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OFERTE SERVICIU
Avanta Care UK angajează infirmiere/asistente
medicale 7.02-15 £/oră. Contact: corina@avantacare.com.
Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant din cadrul
Corpului de Control al Ministrului, Serviciul
inspecții pentru instituția prefectului, corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de
expert, clasa I, grad profesional superior.
Concursul se organizează la sediul Ministerului
Afacerilor Interne, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector
1, în data de 12.05.2015 ora 10,00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la
sediul Ministerului Afacerilor Interne, telefon
021/264.85.03. Dosarul
ţi, calităţi, aptitudini
speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate. Programul concursului: 12.05.2015 –
ora 09:00 – proba scrisă; 14.05.2015 – ora 12:00 –
interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Caraş Severin.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, str.
Tudor Vladimirescu, nr.1A, scoate la concurs, în
zilele de 12.05.2015 (proba scrisă) şi 14.05.2015
(interviul), la sediul agenţiei următorul post
vacant: Inspector clasa I, grad profesional superior, Serviciul Agenţia locală Târgovişte; Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţelor
economice; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Cunoştinţe în domeniul
proiectelor FSE, iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul concursului:
12.05.2015 – ora 09:00 – proba scrisă 14.05.2015
– ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Dâmboviţa.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Mureş cu sediul în Târgu Mureş, str.Iuliu
Maniu, nr.2, scoate la concurs, în zilele de
12.05.2015 (proba scrisă) şi 14.05.2015 (interviul),
la sediul agenţiei următorul post vacant: consilier
juridic clasa I, grad profesional principal, ID
414576- Compartiment Juridic, Relaţii cu
Publicul, Comunicare şi Secretariatul Consiliului
Consultativ. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in
domeniul ştiinţelor juridice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Programul concursului: 12.05.2015 – ora 09:00 – proba scrisă
14.05.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Mureş.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str.
Dacia, nr.8, bl. Transcozia, sc.B, et.2, CP 240094,
scoate la concurs, în zilele de 21.04.2015 (proba
scrisă) şi 23.04.2015 (interviul), la sediul agenţiei
următorul post temporar vacant: Consilier clasa
I, grad profesional asistent – Compartiment
Analiza pieţei muncii, programe de ocupare şi
implementare măsuri active. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar vacante: Pregătire
de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime în specialitate:
minimum 1 an; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 21.04.2015 – ora 10:00 – proba scrisă;
23.04.2015 – ora 10:00 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Vâlcea.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011,
modificată și completată prin H.G. nr. 1027/2014,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
anunță scoaterea la concurs în data de 06 mai
2015, ora 10.00 proba scrisă, iar în data de 11 mai
2015 ora 10.00 interviul, a unui post contractual
vacant de muncitor calificat I la Compartimentul
Administrativ, PSI, Sanatate şi Securitatea în
Muncă– Serviciul IT, Patrimoniu şi Administrativ- Direcţia Investiţii, Achiziţii, Patrimoniu.
Denumirea postului- muncitor calificat I (calificat) -post contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
sau şcoală profesională absolvită cu diplomă; -să
dețină certificat de absolvire a cursului de calificare în meseria de operator la mașini de multiplicat sau certificat de absolvire a cursului de
operare și întretinere curentă a echipamentului
XEROX; -Vechime în muncă: -minimum 5 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
06 mai 2015, ora 10.00 la sediul M.A.D.R. Proba
scrisă: -data de 06 mai 2015, ora 10.00, la sediul
M.A.D.R. Proba de interviu: -data de 11 mai
2015, ora14.00, la sediul M.A.D.R. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 23.04.2015, orele 16.30 la
sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale din str. B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3,
Bucureşti. Date contact: tel. 021/3072491, email:
stela.teican@madr.ro. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum şi actele solicitate
candidaţilor înscriere vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro şi afişate la sediul instituţiei
din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucureşti.
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 postului de secretar, vacant pe
perioadă nedeterminată în cadrul Facultăţii de
Ştiinţa şi Ingineria Mediului. Condiţii de participare: - studii superioare; - cunoştinţe operare PC
(Word, Excel); - cunoşterea unei limbi străine de
circulaţie internaţională; - vechime în activitatea
de secretariat, în învăţământul superior, minim 5
ani; - experienţă în activitatea de gestionar minim
3 ani. Concursul va consta într-o probă scrisă (în
data de 05.05.2015, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 12.05.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la data de
24.04.2015, 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.
Primăria Comunei Buneşti , Jud. Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea , pe durată
nedeterminată , a două funcţii contractuale, de
execuţie vacante. 1. Denumirea posturilor vacante.
- şef serviciu SVSU; - muncitor calificat. 2.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru
ocuparea posturilor. - pentru funcţia de şef
serviciu SVSU –studii superioare cu diploma de
licienţă. - pentru funcţia de muncitor calificat studii medii cu diplomă de bacalaureat. 3. Probele
stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de
înscriere, proba scrisă, interviu. 4. Condiţii de
desfăsurare a concursului. Pentru înscriere la
concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs
la registratura primăriei până pe data de 24.04.
2015. Data,ora şi locul organizării probei scrise
este 07.05.2015, orele 10 în sala de şedinte a
Primăriei comunei Buneşti jud. Vâlcea. 5. Dosarul
de concurs va conţine: - cerere de înscriere la
concurs. - copia actului de identitate; - copii acte
de stare civilă (nastere, casatorie); -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor
acte care atestă efectuarea specializării. - copia
carnetului de muncă, conform cu originalul sau,
dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în
muncă. - cazier judiciar. - adeverintă medicală. curriculum vitae. - alte documente relevante
pentru desfăşurarea concursului. Copiile de pe
actele prevazute mai sus se prezintă însotite de
documentele originale
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CITAȚII
Reclamanții Ghinea Florea și Vlăduță Emilia din
Tulcea cheamă în judecată pe numitul Bogacev
Nicolae, cu domiciliul necunoscut, în calitate de
pârât, la judecătoria Tulcea, în data de 22.04.2015,
ora 8.00, în Dosar nr. 4516/327/2013, având ca
obiect partaj.

Scoabă Silvia, domiciliată în Com.Terpeziţa,
nr.98, Dolj, este chemată de reclamant Chelaru
Ioan la Judecătoria Craiova în data de
30.04.2015, ora 8.30, complet CMF1, în calitate
de pârâtă în dos.12608/215/2014.
Numita Iqbal Lăcrămioara Mihaela (Ciochina),
cu domiciliul în sat Maicanesti, com. Maicanesti,
jud. Vrancea este citată la Tribunalul Galaţi la
data de 06.05.2015, în dosarul civil nr.
2260/121/2014, sala 3, ora 12,00 în proces cu
D.G.A.S.P.C. Galaţi, având ca obiect plasament.
Numita Cobzaru Veronica, cu domiciliul în oraş
Tîrgu Frumos, Şos. Buznea, nr. 6, jud. Iaşi, este
citată la Tribunalul Galaţi la data de 06.05.2015,
în dosarul civil nr. 3761/121/2014, sala 3, ora
12,00 în proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi, având ca
obiect plasament.
Pârâtul Sîrghi Constantin, fiul lui Constantin şi
Maria, cu domiciliul în sat Bosînceni, oraş
Flămînzi, jud. Botoşani, este citat la Judecătoria
Botoşani, în dosar nr. 12142/193/ 2013 pentru
termenul din 07.05.2015, având ca obiect revocare
donaţie, reclamanţi fiind Sîrghi Maria şi Sîrghi
Constantin.
Numitul Chirilă Petru, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Botoşani, Aleea Constantin Gane, nr.
10, sc. A, etaj 2, jud. Botoşani, este citat la
Judecătoria Botoşani, la data de 28.04.2015, în
calitate de pârât în dosarul nr. 14081/193/2014, în
contradictoriu cu SC Nova Apaserv SA Botoşani.
Numita Petrea Tita cu domiciliul legal în sat
Conteşti, com. Davidesti, jud. Argeş este citată în
c a l i t a t e d e p â r â t ă î n D o s a r u l c i v i l n r.
2074/121/2014, având ca obiect deschiderea
procedurii de adopţie internă, cu termen de judecată în data de 07.05.2015, sala 3, ora 09 la Tribunalul Galaţi în vederea exprimării
consimţământului la adopţie.
Numita Mihai Speranţa cu domiciliul legal în
mun. Galaţi, str. Cicero nr. 8, jud. Galaţi este
citată în calitate de pârâtă în Dosarul civil nr.
6687/121/2014, având ca obiect deschiderea
procedurii de adopţie internă, cu termen de judecată în data de
06.05.2015, sala 3, ora
12:00 la Tribunalul
Galaţi în vederea
exprimării
consimţământului la
adopţie.
Numiţii Mustaret
Dumitru domiciliat
legal în mun. Galaţi,
str. Constantin Levaditti nr. 11, bl Bujor 4,
ap. 37, în fapt în str.
Viilor (Valea Catusa),
jud. Galaţi şi Chiper
Veronica cu domiciliul
în sat Lalesti, com.
Puieşti, jud. Vaslui, în
fapt în str. Viilor (Valea
Catusa) sunt citaţi în
calitate de pârâţii în
D o s a r u l c i v i l n r.
6166/121/2014, având
ca obiect deschiderea
procedurii de adopţie
internă, cu termen de
judecată în data de
07.05.2015, sala 3, ora
12 la Tribunalul Galaţi
în vederea exprimării
consimţământului la
adopţie.
Ministerul Finanţelor
Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi.
Administraţia
Judeţeană a Finanţelor
Publice Iaşi. Citaţie.
Zahid Mamdan, cu
domiciliul declarat în
Israel, Ramla, Str.
Hagdod Haevret, Nr. 3,
născut la data de
19.06.1976 în Bethlehem - Israel, în calitate de intimat şi
Kalouty Sleiman, cu
domiciliul declarat în
Israel, Ierusalem - Har
Hatsufem, str. Hagana,
nr. 28, născut la data
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de 18.05.1971, în calitate de intimaţi, sunt
chemaţi la Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, str.
Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi, camera nr. VI
„Dimitrie Alexandresco” - Etaj II, Civil - Recurs
03, în ziua de 11.05.2015, în dosarul nr.
9450/99/2012/a1, în proces cu Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice - Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, str. A. Panu,
nr. 26, în calitate de recurent – creditor, pentru
Recurs - Angajarea răspunderii conform art. 138
din Legea 85/2006.
Moştenitoarea Smadu Floarea, născută la 17
martie 1960, fiica lui Calomfirescu Dumitru şi
Calomfirescu Ştefana, cu domiciliul necunoscut,
este citată să se prezinte la Biroul Individual
Notarial Constantin Rodica, cu sediul în Alexandria, strada Dunării bl. B6, sc. A, parter, ap. 4,
judeţul Teleorman, la data de 21 aprilie 2015, ora
12,00, în vederea dezbaterii succesiunii defunctului
Smadu Alexandru, decedat la data de 24.12.2010,
cu ultimul domiciliu în Alexandria, strada Dunării,
nr. 1, bl. 591, ap. 40, judeţul Teleorman, ce face
obiectul dosarului succesoral nr. 43/2015. Moştenitorii vor aduce actele de stare civilă, actele de
identitate. Neprezentarea se consideră neacceptare
a succesiunii. Pentru orice informaţii sunaţi la
numărul de telefon 0247/315.005.

DIVERSE
În temeiul Încheierii de şedinţă din 05.02.2015 a
Judecătoriei Iaşi, pronunţată în dosarul nr.
27656/245/2013, prin prezenta vă informăm că,
prin cererea înregistrată sub numărul de dosar
anterior menţionat, reclamanta Ungureanu Loredana Daniela (domiciliată în Iaşi, Stradela Plopii
Fără Soţ, nr.6, Judeţul Iaşi) solicită ca instanţa să
constate prin hotărâre judecătorească că aceasta
a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 433mp,
situat în Mun.Iaşi, Şos.Bucium, nr.63, Jud.Iaşi,
UAT Iaşi, cvartalul 18, parcela AG 715/1 având
ca vecinătăţi: la nord- Statulat Leonid, la Est- nr.
cadastral 141054 (Filimon Gheorghe şi Filimon
Alex Daniel), la Sud- Cojocaru Gheorghe, la VestŞos.Bucium. Orice persoană fizică sau juridică
interesată este somată ca în termen de 6 luni de la

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ
privind inceperea activităţilor de implementare a proiectului
„Cresterea competitivitatii prin achizitionarea de tehnologii high-tech in vederea
extinderii pe noi piete externe pe segmentul automotive si energetic”

Sibiu, 09.04.2015
SC Matec CNC Technik SRL, cu sediul în Parc Industrial Sura Mica, P22, Jud.
Sibiu, Romania, derulează, începând cu data de 31.03.2015, proiectul „Cresterea
competitivitatii prin achizitionarea de tehnologii high-tech in vederea
extinderii pe noi piete externe pe segmentul automotive si energetic” - SMIS
57416, co-finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în baza contractului de finanţare nr. 5IMM/040/6/30.03.2015
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de
Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU, in calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 9.400.670,64 lei, iar asistenţa financiară
nerambursabilă este de 4.440.210 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Sura Mica, la sediul beneficiarului, pe
o durată de 6 luni. Obiectivul principal al proiectului consta in cresterea
productivitatii si eficientei operationale a activitatii de productie in cadrul
companiei Matec CNC Technik SRL in vederea consolidarii competitivitatii pe
piata de componente pentru industria energiilor alternative, automotive prin
achizitia de tehnologie high-tech (8 echipamente) care sa permita dezvoltarea si
valorificarea potentialului inovativ si crearea a minim 10 noi locuri de munca.
Informatii suplimentare se pot obtine de la:
Dnul. Kreiner Adrian – Manager de proiect;
Tel.: 0269/577303
Fax: 0269/577195, e-mail: office@matec.ro
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afişarea prezentei somaţii să formuleze opoziţie ce
se va trimite instanţei, în scris, cu referire la
numărul de dosar indicat în antet. În caz contrar,
se va proceda la judecarea cererii.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în dosarul 1020/111/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C.
GRUP FONCEA S.R.L. CUI RO17700882
J5/1381/2005 îi anunţă pe toţi creditorii societăţii
sus menţionate că s-a deschis procedura prevăzută
de Legea nr. 85/2014 şi, în consecinţă: 1. termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţei dumneavoastră asupra averii debitoarei
S.C. GRUP FONCEA S.R.L. este data de
18.05.2015; 2. termenul limită de verificare a
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor va fi data de
29.05.2015; 3. termenul pentru soluționare eventualelor contestații va fi data de 05.06.2015 şi
termenul pentru afișarea tabelului definitiv al
creanțelor va fi data 24.06.2015; 4. prima şedinţă a
adunării creditorilor va avea loc în data de
03.06.2015, ora 14.00, la adresa PRIVATE LIQUIDATION GROUP IPURL, Oradea, str. Avram
Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.

SOMAȚII
Dosar nr. 6/285/2015 din 20 martie 2015. Somaţie.
Se aduce la cunoştinţă publică solicitarea numitului Hapciuc Marcel-Mihai, domiciliat în sat
Voivodeasa, str. Sticlei nr. 10, comuna Suceviţa,
judeţul Suceava, de a se constata dobândirea de
către acesta a dreptului de proprietate prin uzucapiune, cu privire la suprafaţa de 804mp teren
arabil situat în intravilanul comunei Suceviţa, la
locul numit Codru, identificat cadastral cu
p.f.33/10 din CF 254 a comunei cadastrale
Suceviţa, UAT Suceviţa, judeţul Suceava. Orice
persoană interesată este somată să facă opoziţie la
Judecătoria Rădăuţi. În caz contrar în termen de 6
(şase) luni de la emiterea prezenţei se va trece la
judecarea cererii.

JOI / 09 APRILIE 2015

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administrației al Ana
Electric S.A., cu sediul în Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr.1C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, număr de
ordine în Registrul Comerţului J/40/24307/1994,
CUI RO6641365 (Societatea), convoacă
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor la
data de 18.05.2015, ora 9.00, la sediul societăţii,
pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul consolidat al acţionarilor la data de referinţă
10.05.2015, cu următoarea ordine de zi: 1. Analiza
şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru
exerciţiul financiar 2014, după ascultarea raportului administratorilor şi cenzorilor. 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
exerciţiul financiar 2014. 3. Aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. 4.
Alegerea administratorilor Societăţii şi a președintelui consiliului de administrație. 5. Diverse.
5.1. Desemnarea reprezentantului acţionarilor
pentru perfectarea documentelor şi înregistrarea
lor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti. Lista cuprinzând informaţii
cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administratori se va pune la
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi
completată de către acţionari, la sediul Societăţii,
începând cu data de 30.04.2015. În cazul în care
nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a adunării generale, acestea sunt convocate
pentru data de 19 mai 2015, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi. Taban Ion,
Președinte al Consiliului de Administrație.
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă
Vonica Lucian, Cod de identificare fiscală
25049727, sediu social: Bucureşti, str. Popa Soare
nr.37, sector 2, sediu ales: Bucureşti, str. Henri
Coandă nr.27, sector 1, număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I
–2329/18.12.2008, Tel. 021.315.17.73 -74, fax
021.315.17.77, prin reprezentant Vonica Lucian,
în calitate de administrator judiciar al debitorului
societatea MARCATIN S.A., conform Sentinţei
civile nr. 9342 din 05.11.2014, pronunţată de
Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în

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. 214594. Nr. 45370 din
06.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna aprilie
ziua 21. 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 aprilie, orele 12, anul 2015, în localitatea
Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, județ Dâmbovița, se vor vinde prin licitație
publică (licitația a-III-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC
Semsat SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Carani, nr. 100, județ Timiș, cod de
identiﬁcare ﬁscală 6915177: a) clădire în suprafață construită de 33 mp, spațiu
administrativ - sediul TVR Băleni, construită din cărămidă, fundație beton, situată în
localitatea Băleni - Sârbi, str. Principală, com. Băleni, jud. Dâmbovița, nr.ccadastral
1401-C2, preț de evaluare/cde pornire al licitației diminuat cu 50%: 15.785 lei
(exclusiv TVA*); b) teren intravilan în suprafață de 134 mp situat în localitatea Băleni Sârbi, com. Băleni, str. Principală, județ Dâmbovița, nr. cadastral 1401, preț de
evaluare/ de pornire al licitației diminuat cu 50%: 1.251 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, Sarcini: Hateg Horia – Codrut - Ipotecă rang I; A.J.F.P.
Timișoara - Ipotecă rang II. 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: 09.04.2015.

dosarul nr. 28085/3/2014., cu sediul în str. Abrud
nr.114, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/2291/1996, având C.U.I.
8277431, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii MARCATIN S.A. la
data de 15.05.2015, orele 14.00, la sediul societăţii
din Bucureşti, str. Abrud nr.114, sector 1, cu
următoarea ordine de zi:1. Aprobarea propunerii
de către administratorul special a planului de
reorganizare al societătii, în condiţiile art.132
alin.(1) lit.a) din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
2. Analizarea şi aprobarea situaţiilor financiare
ale societăţii pe anul 2014; 3. Analizarea şi aprobarea raportului de gestiune a administratorului
societăţii; 4. Aprobarea raportului auditorului
financiar; 5. Analizarea şi aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015; 6. Diverse. În
cazul în care la data stabilită pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor nu se
întruneşte cvorumul necesar privind desfăşurarea
acesteia, potrivit dispoziţiilor Legii societăţilor
nr.31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se convoacă şi se fixează,
următoarea Adunare Generală Extraordinară a
Acţionarilor societăţii MARCATIN S.A. la data
de 18.05.2015, orele 14.00, la acelaşi sediu, cu
aceeaşi ordine de zi. Acţionarii se pot prezenta
personal identificându-se cu Buletinul/ Carte de
Identitate, sau pot fi reprezentaţi de alte persoane
în baza unor procuri speciale. Materialul necesar
Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor
societăţii MARCATIN S.A. va fi pus la dispoziţia
acţionarilor la sediul societăţii de la data
convocării adunării generale.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C.
COMET S.A. convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor S.C. COMET S.A.,
cu sediul în România, Oraş Voluntari, str. Bârsei
nr. 2, Depozit 27, complex industrial/ comercial,
Jud. Ilfov J23/802/2010; C.U.I. 1350870, În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, ale legilor şi/sau normelor
speciale aplicabile societăţilor active pe piaţa de
capital din România şi reglementate de C.N.V.M.,
şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor,
pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data
de referinţă din 01.05.2015, pentru data de
11.05.2015, ora 12:00. Şedinţa Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor se va desfăşura la
adresa aleasă conform prevederilor Actului
Constitutiv în: Bucureşti, Şos. Orhideelor nr.12 B,
Et.5, sector 6. Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor din data de 11.05.2015, ora 12:00, va
avea următoarea ordine de zi: -Vânzarea terenului
în suprafaţa de 617 mp, situat în Ploieşti, str.
Pompelor nr. 4, jud. Prahova, având număr cadastral 12403, înscris în Cartea Funciară Ploieşti nr.
124023 către S.C. BULROM GAS Impex S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, bdul. Bucureştii Noi nr.25
A, imobil P+3, et.1, J40/ 6335/2001, C.U.I.
14012099; -Mandatarea domnului Tuama Reyad
A, cetăţean român, născut la data de 20.03.1971 în
Irak– Salah Aldin Samarra, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 2A,
bl.309, sc.6, et.4, ap.69, sector 6, posesor CI seria
RR nr. 637865, eliberată de SPCEP 6 biroul nr. 2,
la data de 11.09.2009, CNP 1710320400013 în
calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii, în scopul semnării hotărârii
adoptate în cadrul şedinţei Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor Societăţii. Acţionarii
societăţii reprezentând cel puţin 5% din capitalul
social al societăţii pot introduce puncte pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de către Adunare, în termen de 15 zile de
la publicare precum şi a de prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale
precum şi de a adresa întrebări cu privire la
Ordinea de zi, până cel târziu la data de
30.04.2015, orele 16.00. Începând cu data de
08.04.2015, documentele, convocatorul, informaţiile privind numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, procurile precum şi
documentele, materialele informative şi proiectele
de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală
referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în
condiţiile legislaţiei în vigoare, se pot consulta şi
procura de către acţionari de la sediul ales al societăţii din Bucureşti, Şos. Orhideelor nr.12 B, et.5,
sector 6, tel. 021.310.06.10 fax 021.310.29.10.
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi
disponibile începând cu data de 08.04.2015, la
sediul ales al societăţii din Bucureşti, Şos.
Orhideelor nr.12 B, et.5, sector 6. Dreptul de vot se
poate exercita în mod direct, prin reprezentant sau
prin corespondenţă. Exercitarea dreptului de vot
în mod direct se face prin participarea acţionarului
la şedinţă, în baza actului de identitate. Accesul

acţionarilor persoane fizice indreptăţiţi să participe
la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii
acestora. În conformitate cu dispoziţiile legale,
acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor de către
reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane
cărora li s-a acordat o împutenicire specială, sau
generală pe baza formularului de împuternicire
pus la dispoziţie de Societate, în condiţiile legii la
sediul ales al societăţii, tel.: 021.310.06.10. Împuternicirea specială poate fi acordata oricărei
persoane pentru reprezentare într-o singură
adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice
de vot din partea acţionarului emitent. Acţionarul
poate acordă o împuternicire valabilă pentru o
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor uneia sau mai multor societăţi identificate în
împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de
dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie
acordată de către acţionar, în calitate de client unui
intremediar sau unui avocat. Împuternicirile
înainte de prima lor utilizare, se depun la societate
cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul
sub semnătura reprezentantului. Copii certificate
ale împuternicirilor sunt reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre aceasta în procesul
verbal al adunării generale.Vor fi puse la dispoziţia
acţionarilor câte trei exemplare din formularul de
împuternicire specială care vor avea următoarele
destinaţii: unul pentru acţionar, unul pentru
reprezentant şi unul pentru Societate. Împuternicirile speciale, în copie certificată, vor fi depuse la
sediul ales al Societăţii, din Bucureşti, Şos.
Orhideelor nr.12 B, et.5, sector 6, cu 48 de ore
înainte de Adunare, în plic închis, până la data de
09.05.2015 cu menţiunea: „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 11.05.2015”,
sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de
vot în acea Adunare. Împuternicirile care nu
conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul pus la dispoziţie de către Societate sau care
nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus,
nu sunt opozabile societăţii şi nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului şi
majorităţii în Adunarea Generală. Acţionarii
persoane fizice vor transmite procurile speciale, în
copie certificată, însoţite de copiile actului de identitate ale acestora semnate pentru conformitate de
acţionari. În cazul împuternicirilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea vor fi semnate
în original de reprezentantul legal, şi vor fi însoţite
de certificatul constatator al societăţii emis de
Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi de
30 de zile la data depunerii, copia certificatului de
înregistrare al societăţii şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează. La
data Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, la intrarea în sala de şedinţă, reprezentanţii
desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de procura
specială şi actul de identitate. Acţionarii Societăţii
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă,
înainte de Adunare, prin utilizarea formularului
de vot prin corespondenţă („Formularul de vot”).
În cazul votului prin corespondenţă al persoanelor
fizice, formularul de vot completat şi semnat în
original, va fi însoţit de copia actului de identitate
al acţionarului, semnat pentru conformitate de
acesta. În cazul votului prin corespondenţă al
persoanelor juridice formularul de vot completat şi
semnat în original, va fi însoţit de certificatul
constatator emis de Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii,
copia certificatului de înregistrare al societăţii şi
copia actului de identitate al reprezentantului legal
care semnează formularul de vot prin corespondenţă. Acţionarul îşi va exercita dreptul de vot prin
înscrierea caracterului “X” în căsuţa aferentă
opţiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele
de vot care conţin toate elementele de identificare
solicitate pentru semnatar şi au înscrise un singur
caracter “X” în dreptul punctelor de pe buletinul
de vot. La depunerea buletinului de vot sunt necesare, acte care să permită identificarea certă a
calităţii de acţionar, ori de reprezentant legal al
acestuia, pentru persoana care exercită votul,
precum şi numărul de acţiuni deţinute. Actele
trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în
Registrul acţionarilor întocmit de către Depozitarul Central/ Registrul Acţionarilor (confirmare
structura acţionari), pentru data de referinţă.
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi
disponibile începând cu data de 08.04.2015, la
sediul ales al Societăţii din Bucureşti, Sos.
Orhideelor nr.12 B, Et. 5, sector 6. În cazul votului
prin corespondenţă, Formularul de vot, completat
şi semnat poate fi transmis către sediul ales al
societăţii din Bucureşti, Şos. Orhideelor nr. 12 B,
et. 5, sector 6, prin orice formă de curierat cu
confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat
ca fiind primit la sediul ales al societăţii până cel
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târziu la data de 30.04.2015, ora 16:00, în plic
închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule:
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
11.05.2015” Formularele de vot care nu sunt
primite la sediul ales al Societăţii până la data şi
ora sus menţionată nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului şi majorităţii în
Adunările Acţionarilor. Data de înregistrare a
hotărârii Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor este de 11.06.2015. În cazul în care, la
data şi ora sus-menţionate ca fiind data primei
convocări a Adunării Generale Extrordinare a
Acţionarilor, nu se întrunesc condiţiile de validitate
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale şi de Actul constitutiv al Societăţii,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii se va întruni în data de 12.05.2015, ora
13:00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
U.M. 0437 Arad, cu sediul în localitatea Vladimirecu, judeţul Arad, str. Jandarmeriei, nr. 1-3,
organizează o procedură de licitaţie publică
deschisă cu strigare, pentru vânzarea unui exemplar canin. Caietul de sarcini se poate obţine de la
sediul unităţii, începând cu data de 20.04.2015 ora
10.00. Licitaţia se va desfăşura în incinta
I.J.J.Arad din localitatea Vladimirescu, str.
Jandarmeriei nr. 1-3, jud. Arad, în data de
14.05.2015, ora 10.00, iar în caz de neadjudecare
licitaţia va fi repetată în data de 04.06.2015 ora
10.00, respectiv 15.06.2015, ora 10.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine la numărul de telefon
0257/514950, int.24541 sau fax 0357/814283.
Primăria comunei Pocola, cu sediul în localitatea
Pocola, nr.65, judeţul Bihor, organizează “Licitaţie
publică” în baza O.U.G. nr.54/2006 în data de
30.04.2015, la ora-11.00, în vederea concesionării
unui teren situat în Sânmartin de Beiuş, în suprafaţă de 250mp, pentru construirea unei locuinţe.
Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria comunei
Pocola -sala de şedinţe. Termenul de depunere al
actelor solicitate prin caietul de sarcini este
29.04.2015, ora-16.00. Taxa caiet de sarcini 25lei.
Documentaţia poate fi obţinută la sediul Primăriei
comunei Pocola ori la tel./fax: 0259.321.896.
Debitorul SC Zadumit Com Prod SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Şi
Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 1. Proprietate
imobiliară, teren şi construcţii “Spaţiu Comercial
Restaurant” situat în Municipiul Ploieşti, Bld.
Republicii, Nr. 192, Judeţ Prahova. Preţul de
pornire licitaţie este de 300.000,00 Euro exclusiv
TVA. 2. Mijloace fixe în valoare de 20.142,00 Lei
exclusiv TVA. Preţul caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliară aflată în proprietatea SC
Zadumit Com Prod SRL este de 2.500,00 lei
exclusiv TVA. Preţul de pornire al licitaţilor
pentru proprietatea imobiliară şi mijloacele fixe,
aparţinând SC Zadumit Com Prod SRL reprezintă 100% din valoarea de piaţă exclusiv TVA,
arătată în Raportul de Evaluare pentru fiecare
bun în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi
obţinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitaţie
este condiţionată de: -consemnarea în contul nr.
RO72BITR003010064199RO01 deschis la Veneto
Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. Bucureşti,
Ag. Ploieşti, până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanţiei de 10% din preţul de
pornire a licitaţiei; -achiziţionarea până la aceeaşi
dată a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de
licitaţie pentru proprietatea imobiliară şi pentru
mijloacele fixe, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară şi pentru mijloacele fixe prima şedinţă de licitaţie a fost stabilită
în data de 17.04.2015, ora 14.00, iar dacă bunurile
nu se adjudecă la această dată, următoarele
şedinţe de licitaţii vor fi în data de 24.04.2015,
08.05.2015, 15.05.2015, 22.05.2015, ora 14.00.
Toate şedinţele de licitaţii se vor desfăşura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Judeţ
Prahova. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relaţii suplimentare şi vizionare
apelaţi tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunţul poate fi vizualizat şi pe site www.dinuurse.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
următoarele bunuri mobile: Autoturism Ford
Focus - PH-26-CTR, an fabricaţie 2007, 173.000
km - 18.700 lei; Autoturism Mercedes Benz
PH-01-AAZ, an fabricaţie 2006, 228.000 km 68.100 lei; Autoturism Peugeot 206 PH-02-CTR,
an fabricaţie 2004, 140.000 km - 5.800 lei; Autoturism Renault Megane PH-31-CTR, an fabricaţie

2003, 96.000 km - 5.800 lei; Autoutilitară Fiat
Ducato PH-35-CTR, an fabricaţie 2006, 255.000
km - 20.000 lei; Autoutilitară Ford Transit
PH-09-CTR, an fabricaţie 2004, 290.000 km 23.100 lei; Autoutilitară Iveco Eurocargo
PH-16-CTR, an fabricaţie 2007, km - 96.600 lei;
Autoutilitară Mercedes Benz PH-39-CTR, an
fabricaţie 2008, 222.000 km - 42.300 lei. Preţul
bunurilor sunt cu TVA inclus. Licitaţiile se vor
organiza în data de 17.04.2015 ora 13:30, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate,
această este reprogramată pentru data de
20.04.2015, 23.04.2015, 27.04.2015, 30.04.2015, la
aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine
numai de la sediul administratorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0744425340 sau
pe site-ul www.andreiioan.ro.
ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Buzău – Moldova Sud cu sediul în Focşani,
str Brăilei, nr 12 bis, jud Vrancea, organizează
licitaţie de vânzare a mijloacelor fixe aprobate la
casare în localitatea Buzău. Listele cu mijloacele
fixe se pot consulta la sediul administrativ al
ANIF – Unitatea de Administrare Buzău, str
Frăsinet, nr 2, jud Buzău. Mijloacele fixe pot fi
vizionate la depozitul situat în str Orizontului, nr
1, jud Buzău. Licitaţia va avea loc în localitatea
Buzău, str Frăsinet, nr 2, în data de 28.04.2015 ora
10:00 . Următoarea licitaţie în caz de neadjudecare va avea loc în municipiul Buzău, str Frăsinet
nr 2, în data de 08.05.2015 ora 10:00 şi 22.05.2015
ora 10:00. Date suplimentare privind organizarea
licitaţiei, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii pentru a putea fi admişi, preţul
de pornire precum şi cota de cheltuieli de participare se pot obţine la telefon 0238725417, fax
0238446441.
A.N.I.F. - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Buzău Moldova – Sud, cu sediul în Focşani,
b-dul Brăilei, nr.121 bis, organizează pe data de
29.04. 2015, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea mijlocului fix aprobat la casare:
Lot.1. Remorcă basculantă 2 RB 5A, defectă, SPE
2 LEICA, com.Năneşti, jud.Vrancea - preţ pornire
3750 lei inclusiv TVA. Caietul de sarcini se oferă
gratuit la sediul A.N.I.F. - Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Buzău Moldova – Sud şi
conţine informaţii referitoare la procedură,
precum şi documentele de calificare ce se depun
de către participant, cu cel mult 5 zile înainte de
începerea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta pe 08.05.2015 şi 15.05.2015, la
ora 10:00, în Focşani, b-dul Brăilei, nr. 121 bis,
jud.Vrancea. La licitaţie poate participa orice
persoană fizică sau juridică, aptă din punct de
vedere fiscal. Cota de cheltuieli de participare este
de 5% din preţul de pornire. Informaţii suplimentare la telefon 0237.213.977 interior 2623
S.C. Lions Protection S.R.L., societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin lici-

taţie, autoturism Skoda Fabia Avantaj, an fabricaţie 2006, nr. înmatriculare PH-10-JWB, la
preţul total de 2.441 lei. Preţul nu conţine TVA.
Licitaţia se va ţine în data de 17.04.2015, ora
11.00, la sediul lichidatorului, iar în cazul în care
bunul nu va fi adjudecat, licitaţia se va ţine în data
de 20.04.2015, 22.04.2015, 24.04.2015, 27.04.2015,
29.04.2015, 04.05.2015, 06.05.2015, 08.05.2015,
11.05.2015 la aceeaşi oră 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.
S.C. Mavics Impex S.R.L., prin lichidator, cu
sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, vinde prin licitaţie publică cu strigare,
autovehicul special N3, SG Pompă, marca DAC,
nr. înmatriculare PH-25-BBA, an fabricaţie 2004,
la preţul de 9.007,20 lei. Valoarea nu conţine TVA.
Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în dată
de 17.04.2015, ora 10.00; regulamentul de vânzare
se poate obţine de la lichidator. În cazul în care nu
se va vinde, licitaţia se va ţine în data de
20.04.2015, 22.04.2015, 24.04.2015, 27.04.2015,
29.04.2015, 04.05.2015, 06.05.2015, 08.05.2015,
11.05.2015 la aceeaşi oră, aceeaşi adresă.
Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie fiind
48 ore înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii la
telefon: 0761132931/0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro.
S.C. Matizol S.A., societate în faliment, prin lichidator Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploieşti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la
vânzare: maşină ambalat suluri BOATO şi
elemente de automatizare/calcul proces, electropalan cu lanţ, basculă română pentru cântărirea
auto, basculă pentru cântărirea vagoanelor, la
preţul total de 46.732 lei (fără TVA) şi sisteme de
supraveghere, la preţul de 3.800 lei (fără TVA).
Licitaţia se va ţine în data de 17.04.2015, ora
14.00, la sediul lichidatorului, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi adjudecate, licitaţia se va ţine în
dată de 20.04.2015, 22.04.2015, 24.04.2015,
27.04.2015, 29.04.2015, 04.05.2015, 06.05.2015,
08.05.2015, 11.05.2015. Dosarul de prezentare şi
condiţiile de participare se pot obţine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.
S.C. Compania Energopetrol S.A. societate în
insolvenţă, vinde autoutilitară marca Ford
Transit, Tip FND6/PHFA2F, an fabricaţie 2008,
km la data inspecţiei 216.073. Preţul de pornire al
licitaţiei este de 9.000 euro cu TVA inclus. Licitaţia se va organiza la sediul administratorului
judiciar în data de 17.04.2015 ora 13:00, iar în
cazul în care bunul nu va fi valorificat, această
este reprogramată pentru dată de 20.04.2015,
22.04.2015, 24.04.2015, 27.04.2015, 29.04.2015,
04.05.2015, 06.05.2015, 08.05.2015, 11.05.2015, la
aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Cererile de înscriere
la licitaţie se depun în original la sediul administratorului judiciar însoţite de toate documentele

prevăzute în regulamentul de vânzare. Înscrierea
la licitaţie se poate efectua cu 48 de ore înaintea
datei tinerii licitaţiei, mai multe relaţii precum şi
achiziţionarea regulamentului de vânzare se pot
obţine de la administratorului judiciar, la adresa
mai sus menţionată, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Comuna Victoria, județul Iași, cu sediul în satul
Victoria, comuna Victoria, județul Iași, cod fiscal
4540305, reprezentată de d-l ing. Crețu Daniel primar, scoate spre concesionare, prin negociere
directă, pășunile comunale aflate în proprietatea
publică a comunei Victoria: T-7, P-68 - 30,69 ha;
T-8, P-80 - 15,43 ha; T-14, P-106 - 37,92 ha; T-20,
P-178 - 1,64 ha; T-20, P-184 - 0,25 ha; T-21, P-190
- 13,5 ha; T-23, P-212 - 4,31 ha; T-23, P-213 - 1,12
ha; T-42, P-337 - 45,38 ha; T-43, P-339 - 2,25 ha;
T-43, P-341- 1,16 ha; T-44, P-372 - 10,40 ha; T-45,
P-380 - 38,68 ha; T-47, P-392 - 9,36 ha; T-72, P-898
- 7,19 ha; T-76, P-1054 - 80,8 ha; T-76, P-1057 5,58 ha; T-76, P-1058 - 37,20 ha. Pretul minim de
pornire a negocierii directe va fi de: 185 lei/ha/an.
Termenul de concesiune – 7 ani. Relatii privind
procedura negocierii directe, amplasamentul și
caietul de sarcini se pot obține de la sediul
Primăriei Victoria, satul Victoria, comuna
Victoria, cod 707580, telefon/fax 0232/295120,
e-mail: primariavictoria@yahoo.com, începand cu
data 10.04.2015. Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2015, ora 14,00. Procedura de negociere directă va avea loc în data de 21.04.2015, la
sediul Primăriei Victoria, jud. Iași, la ora 10.00.
Invitaţie de participare. Formenerg S.A., cu sediul
în Bdul Gheorghe Şincai, nr.3, sector 4, Bucureşti,
Cod poştal:040311, publică prezenta invitaţie de
participare, cu scopul atribuirii contractului de
Închirierea spaţiului Formenerg S.A. din Bdul
Gheorghe Şincai, nr.3, parter, sector 4, Bucureşti,
suprafaţa utilă=275 mp (conform anexelor nr.1 şi
2), pentru prestarea de servicii de alimentaţie
publică– bufet, restaurant, Cod CAEN Rev 2;
5610– Restaurante, prin procedura de atribuire
“licitaţie publică (cu oferte în plic închis)”. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
se va putea obţine gratuit, între orele 08.00-16.00,
de la sediul societăţii noastre de către reprezentantul dumneavoastră, pe bază de delegaţie
semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al
ofertantului, sau de pe site-ul www formenerg.
ro.Criteriul de atribuire a contractului: Tariful
unitar Euro/mp/lună (Euro/an) cel mai ridicat
dintre ofertele calificate. Modalitatea de prezentarea a ofertei: oferta se va prezenta în original şi
va fi întocmită conform cerinţelor din documentaţia de atribuire pentru ofertanţi. Solicitările de
clarificări vor fi transmise la adresa de email:
achizitie@formenerg.ro sau la nr.de fax
021.306.99.01. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.formenerg.ro.
Oferta va fi redactată în limba: Română. Valoarea
estimativă minimă a serviciilor, fără TVA: 26.400
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Euro/an +TVA. Contravaloarea garantiei de
participare la procedura de selectie este de
2.300lei. Contravaloarea garanţiei de bună
execuţie este egală cu contravaloare pe 3(trei) luni
a contractului de închiriere. Data limită pentru
depunerea ofertelor: 20.04.2015, ora-16.00. Oferta
va fi însoţită de scrisoarea dumneavoastră de
înaintare şi dovada depunerii garanţiei de participare. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu
adresa societătii noastre şi cu inscripţia “A nu se
deschide înainte de data de 21.04.2015,
ora-10.00.” Deschiderea ofertelor va avea loc în
data de 21.04.2015, ora-10.00, la sediul Formenerg SA, Bdul Gheorghe Sincai, nr.3, sector 4, în
prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor. Orice
reprezentant al ofertantului are dreptul de a
participa la şedinţa de deschidere, dacă prezintă
în acest sens o împuternicire scrisă semnată de
reprezentantul legal al ofertantului.
Primăria oraşului Cernavodă, str. Ovidiu nr. 11,
jud. Constanţa, telefon/fax 0241487121,
0241239578, primaria@cernavoda.ro, organizează
în data de 28.04.2015, ora 10:00, licitaţie publică
pentru vânzarea terenurilor: - teren în
str.I.D.Chirescu colţ cu str. Revoluţiei, în suprafaţă
de 235 mp, - teren în str. Independenţei, Lot1, în
suprafaţă de 300 mp, - teren în str. Independenţei,
Lot2, în suprafaţă de 156 mp, - teren în str. Preot
Chirescu, Lot1, în suprafaţă de 500 mp, - teren în
str. Salcâmilor, în suprafaţă de 600 mp, - teren în
str. Dacia, nr.20, în suprafaţă de 158 mp, - teren în
str. Prundului, Lot1 , în suprafaţă de 317 mp, teren în str. Şoimului, lângă Staţia 2x1000, Lot1, teren în str. Castanilor, lângă bl.H2-Lot2 , în
suprafaţă de 12 mp, - teren în str. Canalului F.N.,
în suprafaţă de 1405 mp. Persoanele interesate pot
solicită documentaţia de atribuire, contracost, de la
Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru din
cadrul Primăriei, până la data de 21.04.2015. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este
21.04.2015. Data pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul
Primăriei, este de 27.04.2015, ora 15:00. Plicurile
cu oferte se vor deschide în data de 28.04.2015, ora
10:00, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoană de contact – Cioară Mirela.
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A
Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov–
Divizia Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str.
Politehnicii nr.1, organizează la sediul societăţii,
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în data de
28.04.2015 de la ora 10:00 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),
suprafaţa, 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,
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contra cost, de la sediul Sucursalei Regionale de
Căi Ferate Braşov– Divizia Patrimoniu. Documentele necesare admiterii participării la licitaţie
se vor depune la sediul Sucursalei Regionale de
Căi Ferate Braşov– Divizia Patrimoniu, până la
data de 22.04.2015
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.
Cod operator de date cu caracter personal 20152.
Nr. 10576 / 25.03.2015. Dosar de executare nr.
19447 / 06.02.2008. Anunţul privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna martie,
ziua 25. În temeiul art. 162, alin. (2), din
Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 21.04.2015, ora 10.30, în localitatea
Piatra Neamţ, B-dul. Traian, nr. 19 Bis, se vor
vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri,
proprietatea debitorului Popa Constantin
Laurentiu, cu domiciliul fiscal în loc. Piatra
Neamţ, bld. 9 Mai, nr. 28, judeţul Neamţ: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Preţul de evaluare
(preţ pornire a licitaţiei I), Preţ pornire licitaţia a
II –a: Construcţie P+2E (spaţiu comercial, în
suprafaţă desfăşurată de 618 mp) plus terenul
aferent, în suprafaţă de 371 mp, situate în loc.
Piatra Neamţ, bulevardul 9 Mai, nr. 28, jud.
Neamţ, 1.838.467 lei, 1.378.850 lei; Total:
1.838.467 lei, 1.378.850 lei. Operaţiune neimpozabilă T.V.A. (debitor persoană fizică). Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de vânzare, respectiv data de
20.04.2015, ora 16.00, următoarele documente: oferta de cumpărare transmisă direct sau prin
poştă (nu se admit cele transmise prin telefon,
telex, telegraf, fax, e- mail); - dovada plăţii taxei
de participare, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei, în lei, care se achită la
Trezoreria Piatra Neamţ sau a constituirii
garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, dacă este cazul; - pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerţului; - 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 paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali (certificat
atestare fiscală de la Primărie şi organul fiscal de
domiciliu) că nu au obligaţii fiscale restante. Plata
taxei de participare la licitaţie, reprezentând 10%
din preţul de pornire a licitaţiei, se va face prin
mandat poştal sau prin virament în contul IBAN
RO53TREZ4915067XXX014015, deschis la
Trezoreria Piatra Neamţ. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007, republicată, A.J.F.P.
Prahova organizează pe data de 20.04.2015, orele 10.00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22,
camera 502B, licitație publică deschisă în vederea vânzării următorelor bunuri intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. Teren în suprafață de 2116 mp,
reprezentând cota indiviză de 1/4 din teren în suprafață totală măsurată de 8464 m.p.,
situat în extravilanul com. Gherghița, sat Gherghița, județul Prahova, Tarla nr. 53,
Parcela nr. 679, 681, 680/1, 678, 678/1 - categoria de folosință arabil și Parcela nr.
684/1 - categoria de folosință drum de exploatare, intabulat. Preț pornire - 2.430 lei
(nu se include T.V.A.). Pasul de licitație este de 200 de lei. 2. Casă de cărămidă în
paiantă în suprafață de 81 mp și anexă în suprafață de 46 mp (fără teren aferent),
situate în comuna Cocorăștii Colț, sat Perșunari, nr. 50, județul Prahova. Preț pornire 6.300 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 300 de lei. 3. Gaz petrolier licheﬁat
tip III (combustibil încălzire accizat), 41250 kg. Preț pornire - 82.500 lei (include
acciza și T.V.A.). Pasul de licitație este de 1000 lei. Condițiile de participare la licitație:
conform H.G. 731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului cei interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire
a licitației în contul RO98TREZ5215005XXX000089 deschis la Trezoreria Ploiești, cod
unic de înregistrare 2844936 și vor depune documentele de participare la licitație
prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată pâna pe data de 16.04.2015,
ora 16.00. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon
0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

în conformitate cu prevederile art. 172 – 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, republicată.
Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d), din
Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, republicată,
când urmează să se ia măsuri de executare silită,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa
la sediul nostru sau la telefon numărul 0233/
207602 interior 2007. Data afişării: 26.03.2015.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. Serviciul
Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Nr.
1447/ 31.03.2015. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Ziua 31, luna martie, anul 2015. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se face cunoscut că în data de
23.04.2015, ora 11.00 la sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ cu sediul în
localitatea Piatra Neamţ, b-dul Traian nr. 19 bis, se
vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri
mobile: Bunurile debitorului SC Baciu Elfan SRL
cu domiciliul fiscal în loc. Piatra Neamț, str.
Decebal nr. 96, ap. 39, jud. Neamț, cod de identificare fiscală 2046047, dosar de executare 674:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, Buc., Prețul de pornire a licitației,
exclusiv TVA* (lei): Autoturism - Renault Kangoo,
fabricație - 2002, motor - 1,5 cmc - motorină, km ~
320.000, stare - satisfăcătoare, Procesul verbal de
sechestru nr. 28093/ 06.06.2013 emis de AJFP
Neamț, 1, 5892 lei; Autoturism – Dacia Double
Cab 4x4, fabricație - 2006, motor - 1,5 cmc motorină, stare - degradat, Procesul verbal de
sechestru nr. 28093/ 06.06.2013 emis de AJFP
Neamț, 1, 3395 lei. Bunurile debitorului SC Electrocasnica SRL cu domiciliul fiscal în loc. Piatra
Neamț, str. Decebal bl. I3, jud. Neamț, cod de
identificare fiscală 2040478, dosar de executare
148: Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, Buc., Prețul de pornire a licitației,
exclusiv TVA* (lei): Autoutilitară - Ford Transit,
fabricație - 2006, motor - motorină, km ~ 475.000,
stare - satisfăcătoare, Procesele verbale de
sechestru nr. 32453/ 17.07.2014 și 1133/ 05.02.2015
emise de AJFP Neamț, 1, 19763 lei; Autoturism –
BMW 560l, fabricație - 2007, motor - benzină, km
~ 100.000, stare - foarte bună, Procesul verbal de
sechestru nr. 1131/ 05.02.2015 emis de AJFP
Neamț și procesul verbal privind instituirea
sechestrului mobiliar definitiv în lipsă nr. 83/ 2014/
02.02.2015, întocmit de BEJ Mocanu Pavel, 1,
45692 lei. Bunurile debitorului SC Confort Therm
Proiect SRL cu domiciliul fiscal în loc. Piatra
Neamț, str. Decebal nr. 55, ap. 36 jud. Neamț, cod
de identificare fiscală 16143457, dosar de executare
8735: Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, Buc., Prețul de pornire a licitației,
exclusiv TVA* (lei): Autoturism – Skoda Octavia,
fabricație - 2006, motor - motorină, km ~ 237.000,
stare - bună, Procesele verbale de sechestru nr.
14577/ 12.03.2014 și 1203/ 18.02.2015 emise de
AJFP Neamț, 1, 22639 lei; Autoturism – Citroen

C3, fabricație - 2006, motor - benzină, km ~
62.000, stare - bună, Procesele verbale de sechestru
nr. 14577/ 12.03.2014 și 1203/ 18.02.2015 emise de
AJFP Neamț, 1, 13656 lei. Bunurile debitorului SC
Gincos Agro SRL cu domiciliul fiscal în com.
Girov, sat. Căciulești, jud. Neamț, cod de identificare fiscală 27426513, dosar de executare GI-257:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, Buc., Prețul de pornire a licitației,
exclusiv TVA* (lei): Autoturism – Opel Astra
Caravan, fabricație - 1995, motor - benzină, km ~
233.000, stare - degradat, Procesul verbal de
sechestru nr. 26840/ 18.06.2014 emis de AJFP
Neamț, 1, 2476 lei. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este
24%. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua
lucrătoare precedentă termenului de vânzare la
licitaţie (22.04.2015, ora 16,30) următoarele documente: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la
licitaţie; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (plata
se va face în contul Administraţiei Judeţene a
F i n a n ţ e l o r P u b l i c e N e a m ţ , n r.
RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. 2612782
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
(procură special autentică); pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerţului; 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 obligaţii fiscale restante; urmând să
se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0233207602, interior 4410 între
orele 8,30-10,00. Data afişării: 31.03.2015.

PIERDERI
Pierdut Carnet auditor financiar
nr.719/30.06.2001 pe nume Dragoş Mircea. Îl
declar nul.
Declar pierdută legitimaţie de student emisă de
Academia de Studii Economice Bucureşti- Facultatea de Marketing, pe numele Mitrofan Ana.
SC Green Power SRL, CUI 24746483, pierdut
certificat constatator original eliberat în baza
LG.354/2004. Îl declar nul.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii deschise pentru
concesionarea unui teren în suprafață de 2949 mp situat în Târgu Jiu, Piața Centrală în
vederea amenajării unei parcări publice supraterane, etajate cu un regim de înălțime
de minim P+1, realizare unui număr minim de 150 locuri de parcare și realizarea unui
spațiu comercial nealimentar pe o suprafață de maxim 1.400 mp la parter.
Durata concesiunii 30 ani, iar preţul de pornire este de 6.000 lei/ nivel/ lună.
Locul de unde poate ﬁ achiziţionată documentaţia şi costul documentaţiei: Biroul Licitaţii
din cadrul Primăriei Municipiului Tg – Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este de 50 lei RON şi
se poate achita numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plată.
Data limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 24.04.2015, ora 13:00.
Data limită şi locul de depunere a ofertelor: 30.04.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, Bdul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 30.04.2015, ora 13.00, Sala de şedinţe a
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.
Locul unde se pot depune contestaţii: sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, strada
Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C., tel. 0253.213317, fax 0253.214878.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oﬁcial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului
Târgu Jiu, tel. 0253.205036.

