirii rezoluţiilor adoptate în 
prezenta hotărâre şi -în general să îndeplinească 
toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile în 
scopul tranzacţiei avute în vedere de documentele 
menţionate în rezoluţiile de mai sus. Persoanele 
împuternicite au dreptul de a delega către alte 
persoane, atribuţiile mandatate prin prezenta hotă-
râre. 4. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 
26.08.2015, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr. 
297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta 
Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor. 5. 
Desemnarea persoanei împuternicite  pentru a  
semna hotărârile prezentei Adunări Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, precum şi pentru a 
efectua toate formalităţile legale pentru înregis-
trarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi 
publicarea acestora. La Adunarea Generală a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi  pot 
exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Refe-
rinţă (27.07.2015), conform prevederilor legale şi 
ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezen-
tanţii legali) sau prin reprezentant (pe baza de 
Procura specială), cu restricţiile legale, sau înainte 
de  Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, prin corespondenţă (pe baza de Buletin de vot 
prin corespondenţă). Accesul şi/ sau votul prin 
corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să parti-
cipe la Adunarea Generală Extraordinară este 
permis prin simpla probă a identităţii acestora 
făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu 
actul de identitate (buletin de identitate/ carte de 
identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, 

paşaport/ legitimaţie de şedere pentru cetăţenii 
străini) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de 
identitate al reprezentantului legal (buletin de 
identitate/ carte de identitate pentru cetăţenii 
români sau, după caz, paşaport/ legitimaţie de 
şedere pentru cetăţenii străini). Calitatea de repre-
zentant legal al persoanei juridice se constată în 
baza Listei Acţionarilor de la Data de Referinţă 
primită de la Depozitarul Central S.A., sau dacă 
acţionarul nu a informat în timp util Depozitarul 
Central S.A. în legatură cu reprezentantul legal sau 
această informare nu este menţionată în respectiva 
listă a Acţionarilor Societăţii, aceasta se dovedeşte 
cu un certificat constatator eliberat de registrul 
comerţului sau orice alt document emis de către o 
autoritate competentă din statul în care acţionarul 
este înmatriculat legal, care atestă calitatea de 
reprezentant legal, prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul. În acest ultim caz, docu-
mentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel 
mult 3 luni înainte de data publicării convocato-
rului Adunării Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. Reprezentanţii persoanelor fizice vor fi 
identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de 
identitate/ carte de identitate pentru cetăţenii 
români sau, după caz, paşaport/ legitimaţie de 
şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Procura 
specială semnată de către acţionarul persoană 
fizică. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice 
îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate 
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru 
cetăţenii români sau, după caz, paşaport/ legiti-
maţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de 
Procura specială semnată de reprezentantul legal al 
persoanei juridice respective. Reprezentanţii acţio-
narilor persoane juridice vor prezenta şi un docu-
ment oficial care atestă calitatea de reprezentant 
legal al semnatarului procurii speciale, în condiţiile 
menţionate mai sus pentru „calitatea de reprezen-
tant legal al persoanei juridice”. Documentele 
prezentate într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile 
pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea 
realizată de un traducator autorizat, în limba 
română sau în limba engleză. Începând cu data 
publicării pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 08.00-16.00, de la punctul de 
lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, 
str. Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea “North 
Center”, et.6, prin fax sau poştă, Formularele de 
Procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor 
în Adunările Generale ale Acţionarilor, care vor fi 
actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau 
rezoluţii pe ordinea de zi; Formularele de Buletin 
de vot prin corespondenţă pentru participarea 
Acţionarilor la Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, care vor fi actualizare dacă se vor 
adăuga noi puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi, 
proiectele de hotărâri, documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele/  aspectele 
incluse pe ordinea de zi. După completarea şi 
semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în Adunarea Generală Extrordinară a 
Acţionarilor, care vor fi puse la dispoziţie de Socie-
tate, un exemplar original al Procurii speciale/ 
copie certificată pentru conformitate cu originalul 
de către reprezentantul acţionarului a Procurii 
Speciale se va depune/ expedia în plic închis la 
punctul de lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, 
Judeţul Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea 
“North Center”, etaj 6, sau se va transmite prin 
e-mail cu semnătura electronică extinsă, încor-
porat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnă-
tura electronică, la adresa office@sctb.ro, astfel 
încât acesta să fie înregistrat ca primit la registra-
tura Societăţii până la data de 04.08.2015 ora 9,00, 

menţionând pe plic/ la subiect în clar şi cu majus-
cule „Pentru Adunarea Generală Extrordinară a 
Acţionarilor din data de 06/07.08.2015”. După 
completarea şi semnarea Buletinelor de vot prin 
corespondenţă, pe formularele puse la dispoziţie de 
către Societate, un exemplar original al buletinului 
de vot prin corespondenţă se va depune/ expedia în 
plic închis sau se va transmite prin e-mail cu 
semnătura electronică extinsă, încorporat, conform 
Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa office@sctb.ro, astfel încât acesta să fie 
înregistrat ca primit la registratura Societăţii până 
la data de 04.08.2015 ora 9.00, menţionând pe plic/ 
la subiect în clar şi cu majuscule „Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 
06/07.08.2015”. Acţionarii vor ataşa Procurii 
speciale/ Buletinului de vot prin corespondenţă şi 
copia certificată a actului de identitate al acţiona-
rului persoană fizică (BI/CI/ Paşaport/ Legitimatie 
de şedere). În cazul persoanelor juridice se va ataşa 
un document oficial care atestă calitatea de repre-
zentând legal al semnatarului Procurii speciale /
Buletinului de vot prin corespondenţă în condiţiile 
menţionate mai sus pentru „calitatea de reprezen-
tant legal al persoanei juridice”. Instituţiile de 
credit care prestează servicii de custodie pentru 
acţionarii Societăţii pot semna şi transmite Procu-
rile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenţă 
în numele clienţilor acestora, în baza drepturilor 
conferite acestora prin contractele de custodie şi a 
instrucţiunilor punctuale de vot primite de la clienţi 
pentru acesta Adunare Generală a Acţionarilor. -În 
acest caz, Procurile speciale/ Buletinele de vot prin 
corespondenţă vor fi însoţite de o declaraţie pe 
proprie răspundere dată de instituţia de credit care 
a primit împuternicirea de reprezentare prin 
Procura specială, din care să reiasă că: instituţia de 
credit prestează servicii de custodie pentru respec-
tivul acţionar; -instrucţiunile din Procura specială/ 
opţiunile de vot prin Buletinul de vot prin cores-
pondenţă sunt identice cu instrucţiunile/ opţiunile 
de vot din cadrul mesajului SWIFT primit de 
instituţia de credit pentru a vota în numele respec-
tivului acţionar; -procura specială/ Buletinul de vot 
prin corespondenţă este semnată de către acţionar. 
Procurile speciale/ Buletinele de vot prin corespon-
denţă şi declaraţia pe proprie răspundere dată de 
instituţia de credit care a primit împuternicirea de 
reprezentare prin Procura specială, trebuie depuse 
la sediul Societăţii în original, semnate şi, după caz, 
ştampilate, fără îndeplinirea altor formalităţi în 
legătură cu forma acestor documente, în termenele 
menţionate mai sus. Procurile speciale/ Buletinele 
de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate 
la registratura societăţii până la momentele menţi-
onate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului de prezenta şi de vot în 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 
Procurile speciale/ Buletinele de vot prin corespn-
denţă trebuie să aibă formatul disponibilizat de 
Societate şi să conţină instrucţiuni speciale de vot 
pentru fiecare punct pe ordinea de zi (adică vot 
„pentru”, vot  „împotriva ”, sau „abţinere”). Acţio-
narii reprezentând individual sau împreună mai 
mult de 5% din capitalul social al Societăţii au 
dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi puncte 
pe ordinea de zi şi să facă propuneri de hotărâre 
pentru punctele incluse sau astfel introduse pe 
ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. Solicitările vor fi trans-
mise în scris, la sediul social din Bucureşti, str. 
Opanez nr.3A, sector 2 sau la  punctul de lucru al 
societăţii din  Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. 
Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, 
cu menţiunea „Pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a acţionarilor din data de 06/07.08.2015”. 
Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoţit de o 
justificare sau un proiect de hotărâre propus spre 
aprobarea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor. De asemenea, orice acţionar interesat 
are dreptul de a adresa Consiliului de Adminis-
traţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea 
de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publi-
cării convocării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. Întrebările vor fi transmise în scris şi 
vor fi depuse/ expediate în plic închis, menţionând 
pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor din data de 06/07.08.2015”. 
Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia societăţii 
de a răspunde vor fi condiţionate de protejarea 
confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale 
Societăţii. Răspunsurile vor fi disponibile la 
Punctul de lucru al Societăţii începând cu data  
27.07.2015, în condiţiile legii. Pentru exerciţiul 
drepturilor mai sus menţionate, acţionarii vor 
transmite Societăţii şi copia certificată a actului de 
identitate al acţionarului persoana fizică (BI/CI/ 
Paşaport/ Legitimaţie de şedere). În cazul persoa-
nelor juridice, se va prezenta şi un document oficial 
emis de o autoritate competentă privind identitatea 
reprezentantului legal al acţionarului persoana 
juridică, în condiţiile menţionate mai sus pentru 
„calitatea de reprezentant al persoanei juridice”. 
Dacă este cazul, Formularele de Procuri speciale/ 
Buletinele de vot prin corespondenţă actualizate 
pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 08.00-16.30, de la punctul de lucru al 
societăţii din Oraşul Voluntari, Judeţul Ilfov, str. 
Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea “ North Center”, 
et.6, începând cu data de 27.07.2015, ora 8:00. La 
data convocării, capitalul social al Societăţii este de 
19.627.217,50 lei şi este format din 7.850.887 
acţiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21, luna 07, 
anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vinde prin 
licitație publică: - Spațiu comercial situat în Alexandria, str. București, bl. 704 DE, 
parter, jud. Teleorman, proprietate ale debitorului S.C. Tes Com S.R.L. cu domiciliul 
fiscal în localitatea Alexandria, str. Av. Al. Colfescu, nr. 66, județul Teleorman, C.U.I. 
6690813, preț de pornire a licitației (a I-a) 510.900 lei valoare totală (exclusiv TVA 
*). *) cota de TVA pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% neimpozabil în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. - Creditori: A.J.F.P. Teleorman. 
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 de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației achitată în contul IBAN 
RO48TREZ6065067XXX006878, CF 4568128 deschis la Trezoreria Mun. Alexandria; 
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de 
pe actul de identitate; - dovada emisă de organele fiscale că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, 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 0247.421168, int. 352.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. S.F.O. 
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea unui imobil - apartament 
situat în Bușteni, str. Fântânii nr. 42, lot 2, corp B, ap. 1, parter, jud. Prahova, 
compus din 2 camere, chicinetă, baie, debara, cameră de depozitare, vestibul, total 
suprafață utilă de 60,07 mp, având număr cadastral 22417-C1-U1, la sediul din oraș 
Bușteni, str. Nestor Ureche nr. 3, în data de 17.07.2015, ora 11.00. Imobilul este 
proprietatea minorei Sulea Alexia-Maria, reprezentată prin curator desemnat Vasiu 
Mariana. Prețul de pornire al licitației (a II-a) este de 223.814 lei, exclusiv TVA. 
Pentru bunul respectiv s-a constituit ipotecă legală în favoarea A.J.F.P. Prahova - 
S.F.O. Bușteni, pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului Birou Individual 
Notarial Vasiu Mariana, cu domiciliul fiscal în localitatea Azuga, str. Victoriei nr. 48, 
bl. ANL, parter, jud. Prahova și nu este grevat de alte sarcini. Anunțul nr. 
25419/03.07.2015 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site-
ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condiții de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155, persoană 
de contact: Aldea Cristin.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Anunț privind 
valorificarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație 
publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos 
pentru societățile și bunurile următoare: 1. Societatea pentru Productie Feeria 
Urziceni – 17 Iulie 2015 ora 11.00: - Autoturism Honda RE 6 1, vehicul cu utilizare 
multiplă, an fabricație 2008, culoare gri, 250965 km parcurși – preț pornire licitație 
31900 lei; - Autoutilitară Renault FDCUL6 Master, an fabricație 2006, culoare alb, 
341679 km parcurși – preț pornire licitație 15900 lei; - Autoutilitară Renault 
HDCVK5 CBB503 BA suprastructura închisă, an fabricație 2005, culoare alb, 502398 
km parcurși – preț pornire licitație 23500 lei. 2. SC Dabo Gold Agroturism SRL 
Ciocârlia – 20 Iulie 2015, ora 11.00: - Autoturim M1, AC break, Subaru, 
SGS/SG5/Forester, an fabricație 2007, benzină, 202433 km parcurși – preț pornire 
licitație 28200 lei; - Autoutilitară N1, BB furgon, Ford, Fady/FXFAC/Tranzit, an 
fabricație 2004, motorină, 218096 km parcurși – preț pornire licitație 19200 lei; - 
Generator HS 6500 SS-AVR ATS - preț pornire licitație 7300 lei; - Stație epurare 
<Aqua Clean> CAP 1/4 LE Q = 0.6 mc/zi - preț pornire licitație 4400 lei. 3. SC Valmi 
Dac SRL Fierbinți Târg – 21 Iulie 2015, ora 11.00: - Autoutilitară BC Autotractor 
Iveco 440E42T// Eurotech, an fabricație 1999, culoare alb, motorină, 550000 km 
parcurși – preț pornire licitație 22400 lei. Prețurile nu includ TVA. Pentru participarea 
la licitație ofertanții au obligația să depună în plic închis, cu cel puțin o zi înainte de 
licitație, următoarele documente: - oferta de cumpărare; - dovada depunerii taxei 
de participare la licitație – 10% din prețul de pornire al licitației; - împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - 
pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; - licitatorii persoane fizice 
sau juridice au obligația să prezinte dovada emisă de creditorii bugetari că nu au 
obligații fiscale restante. Persoanele care iau parte la licitație se pot prezenta și prin 
mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială legalizată. Taxa 
de participare se plătește în lei de către fiecare ofertant la unitatea de trezorerie și 
contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925 
și se consemnează la dispoziția organului de executare în contul indicat de acesta. 
Relații suplimentare la sediul Serviciului Fiscal Municipal Urziceni, str. Revoluției nr. 
11A sau la telefon 0243.254329, 0243.254330.

valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune dând 
dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţiona-
rilor. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
punctul de lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, 
Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea 
“North Center”, sau la nr. de telefon 021/210.60.25, 
int.128, între orele 08:00–16:30. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie
Icleanu Virgil.

LICITAȚII
Primăria comunei Grintieş, judeţul Neamţ, 
telefon 0233265172, fax 0233265172, email 
primaria@comunagrinties.ro anunţă negociere 
directă pentru lotul 3 (40,68 ha) şi lotul 6 (39,99 
ha) - Păşunile comunele ale comunei Grintieş 
aparţinând domeniului public; Documentaţia de 
atribuire se va procura de la sediul primăriei 
comunei Grintieş, judeţul Neamţ, direct sau elec-
tronic, în urmă unei solicitări scrise, cu plata 
sumei de 75 lei; Ofertele se depun într-un singur 
exemplar; Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor, 16/07/2015, Orele 12.00; Data limită de 
depunere a ofertelor: 17/07/2015, Orele 10.00 la 
sediul U.A.T. Grintieş, judeţul Neamţ. Data şi 
locul la care este programată începerea procedurii 
de negociere directă: 17/07/2015, Orele 10.15. 
Datele instanţei competenţe în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Neamţ, b-dul Republicii nr. 
16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel. 0233212294, 
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro.

SC Ecologic Prest SRL, societate în faliment, prin 
lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licitaţie, teren în 
suprafaţă de 1.532 mp situat în intravilanul 
Comunei Corneşti, Sat Postarnacu, tarlaua 4, 
parcela Cc-34, Judeţul Dâmboviţa la preţul de 
13.500 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se va ţine în data 
de 09.07.2015 ora 14:00, la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, iar în cazul în care bunurile nu vor fi adjudi-
cate, licitaţia se va ţine în data de 13.07.2015, 
16.07.2015, 20.07.2015, 23.07.2015, 13.07.2015, 
17.07.2015, 20.07.2015, 24.07.2015, 27.07.2015, la 
aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare 
şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la 
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
 
SC Dumob Design SRL, societate în faliment, 
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin lici-
taţie, autoutilitară marca Dacia 1305, an fabri-
caţie 2002, nefuncţională, descompletată, la preţ 

de material recuperabil, respectiv 640 lei (preţ 
fără TVA). Licitaţia se va ţine în data de 
09.07.2015 ora 14:30, la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, iar în cazul în care bunul nu va fi adju-
dicat, licitaţia se va ţine în data de 15.06.2015, 
13.07.2015, 16.07.2015, 20.07.2015, 23.07.2015, 
13.07.2015, 17.07.2015, 20.07.2015, 24.07.2015, 
27.07.2015, la aceeaşi ora şi aceeaşi adresă. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare 
se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. 
Te l e f o n / f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro. 

SC Control Trading SRL, societate în insolvenţă, 
prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vânzare următoa-
rele bunuri mobile: Autoturism Mercedes Benz 
PH-01-AAZ, an fabricaţie 2006, 228.000 km - 
51.075 lei;  Autoturism Renault Megane 
PH-31-CTR, an fabricaţie 2003, 96.000 km - 4.350 
lei; Autoutilitară Fiat Ducato PH-35-CTR, an 
fabricaţie 2006, 255.000 km - 15.000 lei; Autoutili-
tară Ford Transit PH-09-CTR, an fabricaţie 2004, 
290.000 km - 17.325 lei; Autoutilitară Iveco Euro-
cargo PH-16-CTR, an fabricaţie 2007, km - 72.450 
lei; Autoutilitară Mercedes Benz PH-39-CTR, an 
fabricaţie 2008, 222.000 km - 31.725 lei. Preţul 
bunurilor sunt cu TVA inclus. Licitaţiile se vor 
organiza în dată de 09.07.2015 ora 13:30, iar în 
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, 
această este reprogramată pentru data de 
13.07.2015, 16.07.2015, 20.07.2015, 23.07.2015, la 
aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de prezen-
tare 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.

Compania Naţională De Căi Ferate “CFR” S.A, 
Sucursala Regionala De Căi Ferate Braşov – 
Divizia Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str. Poli-
tehnicii nr.1, organizează la sediul societăţii, 
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în data de 
28.07.2015 de la ora 11:00 pentru închirierea de 
locaţii (spaţii şi terenuri) disponibile în vederea 
desfăşurării de activităţi comerciale, prestări 
servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate 
pe raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate 
în  subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. 
Pentru detalii privind locaţia (amplasarea), supra-
faţa, destinaţia (obiect de activitate), tariful 
minim de pornire al licitaţiei, taxele necesare a fi 
achitate pentru participarea la licitaţie, vă puteţi 
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF Braşov 
– Divizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107, 

0268/410108) sau puteţi accesa site-ul www.cfr.
ro– CFR SA- Licitaţii interne– nivel regional- 
închirieri. Documentaţiile necesare participării la 
licitaţie (caiete de sarcini şi anexe) se procură, 
contra cost, de la sediul Sucursalei Regionale de 
Căi Ferate Braşov – Divizia Patrimoniu. Docu-
mentele necesare admiterii participării la licitaţie 
se vor depune la sediul  Sucursalei Regionale de 
Căi Ferate Braşov – Divizia Patrimoniu, până la 
data de 21.07.2015.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru 
concesionare bunuri. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Comuna Vorona, 
localitatea Vorona, judeţul Botoşani, CIF 3672049, 
telefon / fax 0231588643, e-mail: primaria_vorona@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Concesio-
narea prin licitaţie publică deschisă a imobilului în 
suprafaţă utila de 21,70 mp, situate la parterul 
cladirii P+2E, edificata pe terenul in suprafata de 
1,300 mp, PC 45, avand numar cadastral 50437, 
situate in satul Vorona, comuna Vorona, judetul 
Botosani. Imobilul se concesionează pe durata exis-
tentei constructiei cu mentinerea obiectului de acti-
vitate, dar nu mai mult de 15 ani. Redeventa în 
cuantum de 3 euro/luna/ mp, respectiv 21,70 euro / 
luna/ 21,70 mp. 3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele 
interesate pot intra în posesia documentaţiei de 
atribuire direct la sediul Primăriei comunei Vorona, 
judetul Botosani. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul de achizitii 
publice. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Costul unui exemplar, este de 500 lei pe 
suport de hârtie şi magnetic. Garanţia de participare 
la licitaţie este de 100,00 lei si va fi plătită CASH cu 
chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20.07.2015, ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon/
fax 0231588604, mobil 0741/396745. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 24.07.2015, orele 1000. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la 

Registratura Primăriei comunei Vorona, loc. Vorona, 
jud. Botoşani, cod poştal 717475. Ofertele (original + 
copie) vor fi introduse într-un plic exterior. Plicul 
exterior va purta menţiunea, numele, adresa şi nr. de 
telefon al ofertantului. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare (1 
exemplar original + 1 exemplar copie). 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 24.07.2015, ora 1100, 
Primăria comunei Vorona. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Solutionarea litigiilor apărute pe parcursul proce-
durii de concesionare se face potrivit legislatiei în 
vigoare. Acţiunile în justiţie se introduc la secţia de 
Contencios administrativ al Tribunalului Botosani, 
str. Maxim Gorki nr. 8, Botosani. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.07.2015.

SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică a bunurilor aflate în 
patrimoniul societăţii debitoare conform rapor-
tului de reevaluare şi a regulamentului de vânzare 
a bunurilor ce au fost încuviinţate de Adunarea 
Creditorilor din 26.02.2015, şi anume: unitate de 
cernut făină, maşină profesională de curăţenie, 
malaxor spiral Bongard, dospitor Bongard, mixer 
planetar Saturn, divizor manual, modelator lung, 
maşină de spălat navete, cuptor vatra, Furgon 
Vokswagen, etc. Preţul de pornire al licitaţiei fiind 
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
reevaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
08.07.2015, 10.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015, 
30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 
27.08.2015 şi 31.08.2015 orele 13.00 la sediul lichi-
datorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab.7B Et.7. Condiţiile de participare şi relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525. 

SC Codacons SRL, prin administrator judiciar, 
având în vedere Programul de Reorganizare judi-
ciară prin continuarea activităţii şi lichidarea 
parţială a averii debitoarei, anunţă, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din 10.07.2014 şi a 
regulamentului de licitaţie publică, vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor mobile aflate în patri-
moniul acesteia, respectiv: autoturism Volvo, an 
fabricaţie 2005, culoare neagră, Break 4+1 uşi, 
capacitate cilindrică 2401 cm3, motorină, la preţul 
de 18.698,25 lei (fără TVA) şi buldoexcavatorul 
JCB la preţul de 14.820 lei (fără TVA). Preţul de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane fizice. Dosar  
executare nr. 269524. Nr. 17054/30.06.2015. Anunț privind vânzare pentru bunuri 
imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, se face cunoscut că în data de 21.07.2015, orele 11.00, în Călărași str. 
Eroilor nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru cu sediul în loc. Călărași, str. Bld. 
Republicii nr. 129, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 269524/2014 și 
17054/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - teren 
arabil extravilan în suprafață de 3375 mp, tarla 9/4, parcela 14, situat în comuna 
Dorobanțu, județul Călărași CF. 21275 - UAT Dorobanțu - valoare 3980 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori - AJFP Călărași – act administrativ 17054/09.02.2015 în 
dosar de executare 269524/2008 și 17054/2014. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de 
cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul 
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine 
- actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - 
copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. 
Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită 
pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 02.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.



16 LUNI / 6 IULIE  2015

pornire al licitaţie fiind redus cu 25% faţă de 
preţul stabilit în rapoartele de evaluare şi nu 
conţine timbrul de mediu. Licitaţiile vor avea loc 
pe data de: 09.07.2015, 10.07.2015, 16.07.2015, 
23.07.2015, 30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 
20.08.2015, 27.08.2015 şi 31.08.2015, orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 0722243673, 
0244390887, 0720202946 şi 0344104525. 

Just Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă în dosarul nr. 476/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform sentinţei nr. sentinţei 
nr. 617 din 09.06.2015 privind pe SC NETUROM 
SRL, cu termenele: depunere declaraţii creanţă 
25.07.2015, întocmirea tabelului preliminar al 
creanţelor 05.08.2015, întocmirea tabelului defi-
nitiv 01.09.2015, prima Adunare a Creditorilor 
având loc în data 10.08.2015 orele 13.00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. 

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin administrator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunului imobil, astfel cum este identificat şi 
evaluat în Planul de Reorganizare şi în raportul 
de evaluare a imobilului situat în loc. Boldeşti - 
Scăieni, str. Pârâului, nr.3, jud. Prahova (Secţia 
Scăieni), constând în mai multe construcţii, la 
preţul de 329.109,5 lei. Licitaţia publică are loc în 
baza hotărârii Adunării Creditorilor din 
28.02.2013 şi 28.03.2013 a regulamentului de 
participare la licitaţie pentru bunurile libere de 
sarcini. Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 
50% din preţul menţionat în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe dată de: 
14.07.2015, 21.07.2015, 28.07.2015, 04.08.2015, 
11.08.2015, 18.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 
08.09.2015 şi 15.09.2015 orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul administratorului judiciar cât 
şi la telefon 0344104525.  

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin administrator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunului imobil, astfel cum este identificat şi 
evaluat în Planul de Reorganizare şi în raportul 
de evaluare a imobilului situat în Câmpina, str. 
Petrolistului, nr.10, jud. Prahova, (Staţie 
Câmpina) compus din teren în suprafaţă de 

13.600 mp (situat în intravilanul oraşului 
Câmpina – zona centrală) şi construcţiile situate 
pe acest teren compuse din: cabina poartă, 
adăpost de vara (magazie), atelier mecanici, 
cabina comandă, platforma staţie mixuri astflatice 
canton (magazie), la preţul de 628.023 lei (plus 
TVA). Licitaţia publică are loc în baza hotărârii 
Adunării Creditorilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 
a regulamentului de participare la licitaţie pentru 
bunurile libere de sarcini. Preţul de pornire al 
licitaţiei este redus la 50% din preţul menţionat în 
raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea 
loc pe dată de: 14.07.2015, 21.07.2015, 28.07.2015, 
04.08.2015, 11.08.2015, 18.08.2015, 25.08.2015, 
01.09.2015, 08.09.2015 şi 15.09.2015 orele 12.00, la 
sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul administratorului judiciar cât 
şi la telefon 0344104525. 

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin administrator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
imobilului situat în Ploieşti, str. Rudului, nr. 262, 
jud. Prahova, compus din teren în suprafaţă de 
10.014 mp şi construcţiile situate pe acesta astfel 
cum sunt identificate şi evaluate în raportul evalu-
atorului aferent Planului de Reorganizare. Lici-
taţia publică are loc în baza hotărârii Adunării 
Creditorilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a regula-
mentului de participare la licitaţie pentru bunurile 
imobile afectate de garanţii şi sarcini. Preţul de 
pornire al licitaţiei este cel menţionat în raportul 
de evaluare scăzut cu 35%, respectiv 1.020.596,2 
lei (fără TVA) Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe 
dată de: 14.07.2015, 21.07.2015, 28.07.2015, 
04.08.2015, 11.08.2015, 18.08.2015, 25.08.2015, 
01.09.2015, 08.09.2015 şi 15.09.2015 orele 12.00, la 
sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul administratorului judiciar cât 
şi la telefon 0344104525. 

SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA societate 
aflată în reorganizare judiciară prin administrator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunului imobil, astfel cum este identificat şi 
evaluat în Planul de Reorganizare şi în raportul 
de evaluare a imobilului situat în Filipeştii de 
Pădure, jud. Prahova, respectiv construcţiile 
situate pe acest teren compuse din: clădire P + 2 
Et, la preţul de 32.544 lei. Licitaţia publică are loc 
în baza hotărârii Adunării Creditorilor din 

28.02.2013 şi 28.03.2013 a regulamentului de 
participare la licitaţie pentru bunurile libere de 
sarcini. Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 
50% din preţul menţionat în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe dată de: 
14.07.2015, 21.07.2015, 28.07.2015, 04.08.2015, 
11.08.2015, 18.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 
08.09.2015 şi 15.09.2015 orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul administratorului judiciar cât 
şi la telefon 0344104525. 

SC Tara Com Impex SRL, prin lichidator anunţă 
vânzarea publică a bunului imobil situat în Azuga, 
compus din trei camere şi dependinţe la preţul de 
127.140 lei. Preţul de pornire al licitaţiei fiind 
redus cu 40% şi având stabilite că zile de licitaţie: 
14.07.2015, 21.07.2015, 28.07.2015, 04.08.2015, 
11.08.2015, 18.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 
08.09.2015 şi 15.09.2015 orele 13.00. Relaţii supli-
mentare la tel. 0344104525.

1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei 
de contact: Comuna Sălciile, principala, Sălciile, 
judeţul Prahova, telefon 0244/444000, fax 
0244/444120, email salciile@prefecturaprahova.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Unitatea Administrativ 
Teritorială A Comunei Sălciile, reprezentată prin 
Consiuliul Local Sălciile, cu sediul în Comuna 
Sălciile, telefon/fax 0244/444120, CUI 2843914, 
organizează, în condițiile O.U.G. nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică şi a H.G. nr. 168/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a acesteia precum şi în baza prevederilor art.91 
şi art.123 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, licitație în vederea concesio-
nării pentru : “Luciu de apa, Balta – “La Moară” în 
suprafață de 24,05 Ha, (240.493 mp), Tarla 25, Hb 
341, Teren extravilan în suprafață de 1386 mp, 
Tarlaua 25, Np 341/1 si Clădire cu terasă acoperită 
în Comuna Sălciile.” 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Pot participa la licitație 
persoane fizice sau juridice, de drept privat, 
române sau străine, care au ca obiect de activitate 
“Piscicultura” (cod CAEN 0502 ) sau echivalent şi 
care fac dovada achitării, prin chitanța sau ordin 
de plată a documentației de atribuire, a taxei de 

participare la licitație şi a garanției de participare la 
licitație. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele 
interesate pot intra în posesia documentației de 
atribuire de la sediul Consiliului Local Sălciile cu 
solicitare scrisă, transmisa cu cel puțin 3 zile 
înainte. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei Sălciile. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Contravaloarea documentației de atri-
buire este de 500 lei iar a taxei de participare la 
licitație este de 500 lei. Garanția de participare la 
licitație este in valoare de 4.000 lei şi va fi plătita in 
contul Unității Administrativ Teritoriale Primaria 
S ă l c i i l e ,  C O D  F I S C A L  2 8 4 3 9 1 4  n r. 
RO28TREZ5245006XXX000046, deschis la Trezo-
reria Mizil. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 16/07/2015, ora 12:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Plicul exterior al ofertei va purta 
mențiunea numelui, adresa şi nr. de telefon al 
ofetantului. 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 21/07/2015, ora 09:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la 
Registratura Primăriei SĂLCIILE. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publ ică  de  deschidere  a  ofer-
telor: 21/07/2015, ora 12:00. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute  ş i  termenele  pentru ses izarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se introduce la secția 
de contencios administrativ a Tribunalului 
Prahova. Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10 tel 0244/ 
544781. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 29/06/2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regi-
onală a Finanţelor Publice Iaşi. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Nr. 
306.619 din 30.06.2015. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 alin. (2) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău face 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane fizice. Dosar  
executare nr. 5591/2013. Nr. 5591 din 30.06.2015. Anunț privind vânzare pentru 
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.07.2015, orele 11.00, în 
Călărași, str. Eroilor nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Cautis Leonard Ionel cu sediul 
în loc. Călărași, str. Belșugului nr. 13, bl. M20, sc. 2, ap. 9, et. 4, județul Călărași, cod 
fiscal, în dosar de executare nr. 5591/2013, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este: - apartament în suprafață de 84 mp și teren aferent în suprafață 
de 20 mp, Carte Funciară nr. vechi 5665 și nr. nou 20557 - C1 - U15, nr. cadastral 
819/2,4,9 - UAT Călărași - situat în mun. Călărași, Str. Belșugului, bl. M20 (D1), Sc. 2, 
Et. 4, Ap. 9 - valoare 200.622 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - BEJ Constantin 
Leanca – Somație nr. 1/10.08.2012 (Ipotecă BCR SA); - BCR SA – Contract de ipotecă 
nr. 251/23.01.2008; BNP Tutuianu Dana Cristina, adresa 1094/22.01.2008. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de 
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu 
au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza  documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 01.07.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația JuÞțeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Număr de 
înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Iulie ziua 17. (Licitația II-a). În temeiul art. 162, 
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
17, luna Iulie anul 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
1234 Panini SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Gării nr. 90, cod de 
identificare fiscală 13689137: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. 
Skoda Fabia, s.ș. TMBPF46Y844084942, IF-01-HGP, 6.945 lei, 24%; 2. Centrală 
termică Viessman, 3.525 lei, 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895 deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.212.830, interior 415. Data afișării: 02.07.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 330014. Nr. 
85594 din 02.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 
luna iulie ziua 15. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15, luna iulie, orele 11.00, 
anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, județ Dâmbovița, 
se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a) următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorilor Soreata Magdalena cu domiciliul în sat Petrești, com. 
Corbeanca, județul Ilfov și Mitalac (Barbu) Adina cu domiciliul în București, Calea 
Rahovei, nr. 322, garantate în favoarea Societății Comerciale CRS Constructii și 
Amenajări SRL, CUI 24139767 la AJFP Ilfov, SFO Buftea: - teren arabil în suprafață 
6461 m.p. situat în extravilanul comunei Butimanu, județul Dâmbovița, tarla 67, 
parcela 422/3/8; - teren arabil în suprafață 6695 m.p. situat în extravilanul comunei 
Butimanu, județul Dâmbovița, tarla 67, parcela 422/3/9. Prețul de evaluare/ pornire 
al licitației este de 328187 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% neimpozabil în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: DGRFP București, AJFP Ilfov, SFO Buftea. Sarcini: P.V. 
Sechestru asigurator nr. 330014/09.01.2013. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0245.616779, int. 322, persoană de contact Tudorache Ion. Data afișării: 
06.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane fizice. Dosar  
executare nr. 12986/2014. Nr. 12986 din 30.06.2015. Anunț privind vânzare pentru 
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 23.07.2015, orele 11.00, în 
Călărași, str. Eroilor nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bus Remus cu sediul în loc. 
Călărași, str. Plevna nr. 103, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 
12986/ 2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - imobil 
construcție C2 în regim de P + 1 în suprafață de 126 mp, construcție C3 – anexă - 54 
mp, construcție C4 – anexă - 15 mp și teren intravilan în suprafață de 500 mp, toate 
situate în mun. Călărași, Str. Plevna nr. 103, CF 25094 – C1 - UAT Călărași - valoare 
construcții: 412.062 lei și valoare teren: 207.287 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - 
Executor Bancar Horatiu Margoi – Somație nr. 1/27.09.2010 (ipotecă Bancpost SA); - 
Executor Bancar Lumperdean Florin – Somație 207/14.02.2011 (ipotecă Bancpost 
SA); - Tribunalul București Secția a-II-a penală – Hot. Jud. 556/F/02.07.2013 - 
Sechestru Asigurator conf. art. 249 - Cod de Procedură Penală. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza  documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 02.07.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

ANUNȚURI
cunoscut că în ziua de 23, luna iulie, anul 2015, 
orele 12.00, în localitatea Bacău, str. Dumbrava 
Roșie, nr. 1 - 3, camera nr. 23 se vor vinde prin 
licitație (termen I) următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Dana Wood SRL, 
CUI: 26828385, cu domiciliul fiscal în comuna 
Plopana, nr. 118, județ Bacău: Nr. Crt., Denu-
mirea bunurilor mobile, Descriere, semne particu-
lare de identificare, Cantitatea, Valoare evaluare 
(exclusiv TVA) lei: 1, Pendulă pneumatică (inclus 
aspirator Acword FT 202), Model Cutmax 450 
Winter seria: 120702, an producție: 2012, 1 buc., 
19.456 lei; 2, Mașină de prelucrare pe 4 fețe 
(inclus aspirator Acword FJ18 - 1 cu 18 saci de 
filtrare), Model Hydromax 4 - 30 Winter seria: 
k213206, 1 buc., 50.998 lei; 3, Presă hidraulică 
pentru lamele stratificate, Model SLV - 8000, 1 
buc., 197.788 lei; 4, Cameră uscare cherestea, 
Seria cameră: 02341, capacitate cameră: 100 mc, 1 
buc., 155.220 lei; 5, Cameră uscare cherestea, 
Seria cameră: 02342, capacitate cameră: 100 mc, 1 
buc., 155.220 lei; 6, Cazan apă caldă, Tip KS – 
ATR - 1500, 1 buc., 221.114 lei; 7, Banc de sculp-
tură ptr. produse  meșteșugărești (draperii, bârne 
decorative), Model KPF 350, 1 buc., 11.020 lei; 8, 
Set sisteme de prindere, VD 1100 N, 1 buc., 19.314 
lei, Total: 830.130 lei. Bunurile mobile fiind situate 
în comuna Plopana, nr. 118, județ Bacău, prețul 
de evaluare / de pornire al licitației în total de 
830.130 lei (exclusiv TVA), este trecut în dreptul 
fiecarui bun scos la vânzare. Bunurile se pot vinde 
și separat. *cota de taxă pe valoare adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 
conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit b 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 4 alin. (3) din 
normele metodologice de aplicare a Titlului VI 
din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. 
Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate 
de următoarele: Creditori: Agenția de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit București (Proces 
Verbal de constatare nereguli nr. 29766/ 
19.09.2013) prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bacău, strada Dumbrava Roșie 
nr. 1 - 3, Proces - verbal de sechestru nr. 306197/ 
25.02.2014. Sarcini: ipotecă în favoarea BRD – 
Groupe Societe Generale SA. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei inte-

resați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua prece-
dentă termenului de vânzare, respectiv 22 iulie 
2015, orele 16.30, oferte de cumpărare: în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl repre-
zintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic 
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română, 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul 
de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că 
nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătoreasca competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
și completările, ulterioare. Potrivit dispozițiilor 
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, repu-
blicată, cu modificările și completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 
0234/51.00.15, interior 276, precum și la sediul SC 
Dana Wood SRL, CUI: 26828385, cu domiciliul 
fiscal în comuna Plopana, nr. 118, județ Bacău. 
Data afișării: 30.06.2015. 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regi-
onală a Finanţelor Publice Iași. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Nr. 
306.623 din 30.06.2015. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 alin. (2) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău face 
cunoscut că în ziua de 23, luna iulie, anul 2015, 
orele13.00, în localitatea Bacău, str. Dumbrava 
Roșie, nr. 1 - 3, camera nr. 23 se vor vinde prin 
licitație (termen I) următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Lera Product SRL, 
CUI: 26822056, cu domiciliul fiscal în comuna 
Plopana, nr. 118, județ Bacău: Nr. crt., Denumirea 
bunurilor mobile, descriere, semne particulare de 
identificare, Cantitatea, Valoarea evaluare 
(exclusiv TVA): 1, Mașină de adezivat, model NL 
2D – 400, Stroj & Les, seria: 66-41, 1 buc., 9.568 
lei; 2, Mașină de adezivat, model NL 2D – 400, 
Stroj & Les, seria: 66-40, 1 buc., 9.568 lei; 3, 
Mașină de calibrat și șlefuit, Model Maxima 1350 
3RK – Sicar, cu exhaustarea inclusă, FJ18 – 1 - 
Acword, seria: 26-25, 1 buc., 224.425 lei; 4, 
Pendulă  pneumatică, Model Cutmax 450 Winter 
cu exhaustarea inclusă, FT 202 Acword, seria: 
120708, 1 buc., 19.662 lei; 5, Presă hidraulică 
rotativă la rece, Model  SL6/10 Stroj & Les, seria: 
53-36, 1 buc., 113.834 lei; 6, Mașină de prelucrare 
pe 4 fețe, Model Timbermax 5 - 23 U Winter, cu 
exhaustarea inclusă FJ18 - 11, seria: M 203 UM 
006, 1 buc., 53.364 lei; 7, Circular dublu de forma-
tizat, Model DMGB 35 – Drema, cu exhaustarea 
inclusă FT 202, seria: 322, 1 buc., 68.396 lei; 8, 
Linie de îmbinat în dinți, formată din: 1. Presă 
model LN 6000, seria: 6/13, 2. Mașină frezat  FX 
160, seria: 243, 3. Mașină aplicat, seria: 3/13, 1 
buc., 153.868 lei; 9, Aspirator FT 504, Model  FT 
504, 1 buc., 5.859 lei, Total: 658.544 lei. Bunurile 
mobile fiind situate în comuna Plopana, nr. 118, 
județ Bacău, prețul de evaluare / de pornire al 
licitației în total de 658.544 lei (exclusiv TVA), este 
trecut în dreptul fiecărui bun scos la vânzare. 
Bunurile se pot vinde și separat. *cota de taxă pe 
valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile 
art. 128 alin. (3) lit. b din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și 
pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de apli-
care a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările 
ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele: Creditori: Agenția de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Bucu-
rești (Proces Verbal de constatare nereguli nr. 

31331/ 02.10.2013) prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Bacău, strada Dumbrava 
Roșie nr. 1 - 3, Proces - verbal de sechestru nr. 
306346/ 27.03.2014. Sarcini: - nu este grevat de 
sarcini.  Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare, respectiv 22 iulie 2015, orele 16.30, oferte 
de cumpărare: în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română, pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătoreasca competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 
și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările, ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații supli-
mentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0234/51.00.15, interior 276, 
precum și la sediul SC Lera Product SRL, CUI: 
26822056, cu domiciliul fiscal în comuna Plopana, 
nr. 118, județ Bacău. Data afișării: 30.06.2015.


