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OFERTE SERVICIU
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.4481136. Organizează concurs,
conform HG.286/2011 si conform OG.42/2004,
pentru ocuparea a doua posturi vacante de
execuţie pe durata determinata de medic veterinar
gradul II în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar
şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu-Mare. Condiţii de participare la concurs: - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalent, în domeniul medicina veterinară - 4 ani vechime în specialitatea funcţiei. Criterii suplimentare pentru încadrare: - operare
P.C. - Data, ora şi locul desfăşurării concursului;
28.04.2015 – ora 10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare
– proba scrisa 30.04.2015 – ora 14:00 la sediul
DSVSA Satu-Mare – interviul; - Data limită de
depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor
vacant - în termen de 10 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul DSVSA Satu-Mare; - Informaţii
suplimentare; datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de concurs– telefon
0261715956 int.127. Tematica pentru concurs se va
pune la dispoziţie solicitanţilor de către unitate.
Director Executiv. Dr. Nicolae Dumuţa.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru
ocuparea a două posturi de muncitor necalificat,
vacante pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Restaurante şi Cafeterii. Condiţii de participare:- şcoală generală; - diplomă curs de igienă; vechime în muncă de minim 2 ani. Concursul va
consta într-o probă scrisă (în data de 30.04.2015, ora
10.00) şi un interviu (în data de 08.05.2015, ora
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la
data de 22.04.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Resurse
Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, Institutul
de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
anunţă scoaterea la concurs în data de 04.05.2015,
ora 10.00 proba scrisă, a următorului post contractual vacant: Sericiul juridic, administrativ şi patrimoniu -Compartiment administrativ- 1 post de
muncitor calificat I. Condiţiile specifice prevăzute
în fişa postului: -Studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat sau şcoală profesională; -Vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minimum 5 ani. Concursul va avea loc la
sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1,
în data de 04 mai 2015, ora 10.00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicare, la secretarul comisiei de
concurs, doamna Lenuţa Costin- consilier. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum
şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi
publicate pe site-ul ISTIS şi afişate la sediul ISTIS.
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel.:
021/3184380.
Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare
pentru Optoelectronică INOE 2000 cu sediul în str.
Atomiştilor, nr.409, Oraş Măgurele, jud. Ilfov,
scoate la concurs: -1 post de cercetător ştiinţific cu

contract de muncă pe durată nedeterminată în
domeniul fizică cu următoarele cerinţe: studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
sau studii superioare echivalente (studii universitare cu diplomă de licenţă şi studii universitare de
masterat); vechime în activitatea de cercetare în
specialitate de 2 ani şi înscriere la şcoala doctorală
în domeniu; cunoştinţe/ competenţe în domeniul:
-spectroscopie laser FTIR, XRF, analiza în baze de
date specifice pentru materiale uzuale în artă şi
restaurare (pigmenţi, lianţi, răşini, consolidanţi),
-cunoştinţe de microscopie electronică, ablaţie
laser, -cunoştinţe de operare PC, cunoştinţe de
prelucrare date (Origin, Corel, Adobe),
-cunoaşterea limbii engleze la nivel “Foarte Bine”
–citit, scris, vorbit. Locul desfăşurării concursului:
la sediul INOE 2000 din str. Atomişilor nr.409,
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Data depunerii dosarului de concurs: 04.05.2015- 07.05.2015. Dosarul
de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000
din Str. Atomiştilor nr. 409, Oraşul Măgurele, Jud.
Ilfov. Relaţii la telefon: 021/457.45.22.

VÂNZĂRI DIVERSE
Carte pentru românii de pretutindeni.
Tel. 0761.674.276, 0733.940.772.

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

CITAȚII
Numitul Preda Munteanu Vasile este citat la
Judecătoria Panciu, judeţul Vrancea, în dosarul
nr. 5028/275/2014, cu termen de judecată la data
de 07.05.2015, în proces cu Preda Munteanu
Luminita, în cauză având drept obiect divorţ şi
încredinţare minor.
Se citează pârâţii Jugan Login şi Jugan Nicolae în
dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei Năsăud în
proces cu Covaci Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj pentru termenul din
04.06.2015
Numiţii Luputiu Alexandru, Goje Maria, Goje
Gheorghe, Goje Vasile, Goje Elena, cu domiciliul
necunoscut, sunt citaţi la Tribunalul Suceava în
cauza dosar numărul 1673/182/2011, cu termen la
data de 5 mai 2015, în calitate de intimaţi, în
proces cu Nedelea Maria şi Bolchiş Rodica, având
ca obiect sistare stare de indiviziune.
Numitul Pomatariu Corneliu domiciliat în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Lemnea, nr. 1, judeţul
Botoşani, este citat la Judecătoria Dorohoi în
dosar nr. 4103/222/2014 -dosar de divorţ, pentru
termenul 17 aprilie 2015, reclamantă este Pomatariu Ionela Laura.
Numitul Oprea Lucian Tudorel este chemat la
data de 27.04.2015, ora 9.00 la Judecătoria Buzău
în calitate de intervenient forţat în dosarul nr.
5956/200/2014, având ca obiect pretenţii în contradictoriu cu Neculai Marian şi alţii.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului
de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Troter Romarg SRL Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire: Auto Fiat 178 CYN1A. Valoare [Ron,
fără TVA]: 6.200 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții
vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poata ﬁ conﬁrmată
ca încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 27/04/2015. Licitația va avea loc în data de 28/04/2015, ora 11:00:00
la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației.
Relații suplimentare se pot aﬂa de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de
Argeș, telefon 0248.722159.

Se citează numiţii Crew Maria, Dumitraşcu Daniel
Armand şi Dinu Estera, Popescu Dorel şi Popescu
Adrian Vasile, la Judecătoria Brezoi, în dosar nr
24/198/2009*, cu termen la 09.04.2015, în proces de
revendicare.
Racoviţă Mircea este chemat în data de 22.04.2015,
ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, în dosar nr.
31967/245/2014, la C 16, având ca obiect hotărâre
care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare, în
contradictor cu Melintescu Mihai.
Iurciuc Viorel este chemat în calitate de pârât, la
Judecătoria Paşcani - Str. Grădiniţei nr. 8, Jud.
Iaşi, în data de 4.05.2015, Complet C2MF, ora 9.00
în dosarul nr. 4736/866/2014 - divorţ fără minori,
în proces cu Iurciuc Genoveva, în calitate de reclamant.
Se citează la Judecătoria Petroşani, în data
de29.04.2015, ora 8:45, în dosar nr. 7547/278/2008
- partaj judiciar, următorii: Colcer Elena c. Nariţa,
Costruţ Petru, Costruţ Maria sau moştenitorii
acestora şi moştenitorii lui Moldovan Ileana.
Se citează pârâţii Scridon Ilarion, Scridon Emil,
Iloaie Grigore căs. cu Timoc Ioana, Ilieş Peter, Ilieş
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Maxim, Ilieş Ana, Ilieş Ianka, Nechiti Mihai, Ilieş
Domnica, Ilieş Rakhel căs. cu Palage Ioan, Istrate
Adrian în dosar nr. 1398/265/2010 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Scridon Larion, având ca
obiect succesiune cu termen de judecată la
14.05.2015
Se citează Sîngeorzan Flore şi Sîngeorzan Florian
în calitate de pârâţi în dosar nr. 3055/265/2011 al
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Leşan Florea,
având ca obiect uzucapiune, succesiune şi partaj,
cu termen la 21.05.2015
Se citează numiţii Morari Mihăilă, Mihaiu Gergely,
Pop Ana născ. Zăgrean, Mihoiu Grigore, Zăgrean
Anastasia, Dale Ana născ. Onigoaie, Morar
George, Bartoş Grigore, Bartoş Silvia, Bartoş
Veronica, Bartoş Victoria, Bartoş Silvia în calitate
de pârâţi în dosar nr. 807/265/2012 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Morar Domnica, având ca
obiect succesiune şi partaj, cu termen la 14.05.2015
Zaharia G. Gabriel Intreprindere Individuală- cu
sediul în Iaşi, Aleea Tudor Neculai nr. 19, bloc 945,
sc. A, et. 7,ap. 30, jud. Iaşi şi punctul de lucru în
Iaşi, Şos. Nicolina nr. 145, jud. Iaşi reprezentată
prin dl.Zaharia Gabriel - titular Intreprindere

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița. Dosar de executare nr. 5146057. Nr. înregistrare
43685/01.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna
Aprilie, ziua 22, orele 11. 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 22, luna Aprilie, orele 11, anul
2015, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița, str. Calea
Domnească, nr. 166, cam. 308, Et. 3, se vor vinde prin licitație publică (licitația a–IV-a)
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Nicolae Constantin, cu domiciliul
ﬁscal în localitatea Perșinari, Str. Școlii, nr. 639, Jud. Dâmbovița: Nr. crt. Bunuri
imobile, Adresa amplasament, Valoare justă: 1. Casă în suprafață de 260 m2, garaj
105 m2, magazie în suprafață de 146 m2, cotețe în suprafață de 146 m2 Loc. Perșinari,
Str. Școlii, nr. 639, 163001 lei; 2. Teren curți construcții în suprafață de 1568 m2, Loc.
Perșinari, Str. Școlii, nr. 639, Tarla 6, P222, 11935 lei; 3. Teren arabil în suprafață de
896 m2, Loc. Perșinari, Str. Școlii, nr. 639, T 61, P4/3, 502 lei; 4. Teren arabil extravilan
635 m2, Loc. Perșinari, Str. Școlii, nr. 639, T 61, P4/2, 356 lei; 5. Teren arabil în
suprafață de 7600 m2, Loc. Perșinari, Str. Școlii, nr. 639, T 61/7, P4/10, 4227 lei; 6.
Casă în suprafață de 181,77 m2 și garaj în suprafață de 19.11 m2, Loc. Perșinari, Str.
Tineretului, nr. 45-46, 124548 lei; 7. Teren curți construcții în suprafață de 760 m2,
Loc. Perșinari, Str. Tineretului, nr. 45-46, 6287 lei; 8. Teren cu categoria de folosință
vie în suprafață de 200 m2, Loc. Perșinari, Str. Tineretului, nr. 45-46, 1645 lei. 9. Total
general: 312500 lei. *) 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: Bunuri imobile: Creditori/ Sarcini: - casă în
suprafață de 260 m2, garaj 105 m2, magazie în suprafață de 146 m2, cotețe în
suprafață de 146 m2; - teren curți construcții în suprafață de 1568 m2 - BRD Groupe
Societe Generale SA Agenția Chindia: intabulare, drept ipotecă, valoare 32.000 Eur,
precum și plata dobânzilor aferente, cheltuielilor, penalităților, comisioanelor ce derivă
din contractul de credit nr. 281/29.10.2007; - casă în suprafață de 181,77 m2 și garaj
în suprafață de 19.11 m2; - teren curți construcții în suprafață de 760 m2 - Good Bee
Credit IFN SA: intabulare drept de ipotecă pentru suma de 90000 Ron + 183432,62
Ron, plus celelalte obligații de plată aferente creditului; Banca Româna pentru
Dezvoltare - Pitești intabulare drept de ipotecă pentru suma de 154125,14 debit și
suma de 8758,02 cheltuieli executare. 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, ce se poate achita la sediul AJFP Dâmbovița, până la ora 13.00 a zilei
anterioare licitației, sau prin virament bancar cu cel puțin 3 zile înainte de data
licitației; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; - dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul Administratiei Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița, camera nr. 308 sau la
telefon 0245.612512, interior 633, persoană de contact Stan Nicoleta. Data aﬁșării:
07.04.2015.

16

ANUNŢURI

Individuală este citată în calitate de pârâtă, în
dosarul nr. 30710/245/2014,(curator special
desemnat fiind av. Sandu Angelica) având ca
obiect pretenţii, în data de 30.04.2015, ora 08:30, la
Judecătoria Iaşi, cu sediul în str. Anastasie Panu
nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, camera Sala 3, complet
c10, reclamantă fiind SC Salubris SA Iaşi, cu
sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, jud. Iaşi.
Geurg Nazaryan - cu domiciliul în Iaşi, str. Nicolae
Beldiceanu nr. 5, bl. C1, et. 4, ap. 3, jud. Iaşi, este
citat în calitate de pârât, în dosarul nr.
25964/245/2013, (curator special desemnat fiind av.
Turtureanu Monica) având ca obiect acţiune în
răspundere contractuală, în data de 30.04.2015,
ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în str.
Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, camera
Sala 3, complet c10, reclamanta fiind SC Salubris
SA Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, jud.
Iaşi.
SC MC Clothing Artwork SRL -cu sediul în Iaşi,
str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 7-9, jud. Iaşi,
reprezentată prin dl. Moscalu Ciprian Gabriel - în
calitate de administrator, (domiciliat în Iaşi, str.
Clopotari nr. 44-46, bl. 476, sc. B, parter, ap. 2) este
citată în calitate de pârâtă, (curator special
desemnat fiind av. Ilaşcu Adina) în dosarul nr.
2697/245/2015 având ca obiect pretenţii, în data de
11.05.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul
în str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă,
camera Sala 6, complet c23, reclamantă fiind SC
Salubris SA Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională
nr. 43, jud. Iaşi.
SC Mignonette SRL- cu sediul în Iaşi, str. Duca
Vodă nr. 4, bl. P5, et. 2, ap. 2, jud. Iaşi şi punct de
lucru în Iaşi, str. Izvor, bl. 629, reprezentată prin
d-na Iftime Carmen - în calitate de administrator,
(domiciliat în Iaşi, str. Duca Vodă nr. 4, bl. P5, et. 2,
ap. 2) este citată în calitate de pârâtă, în dosarul nr.
16867/245/2013 având ca obiect cerere de valoare
redusă, în dată de 27.04.2015, ora 08:30, la
Judecătoria Iaşi, cu sediul în str. Anastasie Panu
nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, camera Sala 3, complet
c03, reclamantă fiind SC Salubris SA Iaşi, cu
sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, jud. Iaşi.
Luţă Tita Vasilica în calitate de pârâtă, este chemată
la interogatoriu pentru stabilire domiciliu minor la
data de 09.04.2015 la Judecătoria Costeşti,în
dosarul nr. 2931/214/2014, în contradictoriu cu
Dumitru Ionuţ Adrian în calitate de reclamant.

MARȚI / 07 APRILIE 2015
Numitul Stroe Stelian este chemat la Judecătoria
Roşiori pentru data de 22.04.2015 în proces cu
Buşe Aurel, pentru hotărâre care să ţină loc de act
v â n z a r e - c u m p ă r a r e î n d o s a r u l c i v i l n r.
2933/292/2014
Delu (Ilie) Emilia-Georgeta, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Horgeşti, comuna Horgeşti, jud.
Bacău, este citată pentru data de 29.04.2015,
ora-08.30, la Judecătoria Giurgiu, Str.Episcopiei,
nr.13, CN8, în calitate de pârâtă în dosarul nr.
57/236/2014, în proces cu Braşoveanu Cristian,
pentru hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.
Domnul Tănase Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Iaşi, Dealul Bucium Nr. 10,
Jud Iaşi, este chemat la Judecătoria Iaşi, cu sediul
în Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 25, jud. Iaşi, Secţia
Civilă, camera Sala 7, în ziua de 27.05.2015,
Completul C29, ora 08:30, în dosarul nr.
5401/245/2015, în calitate de pârât, în proces cu
E.ON Energie România SA, în calitate de reclamant, având ca obiect cerere de valoare redusă.

DIVERSE
În vederea evitării unor evenimente nedorite în
a p r o p i e r e a S F I N T E L O R S Ă R B ĂT O R I
PASCALE, când bisericile din muncipiu primesc
un număr sporit de credincioşi, o cauză de
incendiu specifică acestei perioade o constituie
f lacăra deschisă provenită de la folosirea
lumânărilor pe timpul slujbelor religioase. În acest
sens Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
din cadrul U.A.T. Dorohoi recomandă: -Să se
păstreze o distanţă de siguranţă faţă de persoanele
din apropiere, pentru a nu incendia din neatenţie
hainele sau podoaba capilară ale acestora; -Să se
depună lumânările aprinse numai în locurile
special amenajate, în afara lăcaşurilor de cult; -Să
fie supravegheaţi atent minorii pe timpul
desfăşurării slujbelor; -În cazul producerii unor
situaţii de urgenţă păstraţi-vă calmul, folosiţi căile
de evacuare din biserică fără a le bloca prin aglomerarea în dreptul acestora; -Nu blocaţi căile de
acces către lăcaşul de cult prin parcarea autoturismelor personale în curtea interioară sau străzile
adiacente, având în vedere faptul că, în caz de
producere a unei situaţii de urgenţă, îngreunaţi
intervenţia serviciilor de urgenţă, cât şi propria
evacuare de la locul evenimentului.

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. 1497624. Nr. 5746 din 02.04.2015. 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 30.04.2015, 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 Sanda Dumitru cu sediul în loc. Călărași, str.
Mușețelului nr. 32, bl. J38, sc. 1 ap. 10, et. 2, județul Călărași, cod ﬁscal
1910408510047, în dosar de executare nr. 1497624/2015, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Apartament semidecomandat în
suprafață de 55 mp, Carte funciară nr. 21554 – C1-U3, nr. cadastral 21554-C1-U3,
situat în mun. Călărași, str. Flacăra, bl. B15 (A14), sc. 2, et. 4, ap. 13 - valoare 117.552
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal 30/D/P/2009/04.01.2012,
emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călărași; ING Bank N.V. Amsterdam – Contract credit 683022/18.03.2013; -CEC Bank SA –
Contract credit RQ1404636689522/22.06.2014. 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 jurudice 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 Ordonața Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Anunțul a fost
publicat în cotidianul Jurnalul Național și în Jurnalul de Călărași. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, interior 120.

Dispozitivul sentinţei civile nr. 4323/10.12.2014 a
Judecătoriei Piatra Neamţ pronunţată în dosarul
nr. 9903/279/2013: “PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Admite în
parte acţiunea formulată de reclamantul CUCOŞ
IOAN CIPRIAN (CNP 1631209270585) cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocat Secu
Victor Cristian în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.
4, bl. Peneş Curcanul, mezanin, ap. 21, jud. Iaşi în
contradictoriu cu pârâtul SOLOMON GHEORGHE SORIN (CNP 1740807270606) cu domiciliul în Piatra Neamţ, str. Pictor Nicolae
Grigorescu, nr. 3, bl. E6, sc. C, ap. 56, jud. Neamţ,
prin curator av. Labiş Marius Constantin cu sediul
procedural la Baroul Neamţ, având ca obiect
pretenţii. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 37309 lei, reprezentând debit. Obligă
pârâtul să plătească reclamantului suma de
2840,27 lei cu titlu de cheltuieli de judecată,
reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu
avocat, onorariu curator, cheltuieli transport. Cu
drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria
Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, azi
10.12.2014.”
Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează
procedura de negociere directă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 156,00 mp.,
aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în strada Dunării,
zona bl. I 13. Perioada de concesionare este de 25
ani. Începerea negocierii directe va avea loc la data
de 21.04.2015, orele 11:00, la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la
registratura Primăriei Municipiului Alexandria,
până în preziua datei de începere a negocierii
directe, orele 16:00, într-un singur exemplar în
limba română. Documentaţia de atribuire poate fi
studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728.Împotriva procedurii, până la
momentul adjudecării, se va putea face contestaţie
la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei,
nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios
Administrativ (strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria). Clarificările privind procedura de negociere
directă se pot obţine maxim până la data de
15.04.2015.

SOMAȚII
Judecătoria Năsăud. Nr. dosar 69/265/2015.
Somaţie de uzucapiune emisă la 24.03.2015. Prin
acţiunea civilă ce face obiectul dosarului nr.
69/265/2015, reclamanta Timiş Ioana, domiciliată
în Sîngeorz-Băi, str. Valea Borcului, nr. 284, judeţ
Bistriţa-Năsăud a solicitat constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune, de către
pârâţii Bulbuc Marian şi Bulbuc Maria, asupra
terenului înscris în CF 28009 Sîngeorz-Băi, nr. top.
4548 şi CF Sîngeorz-Băi, nr. top. 4547/4/3/16.
Aducem la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate faptul că au posibilitatea de a formula opoziţie
în cauză, în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urmă publicaţii, în caz contrar, instanţa
urmând a trece la judecarea cererii de uzucapiune.
Preşedinte, Gurlui Claudiu Marius. Grefier, Gagea
Gabriela Paraschiva.
Judecătoria Alexandria, Judeţul Teleorman, Str.
Independenţei, nr. 22, telefon/fx 0247/311.975.
Dosar nr. 6476/740/2014. Somaţie emisă în temeiul
dispoziţiiilor încheierii din 19.03.2015, pronunţate
în dosarul nr. 6476/740/2014. Prin prezenta se

aduce la cunoştinţa celor interesaţi că în baza
dispoziţiilor art. 1050-1051 Noul Cod de procedură
civilă, Gheorghe Constantin şi Gheorghe Alexandrina, ambii domiciliaţi în Alexandria, str. Viitorului, nr. 38, judeţul Teleorman, au introdus la
Judecătoria Alexandria, judeţul Teleorman,
acţiune care face obiectul dosarului nr.
6476/740/2014, prin care au solicitat ca instanţa să
constate că au dobândit prin uzucapiune (de 30 de
ani) dreptul de proprietate asupra suprafeţei de
928 mp de teren intravilan, iar prin accesiune să se
constate că au dobândit dreptul de proprietate
asupra construcţiilor care se află pe această suprafaţă de teren, imobile situate în Alexandria, str.
Viitorului, nr. 38, judeţul Teleorman, având
următoarele vecinătăţi: la Est - Manafu Tudorina,
la Vest - strada Viitorului, la Sud - Rădulescu
Mircea şi la Nord - Scoicaru Lincu şi Muscă Paul.
Orice persoană interesată este somată ca în termen
de 6 luni de la afişarea şi publicare prezentei
somaţii, să formuleze opoziţie la cererea de uzucapiune a reclamanţilor Gheorghe Constantin şi
Gheorghe Alexandrina, la Judecătoria Alexandria.
În caz contrar se va proceda la judecarea cererii.
Somaţia face parte integrantă din încheierea
pronunţată de Judecătoria Alexandria la data de
19.03.2015, în dosarul 6476/740/2014.
Judecătoria Vălenii de Munte, Jud.Prahova, În
temeiul încheierii din data de 17.03.2015, potrivit
art.1051 C.proc.civ., ca urmare a cererii înregistrate pe rolul instanţei sub nr. 525/331/2015, prin
care se invocă de către petenţii Mezdrea Corneliu
Vasile, domiciliat în Bucureşti, aleea Adrian
Cârstea nr. 13, bl. 37, sc.1, ap. 186, sector 3, cu
domiciliu ales la av. Puiu Ana Adriana în Slănic,
str. Brâncoveanu nr.22, jud. Prahova şi Mezdreanu
Adelina, domiciliată în Bucureşti, str. Pictor Ştefan
Dumitrescu nr. 3, bl.2, sc.1, et.2, ap.12, sector 4, cu
domiciliu ales la av. Puiu Ana Adriana în Slănic,
str. Brâncoveanu nr. 22, jud.Prahova, dobândirea
dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii
asupra imobilului teren în suprafaţă de 610 mp
situat în intravilanul comunei Varbilau, sat
Varbilau, jud. Prahova, identificat prin raportul de
expertiză topografică Bahudu Vasile, T34, P F1
1852, se emite prezenta somaţie. Pentru toţi cei
interesaţi să facă opoziţie în termen de 6 luni de la
emiterea celei din urmă publicaţii. În lipsa
opoziţiei formulate în termen procedural, se va
trece la judecarea cererii. Menţionăm că imobilul
este deţinut de către petenţii Mezdrea Corneliu
Vasile, domiciliat în Bucureşti, aleea Adrian
Cârstea nr.13, bl.37, sc.1, ap.186, sector3, cu domiciliu ales la av. Puiu Ana Adriana în Slănic, str.
Brâncoveanu nr.22, jud. Prahova şi Mezdreanu
Adelina, domiciliată în Bucureşti, str. Pictor Ştefan
Dumitrescu nr.3, bl.2, sc.1, et.2, ap.12, sector4, cu
domiciliu ales la av. Puiu Ana Adriana în Slănic,
str. Brâncoveanu nr. 22, jud. Prahova.

ADUNĂRI GENERALE
Hotărârea Nr.2/03.04.2015. AGEA a SC „
Minexfor” SA Deva, înregistrată la ORC Deva, de
pe lângă Tribunalul Hunedoara, sub nr.
J20/43/1991, având CUI RO2114206, întrunită la
data de 03.04.2015, ora 13.00, la sediul societăţii
din Deva, str. Titu Maiorescu, nr.2, statutar şi legal
constituită: -în temeiul prevederilor Legii 31/1990
republicată cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piaţa de capital,
ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, ale Legii
151/2014, ale Regulamentului ASF nr. 17/2014,
precum şi a Procesului Verbal al AGEA cu votul
acţionarilor reprezentând 47,90% din valoarea
capitalului social hotărâşte: Art.1 AGEA aprobă
modificarea actului constitutiv al SC Minexfor SA
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Deva, prin adăugarea unor coduri CAEN noi în
statutul societăţii: -4511 Comerţ cu autoturisme şi
autovehicule uşoare (sub 3,5 tone); -4799 Comerţ
cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; -5210 Depozitări;
-5224 Manipulări; -8292 Activităţi de ambalare.
Art.2 AGEA hotărăşte data de 17.04.2015, ca dată
de înregistrare, în conformitate cu prevederile
art.238 din Legea 297/2004. Art.3 AGEA împuterniceşte pe d-l Drăghici Dan în calitate de Director
General al SC Minexfor SA Deva, născut în
comuna Cătunele, jud.Gorj la data de 11.10.1950,
cu domiciliul în Deva, str. Aleea Crinilor, Bl.E,
Sc.1, Et.2, Ap.10, posesor al CI Seria HD, Nr.
733388, eliberat de SPCLEP Deva la data de
21.10.2014 să facă toate demersurile pentru depunerea Hotărârii la ORC Deva. Preşedinte AGEA,
Inf.Mitu Ionel.
Hotărârea Nr. 1/03.04.2015. AGOA a SC
„Minexfor” SA Deva, înregistrată la ORC Deva,
de pe lângă Tribunalul Hunedoara, sub nr.
J20/43/1991, având CUI RO2114206, întrunită la
data de 03.04.2015, ora 12.00, la sediul societăţii
din Deva, str.Titu Maiorescu, nr. 2, statutar şi legal
constituită: -în temeiul prevederilor Legii 31/1990
republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piaţa de capital,
ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, ale Legii
151/2014, ale Regulamentului ASF nr. 17/2014,
precum şi a Procesului Verbal al AGOA cu votul
acţionarilor reprezentând 47,90% din valoarea
capitalului social hotărăşte: Art.1 Adunarea
generală aprobă raportul de activitate al administratorilor, cât şi descărcarea de gestiune a acestora
pe anul 2014. Art.2 Adunarea generală aprobă
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe
anul 2014 şi stabileşte priorităţile de acoperire a
pierderilor raportate, respectiv din profitul realizat, rezerve legale, şi alte contribuţii ale acţionarilor. Art.3 Adunarea generală aprobă raportul
comisiei de cenzori pe anul 2014. Art.4 Adunarea
generală aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2015. Art. 5 Adunarea generală
aprobă programul de activităţi şi investiţii pentru
anul 2015. Art.6 Adunarea generală hotărăşte data
de 17.04.2015, ca dată de inregistrare, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.
Art.7 AGOA împuterniceşte pe d-l Drăghici Dan
în calitate de Director General al SC Minexfor SA
Deva, ăascut în comuna Cătunele, jud.Gorj la data
de 11.10.1950, cu domiciliul în Deva, str.Aleea
Crinilor, Bl. E, Sc.1, Et. 2, Ap.10, posesor al CI
Seria HD Nr. 733388, eliberat de SPCLEP Deva la
data de 21.10.2014. să facă toate demersurile
pentru depunerea Hotărârii la ORC Deva. Preşedinte AGOA, Inf.Mitu Ionel.
Convocare a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor S.C. MUNTENIA S.A.: Consiliul de
Administraţie al S.C. Muntenia S.A. („Societatea”), o societate pe acţiuni cu sediul în Oraşul
Voluntari, B-dul. Pipera, nr.2/II Bis, în Clădirea de
birouri cunoscută sub denumirea de Centrul
Pipera II sau Centrul de Nord, etaj 1, judeţ Ilfov,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov
sub nr. J23/1889/09.07.2007, având cod unic de
înregistrare 403810, în temeiul dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului 117 din Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, republicată şi
modificată, prin prezenta, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Muntenia
S.A. pentru data de 20.05.2015, ora 11,00 a.m., la
sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus, cu
următoarea Ordine de Zi: 1) Aprobarea raportului
administratorilor pentru activitatea S.C. Muntenia
S.A. pe anul 2014. 2) Aprobarea raportului financiar al auditorului extern pe anul 2014. 3) Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierderi al S.C. Muntenia S.A. pe anul 2014. 4)
Aprobarea, repartizării profitului rezultat în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, în
valoare de 285.534,57 lei, prin includerea în alte
rezerve. 5) Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al S.C. Muntenia S.A. pe anul 2015. 6)
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii, pentru exerciţiul financiar aferent
anului 2014. 7) Revocarea mandatului administratorului Maurizio Maria Terazzi. 8) Completarea
Consiliului de Administraţie al S.C. Muntenia S.A
prin alegerea unui nou administrator pentru un
mandat de 4 ani. 9) Diverse. 10) Emiterea de
autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea
procedurilor şi formalităţilor legale necesare
ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se limita la aceasta, transmiterea
puterilor de a semna, de a depune şi ridica documente în numele S.C. Muntenia S.A. La Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi
să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
20.04.2015, stabilită ca dată de referinţă. Registrul
acţionarilor este ţinut de societatea Registrul Inde-

pendent Monitor S.A. Acţionarii pot fi reprezentaţi
în cadrul şedinţei adunării generale a acţionarilor
pe bază de procură specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte de adunarea
generală a acţionarilor. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu
şi calificarea profesională a persoanei propuse
pentru funcţia de administrator se af lă la
dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii,
putând fi consultată şi completată de aceştia.
Informaţii şi documente privind punctele aflate pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor pot fi obţinute de către acţionari de la
secretariatul Societăţii începând cu data convocării
adunării generale a acţionarilor. Pentru ipoteza
neîntrunirii cerinţelor de cvorum în data de
20.05.2015, la ora şi locul stabilite, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor este reconvocată
pentru data de 21.05.2015, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva Daswani Vesselina Miroliubova.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ/COMUNICAT DE PRESĂ
Comunicat de presă pentru finalizare proiect POS CCE
Bucureşti, 07 Aprilie 2015
SC Contexpert Consulting SRL cu sediul în Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 75, et.4, sector 1, cod poştal
011013, România, a derulat, începând cu data de 24.12.2013, proiectul ,,Creşterea eficienţei activităţii
SC Contexpert Consulting SRL prin implementarea unei platforme de e-learning, co-finanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
pentru Societatea Informaţională.
Valoarea totală a proiectului este de 704.422,92 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este
de 349.395,20 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea/localităţile Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 75, et.4, sector 1, cod
poştal 011013, România, pe o durată de 16 luni.
Obiectivul proiectului a fost utilizarea unei aplicatii de instruire on-line prin implementarea unei
platforme e-learning performante care sa ofere un cadru adecvat diversificarii activitatii firmei prin
achizitia si implementarea a 3 module functionale.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Istrate Sorin
Funcţie: Reprezentant legal
Tel. 0722676323 fax. 0213114326, e-mail sorin.istrate@contexpert.ro

Convocare a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor SC Interoil SA: Consiliul de Administraţie al SC Interoil SA („Societatea”), o societate
pe acţiuni cu sediul în Oradea, strada Lotrului,
nr.2-6, judeţul Bihor înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor
sub nr. J05/147/1991, având cod unic de înregistrare 54523, în temeiul dispoziţiilor statutare şi
prevederilor articolului 117 din Legea Societăţilor
Comerciale nr. 31/1990, republicată şi modificată,
prin prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor S.C. INTEROIL S.A. pentru
data de 19.05.2015, ora 8,30 a.m., la sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus, cu următoarea
Ordine de Zi: 1. Aprobarea raportului administratorilor pentru activitatea S.C. INTEROIL S.A. pe
anul 2014. 2. Aprobarea raportului financiar al
blicată, cu modificările şi completările ulterioare
documente privind punctele aflate pe ordinea de
auditorului extern pe anul 2014. 3. Aprobarea
(„Legea nr.31/1990”), Legii nr.297/2004 privind
zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot
bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi
piaţa de capital, cu modificările şi completările
fi obţinute de catre acţionari de la secretariatul
al S.C. INTEROIL S.A. pe anul 2014. 4. Aproulterioare (“Legea nr.297/2004”), Regulamentului
Societăţii începând cu data convocării adunării
barea repartizării profitului rezultat în exerciţiul
C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor
generale a acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii
financiar încheiat la 31 decembrie 2014, în valoare
drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor
cerinţelor
de
cvorum
în
data
de
19.05.2015,
la
ora
de 14.835.092,04 lei, pentru acoperirea pierderilor
generale ale societăţilor, cu modificările şi
şi locul stabilite, Adunarea Generală Ordinară a
din exerciţiile financiare anterioare. 5. Aprobarea
Acţionarilor este reconvocată pentru data de
completările ulterioare şi al Actului Constitutiv al
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
20.05.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. PreşedSocietăţii, Convoacă Adunarea Generală ExtraorINTEROIL S.A. pe anul 2015. 6. Aprobarea
intele Consiliului de Administraţie, Shaleva
dinară a Acţionarilor Societăţii (A.G.E.A.) pentru
descărcării de gestiune a administratorilor sociDaswani Vesselina Miroliubova.
data de 11.05.2015 ora 9,00 la Punctul de lucru al
etăţii, pentru exerciţiul financiar aferent anului
Societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
2014. 7. Revocarea mandatului administratorului
Convocare: Consiliul de Administraţie al Societăţii
Pipera Tunari nr.2/II, Clădirea ‘’North Center’’,
Maurizio Maria Terazzi. 8. Completarea Consilide
Construcţii
în
Transporturi
Bucureşti
S.A.,
cu
et.6. Dreptul de a participa şi vota în cadrul
ului de Administraţie al S.C. Interoil S.A. prin
sediul în Bucureşti, Str. Opanez nr.3A, sector 2,
A.G.E.A., aparţine tuturor acţionarilor înregistraţi
alegerea unui nou administrator. 9. Diverse. 10.
înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/994/1991, C.U.I.
în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut de
Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru
RO 949 (denumită în continuare “Societatea”), În
Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul
parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale
temeiul Legii privind societăţile nr.31/1990, repuzilei de 04.05.2015, considerată dată de referinţă
necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor
adoptate, incluzând,
dar fără a se limita
la acestea, transmiterea puterilor de
GUVERNUL ROMÂNIEI
UNIUNEA EUROPEANĂ
Ministerul Agriculturii şi
a semna, depune şi
Dezvoltării Rurale
ridica documente în
DGP-AMPOP
numele S.C.
INTEROIL S.A. La
Adunarea Generală
ANUNŢ DE PARTICIPARE
Ordinară a AcţioACHIZITOR
narilor sunt înDenumire oficială: SC ARCFORCE POWER SRL
dreptăţiţi să parSediu Social: Strada Bibescu, nr.27, bloc 29, sc. 1, Et.4, ap.13, Craiova
ticipe şi să voteze
toti acţionarii înregLocalitatea: Craiova
Cod poștal: 200377
Țară: România
istraţi în registrul
Punct de contact:
Telefon: 0744 575 574
acţionarilor la
Persoană de contact: SAVA G. CAMELIA IRINA
sfârşitul zilei de
E-mail: camelia.sava10@yahoo.com
Fax:20.04.2015, stabilită
ca dată de referinţă.
În vederea implementării Proiectului cofinanțat prin POP „Dezvoltarea și modernizarea societăţii SC ARCFORCE POWER SRL prin achiziţia de
Registrul acţionambarcaţiuni destinate agrementului”, număr contract 299 din 27.08.2014, se demarează procesul de achiziție „Furnizare de ambarcațiuni
arilor este ţinut la
destinate agrementului”, având ca obiect furnizarea de ambarcațiuni, pe loturi, Cod CPV 34520000-8 – Ambarcaţiuni.
societate. Acţionarii
Procedura de atribuire a contractului: Procedură simplificată – Cerere de oferte
pot fi reprezentaţi în
Durata contractului: 3 Luni
cadrul şedinţei
Valoarea estimată fără TVA : 547.024,21 Lei
adunării generale a
Surse de finanţare: FEP 410.268,15 (valoare 75%)
acţionarilor pe baza
Proprii 136.756,06(valoare 25%)
de procura specială
Împărţire pe loturi: DA
care va fi depusa în
Lot 1
Barcă, capacitate 8 persoane
1
212.220,02 lei fără TVA
original la Societate
Lot 2
Barcă, capacitate 12 persoane
1
105.948,88 lei fără TVA
cu 48 ore înainte de
Lot 3
Ponton, capacitate 12 persoane
1
130.946,98 lei fără TVA
adunarea generală a
Lot 4
Skijet, 1-3 persoane
1
53.648,40 lei fără TVA
acţionarilor. Lista
cuprinzând inforLot 5
Skijet, 1-3 persoane
1
26.824,20 lei fără TVA
maţii cu privire la
Lot 6
Skijet, 1-3 persoane
1
17.435,73 lei fără TVA
numele, localitatea
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
de domiciliu şi caliModalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi
ficarea profesională
Documentația necesară întocmirii ofertelor se poate obține gratuit in urma unei solicitări scrise adresate achizitorului, de la adresa de contact
a persoanei propuse
a societății sau pe e-mail.
pentru funcţia de
Termenul Limită de depunere a ofertelor: 16.04.2015, ora 12.00
administrator se află
Deschiderea ofertelor: 16.04.2015, ora 13.00
la dispoziţia acţioAlte informaţii suplimentare: Oferta se va depune la sediu social al autorității contractante și va conține documentele specificate în fișa de
narilor, la secretaridate.
atul Societăţii,
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la Tel 0744 575 574 sau email camelia.sava10@yahoo.com
putând fi consultată
şi completată de
aceştia. Informaţii şi
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pentru această adunare („Data de Referinţă”). 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
12.05.2015, la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi şi Dată de Referinţă. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor
este următoarea: 1. Aprobarea repunerii pe cont a
liniei de credit în valoare de 6.000.000 lei cu includerea accesoriilor restante în soldul creditului şi
prelungirea acesteia, până la 30.06.2015. 2. Aprobarea suplimentării liniei de credit de 6 milioane
+accesoriile aferente cu: -linia de credit în valoare
de 1,5 milioane lei, inclusiv accesoriile restante
existente în sold la data implementării; -linia de
credit în valoare de 847.473,86 lei, inclusiv accesoriile restante existente în sold la data implementării. 3. Aprobarea instituirii de ipoteci
imobiliare de rang subsecvent pentru garanţiile
existente, respectiv: -ipoteca imobiliară asupra
imobilului teren şi construcţie în suprafaţa de
43.229,64 mp situat în intravilanul localităţii Otopeni, str. Tudor Vladimirescu, nr.101 (fost
98), Jud. Ilfov, având număr cadastral 108.
-ipoteca imobiliară asupra imobilului teren în
suprafaţa de 9.147,59 mp şi Staţia de asfalt marca
Amman Global, nr. Inventar 292897, varianta de
160t/oră mixturi asfaltice, în suprafaţa de 1.371,7
mp. -ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în
Târgu Jiu, în suprafaţa de 11,755 mp, str. Calea
Severinului, nr.188, jud. Gorj, nr. Cadastral 41003.
4. Aprobarea instituirii de ipoteci mobiliare asupra:
-Staţia de asfalt ERMONT TSM 21 Major- Staţia
de asfalt ERMONT Mangum 200, urmare a
diminuării structurii de garanţii cu mijloace fixe
aferente plafonului de emitere scrisori de garanţie
bancară. 5. Aprobarea înlocuirii garanţiilor reprezentate de Biletul la Ordin cu contract de fideijusiune. 6. Aprobarea transformării liniei de credit
rezultate ca urmare a suplimentării, în credit pe
termen mediu de 60 luni, cu rambursări de rate
egale şi dobânda lunară, după instituirea ipotecilor
de rang subsecvent şi rambursarea celor două linii
provenite din executarea scrisorilor de garanţie
bancară nr. 2487 şi 2515. 7. Aprobarea împuternicirii dnei. Dumitru Camelia domiciliată în
Bucureşti, bld. Iuliu Maniu, nr.59, bl. 10A, sc.7,
et.4, ap.313, indentificată cu CI seria RT nr.
401061 emis de către SPCEP S6 biroul nr.2, la data
de 13.03.2006, şi a dnei. Lasc Aurelia domiciliată
în Bucureşti, str. 9 Mai, nr.8, bl.11B, sc.1, et.6,
ap.66, indentificată cu CI seria RT nr. 622658, emis
de către SPCEP S6 biroul nr. 1, la data de
16.12.2008, cu posibilitatea de substituire, ca
pentru, în numele şi pe seama Societăţii să întreprindă oricare din următoarele: -Să negocieze, să
semneze, să perfecteze, să elibereze şi să întocmească, să încheie (în formă autentică, unde este
cazul) în numele şi pe seama Societăţii, Contractul
de Credit şi Contractele de Garanţie, precum şi
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toate actele şi documentele în legătură cu acestea,
precum şi orice acte ulterioare modificatoare ale
acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a
rezoluţiilor adoptate în prezenta hotărâre. -să
întreprindă toate acţiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanţie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare şi/sau Cartea Funciară
competentă şi/sau Registrul Comerţului competent
şi/sau în registrul acţionarilor Societăţii şi/sau în
legătură cu notificarea şi/sau îndeplinirea oricărei
alte formalităţi necesare în faţa oricărei alte
autorităţi competente sau terţelor părţi interesate,
precum şi pentru publicarea prezentei Hotărâri în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; 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. 8. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a
zilei de 28.05.2015, 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. 9. Desemnarea persoanei
împuternicite de a încheia şi/sau semna în numele
Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii cu posibilitatea de substituire, hotărârile prezentei Adunări
Generale, şi pentru a efectua toate formalităţile
legale pentru înregistrarea, 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 Referinţă
(04.05.2015), conform prevederilor legale şi ale
Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii
legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură
specială). Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participe la Adunarea Generală a Acţionarilor este
permisă 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
reprezentant legal 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. Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal al acţionarului persoană
juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de
data publicării convocatorului Adunării Generale
ale Acţionarilor. Reprezentanţii persoanelor fizice
vor fi identificaţi 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 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/ legitimaţie de şedere pentru cetăţenii
străini), însoţit de Procura specială semnată de
reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice
vor prezenta şi un document oficial care atesta
calitatea de reprezentant legal al semnatarului
procurii speciale (dovada emisă de o autoritate
competentă, în original sau copie conformă cu
originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data
publicării convocatorului Adunării Generale ale
Acţionarilor). 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 traducător 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 Adunarea
Generală a Acţionarilor, 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 a Acţionarilor, care vor fi puse
la dispoziţie de Societate, un exemplar original al
Procurii speciale se va depune/ expedia la punctul
de lucru al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cladirea “North
Center”, et.6, până la data de 08.05.2015 ora
16,00. Acţionarii vor transmite Societăţii şi copia
certificată a actului de identitate al acţionarului
persoana fizică (BI/CI/ Paşaport/ Legitimaţie de
şedere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta şi un document oficial emis de o autoritate
competentă privind identitatea reprezentantului
legal al acţionarului persoană juridică, în original
sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de
3 luni înainte de data publicării convocatorului
Adunării Generale a Acţionarilor. Instituţiile de
credit care prestează servicii de custodie pentru
acţionarii Societăţii pot semna şi transmite Procurile speciale în numele clienţilor acestora, în baza
drepturilor conferite acestora prin contractele de
custodie şi a instrucţiunilor punctuale de vot
primite de la clienţi pentru aceste Adunări
Generale ale Acţionarilor. În acest caz, Procurile
speciale 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
respectivul acţionar; -instrucţiunile din Procura
specială sunt identice cu instrucţiunile din cadrul

mesajului SWIFT primit de instituţia de credit
pentru a vota în numele respectivului acţionar;
-procura specială este semnată de către
acţionar. Procurile speciale 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. Acţionarii 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 transmise 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 Extraordinară a acţionarilor
din data de 11/12.05.2015”. Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de
Administraţie întrebări referitoare la punctele de
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, iar răspunsurile vor fi
disponibile la Punctul de lucru al Societăţii
începând cu data de 04.05.2015, ora 8,00. Pentru
exerciţiul drepturilor mai sus menţionate, acţionarii vor transmite Societăţii şi copia certificată a
actului de identitate al acţionarului persoană fizică
(BI/CI/ Paşaport/ Legitimaţie de şedere). În cazul
persoanelor juridice, se va prezenta şi un document oficial emis de o autoritate competentă
privind identitatea reprezentantului legal al
acţionarului persoană juridică, în original sau
copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3
luni înainte de data publicării convocatorului
Adunării Generale a Acţionarilor. Formularele de
Procuri speciale actualizate pot fi obţinute, la
cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.0016.30, de la punctul de lucru al societăţii din
Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Clădirea “North Center”, et.6, începând cu
data de 04.05.2015, ora 16:00. 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 valoarea nominală
de 2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot
în Adunarea Generală a Acţionarilor. 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. Preşedinte C.A., Icleanu Virgil.

LICITAȚII
SC Land SRL prin lichidator, anunţă vânzarea la
licitaţie publică a bunului imobil aflat în patrimoniul societăţii situat în loc. Boldeşti Scăieni, Cartier
Seciu, nr.287, jud. Prahova, imobil compus din
teren intravilan în suprafaţă de 839 mp şi
construcţiile C1, C2, C3 şi C4, construcţii ce sunt
deteriorate ca urmare a unui incendiu. Preţul de
pornire al licitaţiei este cel stabilit în raportul de
evaluare şi anume: 57.100 lei (fără TVA) şi 70.804
lei (cu TVA). Licitaţiile vor avea loc pe data de:
09.04.2015, 20.04.2015, 21.04.2015, 22.04.2015,
23.04.2015, 24.04.2015, 27.04.2015, 28.04.2015,
29.04.2015 şi 30.04.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1
Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Condiţiile de participare şi relaţii suplimentare la tel. 0344104525.
SC Petroutilaj SA societate aflată în reorganizare
judiciară prin administrator judiciar anunţă
vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile,
conform Planului de Reorganizare şi a adresei
evaluatorului nr. 128/06.04.2015. Licitaţia publică
are loc în baza hotărârii Adunării Creditorilor din
07.03.2012 şi 26.06.2012, a regulamentului de
participare la licitaţie, a Planului de Reorganizare
şi a adresei nr. 128/06.04.2015. Licitaţiile vor avea
loc pe data de: 09.04.2015, 20.04.2015 şi
21.04.2015, orele 12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare la la
sediul administratorului judiciar cât şi la telefon
0344104525.
SC Hormigon SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL, scoate la vânzare în bloc prin licitaţie
publică bunurile mobile ale debitoarei (camera
termoviziune, dulap metalic pentru cd-uri,
canapea cu două fotolii, copiator Minolta, laptop
Acer, laptop Toshiba). Cel mai mare preţ oferit la
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data prezententului anunţ este 1.500 lei, vânzare
aprobată de adunarea creditorilor din data de
30.03.2015. Persoanele interesate sunt obligate să
achiziţioneze caietul de prezentare de la sediul
lichidatorului şi să depună oferta împreună cu taxa
de garanţie de 250 lei până la data de 17.04.2015.
Încheierea actului de adjudecare se va face la data
de 20.04.2015 la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244
519800.
SC Legolas Tub SRL prin administrator judiciar
Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică teren intravilan în suprafaţă de 395 mp
situat în Bucov, tarla 52, parcelele Cc 2125/39, Cc
2125/40, precum şi cota indiviză de 1/16 din drum
de acces în suprafaţă de 895 mp la preţul de evaluare de 87.500 lei. Licitaţia va avea loc în
10.04.2015, ora 14:30 la sediul administratorului
judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecarii
vânzarea va fi reluată în ziua de 17.04.2015 şi
24.04.2015, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentinţei nr. 336/26.03.2015
pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul
5734/105/2014, anunţă deschiderea procedurii
generale a falimentului debitoarei SC Bardu
Services SRL, str. Ştirbei Vodă, nr. 68, et. 2, ap. 2
Bis, sector 1, Bucureşti, CUI 26827495,
J40/4270/2014. Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este
11.05.2015. Termenul limita pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este 11.06.2015.
Termenul pentru soluţionare eventuale contestaţii
şi afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 10.07.2015.
Dinu Urse şi Asociaţii SPRL desemnat lichidator
judiciar al SC MONALISA INVESTMENTS SRL
cu sediul în loc. Otopeni, str. Horia Cloşca şi Crisan
nr. 5, Jud. Ilfov, J40/9281/1993, CUI 3994451 prin
încheierea de şedinţa din data de 08.06.2011,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a
Comercială în cadrul dosarului nr. 38896/3/2009,
anunţă închirierea prin selecţie deschisă de oferte a
imobilului situat în staţiunea Venus, localitatea
Mangalia, judeţul Constanţa, având număr cadastral 39 înscris în Cartea Funciara nr. 970/N a localităţii Mangalia-Venus aflat în proprietatea SC
MONALISA INVESTMENTS SRL. Selecţia
deschisă de oferte va avea loc în data de 23.04.2015,
ora 15.30, la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Sector 1, Str. Buzeşti, Nr. 71, Et. 2,
Camera 203. Caietul de sarcini poate fi procurat de
la sediul lichidatorului judiciar Dinu, Urse şi
Asociaţii SPRL din Municipiul Bucureşti, Sector 1,
Str. Buzeşti, Nr. 71, Et. 2, Camera 203. Preţul caietului de sarcini este de 1.000 lei (exclusiv TVA) şi se
achită pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse
şi Asociaţii SPRL în numerar sau prin ordin de
plată în contul nr. RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK Sucursala Dorobanţi.
Garanţia de participare la licitaţie, este în cuantum
de 10% din valoarea ofertei depuse de către
ofertanţi şi se va achita cu OP pe seama
d e b i t o a r e i î n c o n t u l d e l i c h i d a r e n r.
RO31BFER140000010832RO01, deschis la Banca
Comercială Feroviară, Ag. Popa Tatu. Preţul chiriei
se va achita în lei, la cursul BNR din data efectuării
plăţii. Pentru relaţii suplimentare şi vizionare
apelaţi tel.: 021.318.74.25.
Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează
licitaţie publică deschisă în scopul concesionării
unui teren în suprafaţă de 39,00 mp., aparţinând
domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada Dunării, zona staţiei
H.C.C. Perioada de concesionare este de 25 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 28.04.2015, orele
11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,
iar ofertele se primesc la registratura Primăriei
Municipiului Alexandria, până în preziua datei de
licitaţie, orele 16:00, într-un singur exemplar în
limba română. Documentaţia de atribuire poate fi
studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.
0247317728. Împotriva licitaţiei, până la momentul
adjudecării, se va putea face contestaţie la
Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.
22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează
la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Administrativ (strada Ion Creangă, nr. 53, Alexandria).
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim
până la data de 21.04.2015.
SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, cu sediul în
str. Republicii, nr. 2, judeţul Teleorman, cod poştal

145200, CUI 30055849; J34/168/2012, telefon/ fax
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com,
anunţă organizarea licitaţiei publice deschisă, cu
strigare, pentru închirierea unor spaţii medicale
situate în incinta imobilului Policlinica Municipală
Turnu Măgurele, pentru care nu sunt depuse solicitări de cumpărare. Caietele de sarcini se pot
cumpăra în urma solicitării scrise, de la sediul
nostru din str. Republicii, nr. 2, etaj 3, camera
6-contravaloarea caietului de sarcini este de 25 Lei.
Şedinta publică de deschidere a primei şedinţe de
licitaţie va avea loc în data de 27.04.2015, ora 13:00
la sediul societăţii. Termenul limită de depunere a
cererii şi documentaţiei pentru înscrierea la licitaţie
este 24.04.2015, ora 16:00. În situaţia neprezentării
a minim doi solicitanţi la primul termen al licitaţiei,
se va organiza o altă şedinţă de licitaţie în data de
11.05.2015, la ora 13:00, la sediul societăţii, iar
cererea de înscriere şi documentaţia aferentă se vor
putea depune până la 08.05.2015, ora 16:00.
1. Date identificare achizitor SC Fise Electrica Serv
SA -SISE Electrica Transilvania Sud, cu sediul în
Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251,
tel.: 0372/680399, fax: 0268/305594, achiziţionează
„Servicii de regenerare, măsurare capacitate baterii
acumulatori”, Cod CPV 50710000-5 –Servicii de
reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi
mecanice în construcţii”; 2. Procedura aplicată:
„Licitaţie deschisă”. Prezenta nu este o procedură
de achiziţii publice, ci se derulează conform procedurii de achiziții interne a SC Fise Electrica SERV
SA; 3. Împărţire pe loturi: DA. Lot 1 –Servicii de
regenerare baterii acumulatori. Lot 2 servicii măsurare capacitate baterie acumulatori; 4. Nu se
acceptă oferte alternative; 5. Locul de prestare a
serviciilor: sediul ofertantului; 6. Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: Lot 1 –Servicii
de regenerare baterii acumulatori pentru o cant
min 4 buc şi o cant max de 16 buc. Lot 2 servicii
măsurare capacitate baterie acumulatori pentru o
cant min 8 buc şi o cant max de 16 buc; 7. Durata
acordului cadru: 12 luni de zile. Termenul de
execuţie: max. 5 zile de la data semnării contractului subsecvent; 8. a. Data limită de primire a
ofertelor: 24.04.2015, ora 09.00. Data deschiderii
ofertelor: 24.04.2015, ora 10.00; 8. b. Adresa la care
se depun ofertele: sediul SISE Electrica Transilvania Sud, Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj
I, secretariat general; 8. c. Limba de redactare a

ofertelor: limba română; 9. Modalităţile de
finanţare: surse proprii; 10. Criterii de calificare
conform prevederilor din Fișa de date; 11. Perioada
de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data
deschiderii ofertelor; 12. Criteriul de atribuire a
contractului: “preţul cel mai scazut”; 13. Garanţie
de participare: conform Documentaţie de atribuire.
Persoane de contact: Nicoleta Turcea: nicoleta.
turcea@ts.electricaserv.ro
Administraţia Naţională „Apele Române”Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în
Bacău, str.Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod
600274, tel. 0234 541646, fax 0234 510050, în calitate de unitate locatoare, anunţă: organizarea în
zilele de 28 şi 29 aprilie 2015 a licitaţiilor publice
cu ofertă în plic închis privind închirierea de
bunuri imobile, terenuri situate în albiile minore
ale râurilor, pe raza judeţelor Suceava, Neamţ, Iaşi
şi Vrancea. Închirierea are ca scop înlăturarea
materialului aluvionar (exploatare agregate
minerale) pentru asigurarea scurgerii optime în
albie. Durata închirierii este de 2 ani. Garanţia de
participare este de 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru
fiecare dintre următoarele bunuri imobile, licitaţiile urmând a se derula pe parcursul a două zile,
astfel: In data de 28 aprilie 2015: Judeţul Neamţ.
Râu Moldova Nisiporeşti/ Văleni - 60.000 mp;
Nisiporeşti 2 / Boteşti şi Văleni 12.000 mp; Cordun
/ Cordun - 20.000 mp; Tupilaţi Nord 1 / Tupilaţi 15.000 mp; Munteni /Gherăeşti - 25.000 mp;
Boteşti aval 2 / Boteşti - 35.000 mp. Râu Cracău;
Girov Nord / Girov - 25.000 mp; Râu Bistriţa;
Podoleni 1 / Podoleni - 10.000 mp; Săvineşti
amonte 1 / Dumbrava; Roşie şi Piatra Şoimului 70.628 mp; Râu Siret - Filipeşti / Icuşeşti - 12.000
mp. Judeţul Vrancea: Râu Siret: Şişcani / Adjud 14.338 mp; Râu Putna - Răchitosu 1 / Garoafa 25.960 mp; Răchitosu 2 / Garoafa - 7.515 mp; Râu
Şuşiţa Satu Nou Panciu 01/ Ţifeşti - 45.003 mp;
Aval Cimitirul Nemţesc/ Ţifeşti - 14.966 mp. In
data de 29 aprilie 2015: Judeţul Suceava. Râu
Suceava Suceava Valea-Boului / Straja- 20.000 mp.
Dărmăneşti / Dărmăneşti - 15.000 mp; Râu
Moldova Oniceni / Forăşti - 25.000 mp; Oniceni
aval / Forăşti - 18.700 mp; Roşiori/ Forăşti - 20.000
mp. Drăguşeni/ Drăguşeni - 20.000 mp. Râu Siret
- Pod-Huţani locaţia 1 amonte / Siminicea - 20.019
mp; Găinoaia / Zamostea - 5.000 mp. Judeţul
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Botoşani: Râu Siret Icuseni / Vorona - 10.000 mp;
Roşcani 1 / Vorona - 12.000 mp. Judeţul Iaşi: Râu
Moldova Cristeşti / Cristeşti şi Timişeşti - 40.000
mp; Tupilaţi Nord / Mirosloveşti - 34.000 mp; Râu
Siret - Amonte pod Şcheia 1 / Al.I.Cuza - 5.000
mp. Amonte pod Şcheia 2 / Al.I.Cuza - 10.000 mp.
De asemenea, în data de 29 aprilie 2015 va fi
scoasa la licitaţie şi suprafaţa de 68mp teren albie
minoră râu Suceava, în localitatea Brodina,
comuna Brodina, judeţul Suceava, la preţul minim
de 1,81 lei /mp /lună fărăTVA, garanţia de participare fiind de 148,00 lei, în scopul amenajării unor
prize pentru alimentarea cu apă a unor bazine
piscicole pentru o durată de 10 ani. Garanţia de
participare poate fi constituită sub forma unei
scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă
din România în favoarea unităţii locatoare sau a
unui ordin de plată, confirmat prin extras de cont,
în contul RO51TREZ0615005XXX013935 Trezoreria Bacău, CIF 33839263. Condiţiile de
participare sunt precizate în caietul de sarcini.
Ofertele vor fi depuse astfel: Pentru bunurile
imobile licitate în data de 28.04.2015, oferta va fi
depusă în data de 28.04.2015 până la ora 9, plicurile urmând a fi deschise în aceeaşi zi la ora 10;
Pentru bunurile imobile licitate în data de
29.04.2015, oferta va fi depusă în data de
29.04.2015 până la ora 9, plicurile urmând a fi
deschise în aceeaşi zi la ora 10. Caietul de sarcini,
în valoare de 1.050,00 lei, poate fi achiziţionat de la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Siret - birou
Patrimoniu sau cu ordin de plata în contul RO
69TREZ 061502201X013928 - Trezoreria Bacău
CIF: RO18264854, începând cu data de 07.04.2015
şi până în ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor.
Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile
de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ
este postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la
rubrica ANUNŢURI - LICITAŢII ACTIVE.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marfă şi atestat ADR pe
numele Diaconu Ovidiu Ioan din, Drăgăşani, str.
Şcolii, nr 5, judeţul Vâlcea. Se declară nule.
Declar pierdută legitimaţia de studentă, carnet de
note şi carnet cupoane, emise de Universitatea
Bucureşti pe numele Băluţă Elena - Alexandra

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. 98559/03.04.2015.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, în temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează licitație deschisă în vederea vânzării
bunurilor sechestrate, după cum urmează: 1. 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 21, luna aprilie, orele 12, anul
2015, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a
debitorului S.C. Petroconsult S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în Ploiești, str. Diligenței nr. 18, jud. Prahova, C.U.I. 1364867: 1. teren în
suprafață de 18.500 mp din acte, măsurată 18.502 mp – conform extras Carte funciară nr. 101633/18.12.2014, emis de OCPI Ph,
situat în Comuna Ariceștii Rahtivani, județ Prahova, delimitat pe plan cu simbolurile ABCD, având ca vecini pe: most. def. Ionita Vasile,
D.E.57, most. def. Marinescu Elena și drum pe două laturi, id electronic 22721, dobândit conform contract de vânzare cumpărare
autentiﬁcat cu nr. 6298/10.11.1998. Terenul are nr. cadastral 22721, categoria arabil, extravilan, nr. tarla 17, nr. parcela 55/3. Preț de
evaluare = 37.000 lei. Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditor: A.J.F.P. Prahova – C.M. Sarcini: sechestru în favoarea A.J.F.P. Prahova – C.M., conform Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr.
112110/18.12.2014. 2. 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 23 aprilie 2015, orele 12, în localitatea Ploiești,
str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Smart
S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în Ploiești, str. Republicii - Cartier Albert, nr. 146-150, jud. Prahova – C.U.I. 3648067: 1. Imobil situat în
Vălenii de Munte, str. Trăistari nr. 47, județ Prahova, format din: - Teren intravilan, suprafața măsurată 4292 mp. Deținut în baza
contractului de vânzare - cumpărare nr. 2131/2001. Imobilul este înscris în Cartea funciară nr. 1313 a orașului Văleni, nr. cadastral
teren 536, în valoare de 94.000 lei; - construcție formată din: casă P+M, garaj, chioșc grădină, împrejmuire teren, Sc 185.11 mp, în
valoare de 185.778 lei. Deținută în baza autorizației de construire nr. 400/2006. Preț de pornire al licitației = 279.778 lei. Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditor: AJFP Prahova – CM; Primăria Orașului Vălenii de Munte. Sarcini: sechestru în favoarea AJFP Prahova - CM, conform Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 10185/04.07.2013; sechestru în favoarea Primăriei Orașului Vălenii de Munte, conform Proces-verbal de sechestru nr. 9019/22.07.2013. Cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile se aplică în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b), coroborate cu
prevederile art. 141, alin. (2), lit. f), respectiv art. 141, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație; dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă
puteți adresa la sediul A.J.F.P. Prahova – Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 11 sau la telefon: 0244.407710, int. 168. Data
aﬁșării: 07.04.2015.

