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Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 590. Nr. 
65823 din 15.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, 
luna mai, ziua 29. 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 29, luna mai, anul 2015, ora 
14.00, în localitatea Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11 se vor vinde prin licitație 
publică (ședința a-IV-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
Expresiv SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, 
cod de identificare fiscală 4641962. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA (diminuat cu 50% față de prețul de 
evaluare): Autoturism Dacia Double DB 05 RNJ, an fab. 2005, cap. cil. 1870, 
motorină, 2665 lei; Autoturism Daewoo Nubira, DB 05BRS, an fab. 1999, cap. cil. 
1598 cmc, benzină, 2395 lei; Autoturism Daewoo Cielo, DB 60 SAT, an fab. 1996, 
cap. cil. 11498 cmc, benzină, 1510 lei. Total: 10225 lei. Cota TVA *): 24%. 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, inclusiv TVA; 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. 343, 
persoană de contact Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data afișării 19.05.2015.

OFERTE SERVICIU
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 administrator patrimoniu, vacant 
pe perioadă nedeterminată în cadrul Servici-
ului Achiziţii Publice - Biroul Aprovizionare. 
Condiţii de participare: - studii medii; - expe-
rienţă în activitatea de gestionar de minim 1 
an; - vechime în muncă minim 5 ani; - 
cunoştinţe operare PC (Microsoft Office). 
Concursul va consta într-o probă scrisă (în 
data de 11.06.2015, ora 10.00) şi un interviu 
(în data de 18.06.2015, ora 10.00). Dosarele 
de concurs se pot depune până la data de 
03.06.2015, ora 16.00. Informaţii supli-
mentare 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.

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 de îngrijitor, vacant pe perioadă 
nedeterminată în cadrul Serviciului Social – 
Căminul Bistriţa. Condiţii de participare: - 
şcoală generală; - vechime în muncă minim 5 
ani; - diplomă curs igienă. Concursul va 
consta într-o probă practică (în data de 
11.06.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data 
de 18.06.2015, ora 10.00). Dosarele de 
concurs se pot depune până la data de 
03.06.2015, ora 16.00. Informaţii supli-
mentare 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.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Mures cu sediul în Târgu Mureş, 
Str. Iuliu Maniu, nr.2, scoate la concurs, în 
zilele de 18.05.2015 (proba scrisă) şi 
20.05.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post temporar vacant: Auditor 
clasa I,  grad profesional principal –  
Compartiment Audit Public Intern. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacantă: Pregătire de specialitate 
– studii univeristare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, 
administrative sau juridice; Vechime în 
specialitate – minimum 5 ani; Cunoştinţe 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului: 
18.05.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 
20.05.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Mureş.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Bistrita-Năsăud  cu sediul în 
Bistrita, Str.Gării, nr.2-4, scoate la concurs, în 
zilele de 24.06.2015 (proba scrisă) şi 
26.06.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post vacant: Consilier clasa I, grad 
profesional principal, Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Comunicare şi secretari-
atul CC. 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; 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: 24.06.2015 – ora 
09:00 – proba scrisă 26.06.2015 – ora 12:00– 
interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Bistriţa-Năsăud.

Direcția de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6 cu sediul în București, Valea Oltului 
31-35, cod fiscal 26479633, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor contrac-
tuale vacante pe perioadă nedeterminată de: 
Inspector specialitate- 1 post; Instalator- 1 
post. Concursul se va desfășura conform 
H.G. 286/2011 modificată și completată prin 
H.G. 1027/2014, astfel: -Proba scrisă în data 
de 11.06.2015,  ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 15.06.2015, ora 12.00. Pentru partic-
iparea la concurs candidații trebuie să îndep-
linească condițiile specificate la art.3 din 
Anexa la H.G. 286/2011 actualizată;-pentru 
postul de inspector specialitate: absolvenți de 
facultate cu diplomă de licență Ştiinţe 
Administrative; experiență în Administraţia 
publică peste 5 ani; -pentru postul de insta-
lator: studii în domeniul instalaţiilor sanitare 
şi termice; experiență în domeniul întreţinerii 
sistemelor de încălzire automatizate (centrale 
termice şi echipamente de automatizare afer-
ente instalaţii termice şi sanitare): centrale 
termice de putere medie pe gaz, module 
termice automatizate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs (întocmite 
conform art. 17 din H.G. 286/2011 actual-
izată) până la data de: 04.06.2015, ora 14.00 
la sediul D.A.F.L.S.6. Relaţii suplimentare la 
sediul: D.A.F.L.S.6, persoana de contact: 
Țambrea Mariana, telefon: 0725555903, fax: 
0213657473, E-mail: relatiicupublicul@
dafls6.ro.

CITAȚII
Se citează numita Nechita Ionela Mădălina 
în calitate de pârâtă la Judecătoria Câmpina 
în dosarul Nr.5018/204/2014 având ca obiect 
divorţ cu copii minori, la termenul de jude-
cată din 10 Iunie 2015. Pârâta a avut ultimul 
domiciliu în comuna Floreşti nr.278J, bl.C1, 
ap.30, judeţul Prahova.

Mocanu Dana Mihaela și Mocanu George 
Iulian cu ultimul domiciliu cunoscut str. Șos. 
Pantelimon nr. 248-250, bloc 59-60, sc. D, 
etaj 1, ap. 182, sector 2, București, sunt 
chemați în data de 28 mai 2015 ora 8.30 ca 
moștenitori ai defunctului Mocanu Gh. Ion 
la Judecătoria oraș Făurei, jud. Brăila în 
dosar 125/228/2014 având ca obiect succe-
siune- reclamant Mocanu Cornel.

Se citează numiții Crew Maria, Dumitrașcu 
Daniel Armand și Dinu Estera, Popescu 
Dore l  ș i  Popescu Adrian  Vas i le ,  la 
Judecătoria Brezoi, în dosar nr 24/198/2009*, 
cu termen la 21.05.2015, în proces de reven-
dicare. 

Se citează Mitrache Andreea Adriana la 
Judecător ia  Cra iova  în  dosaru l  cu 
nr.1868/215/2015, completul CMF1, cu 
termen de judecată la data de 18 iunie 2015, 
pentru divorţ.  

Se citează pârâții Scridon Ilarion, Scridon 
Emil, Iloaie Grigore căs. cu Timoc Ioana, 
Ilieș Peter, Ilieș Maxim, Ilieș Ana, Ilieș 
Ianka, Nechiti Mihai, Ilieș Domnica, Ilieș 
Rakhel căs. cu Palage Ioan, Istrate Adrian în 
dosar nr. 1398/265/2010 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Scridon Larion, având 
ca obiect succesiune cu termen de judecată la 
18.06.2015.

Se citează numitul Rus Ioan în calitate de 
pârât în dosar nr. 1659/265/2014 al Judecăto-
riei Năsăud, în proces cu Mureșan Ianoș, 
Mureșan Iulia și Urâte Paraschiva, având ca 
obiect acțiune în constatare, partaj, cu 
termen la 18.06.2015.

Se citează numiții Morari Mihăilă, Mihaiu 

Gergely, Pop Ana născ. Zăgrean, Mihoiu 
Grigore, Zăgrean Anastasia, Dale Ana născ. 
Onigoaie, Morar George, Bartoș Grigore, 
Bartoș Silvia, Bartoș Veronica, Bartoș 
Victoria, Bartoș Silvia în calitate de pârâți în 
dosar nr. 807/265/2012 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Morar Domnica, având 
ca obiect succesiune și partaj, cu termen la 
18.06.2015.

Se citează Tebeica Sorina-Cristina, cu domi-
ciliul în orașul Pucioasa, cart. Glodeni, 
nr.123, jud. Dâmbovița, la sediul Societății 
Profesionale Notariale Giurescu Angelica și 
Giurescu Dumitru, cu sediul în orașul 
Pucioasa, str.Fântânilor, bl.2, sc.C, parter, 
jud. Dâmbovița, în data de 08.06.2015, ora 
10.00, în calitate de fiică, în vederea dezbat-
erii succesiunii defunctului Tebeica Gheo-
rghe, ce face obiectul dosarului succesoral nr. 
93/2015.

Moştenitoarea Smadu Floarea, născută la 17 
martie 1960, fiica lui Calonfirescu Dumitru şi 
Ştefana, cu domiciliul necunoscut, este citată 
să se prezinte la Biroul Individual Notarial 
Constantin Rodica cu sediul în Alexandria, 
str.  Dunării,  bl.  B6, sc.A, ap. 4, jud. 
Teleorman la data de 26 mai 2015, ora 11,00 
în vederea dezbaterii succesiunii defunctului 
Smadu Alexandru, decedat la 24.12.2010 cu 
ultimul domiciliu în Alexandria, str. Dunării, 
nr. 1, bl. 591, ap. 40, jud. 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 informaţie sunaţi la numărul de telefon 
0247/315.005.

P â r â t a  Z i m n i c a r u  M a r i a n a ,  C N P 
2641216343222, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Turnu Măgurele, str. Cuza 
Vodă nr. 1, jud. Teleorman, este chemată la 
Tribunalul Teleorman, în mun. Alexandria, 
str. Independenţei nr. 22, judeţul Teleorman, 
complet civil NCPC, în ziua de 03.06.2015, 
ora 8.30, în calitate de intimată – pârâtă, în 

proces cu Bălan Traian-Lucian şi Bălan 
Emilia-Elena, în calitate de apelanţi – recla-
manţi în dosar nr. 5155/740/2013 pentru Apel 
– Contestaţie la executare, suspendarea 
executării, anulare titluri executorii, în 
contradictoriu cu creditoarea CEC Bank SA 
– Turnu Măgurele intimaţii – pârâţi: Zimni-
caru Adenaida şi Zimnicaru Mariana. 

SC Sirius International SRL cu sediul in 
Calea Grivitei 136, Business Center cod 
spatiu 2.02, corp A, et.1, cam.6, sector 1, 
Bucuresti, inmatriculata la ORC sub nr. 
J40/1824/2001, CUI RO 13718569, in calitate 
de parata in dosarul nr.58184/299/2014 aflat 
pe rolul  Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, 
complet C6 CIVIL situata in Bucuresti,  Str. 
Ghe. Danielopol nr. 2-4, Sector 4, este 
chemata in judecata la aceasta instanta de 
catre reclamantul Reteanu Sorin domiciliat 
în Bucureşti, str.Amiral Constantin Bălescu, 
nr.31A, ap.9, sector 1, in data de 23 iunie 
2015 ora 8.30.  Obiectul dosarului „hotarare 
care sa tina loc de act autentic”. Parata va 
putea depune intampinare si inscrisuri 
conform art. 148 si urmatoarele din NCPC.

DIVERSE
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” 
Sibiu  achiziţioneză căţei din rasele Ciobă-
nesc German, Ciobănesc Belgian Malinois, 
Rottweiler, Labrador Retriever, cu vârsta 
între 2 şi 6 luni. Cerinţe: pedigree, linii preta-
bile de muncă, sociabili, mobili, curajoşi şi 
aportori. Ofertele se pot depune până pe data 
de 15.06.2015,  la adresa Centrului Chino-
logic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, strada Calea 
Dumbrăv i i ,  n r.  157 ,  S ib iu ,  t e l e fon  
0269/235181, 0744/703969, fax. 0269/240090, 
precum şi pe adresele de e-mail horiame-
steru@yahoo.com, florentina.pavel09@gmail.
com. 

Private Liquidation Group IPURL numit 
a d m i n i s t r a t o r  j u d i c i a r  î n  d o s a r u l 
1472/111/2015 af lat pe rolul Tribunalului 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Nr. 30869 
din 14.05.2015. Dosare exec. nr. 16E și 58S. Anunț. A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploiești. 
A.J.F.P. Teleorman. S.F.M. Roșiori de Vede. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08.06.2015, ora 10.00, la 
sediul S.F.M. din localitatea Roșiori de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile și imobile, proprietate a debitorului: - SC 
Evana Agroserv SRL, cu domiciliul fiscal în Roșiori de Vede, județ Teleorman, CUI 
25495746. Denumirea bunului mobil: - cuptor electric Moretti Forni-T97E = 24.000 
lei (preț fără TVA); - malaxor aluat BRV-IM44DS = 4.100 lei (fără TVA); - mașină 
grisine GR/25 Cheap = 9.000 lei (fără TVA); - friteuză electrică cu o cuvă cap. 25 litri 
STR - 1150 = 2.100 lei (preț fără TVA). - SC Stroe Florea SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Roșiori de Vede, str. Cpt. Dumitrescu, nr. 9-11, județ Teleorman, CUI = 
5964031. Denumirea bunului imobil: - teren intravilan cu S = 1735,62 m2; - un 
număr de 8 clădiri după cum urmează: - C1 - depozit cu S1 = 218,72 mp = 33.500 
lei (fără TVA); - C2 - magazie cu S2 = 96,90 mp = 1.200 lei (fără TVA); - C4 - garaj 
cu S4 = 89,60 mp = 15.200 lei (fără TVA); - C5 - garaj cu S5 = 55,43 mp = 9.000 lei 
(fără TVA); - C6 - depozit cu S6 = 55,82 mp = 3.300 lei (fără TVA); - C7 - depozit cu 
S7 = 233,91 mp = 29.000 lei (fără TVA); - C8 - wc cu S8 = 3,74 mp = 0; - C9 - cabină 
poartă cu S9 = 5,88 mp = 0. Valoare clădiri = 91.200 lei (preț fără TVA); Valoare 
teren = 189.400 lei (preț fără TVA). Valoarea totală proprietate = 280.600 lei (preț 
fără TVA). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să 
înștiințeze despre acestea organul de executare înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Potrivit prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în cumpărarea bunurilor, 
trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației, cu următoarele 
documente: - oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de participare, respectiv 
10% din prețul de pornire a licitației care se depune la Trezoreria Statului; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice, 
copie după CUI eliberat de O.R.C.; - pentru persoanele fizice copie după actul de 
identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante față 
de bugetul local și bugetul general consolidat. Informații la telefon 0247.466521 sau 
la Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede.

Bihor, privind pe debitoarea S.C. Inferal 
C o m  S . R . L .  C U I  1 6 0 6 9 5 4 7 
J05/71/20045/71/2004 îi anunţă pe toţi credi-
torii 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. 
Inferal Com  S.R.L. este data de 26.06.2015; 
2. termenul limită de verificare a creanţelor, 
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data de 
17.07.2015; 3. termenul pentru soluționare 
eventualelor contestații va fi data de 
24.07.2015 şi termenul pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanțelor va fi data 
13.08.2015; 4. prima şedinţă a adunării cred-
itorilor va avea loc în data de 22.07.2015, ora 
14.00, la adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

S.C. OMV Petrom SA - ASSET 2 Oltenia, 
titular al proiectului “ conducta de amestec 
sonda 23 VALENI, tronson II (punct cuplare 
– Claviatura )” propus a fi realizat in extra-
vilanul comunelor Livezi si Zatreni, judetul 
Valcea anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare: proiectul 
se supune evaluarii impactului asupra medi-
ului si nu se supune avaluarii adecvate fara 
necesitatea evaluarii adecvate, fara necesi-
tatea parcurgerii celorlalte etape ale proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului, de catre APM Valcea, in cadrul 
procedurile de evaluare a impactului asupra 
mediului. proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Valcea, str. Remus Bellu, 
nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni - vineri 
între orele 9 – 14.00 precum şi la următoarea 
adresă de internet office@apmvl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

SOMAȚII
Măcăneaţă Vasilica a invocat dobândirea 
dreptului de proprietate, prin uzucapiune, în 

dosarul nr. 516/292/2015 la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, asupra terenului intravilan 
în suprafaţă de 905 mp, situat în Roşiorii de 
Vede, str. Oltului nr. 69. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să formuleze opoziţie.

România – Judecătoria Năsăud. Dosar nr. 
444/265/2015. Somație de uzucapiune. Recla-
manții Pînzariu Mihai și Pînzariu Rodovi-
ca-Maria, în cadrul dosarului înregistrat sub 
nr. 444/265/2015 la Judecătoria Năsăud, au 
solicitat să se constate că def. Zăgrean 
Dumitru și Zăgrean Floarea au dobândit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune 
asupra terenurilor înscrise în CF nr. 25179 
Runcu Salvei nr. top. 2980 și CF nr. 25180 
Runcu Salvei nr. top. 2980/a/1. Prin prezenta 
se aduce la cunoștința tuturor persoanelor 
interesate dreptul de a face opoziție și de a o 
înainta Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, 
în termen de 76 luni de la publicarea prez-
entei, instanța urmând a trece la judecarea 
cauzei. Emisă în baza încheierii din data 
01.04.2015. Președinte Peter Eugen Marius
Grefier Grad Ludovica.

SC WLR Tradinng SRL, cu sediul în Com.
Işalniţa, Sat Ișalnița, Str.Unirii, nr.129, Dolj, 
ORC J16/1692/2013, CUI:32418126, este 
invitat la Judecătoria Craiova, Str.A.I.Cuza, 
nr. 20, Craiova, în vederea comunicării şi 
investirii cu formulă definitivă a sentinţei 
civile nr. 805/23.01.2015 pronunţată de 
Judecător ia  Craiova  în  dosarul  nr. 
36654/215/2014. Dispozitivul prezentei 
sentințe: admite cererea formulată de recla-
manta SC Saff Trading SRL, cu sediul în 
Com.Cârcea, Str.Aleea 1 Complexului, nr.13, 
Jud.Dolj, ORC J16/3691/1994, CUI:6663290 
împotriva pârâtei SC WLR Tradinng SRL, 
cu sediul ales Com. Ișalnița, Sat Ișalnița, Str.
Unirii, Nr.129, Jud.Dolj, ORC J16/1692/2013, 
CUI: 32418126. Obligă pe pârâtă să plătească 
reclamantei suma de 697,70Lei- reprez-
entând debit, precum și dobânda legală 
calculată de la data scadenței și până la data 
achitării integrale a debitului. Obligă pe 
pârâtă să plătească reclamantei suma de 
50lei cu titlu de cheltuieli de judecată, 
constând în taxă judiciară de timbru. Execu-
torie. Cu apel la Tribunalul Dolj, în termen 
de 30 de zile de la comunicare, cerere și 

motivele de apel urmând a fi depuse la 
Judecătoria Craiova. 

Se somează debitoarea Badea Maria, cu 
ultimul domiciliu în Comuna Bratasanca, 
Sat Filipeştii de Târg, nr. 373, judeţul 
Prahova, să plătească în termen de 15 zile 
creanţa de 305.616,15 lei în dosarul de execu-
tare nr. 25/2014 înregistrat la Biroul Execu-
torului Judecătoresc Paviliu Bogdan-Adrian 
în temeiul cererii de executare silită formu-
lată de creditorii Olteanu Ion, Lazăr Iuliana 
Madlen şi Cobzacu Adrian în baza Sentinţei 
civile nr. 440/2009 pronunţată de Judecătoria 
Buftea în dosarul nr. 3354/94/2006, definitivă 
şi irevocabilă prin decizia nr. 790/30.03.2010 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Execu-
tarea silită a fost încuviinţată prin încheierea 
nr.  1706/2014 pronunţată la data de 
19.06.2014 în dosarul de încuviinţare execu-
tare  nr.  4237/94/2014 înregis trat  la 
Judecătoria Buftea. Suma se va achita direct 
în contul Biroului Executor Judecătoresc 
RO82BREL0002000759620101 deschis la 
Libra Bank urmând ca recipisa să fie depusă 
la biroului executorului judecătoresc. În caz 
contrar se va vinde prin licitaţie publică 
imobilul dobândit prin moştenire de la 
defuncta Gârbea Elena situat în com. 
Snagov, sat Tancabesti, str. Ion Baicoianu, nr. 
302, T22,P685, 686, 687, jud. Ilfov, nr cadas-
tral 4040 atribuit la OCPI Ilfov.

Somaţie – Prin prezenta vă informăm că 
reclamantul Pavel Nicolae, domiciliat în 
comuna Călineşti, sat. Copăceanca, jud. 
Te l e o r m a n ,  s o l i c i t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
4159/740/2014 al Judecătoriei Alexandria, 
jud. Teleorman, ca instanţa să constate că a 
dobândit proprietatea suprafeţei de teren de 
643 mp, situat în comuna Călineşti, sat 
Copăceanca, jud. Teleorman, în tarlaua 21, 
parcelele 925 şi 926, având ca vecini: N – 
Iancu Tudora, E – Radu Ioana, Spinu Ioana, 
Sandu Anişor, S – Cimitir Măgura, V – DS, 
prin uzucapiune şi a dobândit proprietatea 
imobilului casă de locuit cu o suprafaţă 
construită 56 mp, şi anexe gospodăreşti cu o 
suprafaţă construită de 34 mp, ridicate pe 
suprafaţa de teren de 643 mp, situat în 
comuna Călineşti, sat Copăceanca, jud. 
Teleorman, în tarlaua 21, parcelele 925 şi 
926, având ca vecini: N – Iancu Tudora, E – 
Radu Ioana, Spinu Ioana, Sandu Anişor, S – 
Cimitir Măgura, V – DS, prin accesiune. 
Orice persoană interesată este somată ca, în 
termen de 6 luni de la afişarea prezentei 
somaţii, să formuleze opoziţii. În caz contrar, 
se va proceda la judecarea cererii. 

Somație: Emisă în baza art. 1051 alin.1 NCP 
Civ. prin Încheierea de ședință din data de 
17.03.2015. Reclamanții- posesori reclamanta 
Popescu Bibica, cu domiciliul în municipiul 
Drobeta Turnu Severin, str. Lazăr nr.8, 
județul Mehedinți,  invocă în dosarul 
15155/225/2014 al Drobeta Turnu Severin, 
dobândirea proprietății prin uzucapiune 
asupra imobilului teren în suprafață de 934 
mp pentru care reclamanta solicită a se 
constata intervenită uzucapiunea, teren ce se 
af lă situat în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Mărășești fostă Micșunelelor nr.2 
bis, județul Mehedinți, având ca vecini la 
N-str. Mărășești, S-proprietatea Ciupilă 
Florica, E-proprietate Dincea Ion, V- teren 
proprietate de stat (groapa de gunoi). Se 
somează orice persoană interesată să facă 
opoziție, în caz contrar, în termen de 6 luni 
de la emiterea și publicarea prezentei 
somații, se va trece la judecarea cererii. 
Președinte, Tatiana Toșa; Grefier, Mihaela 
Bobilcă

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: I. Consiliul de Administraţie al 
ECO-ROM Ambalaje S.A. (denumită în 
continuare  „Societatea”), persoană juridică 
cu sediul în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53, 
Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, înma-
t r i c u l a t ă  l a  O . R . C . - T. B .  c u  n r. 
J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare: 
RO 15944252, în temeiul art. 117 alin. (1) din 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comer-
ciale ,  republicată cu modificări le  ş i 
completările ulterioare, coroborat cu art. 15 
din Actul Constitutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţion-
arilor Societăţii, la sediul Societăţii– Sala Ad 
Lansing, etaj 6, B-dul 1 Mai, nr.53, sector 6, 
Bucureşti, pentru data de 06.07.2015, la ora 
12:00. În cazul în care la data menţionată în 
acest paragraf nu se întruneşte cvorumul de 
prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă şi se fixează, în 
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată cu modi-
ficările şi completările ulterioare, cea de a 
doua adunare generală extraordinară a 
acţionarilor la aceeasi adresă, pentru data de 
10.07.2015, la ora 12:00 şi cu aceeaşi ordine 
de zi.II. Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Societăţii este următoarea: 
1. Aprobarea cesiunii tuturor acţiunilor 
acţionarului BALL Packaging Europe 
Handelsgesellschaft M.B.H. catre Societate şi 
a încheierii Contractului de Cesiune de 
acţiuni între Societate şi BALL Packaging 
Europe Handelsgesellschaft M.B.H prin care 
cele 7.750 de acţiuni deţinute de BALL Pack-
aging Europe Handelsgesellschaft M.B.H în 
Societate numerotate de la 7.751 la 15.500 
vor fi transferate Societăţii la valoarea nomi-
nală (4 lei/ acţiune). 2. Aprobarea anulării 
acţiunilor dobândite de Societate, i.e., un 
număr de 7.750 de acțiuni cu o valoare nomi-
nală de 4 lei și o valoare totală de 31.000 lei și 
reducerea corespunzătoare a capitalului 
social al Societăţii cu valorea acțiunilor 
anulate de la 403.000 lei la 372.000 lei, în 
conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) 
litera (c) din Legea nr. 31/1990 privind soci-
etăţile comerciale, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, în vederea 
respectării principiului cotelor egale, 
conform art. 9 din Actul Constitutiv al Soci-
etăţii. 3. Modificarea Actului Constitutiv al 
Societăţii urmare a cesiunii acţiunilor action-
arului BALL Packaging Europe Handels-
gesellschaft M.B.H de catre Societate şi a 
anulării acţiunilor dobândite de Societate. 
Actul Constitutiv al Societăţii se va modifica 
după cum urmează: a) Toate referințele din 
preambulul Actului Constitutiv al Societăţii 
la BALL PAckaging Europe Handels-
gesellschaft M.B.H se elimină. b) Articolul 7 
al Actului Constitutiv al Societăţii se va 
modifica şi va avea următorul cuprins: „7.1. 
Capitalul social al Societăţii este subscris 
integral în numerar în suma de 372.000 
RON. Capitalul social este împărţit în 93.000 
acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 
4,00 RON, numerotate de la 1 la 93.000. 7.2. 
Capitalul social subscris este vărsat integral, 
în numerar, de către acţionarii Societăţii, 
conform următoarelor cote de participare: 
-S.C. ARGUS S.A.– deţine un număr de 
7.750 acţiuni, numerotate de la 1 la 7.750, 
având o cotă de participare la beneficiile şi 
pierderile Societăţii de 8,3333 %; -S.C. 
Heineken Romania S.A.–  deţine un număr 
de 7.750 acţiuni, numerotate de la 7.751 la 
15.500, având o cotă de participare la benefi-
ciile şi pierderile Societăţii de 8,3333 %; -S.C. 
Coca-Cola HBC Romania S.R.L.– deţine un 
număr de 7.750 acţiuni, numerotate de la 
15.501 la 23.250, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. Munplast S.A.– deţine un număr de 
7.750 acţiuni, numerotate de la 23.251 la 
31.000, având o cotă de participare la benefi-
ciile şi pierderile Societăţii de 8,3333 %; -S.C. 
Quadrant AMROQ Beverages S.R.L. –deţine 
un număr de 7.750 acţiuni, numerotate de la 
31.001 la 38.750, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de8,3333 
%;  -S.C. Chipita Romania S.R.L.– deţine un 
număr de 7.750 acţiuni, numerotate de la 
38.751 la 46.500, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. MARS Romania S.R.L.– deţine un 
număr de 7.750 acţiuni, numerotate de la 
46.501 la 54.250, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. Tetra Pak Romania S.R.L.–  deţine 
un număr de 7.750 acţiuni, numerotate de la 
54.251 la 62.000, având o cotă de participare 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 
confiscate devenite proprietate de stat. În vederea valorificării unor bunuri confiscate 
devenite proprietate de stat conform O.G. nr. 14/2007, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, organizează 
în data de 28.05.015, orele14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1. 
Autoutilitară marca Ford Transit, an de fabricație - 1995, 51 CP, serie șasiu 
SFAKXXBDVKLS54626, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble la prețul 
de 1.600 lei, inclusiv TVA; 2. Autoturism marca Mercedes 300D, an de fabricație 1982, 
cap. cil. 2998 cmc, serie șasiu WDB12313012287624, combustibil motorină, 
valorificabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 2.220 lei, inclusiv 
TVA; 3. Autoturism marca Dacia tipul 1305 Pick-up, an de fabricație 1998, cap. cil. 
1557 cmc, serie șasiu UU1D16119W2783141, valorificabil pentru piese de schimb și 
subansamble, la prețul de 1.000 lei, inclusiv TVA; 4. Autoturism marca Dacia 1310L, 
an de fabricație 1998, cap. cil. 1397 cmc, serie șasiu UU1R11711X2815317, 
valorificabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 900 lei, inclusiv TVA. 
Participanții la licitație vor prezenta până la data de 28.05.2015, orele 12:00, 
următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; - împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română 
copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și 
legalizat; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 
respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală teritorială și 
certificat de atestare fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de 
licitație este de 50 lei. Garanția de paricipare la licitație se va depune în contul A.J.F.P. 
Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, 
cod de identificare fiscală 4286895. Informații suplimentare se pot obține la sediul 
A.J.F.P. Giurgiu – Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 
0246.216705 – interior 138, telefon mobil.

ANUNŢURI

la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. Unilever South Central Europe 
S.R.L.– deţine un număr de 7.750 acţiuni, 
numerotate de la 62.001 la 69.750, având o 
cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Ursus Breweries 
S.A.–  deţine un număr de 7.750 acţiuni, 
numerotate de la 69.751 la 77.500 având o 
cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Bergenbier 
S.A.– deţine un număr de 7.750 acţiuni, 
numerotate de la 77.501 la 85.250, având o 
cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Tymbark 
MASPEX Romania S.R.L.–  deţine un număr 
de 7.750 acţiuni, numerotate de la 85.251 la 
93.000 având o cotă de participare la benefi-
ciile şi pierderile Societăţii de 8,3333 %.” c) 
Ultimul paragraf al Actului Constitutiv al 
Societăţii va menţiona că „textul prezentului 
Act Constitutiv este actualizat cu toate modi-
ficările succesive intervenite până la data 
de....inclusiv”, urmând a se introduce data 
din ziua semnării Actului Constitutiv al Soci-
etăţii. 4. Sub condiţia înregistrării la Regis-
trul Comerţului a reducerii de capital social 
menţionate la punctul 2 de mai sus, majo-
rarea capitalului social al Societăţii cu suma 
de 31.008 lei, prin incorporarea primelor de 
emisiune de la 372.000 lei reprezentând 
93.000 de acţiuni cu o valoare nominală de 4 
lei/acţiune la 403.008 lei reprezentând 
100.752 acţiuni cu o valoare nominală de 4 
lei/acţiune şi emiterea unui număr de 7.752 
de acţiuni. Acţiunile în număr de 7.752, 
emise în urma majorării capitalului social se 
vor subscrie în mod egal de către cei 12 
acţionari existenţi, fiecaruia revenindu-i un 
număr de 646 acţiuni, care se vor adauga 
celor deja deţinute de fiecare acţionar. 5. 
Amendarea Actului Constitutiv al Societăţii 
conform modificărilor operate ca urmare a 
majorării capitalului social, după cum 
urmează: a) Articolul 7 al Actului Constitutiv 
al Societăţii se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: ,,7.1. Capitalul social al 
Societăţii este subscris integral în numerar în 
suma de 403.008 RON. Capitalul social este 
împărţit în 100.752 acţiuni nominative, cu 
valoarea nominală de 4,00 RON, numerotate 
de la 1 la 100.752. 7.2. Capitalul social 
subscris este vărsat integral, în numerar, de 
către  acţ ionari i  Societăţ i i ,  conform 
următoarelor cote de participare: -S.C. 
ARGUS S.A.– deţine un număr de 8.396 
acţiuni, numerotate de la 1 la 8.396, având o 
cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Heineken 
Romania S.A.–  deţine un număr de 8.396 
acţiuni, numerotate de la 8.397 la 16.792, 
având o cotă de participare la beneficiile şi 
pierderile Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Coca-
Cola HBC Romania S.R.L.–  deţine un 
număr de 8.396 acţiuni, numerotate de la 
16.793 la 25.188, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. Munplast S.A.– deţine un număr de 
8.396 acţiuni, numerotate de la 25.189 la 
33.584, având o cotă de participare la benefi-
ciile şi pierderile Societăţii de 8,3333 %; -S.C. 
Quadrant AMROQ Beverages S.R.L.– detine 
un numar de 8.396 actiuni, numerotate de la 
33.585 la 41.980, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%;-S.C. Chipita Romania S.R.L.– deţine un 
număr de 8.396 acţiuni, numerotate de la 
41.981 la 50.376, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. MARS Romania S.R.L.– deţine un 
număr de 8.396 acţiuni, numerotate de la 
50.377 la 58.772, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. Tetra Pak Romania S.R.L.–  deţine 
un număr de 8.396 acţiuni, numerotate de la 
58.773 la 67.168, având o cotă de participare 
la beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%; -S.C. Unilever South Central Europe 
S.R.L.–  deţine un număr de 8.396 acţiuni, 
numerotate de la 67.169 la 75.564, având o 
cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Ursus Breweries 
S.A.–  deţine un număr de 8.396 acţiuni, 
numerotate de la 75.565 la 83.960, având o 
cotă de participare la beneficiile şi pierderile 

Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Bergenbier 
S.A.– deţine un număr de 8.396 acţiuni, 
numerotate de la 83.961 la 92.356, având o 
cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 8,3333 %; -S.C. Tymbark 
MASPEX Romania S.R.L.–  deţine un număr 
de 8.396 acţiuni, numerotate de la 92.357 la 
100.752, având o cotă de participare la 
beneficiile şi pierderile Societăţii de 8,3333 
%.” b) Ultimul paragraf al Actului Consti-
tutiv al Societăţii va menţiona că „textul 
prezentului Act Constitutiv este actualizat cu 
toate modificările succesive  intervenite până 
la data ....inclusiv” urmând a se introduce 
data din ziua semnării Actului Constitutiv al 
Societăţii. 6. Împuternicirea unei/unor 
persoane în vederea îndeplinirii formal-
ităţilor cerute de legislaţia română pentru 
publicarea şi înregistrarea hotărârilor 
adoptate de către Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. III. Materialele 
scrise referitoare la problemele af late pe 
ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţion-
arilor Societăţii începând cu data de 
25.06.2015 şi vor putea fi consultate la sediul 
Societăţii. Bucureşti, 13.05.2015. Consiliul de 
Administraţie al SC Eco-Rom Ambalaje S.A. 
Preşedinte, Constantin Bratu.   

LICITAȚII
Primăria comunei Victoria, județul Iași, 
organizează în data de 09.06.2015, orele 
10,00, la sediul din satul Victoria, comuna 
Victoria, județul Iași, licitaȚie publică 
deschisă cu strigare, pentru vânzarea 
suprafeței de 1636 mp teren și construcție 
în suprafață de 146 mp edificată în anul 
1965, identificate în CF 62569/2012 UAT 
Victoria, la suma de 39781 lei. Ofertele 
t r e b u i e  d e p u s e  p â n ă  c e l  t â r z i u  l a 
08.06.2015, orele 14:00 la sediul Primăriei 
comunei  Victoria  –  Compartimentul 
Juridic, Contencios, Achiziții, iar data 
limită pentru solicitarea clarificărilor este 
03.06.2015, orele 16:00. Informații supli-
mentare se obțin de la secretarul comunei la 
numărul de telefon 0232/295120.

Primăria Oraşului Borşa, prin Ocolul Silvic 
Alpina Borşa organizează licitaţie de prestări 
servicii exploatare şi vânzare material lemnos 
pe picior la sediul acesteia, pe data de 
28.05.2015, ora 10.00. Licitaţia va fi publică 
cu oferta scrisă. Cantitatea scoasă la licitaţie 
este de aprox. 200 m.c. la prestări servicii şi 
de aprox. 2300 m.c. pe picior, masă lemnoasă 
provenită din produse accidentale. Pentru 
participarea la licitaţie, operatorii economici 
vor depune documentaţia necesară conform 
H.G. nr.85/29.01.2004 şi a caietului de sarcini 
care se procura de la O.S. Alpina Borşa R.A. 
Înscrierile se vor face până la data de 
26.05.2015 ora 13.00 la sediul O.S. Alpina 
Borşa R.A. Preselecţia va avea loc în data de 
26.02.2015, ora 13.30 la sediul Primăriei 
Borşa. Ofertele se vor depune la sediul 
Primăriei Borşa până cel mai târziu în data 
de 27.05.2015 orele 16,00. Alte detalii se pot 
obţine de la: - Primăria Borşa tel.-0262/ 
342553;342322; - Ocolul Silvic Alpina Borşa 
tel.-0262/343255

1.S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A. -SISE 
Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj 
N a p o c a ,  s t r . T a b e r e i ,  n r . 2 0 , 
tel.:+40.372.640.302, fax:+40.264.205.504, 
achiziţionează „Întrerupătoare tripolare de 
exterior de 110KV” în cantităţile şi condiţiile 
prevăzute în documentaţia de atribuire. 
Adresa la care se poate solicita documentaţia 
de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj 
N a p o c a ,  s t r . T a b e r e i ,  n r . 2 0 , 
tel.:+40.372.640.302, fax:+40.264.205.504. 
Documentaţia de atribuire se pune la 
dispoziţia operatorilor economici, în urma 
solicitării acestora. 2.Procedura aplicată: 
licitaţie deschisă. 3.Locul de livrare a 
produselor: conform specificaţiilor din docu-
mentaţia de atribuire. 4.Natura şi cantitatea 
produselor ce se vor achiziţiona: „Între-
rupătoare tripolare de exterior de 110KV” în 
cantităţile prevăzute în documentaţia de 

atribuire. 5.Durata contractului: maxim 4 
luni. 6.Data limită de primire a ofertelor: 
02.06.2015, ora 12.00. Data deschiderii ofer-
telor: 02.06.2015, ora 12.30. 7.Adresa la care 
se depun ofertele: sediul SISE Transilvania 
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, secre-
tariat general. 8.Limba de redactare a ofer-
te lor :  l imba română.  9 .Per ioada de 
valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data 
deschiderii ofertelor.10.Criteriul de atribuire 
a contractului: „preţul cel mai scăzut”.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice – 
Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Suceava. Nr. 57398/ 15.05.2015. 
Anunţ. Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Suceava vinde din stoc prin licitaţie 
publică autovehicule aflate la prima licitaţie 
astfel: Nr. crt. Denumire produs, Descriere, 
Um, Stoc, Preţ (Ron): 1. Audi A6, nr. P 6706 
BB, Sş: WAUZZZ4BYXN066570, an fabr. 
1999, cul. albastră, carte identitate, cheie 
ruptă, buc.: 1, 5900 lei; 2. Audi A6, nr. SV 88 
WTF, Sş: WAUZZZ4BZWN180240, an fabr. 
1998, cul. gri, carte identitate, o cheie, buc.: 
1, 6300 lei; 3. BMW 525 , nr. 23-DT-NP, Sş: 
WBADF51030BZ24476, an fabr. 2000, cul. 
negru, o cheie, buc.: 1, 8900 lei; 4. Fiat 
D u c a t o ,  n r .  P  5 3 5 1  A H ,  S ş : 
ZFA28000000268829, an fabr. 19853, carte 
identitate, cheie, buc.: 1, 7000 lei; 5. Mercedes 
B e n z  M 1 ,  n r.  S V  2 2  P A I ,  S ş : 
WDB1680311J350979, an fabr. 1999, carte 
identitate, cheie, buc.: 1, 5000 lei. Pasul lici-
taţiei: 5% din preţul de pornire al fiecărui 
autovehicul. Condiţii de participare atât 
pentru persoanele fizice, cât şi juridice: - 
înscrierea la licitaţie pe baza unei cereri; - 
plata unei garanţii de participare la licitaţie, 
reprezentând cel puţin 10% din valoarea de 
pornire a licitaţiei; - împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; - 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 şi 
legalizat; - pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; - pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe paşaport 
sau carte de identitate, după caz; - dovada 
emisă de creditorii fiscali (Finanţe şi 
Primărie) că nu are obligaţii fiscale restante. 
Licitaţia va avea loc pe data de 28.05.2015, 

ora 11.00, la sediul instituţiei din municipiul 
Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1, etaj 2, cam. 
45. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0230/ 521358 sau 0230/ 521359, int 
215 sau direct la camera nr. 45, etaj 2 
(Compartiment Valorificări Bunuri Confis-
cate).

PIERDERI
Pierdut legitimaţie student, emisă de UMF 
Carol Davila, pe numele Corniciuc Andrei. O 
decclar nulă.

Pierdut Certificat de revoluţionar seria 
LRM-C, nr.00255, eliberat de Secretariatul de 
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 pe numele Ceche Anastasia. 
Se declară nul.

Sc Intelligent Building Systems Srl, CUI 
21987010, J40/12131/2007 pierdut certificat 
constatator emis de ORC Bucureşti, privind 
suspendare activitate ca urmare a cererii nr. 
689904 din 03.07.2012. Îl declar nul.

Vasilescu -Panea Carmen declar pierdute 
(nule) următoarele acte: -carte identitate 
RR/949202; -legitimație de revoluționar seria 
LRT-V nr. 00049; -permis de călătorie 
gratuită R.A.T.B. seria 0084389 conform 
Legii 341/2004; -cartelă metrou călătorie 
gratuită pentru anul 2015; -taloane pensie cu 
numerele 145765 și 242642 pentru luna 
aprilie 2015.

S.C.M. Igiena Bucureşti cu sediul în B-dul 
Unirii nr. 57 bl. E4 sector 3, anunţă pierderea 
Cărţii de Intervenţie şi a Registrului Special 
al casei de marcat tip Spaziu uno piu cu serie 
a p a r a t  A B 0 0 1 4 5 9  ş i  s e r i e  f i s c a l ă 
MB0010500953 din punctul de lucru situat în 
Calea Victoriei nr. 128A sector 1, Bucureşti. 
Le declarăm nule.

Pierdut autorizație taxi seria TI nr. 2006 
eliberată la 03.11.2014 expirată la 28.02.2015, 
pe numele Gheorghe Virgil. O declar nulă.

P.F.A. Dobrin N. Iulian, C.U.I. 27976991, 
declar nule plăcuțele autorizare taxi cu nr. 
7993.

Declar nul carnet rentier agricol A.P.I.A., pe 
numele Ghindoc Marcela.


