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OFERTE SERVICIU
Ministerul Afacerilor Interne organizeaz` concurs pentru ocu-
parea unor posturi vacante din cadrul Direc]iei Generale pentru
Monitorizarea, Controlul Opera]ional [i Inspec]ia Activit`]ii Ser-
viciilor de Ambulan]` [i UPU/CPU, dup` cum urmeaz`: 1. Servi-
ciul Control Opera]ional [i Inspec]ia Activit`]ii Serviciilor de
Ambulan]` [i UPU/CPU: -5 posturi corespunz`toare func]iei
publice de execu]ie de inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior; -2 posturi corespunz`toare func]iei publice de execu]ie de
inspector, clasa I, grad profesional principal; -1 post
corespunz`tor func]iei publice de execu]ie de inspector, clasa I,
grad profesional debutant; 2. Biroul Reglement`ri [i Aviz`ri: -1
post corespunz`tor func]iei publice de execu]ie de consilier ju-
ridic, clasa I, grad profesional superior; -1 post corespunz`tor
func]iei publice de execu]ie de consilier, clasa I, grad profesional
superior; -1 post corespunz`tor func]iei publice de execu]ie de
consilier, clasa I, grad profesional principal; Pentru a participa la
concurs, candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele
condi]ii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice: -5 ani pentru ocuparea func]iilor
publice de execu]ie de grad profesional principal; -9 ani pentru
ocuparea func]iilor publice de execu]ie de grad profesional su-
perior. Pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie de inspec-
tor, clasa I, grad profesional debutant nu este necesar` vechime
în munc` sau în specialitatea studiilor. Concursul se orga-
nizeaz` la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Pia]a
Revolu]iei, nr. 1A, sector 1, Bucure[ti [i const` într-o prob` scris`
[i un interviu. Proba scris` va avea loc în data de 15.09.2014, ora
09:00. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de
20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial al
României Partea a III-a, la Direc]ia General` Management
Resurse Umane din cadrul M.A.I., Pia]a Revolu]iei nr. 1A, sector
1, Bucure[ti, intrarea “D”, telefon interior 11.396. Dosarul trebuie
s` con]in` documentele prev`zute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Condi]iile
de participare la concurs [i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la
sediul Ministerului Afacerilor Interne [i pe site-ul institu]iei.

Prim`ria or. M`r`[e[ti, jud. Vrancea organizeaz` concurs pentru
ocuparea unui post  func]ie public` de execu]ie temporar va-
cant`, de inspector, cl.I, grad asistent în Compartimentul
resurse umane- salarizare, din data de 27-8-2014, ora 10, la sediul
institu]iei. Concursul va avea urm`toarele etape: selec]ia
dosarelor de înscriere, proba scris` în 27-8-2014, ora 10 [i proba
interviu. Dosarele de înscriere se pot depune începând din 12-
8-2014 pân` în 19-8-2014, la Comp. resurse umane. Condi]iile
generale de participare la concurs: -Candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` condi]iile prev`zute de art.54, art.57, alin.5, lit.a)
din Legea nr. 188/1999 republicat`, privind Statutul func]ionar-
ilor publici. Condi]iile specifice pentru postul de inspector, cl.I,
grad asistent: -absolvent cu diplom` de licen]` pentru studii
universitare sau, dup` caz, studii superioare de lung` durat`
cu diplom` de licen]` ale facult`]ilor de economie sau admin-
istra]ie public`; -vechime în specialitatea studiilor  de minimum
1 an. Bibliografia se va afi[a la sediul [i pe site-ul Prim`riei or.
M`r`[e[ti, jud. Vrancea. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la
sediul Prim`riei or. M`r`[e[ti [i la nr. de telefon 0237260550.

Prim`ria comunei Valea R~mnicului organizeaz` concurs pen-
tru ocuparea func]iilor contractuale de execu]ie vacante de in-
spector de specialitate, III, studii superioare, referent II, studii
medii \n cadrul compartimentului agricol,inspector de special-
itate IA ,studii superioare, din cadrul compartimentului de In-
vesti]ii [i achizi]ii publice, inspector de specialitate IA, studii
superioare, din cadrul compartimentului proiecte finan]are ex-
tern`, inspector de specialitate III, studii superioare \n cadrul
compartimentului ISU din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea R~mnicului. Concursul va avea loc la
sediul Prim`riei comunei Valea R~mnicului \n data de
22.09.2014, ora 10,00 – proba scris` [i \n data de 24.09.2014, ora
10,00 – interviul. Condi]iile de participare, la concursul
men]ionat mai sus, sunt cele prev`zute \n HG 286/2011. Aceste
condi]ii de participare la concurs se vor afi[a la sediul Prim`riei
comunei Valea R~mnicului, precum [i pe site-ul Prim`riei co-
munei Valea R~mnicului www.comunavalearamnicului.ro.
Dosarele de \nscriere la concurs  se pot depune \n termen de 10
de zile de la data public`rii anun]ului, la sediul Prim`riei co-
munei Valea R~mnicului. Dosarele de \nscriere trebuie s`
con]in` \n mod obligatoriu documentele prev`zute \n art.6 din
Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizat`. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul Prim`riei comunei Valea R~mnicului [i la
num`rul de telefon 0238-57.44.410.

VÂNZåRI IMOBILE
Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decomandat et 7/10, ter-
mopane, aer condi]ionat, u[` metalic`, proprietar, 41.000E.
0742.202.925.

V~nd apartament 2 camere, decomandat, nemobilat, renovat
recent, aflat \n Bu[teni, \n apropierea p~rtiei Kalinderu, \ntr-un
imobil nou, cu 3 etaje, construit \n 2004. Cl`direa dispune de o
curte spa]ioas`. Modalitate de plat`: posibilitate achizi]ie credit
de la proprietar pe o durat` de 2 ani. 0728.966.085

Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la intrare \n Balote[ti. Pre]
negociabil. Tel. 0722.764.158. 

VÂNZåRI TERENURI
54.317 mp, teren pentru investi]ie pe DN65, Slatina, zona exte-
rior Est spre Pite[ti. 0722.655.024.

CITA}II
Numi]ii Olariu R`zvan Dan [i Olariu Alexandrina Silvia sunt
cita]i \n calitate de p~r~]i \n dosar nr. 2325/265/2012 al Judec`to-
riei N`s`ud cu termen de judecat` la 12.09.2014 \n proces cu
Nati Mihail.

Numitul Markus Hersch este citat \n calitate de p~r~t \n dosar
nr. 2433/265//2012 al Judec`toriei N`s`ud cu termen de jude-
cat` la data de 02.10.2014.

Subscrisul CREDIDAM – Centrul Roman pentru Administrarea
Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu sediul \n Str. Jules Michelet
nr. 15-17, Sector 1, Bucure[ti, reprezentant prin director General
{tefan Gheorghiu, \n calitate de reclamant \n dosarul nr.
16640/299/2014 aflat pe rolul Judec`toriei Sectorului 1
Bucure[ti, av~nd ca obiect depturile conexe datorate arti[tilor
interpre]i, cit`m p~r~ta, SC Escinita SRL, cu sediul social \n local-
itatea B`icoi, ora[ B`icoi, Str. Republicii nr. 235 B, jud. Prahova,
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr J29/706/2004, CUI
16308130 s` se prezinte la termenul de judecat` din data de
11.09.2014, camera 201, complet c10 – civil, ora 08:30.

Numita Gheorghi]` Maria, n`scut` la data de 30.01.1960 în lo-
calitatea Atârna]i, jud. Teleorman, fiica lui Gii Ion [i Gii Alexan-
dra este citat` în calitate de pârât` ca urmare a decesului tat`lui
s`u în cadrul dosarului civil nr. 1158/710/2013, aflat pe rolul
Judec`toriei Alexandria cu termen de judecat` la 4.09.2014,
orele 8,30. Dosarul este promovat de reclamantul Constantin
Gheorghe [i are ca obiect - pronun]area unei hot`râri care s`
]in` loc de act autentic de vânzare-cump`rare.

DIVERSE
Anun] public nr.1. Subsemnatul Alexandru Lauren]ia, titular al
Planului Urbanistic Zonal, amplasat în ora[ul Videle, [os.Giurgu-
lui, nr.72, anun]` publicul interesat c` s-a depus documenta]ia
în vederea ob]inerii avizului de mediu pentru avizarea planului
urbanistic zonal pentru proiectul “Locuin]` P+2E+M”.
Observa]iile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleor-
man, Str.Dun`rii, nr.1, de luni-joi, între orele 08.00-16.30 [i vineri,
între orele 08.00-14.00, în termen de 18 zile calendaristice de la
apari]ia anun]ului.

SOMA}II
România, Judec`toria N`s`ud, Dosar nr. 3013/265/2013, N`s`ud
la 31.07.2014. Soma]ie de uzucapiune, emis` în baza Încheierii
pronun]at` la 31.07.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul
dosarului nr. 3013/265/2013, reclamanta Mustea]` Ana, din or.
Sîngeorz-B`i, str. Cire[ului, nr. 3, jud. Bistri]a-N`s`ud, a solicitat
instan]ei constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune de c`tre defuncta Musta]` Ioana asupra terenurilor
înscrise în CF 27401, Sîngeorz-B`i, top. 3283, CF 27330 Sîngeorz-
B`i, top. 3284. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor in-
teresate faptul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie în
cauz`, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` pub-
lica]ii, în caz contrar, instan]a urmând a trece la judecarea cererii
de uzucapiune. Pre[edinte: Munteanu Diana-Maria (semn`tur̀
indescifrabil`). Grefier: {tiopu Ana (semn`tur` indescifrabil`)

România, Judec`toria N`s`ud, Dosar nr. 1880/265/2013, N`s`ud
la 31.07.2014. Soma]ie de uzucapiune, emis` în baza Încheierii
pronun]at` la 31.07.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul
dosarului nr. 1880/265/2013, reclaman]ii Gu[` Cornel, Gu[`
Elena, ambii din loc. Rodna, str. M`gurii, nr. 366/1, jud. Bistri]a-
N`s`ud [i Borza[i {tefan-Silviu, din loc. Rodna, str. M`gurii, nr.
395, jud. Bistri]a-N`s`ud, au solicitat instan]ei constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre
defunc]ii Domide Leon [i so]ia Domide Maria, asupra terenului
înscris în CF 2499 Rodna, top 3658 [i 3659, în suprafa]` de circa
20 arii. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate
faptul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie în cauz`, în ter-
men de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, în caz
contrar, instan]a urmând a trece la judecarea cererii de uzucapi-
une. Pre[edinte: Munteanu Diana-Maria (semn`tur` indescifra-
bil`). Grefier: {tiopu Ana (semn`tur` indescifrabil`). 

România, Judec`toria N`s`ud, Dosar nr. 1741/265/2013, N`s`ud
la 31.07.2014. Soma]ie de uzucapiune, emis` în baza Încheierii

pronun]at` la 31.07.2014. Prin ac]iunea civil` ce face obiectul
dosarului nr. 1741/265/2013, reclaman]ii Vartolomei Ilie, Var-
tolomei Ioana, ambii din loc. Parva, nr. 127/A, jud. Bistri]a-
N`s`ud [i Vartolomei Saveta, din loc. Parva, nr. 127, jud.
Bistri]a-N`s`ud, au solicitat instan]ei constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune de c`tre pârâ]ii Var-
tolomei Ilie [i so]ia Vartolomei Elisabeta, asupra terenului în-
scris în CF 25115 Parva, nr. top 130 [i 131/2/1, în suprafa]` de circa
4 arii. Aducem la cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate fap-
tul c` au posibilitatea de a formula opozi]ie în cauz`, în termen
de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, în caz contrar,
instan]a urmând a trece la judecarea cererii de uzucapiune.
Pre[edinte: Munteanu Diana-Maria (semn`tur` indescifrabil`)
Grefier: {tiopu Ana (semn`tur` indescifrabil`).

Judec`toria N`s`ud. Dosar nr.1968/265/2013 soma]ie de uzu-
capiune. Emis` \n baza \ncheierii pronun]at` la 31.07.2014. Prin
ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr. 1968/265/2013,
reclamanta Pop Raveca, domicilata in loc.Rebrisoara, nr.652, jud.
Bistrita- Nasaud, a solicitat instantei constatarea dobandirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune de catre reclamanta
si defunctul ei sot Pop Macedon, asupra terenului inscris in CF
25898 Rebrisoara, nr.top 1767, CF 3127 Rebrisoara, top 1768,
1768/a, CF 25889 Rebrisoara, top 1769, in suprafata de circa 5481
mp, situat intre vecinii Carcei Ioan, Bodiu Macedon, Petri Ioan
si drum comunal, nr.administrativ 652. Aducem la cunostinta
tuturor persoanleor interesate faptul ca au posibilitatea de a
formula opozitie in cauza, in termen de 6 luni de la emiterea
celei din urma publicatii, in caz contrar, instanta urmand a trece
la judecarea cererii de uzucapiune. Presedinte Munteanu
Diana-Maria, Grefier {tiopu Ana.

ADUNåRI GENERALE
Administratorul unic al Societ`]ii Re[iconf SA, cu sediul social în
Re[i]a, Str. B-dul A.I.Cuza, nr.35, jud.Cara[ Severin, înregistrat`
la Reg. Com. sub nr.J11/419/1992, CIF: RO1061529, Convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor pentru data de
12.09.2014, ora 14.00, sau pentru data de 15.09.2014, la aceea[i
or`, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezen]` la prima con-
vocare, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în
Registrul ac]ionarilor la data de referin]` 09.09.2014 [i care au
dreptul de a participa [i de a vota în cadrul adun`rii generale,
cu urm`toarea ordine de z:i 1.Prelungire [i contractare credite
bancare [i garantate cu imobile din patrimoniul societ`]ii.
2.Mandatarea unei persoane care s` semneze hot`rârea AGOA
[i a unei persoane care s` întreprind` demersurile de înregis-
trare a hot`rârii în registrul comer]ului [i de publicare în Mon-
itorul Oficial. 3.Diverse. Ac]ionarii reprezentând, individual sau
împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul în ter-
men de 15 zile de la publicarea convocatorului s` introduc`
puncte pe ordinea de zi [i s` prezinte proiectele de hot`râre
pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Ac]ionarii î[i pot exercita aceste drepturi numai în scris, docu-
mentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace
electronice. Fiecare ac]ionar are dreptul s` adreseze societ`]ii
întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi pân` la data de
09.09.2014 inclusiv. Documentele referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin core-
sponden]`, procurile speciale, proiectele de hot`râri pot fi
consultate [i procurate de la sediul societ`]ii sau de pe site-ul:
www.tctrust.ro, sec]iunea Inform`ri -Rapoarte Obligatorii
Adun`ri Generale, începând cu data de 11.08.2014. Ac]ionarii se
vor putea prezenta personal la adunarea general`, î[i vor putea
numi un reprezentant sau vor putea vota prin coresponden]`,
[i î[i vor dovedi calitatea în condi]iile [i cu documentele
prev`zute de Dispunerea de m`suri CNVM nr.26/2012, precum
[i în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.
Reprezentarea ac]ionarilor se poate face [i prin alte persoane
decât ac]ionarii, pe baz` de procuri speciale, care se vor depune
în original la sediul societ`]ii pân` la data de 09.09.2014 inclu-
siv. În acela[i termen buletinele de vot prin coresponden]` com-
pletate [i semnate de ac]ionar se vor depune la sediul societ`]ii
personal sau prin po[t` recomandat cu confirmare de primire
pe care s` fie trecut` adresa expeditorului (ac]ionarului). Ad-
ministrator unic, Marini Mario.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii de Con-
struc]ii în Transporturi Bucure[ti SA, cu sediul în Bucure[ti, Str.
Opanez nr.3A, sector 2, înregistrat` la O.R.C. sub nr.
J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumit` în continuare “Soci-
etatea”), În temeiul Legii privind societ`]ile nr.31/1990, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare (“Legea
nr.31/1990”), Legii nr.297/2004 privind pia]a de capital, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare (“Legea nr.297/2004”),
Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumi-
tor drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale
societ`]ilor, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i al Ac-
tului Constitutiv al Societ`]ii, Convoac` Adunarea General` Ex-
traordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii (A.G.E.A.) pentru data de
15.09.2014 ora 9,00 la Punctul de lucru al Societ`]ii din Ora[ul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tunari nr.2/II, Cl`direa ‘’North
Center’’, et.6. Dreptul a participa [i vota în cadrul A.G.E.A.,
apar]ine tuturor ac]ionarilor înregistra]i în Registrul Ac]ionar-
ilor Societ`]ii ]inut de Depozitarul Central S.A. Bucure[ti, la
sfâr[itul zilei de 08.09.2014, considerat` data de referin]` pen-
tru aceaste adun`ri („Data de Referin]`”). În cazul în care la
data men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile de validi-
tate/ cvorumul de prezen]` prev`zute de Legea nr. 31/1990 [i de
Actul Constitutiv al Societ`]ii, se convoac` [i se fixeaz` în
temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua A.G.E.A. a
Societ`]ii pentru data de 16.09.2014, la aceea[i or`, în acela[i
loc, cu aceea[i ordine de zi [i Data de Referin]`. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1. Aprobarea vânz`rii- c`tre Metalcolect Prod SRL,
cu sediul în Tg. Jiu, str. Ciocarlav. nr.7, jud. Gorj, a urm`toarelor:
a) Teren intravilan în sup. de 11.455 mp, [i a construc]iilor edifi-
cate pe acesta situate în loc. Târgu Jiu, str. Calea Severinului,
nr.188, jud. Gorj, la pre]ul stabilit printr-un Raport de evaluare
contractat de Societate. b) mijloace fixe, [i materiale, la sumele
eviden]iate în contabilitatea societ`]ii: -Sta]ie de Asfalt
MARINI, tip M121-E160L, an fabrica]ie 1994, nr. inventar 200125;
Sta]ie de Beton, model UBEMAR, tip CEDOMAL 51, an fabrica]ie
1983/2006, nr. inventar 200223; Siloz Ciment, nr. inventar
120198; Siloz Ciment, nr. inventar 120264; Siloz Ciment, nr. in-
ventar 120265; Siloz Ciment, nr. inventar 15660; Electrocompre-
sor, nr. inventar 200134; Sistem de cânt`rire autovehicule, nr.
inventar 292910; Post TRAFO TTU 1000 KW, nr. inventar 200103;
Rezervor CLU + CALOR, cod O32446; Rezervor CLU + CALOR, cod
O32449; Rezervor CLU + CALOR, cod O32447; Rezervor CLU +
CALOR, cod O32448; Rezervor CLU + CALOR, cod O32450; 2. Abro-
barea vânz`rii de c`tre Societate c`tre ECO Ware Balkan SRL,
cu sediul în Bucure[ti, str. Filde[ului, nr.7, bl. A2, sc.1, parter, sec-
tor 3, a urm`toarelor mijloace fixe, cel pu]in la sumele
eviden]iate în contabilitatea societ`]ii: -Autogreder AG 180, nr.
inventar 200339; Buldoexcavator 580 SLE, nr. inventar 292962.
3. Aprobarea vânz`rii de c`tre Societate a urm`toarelor mi-
jloace fixe la cel pu]in sumele eviden]iate în contabilitatea so-
ciet`]ii: -Instala]ie torcretat nr. inventar 200057; Excavator
Caterpilar nr. înmatriculare OTP 2010, nr. inventar 200128; Elec-
trocompresor nr. inventar 200143; Repartizator asfalt S1402 nr.
inventar 200163; Autogreder AG 180 nr. înmatriculare B
02108, nr. inventar 200339; Tanc bitum 30tone nr. inventar
200340; Autogrudonator nr. de înmatriculare B–36–LSJ, nr.
inventar 200349; Rezervor tampon nr. inventar 240097; Dis-
pozitiv de fasonat nr. inventar 242360; Cilindru VV170, nr. in-
ventar 242994; Autobuz Rocar nr. înmatriculare B-26-SCT, nr.
inventar 270020; Autoînc`rc`tor L 34 nr. inventar 270252; In-
stala]ie dozat aditivi nr. inventar 292728; Autobasculant` Re-
nault nr. înmatriculare B-66-TGO nr. inventar 292855;

Autoturism Dacia Logan nr. înmatriculare B-62-YUY nr. inventar
292825; Motocompresor XAS 67, nr. inventar 292869; Plit` elec-
tric` nr. inventar 292898, Grup electric MOSA nr. inventar
292988; Set semafoare nr. inventar 293269; Ma[in` t`iat OB
nr. inventar 242279. 4. Aprobarea scoaterii din func]iune [i
casarea mijloacelor fixe [i a mijloacelor fixe de natura obiectelor
de inventar uzate moral [i fizic, amortizate [i neamortizate, ev-
iden]iate în anexa nr. 1 precum [i stabilirea modalit`]ii scoaterii
din func]iune [i a valorific`rii acestora. 5. Aprobarea ca Data
de Înregistrare a zilei de 03.10.2014, conform art. 238 alin. (1) din
Legea nr. 297/2004, pentru identificarea ac]ionarilor asupra
c`rora se r̀ sfrâng hot`rârile adoptate în prezenta Adunare Gen-
eral` Extraordinar` a ac]ionarilor. 6. Aprobarea mandat`rii
Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii, cu posi-
bilitatea de substituire, pentru negocia [i semna, în forma
prev`zut` de lege contractele de vânzare– cump`rare a ac-
tivelor, a mijloacelor fixe [i materialelor, men]ionate în
hot`rârile prezentei Adun`ri Generale, precum [i pentru a efec-
tua toate formalit`]ile legale pentru înregistrarea, publicitatea,
opozabilitatea [i executarea actelor juridice respective [i a
hot`rârilor adoptate. La Adunarea General` a Ac]ionarilor sunt
îndrept`]i]i s` participe [i î[i pot exercita dreptul de vot numai
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la Data
de Referin]` (08.09.2014), conform prevederilor legale [i ale Ac-
tului Constitutiv, personal (prin reprezentan]ii legali) sau prin
reprezentant (pe baz` de Procur` special`). Accesul ac]ionar-
ilor îndrept`]i]i s` participe la Adunarea General` a Ac]ionarilor
este permis` prin simpla prob` a identit`]ii acestora f`cut`, în
cazul ac]ionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin
de identitate/ carte de identitate pentru cet`]enii români sau,
dup` caz, pasaport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini) [i, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al
reprezentantului legal (buletin de identitate/ carte de identi-
tate pentru cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/
legitima]ie de [edere pentru cet`]enii str`ini). Calitatea de
reprezentant legal se dovede[te cu un certificat constatator
eliberat de registrul comer]ului sau orice alt document emis
de c`tre o autoritate competent` din statul în care ac]ionarul
este înmatriculat legal, care atest` calitatea de reprezentant
legal, prezentat în original sau copie conform` cu originalul.
Documentele care atest` calitatea de reprezentant legal al
ac]ionarului persoan` juridic` vor fi emise cu cel mult 3 luni
înainte de data public`rii convocatorului Adun`rii Generale ale
Ac]ionarilor. Reprezentan]ii persoanelor fizice vor fi identifica]i
pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de
identitate pentru cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/ le-
gitimatie de [edere pentru cet`]enii str`ini), înso]it de Procura
special` semnat` de c`tre ac]ionarul persoan` fizic`.
Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice î[i vor dovedi cal-
itatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte
de identitate pentru cet`]enii români sau, dup` caz, pa[aport/
legitima]ie de [edere pentru cet`]enii str̀ ini), înso]it de Procura
special` semnat` de reprezentantul legal al persoanei juridice
respective. Reprezentan]ii ac]ionarilor persoane juridice vor
prezenta [i un document oficial care atest` calitatea de
reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada
emis` de o autoritate competent`, în original sau copie con-
form` cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data pub-
lic`rii convocatorului Adun`rii Generale ale Ac]ionarilor).
Documentele prezentate într-o limb` str`in`, alta decât limba
engleza (cu excep]ia actelor de identitate valabile pe teritoriul
României) vor fi înso]ite de traducerea realizat` de un traduca-
tor autorizat, în limba român` sau în limba englez`. Începând
cu data public`rii, pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare zi
lucr`toare, între orele 08.00-16.00, de la punctul de lucru al so-
ciet`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera- Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6, prin fax sau po[t`, Formularele
de Procuri speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor în
Adunarea General` a Ac]ionarilor, proiectele de hot`râri, doc-
umentele [i materialele informative referitoare la problemele/
aspectele incluse pe ordinea de zi. Dup` completarea [i
semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea ac]ionar-
ilor în Adunarea General` a Ac]ionarilor, care vor fi puse la dis-
pozi]ie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale
se va depune/ expedia la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa
“North Center”, et.6 pân` la data de12.09.2014 ora 16,00.
Ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia certificat` a actului
de identitate al ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/ Pa[aport/
Legitima]ie de [edere). În cazul persoanelor juridice, se va
prezenta [i un document oficial emis de o autoritate compe-
tent` privind identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului
persoan` juridic`, în original sau copie conform` cu originalul,
nu mai vechi de 3 luni înainte de data public`rii convocatorului
Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Institu]iile de credit care
presteaz` servicii de custodie pentru ac]ionarii Societ`]ii pot
semna [i transmite Procurile speciale în numele clien]ilor aces-
tora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de
custodie [i a instruc]iunilor punctuale de vot primite de la
clien]i pentru aceste Adun`ri Generale ale Ac]ionarilor. În acest
caz, Procurile speciale vor fi înso]ite de o declara]ie pe proprie
r`spundere dat` de institu]ia de credit care a primit împuterni-
cirea de reprezentare prin Procura special`, din care sa reias` c`:
-institutia de credit presteaz` servicii de custodie pentru respec-
tivul ac]ionar; -instruc]iunile din Procura special` sunt identice
cu instruc]iunile din cadrul cadrul mesajului SWIFT primit de in-
stitu]ia de credit pentru a vota în numele respectivului
ac]ionar; -procura special` este semnat` de c`tre ac]ionar.
Procurile speciale [i declara]ia pe proprie r`spundere dat` de in-
stitu]ia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare
prin Procura special`, trebuie depuse la sediul Societ`]ii în orig-
inal, semnate [i, dup` caz, [tampilate, f`r` îndeplinirea altor
formalit`]i în leg`tur` cu forma acestor documente, în
termenele men]ionate mai sus. Ac]ionarii reprezentând indi-
vidual sau împreun` mai mult de 5% din capitalul social al So-
ciet`]ii au dreptul, în condi]iile legii, s` introduc` noi puncte
pe ordinea de zi [i s` fac` propuneri de hot`râre pentru
punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în ter-
men de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii în Mon-
itorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi
transmise în scris, la sediul social din Bucure[ti, str. Opanez
nr.3A, sector 2 sau la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North
Center”, cu men]iunea „Pentru Adunarea General` Extraordi-
nar` a ac]ionarilor din data de 15/16.09.2014”. Orice ac]ionar
interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administra]ie în-
treb`ri referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de
cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a IV-a, iar r`spunsurile vor fi disponibile
la Punctul de lucru al Societ`]ii începând cu data de
08.09.2014, ora 8,00. Pentru exerci]iul drepturilor mai sus
men]ionate, ac]ionarii vor transmite Societ`]ii [i copia certifi-
cat` a actului de identitate al ac]ionarului persoan` fizic`
(BI/CI/ Pa[aport /Legitima]ie de [edere). În cazul persoanelor
juridice, se va prezenta [i un document oficial emis de o au-
toritate competent` privind identitatea reprezentantului legal
al ac]ionarului persoan` juridic`, în original sau copie conform`
cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data public`rii
convocatorului Adun`rii Generale a Ac]ionarilor. Formularele
de Procuri speciale actualizate pot fi ob]inute, la cerere, în
fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.30, de la punctul de
lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera- Tu-
nari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, începând cu data de
08.09.2014, ora 8:00. La data convoc`rii, capitalul social al So-
ciet`]ii este de 19.627.217,50 lei [i este format din 7.850.887
ac]iuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nom-
inal` de 2,50 lei, fiecare ac]iune dând dreptul la un vot în
Adunarea General` a Ac]ionarilor. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine de la punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Volun-
tari, Jud. Ilfov, str. Pipera- Tunari nr. 2/II, Cl`direa “North Center”,

sau la nr. de telefon 021/210.60.25, int. 128, între orele
08:00–16:30. Pre[edinte C.A., Icleanu Virgil.

LICITA}II
SC Electrocentrale Bucure[ti SA cu sediul \n Bucure[ti, Splaiul
Independen]ei, nr.227, sector.6, organizeaz` [edin]e de licita]ie
public` deschis` cu strigare \n zilele de 11.09, 18.09 [i 25.09.2014,
ora.11 pentru vânzarea mijloacelor fixe aprobate a fi scoase din
func]iune. Caietul de sarcini \n valoare de 20lei, inclusiv TVA se
achita prin numerar la caseria de la sediul unit`]ii. Orice rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la telefon 021.27.12.25, 021.275.11.52,
zilnic, \ntre orele 10-14. 

Partium Insolvency IPURL numit lichidator în dosarul nr.
12125/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe deb-
itoarea SC Augimar RO SRL, J05/2499/2008, CUI: RO21744380
scoate la vânzare prin licitatie public` urm`toarele bunuri imo-
bile situate în Oradea, str. Ogorului nr. 63-A: hal` industrial` cu
suprafa]` util` de 1.483 mp [i teren aferent cu o suprafa]` de
3.062 mp, pre] de pornire 405.000 de EURO. Licita]ia va avea loc
în data de 15.08.2014 ora 11:00 la adresa din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În cazul de nereu[it` licita]ia se va relua în data
de 22.08.2014 la aceea[i or` [i adres`. Regulamentul de vân-
zare, caietul de sarcini [i informa]ii suplimentare se pot ob]ine
de la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani.
Num`r de ?nregistrare ca operator de date cu caracter personal:
21105. Nr. 66695/03/20 din 31.07.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri mobile [i imobile, Anul 2014, luna iulie, ziua 31.
|n temeiul art. 162 alin (1) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia General` Re-
gional` a Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut prin prezenta c`,
în ziua de 21, luna august, orele 10,00, anul 2014, în municipiul
Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul Administra]iei
Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani, organizeaz` a treia
licita]ie pentru vânzarea bunurilor mobile [i imobile, propri-
etatea debitorului S.C. Cyprinus SRL, cu sediul în Loc. Rachiti,
jud. Boto[ani, cod unic de înregistrare fiscal` 18780928, dosar
de executare nr. 18780928/2013, astfel: Bunuri mobile: - Linie
produc]ie depozitare [i livrare biodisel achizi]ionat` în anul
2009, cu pre] de pornire a licita]iei de 101.259 lei; - Linie
produc]ie depozitare [i livrare biodisel achizi]ionat` 2010, cu
pre] de pornire a licita]iei de 101.259 lei. Componentele acestor
linii se afl` la dosarul de executare silit`. Bunuri imobile: - Con-
struc]ie dig în extravilan Unteni, jud. Boto[ani [i are o suprafa]`
construit` la sol de 6.314 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de
12.342 lei. Pre]ul total de pornire a licita]iei este de 214.860 lei,
exclusiv TVA. Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a
participa la licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele docu-
mente: - oferta de cump`rare; - dovada pl`]ii taxei de partici-
pare, care reprezint` 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; -
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; dovada
emis` de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii la bugetul
consolidat al statului; - pentru persoanele juridice, copie de pe
certificatul unic de înregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului; - pentru persoanele fizice copie de pe actul
de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste docu-
mente cu o zi înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv
20.08.2014, la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Boto[ani. Plata se va face în contul nostru de disponibil al
AJFP Boto[ani, CF 3372874, nr. RO56TREZ1165067XXX007335 de-
schis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri
în leg`tur` cu acest anun] publicitar o pute]i contacta pe d-na
Lupa[cu Camelia la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Boto[ani, sau la telefonul 0231/607119 între orele 8,00
– 16,30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF.

Prim`ria ora[ului Tg. Frumos cu sediul \n ora[ Tg-Frumos, strada
Cuza Vod`, nr. 67, CIF 4541068, telefon 0232-710.330, 0232-
710.906, e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro, scoate la
licita]ie public`, pentru concesionare Baza Sportiv`, situat` \n
strada Buznei nr. 34A, zona Iaz Paharnic, aflat` \n proprietate
public` a ora[ului Tg-Frumos. Documenta]ia privind atribuirea
poate fi procurat` contra cost (contravaloare caiet de sarcini
20,00 lei), \ncep~nd cu data de 05.08.2014 de la Serviciul Ur-
banism, Cadastru, Agricol, Amenajarea Teritoriului [i Protec]ia
Mediului din cadrul Prim`riei ora[ului Tg. Frumos. Pre]ul de
pornire a licita]iei este de 15.870,74 lei/an. Garan]ia de partici-
pare este \n cuantum – 317,00 lei. Data limit` pentru clarific`ri
este 26.08.2014, ora 12:00. Data limit` de depunere a ofertelor
privind participarea la licita]ie este 27.08.2014, ora 10:00 la sec-
retariatul Prim`riei ora[. Tg Frumos. Ofertele se vor depune \n
trei exemplare (un exemplar original [i dou` copii). Licita]ia va
avea loc la data de 27.08.2014 ora 13:00, \n Sala Mare a Prim`riei
ora[ului Tg- Frumos. Solu]ionarea litigiilor ap`rute \n cadrul pro-
cedurii este de competen]` instant]a de contencios adminis-
trativ [i fiscal al Tribunalului Ia[i, Str. Anastasie Panu nr. 25 \n
termen de 3 zile de la data stabilirii c~[tig`torului licita]iei.

Municipiul Ploie[ti –S.P.F.L. Ploie[ti-anun]`: În temeiul art. 162
din O.G. nr. 92/2003, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
se face cunoscut c` în data de 28.08.2014, ora 11.00, în România,
jude]ul Prahova,municipiul Ploie[ti, str. Independen]ei, nr.16, se
va vinde prin licita]ie urm`torul bun imobil, proprietate a deb-
itorului SC Karom Plus SRL cu domiciliul fiscal/sediul în Româ-
nia, jude]ul Ia[i, municipiul Ia[i, str. Carol I, nr.3, cam. 3, CUI
26692134, dosar de executare 34367/12.12.2012 [i
65049/16.04.2013 cl`dire hala C18 în regim p+2e (par]ial), având
suprafa]a construit` desf`[urat` de 3716 mp, cl`dire post trafo
C19 având suprafa]a construit` desf`[urat` de 35.03 mp [i teren
intravilan aferent cl`diri în suprafa]a total` de 3525 mp, parte
indiviz` din suprafa]a total` de 35693 mp, conform schi]ei anex-
ate în Raportul de Evaluare Proprietate Imobiliar` întocmit de
expert evaluator ing. Ciocoiu Petre, situat în intravilanul mun.
Ploie[ti, str. Pompelor, nr.3, de]inut în baza contractului de vân-
zare cump`rare nr.776/01.04.2010,înscris în cf. 1148/bis  a lo-
calit`]i Ploie[ti, având num`rul cadastral  al bunului imobil
1717/2/1/2/1, pre] de evaluare/de pornire al licita]iei 3255757 lei
inclusiv TVA 24 %, diminuat cu 25% pentru a doua licita]ie con-
form art.162, alin (8) din OG nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat` în 2007, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, 2441818 lei inclusiv TVA. Bunurile imo-
bile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele sarcini:
contract de ipotec` nr.119/02.09.2010 emis de NP Vicol Alexan-
dru în favoarea Sindilaru Iulian R`zvan, contract de ipotec`
nr.120/02.09.2010 emis de NP Vicol Alexandru în favoarea
Mih`ilescu Irina, sechestru executoriu în favoarea Serviciul Pub-
lic Finan]e Locale Ploie[ti, conform procesului verbal de
sechestru asupra bunurilor imobile nr.41309/09.05.2014 [i
25223/05.03.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.To]i cei in-
teresa]i în cumparea bunurilor sunt invita]i s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop, iar
pân` la acel termen s` depun` documentele de participare la
licita]ie pân` la data de 27.08.2014, ora 16.30  inclusiv.Caietul de
sarcini poate fi achizi]ionat de la Serviciul Urm`rire [i Încasare
Crean]e Bugetare al creditorului cu sediul în localitatea Ploie[ti,
str. Sos. Vestului,(fosta [coal` de [oferii), nr.19, et.2, cam.1. Pen-
tru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru

sau la telefon num`rul 0244/582919

1.Concedent: Comuna P`u[e[ti-M`gla[i, jude]ul Vâlcea, cu
sediul în Comuna P`u[e[ti-M`gla[i, strada Principal`, nr. 8,
tel/fax: 0250.776.533. 2.Locul de unde se pot procura docu-
menta]iile de atribuire: sediul Consiliului Local al Comunei
P`u[e[ti-M`gla[i, jude]ul Vâlcea, strada Principal`, nr.8, Regi-
stratur`. 3.Costul documenta]iilor de atribuire este de 50
lei/buc, contravaloarea acestora se va achita cu numerar la
casierie. 4.Obiectul concesiunii -suprafa]a de 1200mp teren
din domeniul public pentru activit`]i de prest`ri servicii, pro-
duc]ie, agrement. 5.Durata contractului de concesiune: 49 de
ani. 6.Procedura aplicat`: licita]ie public` deschis`.7.Data, ora
[i locul depunerii ofertelor: 21.08.2014, ora 10.00, la sediul Con-
siliului Local al Comunei P`u[e[ti-M`gla[i, jude]ul Vâlcea,
strada Principal`, nr.8. 8.Limba în care trebuie redactat` oferta:
român`. 9.Data, ora [i locul deschiderii ofertelor: 21.08.2014,
ora 10.30, la Consiliului Local al Comunei P`u[e[ti-M`gla[i,
jude]ul Vâlcea, strada Principal`, nr.8. 10.Condi]iile personale,
tehnice [i financiare pe care trebuie s` le îndeplineasc` ofer-
tan]ii: conform documenta]iei de atribuire. 11.Termen solic-
itare clarific`ri -cel pu]in 4 zile înainte de [edin]a de deschidere
a ofertelor, 12.Perioada de timp în care ofertantul trebuie s`
î[i men]in` oferta valabil` -90 de zile de la data deschiderii
ofertelor. 13.Garan]ia de participare la licita]ie -conform docu-
menta]ie de atribuire. 14.Criteriul utilizat la atribuirea contrac-
tului: oferta cea mai avantajoas` din punct de vedere al
redeventei. 15.Denumirea [i adresa organismului competent
de rezolvare a contesta]iilor: sec]ia de contencios administra-
tiv a Tribunalului Vâlcea. 16.Termene de depunere a
contesta]iilor: 5 zile de la luarea la cuno[tin]` a actului admin-
istrativ. 17.Data public`rii anun]ului de participare: 01.08.2014.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani.
Num`r de ?nregistrare ca operator de date cu caracter per-
sonal: 21105. Nr 66695/03/27 din 31.07.2014. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile, Anul 2014, luna
iulie, ziua 31. În temeiul art. 162 alin (1) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut
prin prezenta c`, în ziua de 22, luna august orele 12,00, anul
2014, în municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul
Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani, orga-
nizeaz` a treia licita]ie pentru vânzarea bunurilor mobile [i
imobile, proprietatea debitorului S.C. Tutun [i Ziare SRL, cu
sediul în Boto[ani, str. Al Teodor Callimachi nr. 2, sc. D, ap. 2,
jud. Boto[ani, cod unic de înregistrare fiscal` 26186471, dosar
de executare nr. 26186471/2010, astfel: Bunuri Imobile: -
Chio[c, situat în str. Grivi]a, în suprafa]` de 4,50 mp, cu pre]
de pornire a licita]iei de 733,0 lei; - Chio[c situat în str. Pia]a Vi-
ilor, în suprafa]` de 4,50 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de
765,0 lei; - Chio[c situat pe str. Calea Na]ional`, lâng` Stadion,
în suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 585,0
lei; - Chio[c situat lâng` Gar`, în suprafa]` de 3,0 mp, cu pre]
de pornire a licita]iei de 540,0 lei; - Chio[c situat în str. Bule-
vardul M. Eminescu, în suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire
a licita]iei de 558,0 lei; - Chio[c situat în str. Prim`verii, în
suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 558,0
lei; - Chio[c situat în str. Prim`verii, în suprafa]` de 4,5 mp, cu
pre] de pornire a licita]iei de 585,0 lei; - Chio[c situat în str.
Prim`verii, în suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 585,0 lei; - Chio[c situat în str. Bucovina, în
suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a licita]iei de 585,0
lei; - Chio[c situat în str. Unirii, în suprafa]` de 3,0 mp, cu pre]
de pornire a licita]iei de 630,0 lei; - Chio[c situat în str. Calea
Na]ional`, în suprafa]` de 3,0 mp, cu pre] de pornire a
licita]iei de 585,0 lei; - Chio[c situat în str. Calea Na]ional`, în
suprafa]` construit` de 4,5 mp, cu pre] de pornire a licita]iei
de 844,0 lei. Bunuri mobile: Autoutilitar` Dacia Logan, an fab-
rica]ie 2008, cu pre] de pornire a licita]iei de 6677,0 lei. Pre]ul
total de pornire a licita]iei este de 14230 lei, exclusiv TVA.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la
licita]ie trebuie s` prezinte urm`toarele documente: - oferta
de cump`rare; - dovada pl`]ii taxei de participare, care
reprezint` 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; - împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; - dovada emis`
de creditorii fiscali, în copie, c` nu au obliga]ii la bugetul con-
solidat al statului; - pentru persoanele juridice, copie de pe
certificatul unic de înregistrare fiscal`, eliberat de Oficiul Re-
gistrului Comer]ului; - pentru persoanele fizice copie de pe
actul de identitate. Ofertan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste
documente cu o zi înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv
21.08.2014 la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Boto[ani. Plata se va face în contul nostru de disponibil al
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani, CF
3372874, nr. RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la Trezore-
ria municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri în leg`tura cu
acest anun] publicitar o pute]i contacta pe d-na Lupa[cu
Camelia la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Pub-
lice Boto[ani, sau la telefonul 0231/607119 între orele 8,00 –
16,30 [i pe pagina de internet http:www.mfinante.ro Portal
ANAF.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani.
Num`r de \nregistrare ca operator de date cu caracter per-
sonal: 21105. Nr. 66695/03/21 din 31.07.2014. Anuntul privind
vânzarea pentru bunuri mobile [i imobile, Anul 2014, luna
Iulie, ziua 31. În temeiul art. 162 alin (1) din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i face cunoscut
prin prezenta c`, în ziua de 22, luna august, orele 10,00, anul
2014, în municipiul Boto[ani, Pia]a Revolu]iei nr. 5, la sediul

Administra]iei Jude]ean` a Finan]elor Publice Boto[ani, orga-
nizeaz` a doua licita]ie pentru vânzarea bunului mobil, pro-
prietatea debitorului SC Astoria Group SRL, cu sediul în Loc.
Bucecea, jud. Boto[ani, cod unic de înregistrare fiscal`
16195197,  dosar de executare nr. 16195197/2014, astfel: Bunuri
mobile: - Lemn de lucru frasin [i crose de diferite dimensiuni,
în cantitate total` de 887,76 kg, cu destina]ia lemn de foc, cu
pre] de pornire a licita]iei de 266 lei; - Cherestea frasin, în can-
titate de 38 mc, cu pre] de pornire a licita]iei de 31350 lei; -
Fier`str`u tornado, cu pre] de pornire a licita]iei de 3.000 lei;
- Exaustor mobil tornado, cu pre] de pornire a licita]iei de 1815
lei; - Subansablu strung pantograf, cu pre] de pornire a
licita]iei de 1980 lei; - Calculator (monitor, tastatura, mouse),
cu pre] de pornire a licita]iei de 75 lei. Pre]ul total de pornire
a licita]iei este de 38486 lei, exclusiv TVA. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze de-
spre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i a participa la licita]ie trebuie
s` prezinte urm`toarele documente: - oferta de cump`rare;
- dovada pl`]ii taxei de participare, care reprezint` 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; - împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; - dovada emis` de creditorii fiscali,
în copie, c` nu au obliga]ii la bugetul consolidat al statului; -
pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de în-
registrare fiscal`, eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; -
pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate. Ofer-
tan]ii sunt obliga]i s` depun` aceste documente cu o zi
înainte de desf`[urarea licita]iei, respectiv 21.08.2014, la
sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Boto[ani.
Plata se va face în contul nostru de disponibil al AJFP
Boto[ani, CF 3372874, nr. RO56TREZ1165067XXX007335 de-
schis la Trezoreria municipal` Boto[ani. Dac` ave]i nel`muriri
în leg`tur` cu acest anun] publicitar o pute]i contacta pe d-na
Lupa[cu Camelia la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Boto[ani, sau la telefonul 0231/607119 între
orele 8,00 – 16,30 [i pe pagina de internet http:www.mfi-
nante.ro Portal ANAF.

SC Gealva & Lyly SRL, prin lichidator, anun]` vânzarea prin
licita]ie public` a terenului situat în Breaza, str. Plaiului, nr. 98,
jud. Prahova, în suprafa]` de 6.731 mp din m`suratori [i din
acte 6.600 mp, la pre]ul de 29.616 lei plus TVA, pre]ul de
pornire al licita]iei fiind cel stabilit \n raportul de evaluare apro-
bat de Adunarea Creditorilor din 08.08.2014. Licita]iile vor avea
loc pe data de: 01.09.2014, 02.09.2014, 03.09.2014, 08.09.2014,
09.09.2014, 15.09.2014, 16.09.2014, 17.09.2014, 22.09.2014 si
23.09.2014 orele 13.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de participare la licita]ie \n cuan-
tum de 500 lei. Rela]ii suplimentare: 0344-104.525.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. I.C. Br`tianu, nr.11A, jud. Mehedin]i, J25/460/2005,
CIF:17044001, aflat` în procedura de faliment in bankruptcy, en
faillite, dosar nr. 9465/101/2012-Tribunalul Mehedin]i, prin
lichidator judiciar societ`]ile profesionale de insolven]` asoci-
ate prin contract Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]`
SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jud. Mehedin]i, scoate la vânzare: Bunul imobil aflat in
garan]ia creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I, creditorul
ANAF cu rangul II * hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de pro-
tec]ie situate în com. Dumbr`vi]a, (în incinta fostei ferme avi-
cole, cu acces din DJ 691 Timi[oara – Lipova) jude]ul Timi[, CF
403686(CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafa]`: 3609
mp*, la pretul de pornire a licitatiei de 460.459,00 euro (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua pl`]ii) exclusiv TVA. Titlul ex-
ecutoriu în baza c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
vânzarea bunului imobil * hala P+1E, bunc`r, magazie [i zon` de
protec]ie situate în com. Dumbr`vi]a* descris anterior, o reprez-
inta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere
a procedurii de faliment pronun]at` de c`tre judec`torul sindic
in dosarul de insolven]` nr.9465/101/2012-Tribunalul Mehed-
inti. Licita]ia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i la data de 14.08.2014 orele
13:oo respectiv la data de 27.08.2014 orele 13:00. Participarea
la licita]ie este condi]ionat` de consemnarea, pân` la începerea
licita]iei a unei cau]iuni de 10% din pre]ul de pornire al licita]iei
si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD SA Su-
cursala Dr. Tr. Severin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte la [edin]a de licita]ie
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la
acel termen s` depun` oferte de cump`rare. Som`m pe to]i
cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanc]iunea prevazut` de lege. Rela]ii la telefon-fax
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:
office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site:
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judi-
ciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul
Mehedin]i. Lichidator judiciarasociat, Consultant Insolven]`
SPRL, prin ec. Emil Popescu Yna Consulting SPRL, prin ec. Motoi
Gogu

PIERDERI
Pierdut Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, C.I.F. RO
32111007, pe numele Oane Vladimir P.F.A., seria B, nr. 0114797. Îl
declar nul.

Declar pierdut [i nul chitan]ier al SC Euroins România cu seria
AST nr. 3103861- 3103870, subsemnata Mercea Viorica.

Comemorare
Se \mplinesc trei ani de c~nd \nv`]`torul Cezar Popa a plecat
dintre noi. A l`sat \n inimile tuturor o ran` ad~nc` ce nu se va
vindeca niciodat`. Ne vom g~ndi la tine mereu! So]ia, \nv. Maria
Popa, Cristinel [i Ovidiu, fii. 

Publicitate

Publicitate


