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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează topometrist. Tel: 
0733.973.007.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Poporului 
Român” demonstrează: traco-
dacii au fost printre primele 
popoare europene, au creat o 
civilizaţie superioară, erau viteji, 
au făurit primul calendar şi 
credeau în nemurirea sufletului. 
0761.674.276, 0733.940.772.

CITAȚII
Ţîra Mărioara este pârâtă în dos 6955/190/2012 al 
Judecătoriei Bistriţa, obiect succesiune şi partaj 
teren de 17.066 mp înscris în CF 25411 Bistriţa 
Bârgăului, termen 18.09.2015. 

Bratu Laura cheamă pe pârâtul Bratu Marian la 
Judecătoria Alexandria în data de 14.07.2015 în 
dosarul nr. 501/740/2015, divorţ.

Se citează Stoica Ionel pentru data de 11.08.2015 
orele 8,30 ca pârât în dosarul nr. 212/329/2015 pe 
rolul Judecatoriei Turnu Magurele. 

Tudose Carmen şi Iani Susana sunt pârâte în dos 
2008/190/2013 al Judecătoriei Bistriţa, având ca 
obiect moştenire teren înscris în CF 25195 Mariselu 
şi anulare titlu de proprietate, termen 26.06.2015.

Pârâtul Geamănu Nicolae este chemat la Judecă-
toria Sector 6, C4MF, la 02.07.2015, ora 08.30, în 
proces cu reclamanta Geamănu Cristina Corina 
pentru divorţ.

Se citează pârâta Tinereanu Domnica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut-Năsăud, strada Griviţei, nr. 23, 
jud. Bistriţa-Năsăud, pentru termenul din 
07.07.2015 la Judecătoria Năsăud, în dosar nr. 
645/265/2014. Reclamanta Tinereanu Domnica.

Se citează pârâta Ştefan Mariana Daniela în 
D.8329/278/2014 al Judecătoriei Petroşani cu 
termen la 02.07.2015, sala 26 în proces cu Ştefan 
Constantin pentru divorţ.

SC Nereus Management SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, Şoseaua Odăi, Nr.219-225, Sector 1, nr. Regis-
trul Comerţului J40/17828/2008, CUI: RO24625953 
este citată în calitate de pârâtă la Judecătoria Reşiţa 
în dosarul civil nr.3765/115/2014 în data de 
24.06.2015, în proces cu reclamanta RNP- 
Romsilva- Direcţia Silvică Caraş-Severin, pentru 
pretenţii.

Numiţii Moculescu Spânu Diana Laura, domiciliată 
în Spania, Pineda de Mar -08397, str.Taragona, 
nr.19, 3, ap.6, Goean Santiago Bianca Iulia, domici-
liată în Statele Unite ale Americii, 6 Chestnut Cir, 
Cooper City Florida, 33026 şi Covaci Daniel Costel, 
domiciliat în Los Angeles, CA 90025, USA, 1430 

Amherst Avenue, apt.7, sunt citaţi la Judecătoria 
Craiova pe data de 28.09.2015, ora 10.30, completul 
21, în calitate de pârâţi în dosarul nr.4722/215/2014 
(partaj judiciar -acţiune în constatare cote -părţi) în 
proces cu reclamanţii Moculescu Maria, Iovan 
Georgeta -Veronica, Sereş Anca Mihaela şi Iovan 
Silviu Marian.

SOMAȚII
Somaţie emisă în baza art.1051 alin.1 NCPCiv, prin 
Încheierea de şedinţă din data de 08.06.2015. Recla-
mantul-posesor, reclamantul Bojan Constantin, 
domiciliat în Craiova, Aleea 4 Brestei, nr.35, Jud. 
Dolj, invocă în dosarul 44813/215/2014 al Judecăto-
riei Craiova, dobândirea proprietăţii prin uzuca-
piune asupra imobilului-teren în suprafaţă de 
600mp (din acte) şi 616mp din măsurători, situat în 
Craiova, Str.Aleea 4 Brestei, nr.35, Jud.Dolj, având 
ca vecinătăţi la S- Donose Cristian, Aleea 4 Brestei, 
E- Negrilă Ion, V- Donose Cristian, Bobarcea Victor, 
Pătraşcu Marin, la N- Cazacu Sebastian şi Pănuţ 
Tudor. Se somează orice persoană interesată să facă 
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea şi publicarea prezentei somaţii se va trece 
la judecarea cererii.  

DIVERSE
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. 
Oberhauser Invest SRL, cu sediul în Municipiul 
Baia Mare, Str. Dealul Florilor nr. 14B, judeţul 
Maramureş, titular al proiectului locuinţe colective 
cu garaj subteran, amenajare incinta, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente utilităţi, propus a fi 
amplsat în Municipiul Baia Mare, str. Victor Babeş 
nr. fn, jud. Maramureş, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului: “nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nu se 
supune evaluării adecvate”, în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus menţionat. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia 
Mare, Str. Iza nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de 
luni-joi între orele 08:00-16:30 şi vineri între orele 
08:00-14:00, precum şi pe pagina oficială de internet 
a APM Maramureş la adresa: http://apmmm.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.

SC DRAGAN Euroconstruct Profesional, CUI 
34582523, punct lucru Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 
258A, sector 4, titular al activităţii „Comerţ cu ridi-
cata al deşeurilor şi resturilor” anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra mediului al acti-
vităţii pot fi consultate la sediul APM- Ilfov, str. 
lacul Morii nr.1, sector 6, Bucureşti. Tel/fax 
340.15.21/ 0746.248.440 în zilele de luni- joi între 
orele 9-13. Observaţiile publicului se primesc la 
sediul APM-Ilfov.

Judecătoria Năsăud a pronunţat S.C. nr. 869/2015 
în dos. nr. 1479/265/2014, având ca obiect divorţ, în 
sensul că admite acţiunea formulată de reclamanta 
Suci Oniţa din Rebrişoara, nr. 517, jud. B-N împo-
triva pârâtului Suci Traian din com. Rebra, str. 
Valea Pietrei, nr. 616, jud. B-N, citat şi prin afişare la 
uşa instanţei, pe portal, prin publicitate, precum şi 
prin curator special şi în conseciţă dispune desfa-
cerea căsătoriei încheiată între părţi în faţa ofiţe-
rului de stare civilă din cadrul Primăriei Rebrişoara, 
jud. B-N, din vina exclusivă a pârâtului. Dispune ca 
reclamanta să-şi reia numele avut anterior căsăto-
riei, acela de “Goarţă”; exercitarea autoritatăţii 
părinteşti a minorului Suci Dumitru-Traian să 
revină ambilor părinţi; stabilşeşte locuinţa mino-
rului la domiciliul mamei în com. Rebrişoara, jud. 
B-N; obligă pe pârât la plata unei pensii de întreţi-
nere în favoarea minorului în cuantum de 225 lei 
începând cu data de 27.06.2014 înclusiv şi respectiv 
în cuantum de 243 lei începând cu data de 
01.01.2015 şi în continuare până la majoratul aces-
tuia sau noi dispoziţii.Pronunţată în şedinţă. publică 
din data de 09.04.2015. Preşedinte Pop Angela-Ta-
ţiana. Grefier Andreica Crina-Mihaela.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator Pentru Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii IFMA S.A.: Consiliul 
de Administraţie al IFMA S.A., cu sediul în Şos. 
Bucureşti- Târgovişte nr. 12A, corp B, Mogoşoaia, 
Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov 
sub nr. J23/626/2011, C.U.I. 448269 („Societatea”), 
Având în vedere Dispoziţiile Legii 31/1990 aşa cum 
a fost ea completată şi modificată, Dispoziţiile 
Regulamentelor ASF/C.N.V.M. şi a Legii privind 

piaţa de capital nr. 297/2004, Dispoziţiile Actului 
Constitutiv al Societăţii, CONVOACĂ Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor IFMA S.A. 
pentru data de 20/07/2015, orele 12.00, la sediul 
IFMA S.A. din Şos. Bucureşti- Târgovişte nr. 12A, 
corp B, Mogoşoaia, Jud. Ilfov, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, ţinut 
şi eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 
09.07.2015, considerată ca dată de referinţă pentru 
această Adunare, cu următoarea Ordine de Zi: 1. 
Aprobarea reducerii de capital social al IFMA S.A. 
cu suma de 11.288.155,32 lei de la 11.419.412,94 lei 
la 131.257,62 lei, prin reducerea valorii nominale a 
unei acţiuni de la 15,6600 lei la 0,1800 lei, fără a 
afecta numărul de acţiuni şi cota de participare a 
fiecărui acţionar la capitalul social. Reducerea capi-
talului social este realizată pentru acoperirea 
parţială a pierderilor cumulate de societate, înregis-
trate în ultimile situaţii financiare aprobate. 1.1. 
Modificarea Actului constitutiv al societăţii după 
cum urmează: La art. 7 -Capitalul social şi acţiunile 
Societăţii se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“Capitalul social al societăţii este de 131.257,62 lei, 
împărţit în 729.209 acţiuni în valoare nominală de 
0,1800 lei” 1.2. În conformitate cu art. 1292 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, aprobarea: a) 
datei de 07.08.2015 ca “data de înregistrare” în 
legătură cu reducerea de capital social, pentru iden-
tificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge 
efectele hotărârii de reducere a capitalului social. b) 
datei de 06.08.2015 ca “ex date”, respectiv data 
anterioară datei de înregistrare la care instrumen-
tele financiare obiect al hotărârii, se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din hotărâre, în confor-
mitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 
C.N.V.M./ASF nr. 6/2009; 1.3. În implementarea 
prezentei hotărâri, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, dl. Boniu Adrian Virgiliu , va realiza 
toate demersurile necesare şi va adopta toate deci-
ziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârii A.G.E.A. cu privire la reducerea capita-
lului social, în faţa autorităţilor competente, inclu-
zând dar fără a se limita la ORC, BVB, ASF, DC: a) 
Urmărirea operaţiunilor de înregistrare a hotărâ-
rilor privind reducerea capitalului social, până la 
evidenţierea noii valori nominale a acţiunilor, ca 
urmare a reducerii de capital, de către Depozitarul 
Central şi emiterea de către acesta a noului Registru 
al acţionarilor consolidat; b) Modificarea corespun-
zătoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv 
şi publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a 
reflecta modificările intervenite. 2. Aprobarea majo-
rării capitalului social al IFMA S.A., într-o singură 
etapă, cu suma de 1.575.091,44 lei, de la nivelul 
ulterior reducerii capitalului social de 131.257,62 lei 
până la nivelul maxim de 1.706.349,06 lei, pentru 
asigurarea capitalului de lucru, în următoarele 
condiţii: 2.1. Majorarea capitalului social va fi 
implementată ulterior înregistrării reducerii de 
capital social. 2.2. Majorarea capitalului social se 
realizează prin emisiunea unui număr de 8.750.508 
acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate 
fiecare având o valoare nominală de 0.1800 Lei/
acţiune, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru 
acţionarii existenţi, proporţional cu cotele de parti-
cipare deţinute de aceştia la data de înregistrare; 
2.3. Subscrierea se poate face de către acţionari, atât 
în numerar cât şi prin conversia în acţiuni a oricărei 
creanţe certe, lichide şi exigibile deţinute faţă de 
societatea IFMA S.A. şi recunoscută de către 
Consiliu de Administraţie al societăţii; 2.4. Apro-
barea listei cu entităţile care deţin creanţe certe, 
lichide şi exigibile şi valoarea acestora, entităţi care 
pot subscrie cu aceste creanţe; 2.5. Preţul de 
emisiune pentru o acţiune nou emisă subscrisă în 
cadrul exercitării dreptului de preferinţă va fi de 
0,1800 lei/acţiune; 2.6. Raportul de subscriere este 

de 12 acţiuni noi subscrise pentru 1 acţiune deţi-
nută, la data de înregistrare; 2.7. Perioada în care se 
pot subscrie acţiuni în cadrul exercitării dreptului de 
preferinţă va fi de o lună de la data stabilită în 
prospect/ prospectul proporţionat de ofertă şi va 
începe la o dată ulterioară datei de înregistrare 
aferentă majorării capitalului social şi datei de 
publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al Româ-
niei. 2.8. Majorarea capitalului social se face în 
limita conversiei în acţiuni a creanţelor şi a  sumelor 
efectiv subscrise şi vărsate în contul societăţii, acţiu-
nile noi emise şi nesubscrise fiind anulate. Plata 
acţiunilor subscrise se face integral la data subscri-
erii, conform prospectului aprobat de A.S.F.; 2.9. 
Operaţiunea de subscriere se va realiza în baza unui 
Prospect aprobat de ASF şi prin SSIF Prime Tran-
saction S.A., Intermediar autorizat de către ASF; 
2.10. Aprobarea delegării către Consiliul de Admi-
nistraţie al IFMA S.A. a exerciţiului atribuţiei 
majorării capitalului social, în conformitate cu 
prevederile art. 113 lit. f) şi ale art. 114 alin. (1) din 
Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei 
de exercitare a dreptului de preferinţă, să constate 
numărul acţiunilor noi care au fost subscrise, să 
anuleze acţiunile rămase nesubscise, să stabilească 
valoarea cu care se majorează capitalul social, să 
modifice Actul constitutiv al societăţii în conformi-
tate cu nouă valoare a capitalului social şi cu noua 
structură a acţionariatului acesteia, să efectueze 
formalităţile necesare la instituţiile competente 
(ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării 
majorării de capital social; 2.11. Aprobarea datei de 
07.08.2015 ca „data de înregistrare” pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii Adunării şi a datei de 06.08.2015 ca “ex 
date” (respectiv data anterioară datei de înregistrare 
la care instrumentele financiare obiect al hotărârii, 
se tranzacţionează fără drepturile care derivă din 
hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) 
din Regulamentul C.N.V.M./ASF nr. 6/2009); 2.12. 
Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Admi-
nistraţie, dl. Boniu Adrian Virgiliu, să efectueze 
toate demersurile necesare în vederea înregistrării 
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor si îndeplinirii tuturor formalităţilor 
necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, 
dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. În 
vederea exercitării atribuţiilor sale dl. Boniu Adrian 
Virgiliu îşi poate substitui o altă persoană. La 
şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
09.07.2015, stabilită ca data de referinţă. În cazul 
neîndeplinirii condiţiilor de validitate/ cvorum 
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru 
prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 
data de 21.07.2015, orele 12.00 la aceeaşi adresă, cu 
aceeaşi ordine de zi şi data de referinţă. La data 
convocării capitalul social al societăţii este de 
11.419.412,94 lei format din 729.209 acţiuni nomi-
native, dematerializate, cu valoare nominală de 
15,6600 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii. Materialele incluse pe ordinea de zi vor 
putea fi ridicate de la sediul societăţii începând cu 
data de 20.06.2015. Drepturilor acţionarilor prevă-
zute la art. 7 şi art. 13 din Regulamentul 
ASF/C.N.V.M. nr. 6/2009 se exercita până la data de 
03.07.2015. Acţionarii înscrişi în registrul acţiona-
rilor la data de referinţă pot exercita dreptul de vot 
direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă. 
Formularul de vot prin corespondenţă atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, se pun la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii începând cu data de 
20.06.2015. Formularul de vot prin corespondenţă, 
completat de către acţionar şi însoţit de o copie a 
actului de identitate a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de 

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Plopeanu Remus Bogdan - Pitești, str. 
Gheorghe Ionescu Gion, nr. 5, bl. A7, după cum urmează: Denumire: Autoturism 
Dacia Logan, an fabricație 2006. Valoare [Ron]: 7.031 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29-06-15. Licitația va avea loc 
în data de 30-06-15, ora 14:00:00 PM, la AJFP Argeș, Republicii, nr. 118. Sarcinile 
care grevează bunurile sunt: nu sunt. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la AJFP 
Argeș, Republicii, nr. 118, tel. 0248.211511, int. 3238.

ANAF – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 
Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
autoutilitarei Fiat - Doblo Cargo, 
furgon, cabină integrată (2+1+1 uși), 
an fabricație 2002, motorină, 1910 
cmc, greutate proprie 1375 kg, sarcină 
maximă autorizată 2085 kg, nr. axe 2, 
c u l o a r e  r o ș u ,  s e r i e  ș a s i u 
Z F A 2 2 3 0 0 0 0 5 1 4 8 5 0 4 ,  n r . 
î n m a t r i c u l a r e  P H - 9 3 - M M S , 
proprietatea debitorului S.C. MM Star 
S.R.L. Licitația se va desfășura la sediul 
organului fiscal din Bușteni, str. Nestor 
Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în ziua de 
29.06.2015, ora 11.00. Prețul de 
pornire al licitației este de 2.555 lei, 
e x c l u s i v  T. V. A .  A n u n ț u l  n r. 
23544/17.06.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site-ul ANAF (licitații). Pentru date 
sup l imentare privind condiț i i de 
part ic ipare ș i  acte necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320155, persoană de 
contact Mihai Voicu.
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Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, în calitatea de 
beneficiar al proiectului “Elaborarea Planului de Management 
al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes” anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului 
de mediu conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării 
de mediu pentru planuri și programe, pentru proiectul “Elaborarea 
Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 
ROSCI0322 Muntele Şes”, propus a fi amplasat în situl Natura 2000 
Muntele Șes (județele Bihor, Sălaj, Cluj).

Prima variantă a planului poate fi consultată la sediul APM Bihor din 
00Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9 -

0014 , începând cu data de 19.06.2015, respectiv pe site-ul 
h t t p : / / c e n t r e . u b b c l u j . r o / f o n d u r i e u r o p e n e / w p -
content/uploads/2013/05/2015-05-28_Plan-Management-Mt-
Ses.pdf.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 03.07.2015 la Agenția pentru 
Protecția Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, fax: 
0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro. 

ANUNȚ DEPUNERE PLAN DE MANAGEMENT
Universitatea Babeș-Bolyai

O.R.C. împreună cu copia actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul 
persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de 
ore înainte de adunarea generale. În temeiul preve-
derilor legale (art. 243 alin. (6) –Legea 297/2004), 
acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza 
unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris 
sub semnătura privată, pusă la dispoziţie de către 
Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuter-
niciri generale (Procuri generale). Forma Împuterni-
cirii speciale (Procurii speciale) atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, se pun la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii şi pot fi consultate 
începând cu data de 20.06.2015. Împuternicirea 
spcială (Procura specială) se depune la societate cu 
48 de ore înainte de adunarea generală. Reprezen-
tarea acţionarilor în cadrul adunării generale de 
către alte persoane decât acţionarii se poate face şi în 
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) 
valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, 
permiţând reprezentantului desemnat să voteze în 
toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale 
a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea 
generală să fie acordată de către acţionar, în calitate 
de client, unui Intermediar definit conform art. 2 
alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) 
trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 151 
din Regulamentul C.N.V.M./ASF nr. Nr. 6/2009 şi se 
depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. 
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale 
(Procurilor generale) sunt reţinute de societate, 
facându-se menţiune despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi 
reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe 
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), 
de către o persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 243 alin. (6 indice 4) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic, în orice zi lucră-
toare, la telefon 021/312.31.81 sau e-mail: office@
ifma-arm.ro. Prezentul convocator se va completa cu 
prevederile legale aplicabile.

LICITAȚII
Leavis Cont IPURL lichidator al SC Matsanit SRL 
PLOIESTI, organizeaza incepand cu 19.06.2015 in 
fiecare zi de vineri  la ora 14  licitatie publica cu stri-
gare pentru vanzarea stocului de marfa. Licitatia se 
desfasoara conform regulamentului aprobat de 
adunarea creditorilor. Relatii la telefon 0723880617.

Leavis Cont IPURL  lichidator al SC Palomyno 
Imob SRL Ploiesti, organizeaza incepand cu 
19.06.2015 in fiecare zi de vineri la ora 14:30 licitatie 
publica cu strigare pentru vanzarea autoturismului 
Dacia Logan an de fabricatie 2005. Pretul de 
evaluare este de 14.500 lei. Licitatia se desfasoara 
conform regulamentului aprobat de adunarea credi-
torilor. Relatii la telefon 0723880617.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 22.06.2015 prin licitaţie publică: 
bunuri mobile (Mitsubishi Pajero Sport 2005 
-12.907,2 lei, ATV Linhai 2008 -2.384,4 lei, ATV 
Linhai 2007 -2.133,2 lei, Lincoln Limousine 1999-
20.256,8 lei, Mercedes Benz CL500-12.190 lei) la 
pretul de evaluare redus cu 60% -preturile nu includ 
TVA, apartinand SC Dog Protection SRL, ora 14.00; 
proprietate imobiliară situată în Câmpina, str. I.H. 
Rădulescu, nr. 39, judeţ Prahova (Sp+P+E+M) + 
teren intravilan in suprafata de 773 mp la preţul de 
evaluare redus cu 80%, respectiv 308.546,80 lei lei 
fără TVA, apartinand Apollo-Ela SRL, ora 14.30; 
autoutilitara N1 Fiat Doblo la pretul de evaluare 
redus cu 25% si obiecte de inventar la pretul de 
inventar si cu un discount pentru vanzarea fortata 
de 30% apartinand SC Angu Autoserv SRL, ora 
15.00. Persoanele interesate vor cumpăra caietele de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile 
vor fi reluate în zilele de 29.06.2015, 06.07.2015, 
13.07.2015, respectiv 20.07.2015 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

Consiliul Local Breaza organizează: Înscrierea prin 
licitaţie publică cu strigare, a unor spaţii din incinta 
sediului Primăriei Breaza, str. Republicii nr. 82B, în 
vederea desfăşurării unor servicii în scopul satisfa-
cerii interesului public şi social. Suprafaţă de închi-
riat este de 412,06 mp. Durata încheierii este de 5 ani 
cu posibiliatetea prelungirii în condiţiile legii. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 31 lei/mp/lună. Condi-
ţiile de participare se regăsesc în Caietul se Sarcini 
care se poate procura de la sediul Primăriei Breaza 
pentru suma de 50 lei. Taxa de participare este de 50 

lei, nerambursabilă. Garanţia de participare este de 
25548 lei şi se poate achita în contul RO68 TREZ 
5225 006X XX00 2748. termen depunere documente 
prevăzute în Caietul de Sarcini: 25.06.2015, ora 
10:00. Desfăşurarea licitaţiei: 25.06.2015, ora 10:30.

Anunţ de Participare la Licitaţie deschisă pentru 
concesiune teren: 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Comuna Barnova, 
Judeţul Iaşi, prin primar, cu sediul în sat Bîrnova, 
comuna Bîrnova, str. Nicolae Titulescu nr. 10, 
judeţul Iaşi, cod postal 707035, telefon 0232/294.120, 
fax 0232/294.225, cod fiscal 4540690, e-mail: 
contact@primariabarnova.ro. Persoană contact: 
Dima Radu- Daniel, secretar UAT Bîrnova. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Concesionare prin Licitaţie Publică 
Deschisă cu selecţie de oferte a unui teren extravilan 
cu suprafaţa de 1005 mp situat în Satul Păun, 
Comuna Bîrnova, Judeţul Iaşi (în T57, nr. 
PARCELAR 1P-3378/4, Având nr. cadastral 69059); 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documentaţia va putea 
fi achiziţionată începând cu data publicării anun-
ţului până în data de 06.07.2015, zilnic între orele 
11.30– 12.30, marţi şi joi şi între orele 14.00– 15.00. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Ghişeu Unic, Relaţii cu Publicul, 
Registratură, cu sediul în sat Bîrnova, comuna 
Bîrnova, str. Nicolae Titulescu nr. 10, judeţul Iaşi, 
cod poştal 707035, telefon 0232/294.120; 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia 
celor interesaţi contra sumei de 50 lei, contrava-
loarea acesteia se va plăti în numerar la casieria 
concedentului. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 07.07.2015, ora 15,00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 
14.07.2015 ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele în plic închis se depun la 
Primăria Bîrnova, str. Nicolae Titulescu nr. 10, sat 
Bîrnova, comuna Bîrnova, judeţul Iaşi, cod poştal 
707035. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta trebuie depusă în 2 
exemplare din care 1 original şi o copie. Ofertele se 
depun în două plicuri închise şi sigilate, apoi se 
introduc într-un plic exterior, care se înregistrează în 
ordinea primirii lor. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va 
desfăşura în data de 15.07.2015, ora 14.00 la Sala de 
Consiliu a Primăriei Comunei Bîrnova din  str. 
Nicolae Titulescu nr. 10, sat Bîrnova, comuna 
Bîrnova. Plicurile sigilate se predau comisiei de 
evaluare, la termenul fixat pentru deschiderea lor. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei:  Soluţionarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor legii contencio-
sului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
ulterioare. Plângerea prealabilă se adresează autori-
tăţii publice în termen de 30 de zile de la data comu-
nicării actului contestat. Acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Iaşi– Palatul de Justiţie din Iaşi, Str. 
Elena Doamnă, nr.1A, Iaşi,  tel.  centrală 
0232/248000. Termenul pentru introducerea acţiunii 
este de 6 luni de la: a.) data primirii răspunsului la 
plângerea prealabilă sau, după caz, data comuni-
cării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare 
a cererii; b.) data expirării termenului legal de solu-
ţionare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la 
data emiterii actului;  c.) data încheierii procesului- 
verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul 
contractelor administrative. Pentru motive temei-
nice, în cazul actului administrativ unilateral, 
cererea poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, 
dar nu mai târziu de un an de la data emiterii 
actului. Împotriva hotărârii tribunalului, se poate 
declara recurs la secţia de contencios administrativ 
a curţii de apel, conform prevederilor legale. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către R.A. Monitorul Oficial 
S.A., în vederea publicării este 17.06.2015.

În vederea înnoirii parcului cu echipamente tehnice, 
S.C. Hidroconstrucția S.A., scoate la licitație, în data 

de 24.06.2015, ora 11.00, la sediul din strada 
Decebal, nr.9, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, urmă-
toarele: 1. Mijloace fixe: excavator cu cupă pe senile 
E 2503, nr. de inventar – 2000003, preț minim de 
vânzare lei (fără TVA) 106.000, locație: Câineni; 
excavator cu cupă pe senile E 2503, nr. inventar 
2000005, 106.000 lei, Ogrezeni; rulou compresor 
vibrant VV 170, nr. inventar: 2000306, 15.000 lei, 
Câineni; transformator putere 20/0,4 KV – 250 
KVA, nr. inventar 2163582, 4.163 lei, Bascov; trans-
formator putere 20/0,4 KV – 100/75 KVA, nr. 
inventar: 2160741, 3.375 lei, Bascov; transformator 
putere 20/0,4 KV – 1000 KVA, nr. inventar: 2161776, 
8.775 lei, Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 
160 KVA, nr. inventar: 2160970, 3.938 lei, Bascov; 
transformator putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. 
inventar: 2161175, 5.344 lei, Bascov; transformator 
putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. inventar: 2161176, 
5.344 lei, Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 
400 KVA, nr. inventar: 2161177, 5.344 lei, Bascov; 
transformator putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. 
inventar: 2161180, 5.344 lei, Bascov; transformator 
putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. inventar: 2161200, 
5.344 lei, Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 
400 KVA, nr. inventar: 2161201, Mândra; transfor-
mator putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. inventar: 
2161203, 5.344 lei, Bascov; transformator putere 
20/0,4 KV – 630 KVA, nr. inventar: 2161500, 6.188 
lei, Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 1000 
KVA, nr. inventar: 2162441, 8.775 lei, Bascov; trans-
formator putere 20/0,4 KV – 160 KVA, nr. inventar: 
2160971, 3.938 lei, UMPIT Piteşti. Total: 303.560 lei; 
2. Materiale: bucşă biele motor, 6 buc., preț unitar lei 
(fără TVA) 16,45; valoare lei (fără TVA) 98,7; 
locație: depozit Bascov; capac cutie viteză, 1 buc., 
233,73 lei, total 233,73 lei, depozit Bascov; conden-
sator electrolitic, 21 buc., 0,46 lei, 9,66 lei, depozit 
Bascov; filtru ulei, 2 buc., 678,65 lei, 1.357,3 lei, 
depozit Bascov; pompă, 1 buc., 1.265,4 lei, total 
1.265,4 lei, depozit Bascov; releu maximal, 4 buc., 
0,3 lei, 1,2 lei, depozit Bascov; rulment 2218, 1 buc., 
190 lei,  total 190 lei, depozit Bascov; rulment 22218, 
2 buc., 105 lei, 210 lei, depozit Bascov; rulment 
22320, 1 buc., 289 lei, total 289 lei, depozit Bascov; 
supapă, 1 buc., 1.624,5 lei, total 1.624,5 lei, depozit 
Bascov ; tarozi M24*1,5, 28 buc., 0,01 lei, 0,28 lei, 
depozit Bascov; transformator 0,5 KV, 4 buc., 8,31 
lei, 33,24 lei, depozit Bascov; transformator 0,5 KV, 
3 buc., 0,54 lei, 1,62 lei, depozit Bascov; transfor-
mator 0,5 KV, 7 buc., 8,3 lei, 58,10 lei, depozit 
Bascov; panou pneumatic, 1 buc., 35 lei, total 35 lei, 
depozit Bascov; aripa B.A pt. pod, 2 buc., 17,89 lei, 
35,78 lei, depozit Bascov; boiler, 1 buc., 61,78 lei, 
total 61,78 lei, depozit Bascov; cadru pt. pod, 1 buc., 
66,61 lei, total 66,61 lei, depozit Bascov; detector 
nivel, 10 buc., 7 lei, 70 lei, depozit Bascov; element 
prefabricat, 2 buc., 11,81 lei, 23,62 lei, depozit 
Bascov; indicator circulație – balize; 8 buc., 39,2 lei, 
313,6 lei, depozit Bascov; indicator circulație – 
stâlpi, 18 buc., 31,6 lei, 568,8 lei, depozit Bascov; 
balize 2 feţe, 43 buc., 44,09 lei, 1.895,87 lei, depozit 
Bascov; bitum cu adaos de cauciuc, 170 kg, 4,71 lei, 
800,7 lei, magazie Slătioara; cărămizi pline M50, 100 
buc., 1,76 lei, 176 lei, magazie Slătioara; dulap stejar 
GR= 50 mm, L=1,25, 21,91 mc, 951,37 lei, 20.844,52 

lei, magazie Slătioara; dulap stejar GR=50 mm, 
L=1,25, 10,24 mc, 875,68 lei, 8.966,96 lei, magazie 
Slătioara; conductă PAFS DN800, 18 ml, 108,23 lei, 
1.948,14 lei, magazie Slătioara; KIT antifurt penta 
cu rexel, 113 buc., 25,66 lei, 2.899,58 lei, magazie 
Slătioara; plăci ceramică bratca, 1012 buc., 0,3 lei, 
303,6 lei, magazie Slătioara; TUB PVC riflat 315 
mm, 6 ml, 38,42 lei, 230,52 lei, magazie Slătioara; 
TUB PVC riflat 315 mm, 18 ml, 39,03 lei, 702,54 lei, 
TUB PVC riflat 315 mm, 102 ml, 38,98 lei, 3.975,96 
lei, magazie Slătioara; TUB PVC riflat 315 mm, 108 
ml, 39,31 lei, 4.245,48 lei, magazie Slătioara; TUB 
PVC riflat 315 mm, 318 ml, 37,8025 lei, 12.021,2 lei, 
magazie Slătioara, SA TIP ELC, 12 buc., 9,24 lei, 
110,88 lei, magazie Slătioara; colier electrofuziune 
D=125,   2 buc., 906,03 lei, 1.812,06 lei, magazie 
Slătioara; colier electrofuziune D=75, 5 buc., 797,66 
lei, 3.988,3 lei, magazie Slătioara; colier branşare 
D=125, 11 buc., 789,71 lei, 8.686,81 lei, magazie 
Slătioara; Stuţ PAFS DN 1000, 3 buc., 454,08 lei, 
1.362,24 lei, magazie Slătioara; Stuţ PAFS DN 1000, 
5 buc., 652,11 lei, 3.260,55 lei, magazie Slătioara; 
Stuţ PAFS DN 1200, 6 buc., 816,66 lei, 4.899,96 lei, 
magazie Slătioara. Total: 89.679,79 lei. Condiții de 
participare la licitație: Se prezintă cerere de cumpă-
rare, certificate înregistrare şi împuternicire din 
partea firmei (în cazul în care solicitantul este 
persoană juridică), se achită la casieria sucursalei 
taxa de înscriere la licitație în valoare de 200 lei 
(taxa de înscriere nu se va mai restitui celor înscrişi 
la licitație), plus garanția de participare în valoare 
de 10% din prețul de începere a licitației pentru 
mijlocul fix solicitat (garanția se restituie celor ce nu 
au câştigat licitația). După adjudecarea licitației, 
câştigătorul va achita valoarea integrală a obiectului 
licitat în maxim 15 zile lucrătoare de la câştigarea 
licitației, în caz contrar nu i se va mai restitui 
garanția de 10%. Pentru desfăşurarea licitației 
trebuie să fie înscrişi  şi prezenți cel puțin trei parti-
cipanți pentru fiecare mijloc fix solicitat, departa-
jarea acestora făcându-se prin creşteri succesive de 
preț în cuantum de 5% din preț până la stabilirea 
câştigătorului. Termenul de depunere a cererilor de 
cumpărare, a taxei de înscriere plus garanția de 
participare este: 23.06.2015. Informații suplimentare 
se pot obține la următoarele nr. de tel: 0250.74.71.80 
– int.134 (pt. informații generale), iar pentru detalii 
referitoare la mijloacele fixe:  0745.660.578 – Baciu 
Paul – UMPIT Piteşti, Depozit Bascov, şantier Ogre-
zeni; 0743.692.599 – Şoaica Marin – UMPIT Brezoi, 
şantier Câineni; 0744.519.195 – Fereştean Octavian 
– UMPIT Slătioara; 0753.057.409 – Hozoc Nicolae 
– Şantier Mândra. 
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