
10 MIERCURI / 20 MAI  2015

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: recepţioner, animator (fire sociabilă şi 
sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucătar, 
ajutor bucătar, cofetar-patiser. 0722.268.866.

Firmă de construcţii angajează buldoexcavatorist 
cu experienţă şi instalatori apă-canal. Tel.: 
0733.973.007.

Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti orga-
nizează la data de 15.06.2015, ora 14.00, concurs 
pentru ocuparea unor posturi vacante, cu durată 
nedeterminată, corespunzător personalului 
contractual, astfel: -1 post-  antrenor I  cu 1/2 
normă de muncă- studii superioare în domeniul 
educaţie fizică şi sport absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă- minim 6 ani vechime în 
specialitatea studiilor, categorie superioară de 
antrenor. -1 post- antrenor I  cu 1/2 normă de 
muncă- studii superioare în domeniul educaţie 
fizică şi sport absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă- minim 6 ani vechime în specialitatea 
studiilor, categorie superioară de antrenor. 
-Dosarele de concurs se depun la sediul Clubului 
Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti până la data 
de 03.06.2015. Persoana de contact: Maria 
Botezatu (telefon: 0726311407).

Referitor la anunţul publicat de către Primăria 
or. Mărăşeşti, jud. Vrancea, în ziarul Jurnalul 
Naţional, în data de 11 mai 2015, privind 
Concursul din 03-6-2015, ora 10, se modifică 
condiţiile specifice la postul de paznic. Astfel, 
paragraful: ...”-paznic, studii: act doveditor 
privind absolvirea liceului, cu diploma de baca-
laureat.” Va fi corectat şi se va citi: „-paznic, 
studii: cel puţin studii gimnaziale; atestat profe-
sional pe baza cerficatului de absolvire a cursului 
de calificare profesională pentru agent de pază/ 
securitate.”

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Bacău cu sediul în Bacău, Str. I.S. Sturza, 
nr.63, scoate la concurs, în zilele de 03.06.2015 
(proba scrisă) şi 05.06.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post temporar vacant: expert 
clasa I, grad profesional principal, Serviciului 
gestiune buget. 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, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul ştiinţelor economice; Vechime în special-
itatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; Abilităţi, 
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul concur-
sului: 03.06.2015 – ora 09:00– proba scrisă; 
05.06.2015 – 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 Bacău.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează 
concurs  de  recrutare  pentru  ocuparea 
următoarelor funcţiilor publice de execuţie 
vacante din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Râmnicu Sărat: - 
Consilier juridic, clasa I, grad profesional prin-
cipal în cadrul Compartimentului Contencios 
Administrativ şi Juridic - Biroul Contencios 
Administrativ, Juridic şi Registrul Agricol; - 
Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 
în cadrul Compartimentului Contencios Adminis-
trativ şi Juridic - Biroul Contencios Administrativ, 
Juridic şi Registrul Agricol; - Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant în cadrul Comparti-
mentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Autorizarea Lucrărilor de Construcţii – Servicul 
Urbanism; - Consilier, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare 
a Implementării Proiectelor Educaţionale - Biroul 
Monitorizare şi Îndrumare a Unităţilor de 
Învăţământ; - Consilier, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Gestionarea 
Funcţiilor Contractuale – Biroul Resurse Umane 
şi Îndrumarea şi Sprijinirea Unităţilor de 
Sănătate; - Consilier, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Protecţie 
Civilă şi Situaţii de Urgenţă; - Referent de special-
itate, clasa II, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Administrare Patrimoniu - 
Biroul Comunicare şi Administrare Patrimoniu; - 
Referent, clasa III, grad profesional superior în 
cadrul Compartimentului Administrare Patri-
moniu - Biroul Comunicare şi Administrare 
Patrimoniu; - Referent, clasa III, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Gestionarea 
Funcţiilor Publice– Biroul Resurse Umane şi 

Îndrumarea şi Sprijinirea Unităţilor de Sănătate; 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei municip-
iului Râmnicu Sărat în data de 23.06.2015, ora 
10,00 – proba scrisă. Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt cele prevăzute 
în art.54 şi 57 alin.(1),(2),(3),(4),(5) lit.a),b) şi c) 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţion-
arilor publici, republicată, actualizată. Aceste 
condiţii de participare la concurs se vor afişa la 
sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat. Dosarele 
de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute în art.49 din H.G. 
nr.611/2008, actualizată. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi  la numărul de telefon 
0238561946.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Poporului 
Român” punte de suf let cu 
români i  de  pretut indeni . 
„Tracii: cei mai numeroşi după 
inzi” –printre cele mai vechi 
p o p o a r e  d i n  E u r o p a . 
0761.674.276, 0733.940.772.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu de depozitare şi producţie de 750 mp oferă 
spre închiriere S.C. Tesătoriile Reunite S.A. în 
zona Dristor, Sector 3, Bucureşti. Relaţii la telefon 
0722654095 şi 0724426617.

CITAȚII
Sunt citaţi la Judcatoria Năsăud în dosar nr. 
3338/265/2009 pârâţii Miron Maria, Miron 
Floarea, Vranci Nastasia, Homei catarina, Matei 
Nastasia, Alexa Ioan, alexa Maria, Alexa Floarea, 
Alexa Sofia, pop Victor, Pop Macedon pentru 
termenul din data de 04 iunie 2015.

Roşca E. Nicoleta citează pe Al Fattawi 
Dhurgham Jafar Mohamed Ali la Judecătoria 
Buzău conform dosarului 30168/200/2014 în data 
de 12.06.2015, ora 9.00.

Pârâtul Neagu Paul Eduard, din oraşul Negru 
Vodă, str. Pieţii nr.19, bl.6, sc. A, ap.3, jud. 
Constanţa este citat la Judecătoria Paşcani din 
Mun.Paşcani, str. Grădiniţei nr.8, jud. Iaşi, în data 
de 09 iunie 2015, la ora 9, C 1 MF, în dosarul nr. 
16437/245/2014, având ca obiect stabilire domi-
ciliu minor, exercitare autoritate părintească, 
pensie de întreţinere şi suplinire consimţământ 
pârât pentru părăsirea ţării, în contradictoriu cu 
reclamanta Onofrei Cătălina din satul şi com. 
Madarjesti, jud.Iaşi.

Numitul Lungu Mihai este citat, cu menţiunea 
personal la interogatoriu, să se prezinte în fața 
Judecătoriei Iași la data de 09.06.2015, Ora 8:30, 
la Completul C07, în calitate de pârât în dosar nr. 
11551/245/2014 care are ca obiect “anulare 
contract vanzare-cumparare”, în contradictoriu 
cu reclamanţii Lungu Mihai şi Lungu Aglaia.

Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Brașov, str. Regina Maria, nr. 18 (actuala str. 
Nicolae Bălcescu nr. 16) este chemat să se prez-
inte la Judecătoria Braşov, cu sediul în Braşov, 
B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, în data de 03.06.2015, 
ora 09.00, sala J2, în calitate de pârât în dosar 
civil nr. 16873/197/2012, în contradictoriu cu 
Anton Maria, pentru fond partaj judiciar.

Numitul Păr (fost Csiki- Tako) Ionuţ- Sebastian, 
cu domiciliul actual necunoscut, este citat pentru 
data de 25.06.2015, la Judecătoria Brașov, în 
dosarul civil nr. 34567/197/2014, sala J1, ora 
09.00, în calitate de pârât, în dosarul mai sus 
menționat, ce are ca obiect exercitarea autorității 
părintești exclusive.

Dosar nr. 2358/229/2014. Judecătoria Feteşti. 
Reclamantul Vasile  Alexe (domicil iat  în 
Ţăndărei, str. Bucegi, nr. l8, judeţul Ialomiţa), 
posesor ai imobilului casă de locuit şi teren intra-
vilan situat în oraş Ţăndărei, str. Bucegi, nr. 18, 
judeţul Ialomiţa, în suprafaţă de 1162 m2, având 
următoarele vecinătăţi :  la nord -  Sandu 
Constantin, Toma Gheorghe, Florea MAria, 
Ştefan Niţă, la Sud - str. Bucegi, la Est - Gheo-
rghe Constantin, la Vest - Popa Gheorghe, 
solicită în temeiul uzucapiunii dobândirea drep-
tului de proprietatea asupra acestor imobile. Toţi 
cei interesaţi să facă opoziţie sunt somaţi ca în 
termen de şase luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii să formuleze cereri de opoziţie, în caz 
contrar urmând a se trece la judecarea cererii.

Buturuga Sonia, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
5901 Old Hickry Bulv. Hermitage TN 37076, 
Statele Unite ale Americii si Buturuga Alex-
andru, cu ultimul domiciliu cunoscut in 5901 Old 
Hickry Bulv. Hermitage TN 37076, Statele Unite 
ale Americii sunt citati in calitate de parati, la 
data de 26 mai 2015, ora 09.00, in dosarul 
3108/331/2010*, af lat pe rolul Judecatoriei 
Valenii de Munte, sala 1, in proces cu Cioran 
Eugenia in calitate de reclamant, pentru actiune 
in granituire.

Doleanu Ioana este citată în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 811/288/2015, al Judecătoriei Rm. 
Vâlcea, având ca obiect ieşire din indiviziune, cu 
termen de judecată la data de 16 iunie 2015. 

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Pădureanu Mariana, domiciliată în 
comuna Budești, sat Ruda, județul Vâlcea în 
ca l i tate  de  int imat  în  dosarul  c iv i l  nr. 
1399/90/2015, cu termen de judecată în data de 
29.05.2015, având ca obiect înlocuirea măsurii de 
protecție de la DGASPC Vâlcea – Centru 
rezidențial de Recuperare a Tinerilor cu 
Afecțiuni Neuropsihiatrice Băbeni, județul 
Vâlcea la DGASPC Vâlcea – Centru de plasa-
ment „Andreea” Rm. Vâlcea, af lat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

Pârâtul Bahriogullari Yunus este citat pentru 
data de 04.06.2015, ora 9.00, la Judecătoria 
Roman, Completul C4,  Pia]a Roman Vodă nr. 1, 
loc. Roman, jud. Neamţ, în dosarul civil nr. 
1552/866/2014, având ca obiect contestaţie la 
executare, în contradictoriu cu contestatoarea 
Iordache Nicoleta.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Buca Romica – Topoloveni, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism marca Mazda 625, serie motor 216638, an fabr. 
1991. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.410 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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 RO23TREZ0515067XXX000513 deschis 
la Trezoreria Topoloveni, 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 03.06.15, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
04.06.15, ora 11:00:00, la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. 
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Arges, tel. 0248.666900.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță: valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Valsecam Euroconstruct SRL – Pitești, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în supr. 2506 mp situat în loc. Bradu, sat Geamăna, pct. 
"Cimitir", jud. Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 309.800 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) 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 03-06-2015, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 04-06-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de 
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel. 0248.211511 - 3410.

Primăria Municipiului Deva anunţă modificarea zilei de organizare a licitaţiei publice 
deschise pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de trans-
port public local în municipiul Deva şi localităţile aparţinătoare. 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.06.2015, ora 10.00.
       - adresa de depunere/transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Deva, 
Piaţa Unirii, nr. 4, 330152 - Deva, jud. Hunedoara.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 02.06.2015, ora 12.00, Primăria Municipi-
ului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Sala de şedinţe. 
Persoană de contact: Mihai Gheorghe – Biroul Unitate Municipală pentru Moni-
torizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Primăria Municipiului Deva, 
Piaţa Unirii, nr. 4, 330152 - Deva, jud. Hunedoara; tel. 0254/213435/int. 136; 
e-mail: gheorghe.mihai@primariadeva.ro; fax:0254/210072.

ANUNŢURI
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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 jude-
cata la aceasta instanta de catre reclamantul 
Creteanu 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.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numita 
Mănuți Eva, domiciliată în comuna Oteșani, sat 
Cucești, județul Vâlcea în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 1660/90/2015, cu termen de jude-
cată în data de 29.05.2015, având ca obiect 
înlocuirea măsurii de protecție de la DGASPC 
Vâlcea – Centru rezidențial de Recuperare a 
Tinerilor cu Afecțiuni Neuropsihiatrice Băbeni, 
județul Vâlcea la DGASPC Vâlcea – Centru de 
plasament „Andreea” Rm. Vâlcea, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

SOMAȚII
Prin sentinţa civilă nr. 2662/2014 pronunţată în 
dosar nr. 1580/265/2012 al Judecătoriei Năsăud, 
s-a admis acţiunea formulate şi precizată de recla-
manta împotriva pârâţilor Sfrangeu Elena Tanţa. 
Sfrângeu Ioan, s-a dipsus rectificarea de 
suprafeţe i  de  teren a  nr.  top 826/2/1/2 
Sîngeorz-Băi, s-a constată că defuncţii Sfângeu 
Ilie şi Sfrângeu Elena au dobândit dreptul de 
proprietate prin edificare a imobilelor construcţii 
identificate prin lucrarea de expertiză depusă la 
dosarul cauzei, s-a constată componentă masei 
succesorale după cei doi defuncţi, în final s-a 
dispus intabularea dreptului de proprietate pe 
numele reclamantei conform raportului de exper-
tiză. Fără cheltuieli de judecată. Cudrept de recurs 
în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată 
în şedinţa publică din data de 11 decembrie 2014. 

Somaţie de uzucapiune în dosar nr. 2168/265/2013 
al Judecătoriei Năsăud. Reclamanţii Măricuţ Emil 
şi Măricuţ Constantin domiciliaţi în comună 
Rodna, Str. Măgurii nr. 356, jud. Bistriţa Năsăud, 
au solicitat a se constată dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor 
inscise în cf 27015 nr top 3637/2 şi cf 27014 nr top 
3636/2, cf 25383 nr top 3671 cf 25384 nr top 
3672/14, cf 26969 nr top 3573, cf 26968 nr top 
3636/3, cf 26967 nr top 3636/1, cf 26970 nr top 
3635, cf 26971 nr top 3628 şi cf 26972 nr top 3629 
Rodna Rodna de către pârâţii Măricuţ Simion şi 
Măricuţ Nastasia. Aducem la cunoştinţă 
persoanelor intersate, faptul că au posibilitatea 
legală de a formulă opoziţie, în termen de 6 luni 
de la emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa va 
trece la judecarea cauzei. Emisă, în baza inchierii 
din data de 29 aprilie 2015.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureş-
ti-Ilfov a C.A.A. reconvoacă Adunarea Generală 
Ordinară 2015 a membrilor Filialei Bucureş-
ti-Ilfov a C.A.A. pentru data de 24.05.2015, ora 
9.00 (în continuarea Adunării Generale a 
Baroului Bucureşti) la Romexpo, Pavilionul C3, 
Intrare-Poarta B, din Bdul.Expoziţiei, nr.2-4. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va 
fi următoarea: 1. Prezentarea, discutarea și 
supunerea la vot a raportului Consiliului 
privind activitatea desfășurată în anul 2014. 
2.Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a 
contului de execuţie financiar-contabil pentru 
anul 2014, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. 
3.Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a 
raportului Comisiei de Cenzori privind activi-
tatea financiar-contabilă din anul 2014. 4.
Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea 
și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 
2014. 5.Prezentarea, discutarea și supunerea la 
vot a proiectului de buget pentru anul finan-
ciar-contabil 2015. 6.Diverse. Materialele care 
vor fi dezbătute în adunare se vor găsi începând 
cu data de 30.04.2015 la sediul filialei, la biblio-
teca „Victor Anagnoste” a Baroului Bucureşti şi 
pe site-ul Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.: 
www.filbuc-caa.ro

Având în vedere solicitarea administratorul 
special Ing. Ştefana Vasiliu al societăţii, adminis-
tratorul judiciar Andrei Ioan IPURL al S.C. 
TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. (soci-
etate în reorganizare judiciară, în judicial reorga-
nization, en redressemnet) cu sediul în Câmpina, 
Str. Ec. Teodoroiu, nr. 29, Judeţul Prahova, înreg-
istrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/113/1991, 
având Cod de Identificare Fiscală RO 3195284, 
capital social subscris şi vărsat 3.628.915 lei, în 
temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Statu-
tu lui  soc ie tăţ i i ,  convoacă  ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACŢION-
ARILOR (AGEA) la data de 18.06.2015, ora 
15,00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 29.05.2015 – data de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Se supune aprobării 
acţionarilor, propunerea administratorului special 
Ing. Ştefana Vasiliu privind modificarea Planului 
de Reorganizare al societăţii debitoare, în cadrul 
dosarului de insolvenţă nr. 4576/105/2010, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, în conformitate cu 
dispoziţiile din Legea nr. 85/2006. 2. Se propune 
dată de 03.07.2015 că dată de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenţa 
Adunare Generală a Acţionarilor şi data de 
02.07.2015, ca dată „ex date”. 3. Se supune 
aprobării acţionarilor împuternicirea unui reprez-
entant al administratorului judiciar să efectueze 
toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege 
pentru publicarea şi înregistrarea hotărârii AGEA 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova. La şedinţă pot participa şi 
vota acţionarii înregistraţi în Registrul Acţion-
arilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la 
sfârşitul zilei de 29.05.2015 (data de referinţă). 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând indi-
vidual sau împreună cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: a) De a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de către 
adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile 
de la dată publicării convocatorului. b) De a 
prezenţa proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de 
zi a adunării generale. Fiecare acţionar are dreptul 
să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGEA până cel târziu la data 
09.06.2015. Societatea va formulă un răspuns 
general pentru întrebările cu acelaşi conţinut care 
va fi disponibil pe pagină de internet a societăţii, 
în format de întrebare – răspuns, dacă întrebările 
vor fi transmise până cel târziu la data de 
09.06.2015. Acţionarii menţionaţi în alineatele 
precedente au obligaţia să trimită materialele/
întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de 
copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI în 
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum 
şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprez-
entant legal al acestora, la sediul societăţii cu 
menţiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A  A C Ţ I O N A R I L O R  D I N  D ATA  D E 
18/19.06.2015 sau pe e-mail cu semnătură elec-
tronică extinsă încorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătură electronică, la 
adresa headoffice@tco.ro menţionând la subiect 
“pentru AGEA din 18/19.06.2015”. Actionarii 
înregistraţi la dată de referinţă pot participa şi 
vota la adunarea generală personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul AGEA de către reprezen-
tanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li 
s-a acordat procura specială pe baza formularului 
de procura specială pus la dispoziţie de societate, 
în condiţiile legii. Formularele de procura specială 
se pot obţine de la sediul societăţii sau se pot 
descarcă de pe website-ul societăţii www.tco.ro, 
începând cu dată de 19.05.2015. Un exemplar, în 
original al procurii speciale, completat şi semnat 
însoţit de copia actului de identitate valabil al 
acţionarului (BI/CI în cazul acţionarilor persoane 
fizice şi certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice) se va depune la sediul soci-
etăţii cu 48 de ore înainte de adunarea generală, 
un altul urmând să fie pus la dispoziţia reprezen-
tantului pentru că acesta să îşi poată dovedi cali-
tatea de reprezentant în adunare. Procurile 
însoţite de actele de identificare ale acţionarilor 
pot fi transmise la sediul societăţii, precum şi prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind semnătură 

electronică, cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, la adresa headoffice@tco.ro menţionând 
la subiect “pentru AGEA din 18/19.06.2015”. La 
dată desfăşurării AGEA, reprezentantul desemnat 
va preda originalele procurilor speciale, în cazul în 
care au fost transmise prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă şi o copie a actului de identi-
tate valabil a reprezentantului desemnat. Action-
ar i i  au  pos ib i l i ta tea  de  a  vota  ş i  pr in 
corespondenţă, înainte de AGEA, prin utilizarea 
formularului de vot prin corespondenţă care se 
poate obţine de la sediul societăţii sau de pe 
website-ul societăţii, www.tco.ro, începând cu dată 
de 19.05.2015. În cazul votului prin corespon-
denţă, formularul de vot completat şi semnat, 
însoţit de copia de pe actul de identitate pot fi 
transmise la sediul societăţii, cu 48 de ore înainte 
de adunarea generală, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢION-
ARILOR din data de 18/19.06.2015. Formularele 
de vot care nu sunt primite în termenul indicat 
mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determin-
area cvorumului şi majorităţii în cadrul AGEA. 
Materialele şi documentele supuse dezbaterii 
AGEA pot fi consultate la sediul societăţii, în 
fiecare zi lucrătoare, între orele 11,00 – 14,00 sau 
pe website-ul societăţii www.tco.ro începând cu 
data de 19.05.2015. Dacă la prima convocare 
AGEA nu va fi statutară, şedinţa AGEA se recon-
voacă pentru data de 19.06.2015 în aceleaşi 
condiţii (loc de desfăşurare, ora, ordine de zi). 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
S.C.TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. 
sau la numărul de telefon 0244/334661, între orele 
10,00 -15,00 şi pe website-ul www.tco.ro. Acţion-
arii pot solicita copii ale documentelor ce vor fi 
prezentate în cadrul AGEA, contra sumei de 0,5 
lei/pag.

Raport curent conform Regulamentului CNVM 
NR. 1/ 2006 R. Dată raportului: 14.05.2015. Denu-
mirea societăţii comerciale: SC Turnătoria 
Centrală Orion SA. Sediul social: Str. Ec. 
Teodoroiu, nr. 29 Câmpina, Jud. Prahova. Nr. 
telefon: 0244/334661, 0244/334662. Nr. fax: 
0244/337771. Nr. şi data înregistrării la ORC: 
J29/113/1991 Codul unic de înregistrare: 
RO3195284. Capitalul social subscris şi vărsat: 
3.628.915,00 lei. Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare emise – Piaţa 
RASDAQ. I . Evenimente importante de raportat. 
a). Schimbări în controlul asupra societăţii – nu 
este cazul; b). Achiziţii sau înstrăinări substanţiale 
de active – nu este cazul; c). Procedura insolvenţei 
- În reorganizare judiciară – dosar 4576/105/2010 
pe rolul Tribunalului Prahova; d).Tranzacţii de 
tipul celor enumerate la art. 255 din Legea nr. 
297/2004 – nu este cazul; e) Alte evenimente de 
raportat: La dată de 18/19.06.2015, orele 15,00 va 
avea loc Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, cu următoarea ordine de zi: 1. Se 
supune aprobării acţionarilor, propunerea admin-
istratorului special Ing. Ştefana Vasiliu privind 
modificarea Planului de Reorganizare al societăţii 
debitoare, în cadrul dosarului de insolvenţă nr. 
4576/105/2010, af lat pe rolul Tribunalului 
Prahova, în conformitate cu dispoziţiile din Legea 
nr. 85/2006. 2. Se propune dată de 03.07.2015 că 
dată de înregistrare pentru identificarea acţion-
arilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adoptate de prezenţa Adunare 
Generală a Acţionarilor şi dată de 02.07.2015, că 
dată „ex date”. 3. Se supune aprobării acţionarilor 
împuternicirea unui reprezentant al administra-
torului judiciar să efectueze toate procedurile şi 
formalităţile prevăzute de lege pentru publicarea 
şi înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova. 
La şedinţa pot participa şi vota actionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor de la SC DEPOZI-
TARUL CENTRAL SA la sfârşitul zilei de 
29.05.2015 (data de referinţă). Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând individual sau împreună 
cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: a) De 
a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de către adunarea generală, 
în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării 
convocatorului. b) De a prezenţa proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până 
cel târziu la data 09.06.2015. Societatea va 
formula un răspuns general pentru întrebările cu 

acelaşi conţinut care va fi disponibil pe pagina de 
internet a societăţii, în format de întrebare – 
răspuns, dacă întrebările vor fi transmise până cel 
târziu la data de 09.06.2015. Acţionarii menţionaţi 
în alineatele precedente au obligaţia să trimită 
materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, 
însoţite de copii certificate ale actelor de identi-
tate, BI/CI în cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice, precum şi copia actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal al acestora, la 
sediul societăţii cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE 18/19.06.2015 sau pe e-mail cu 
semnătură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind semnătură 
electronică,  la adresa headoffice@tco.ro 
menţionând la subiect “pentru AGEA din 
18/19.06.2015”. Actionarii înregistraţi la dată de 
referinţă pot participa şi vota la adunarea 
generală personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul 
AGEA de către reprezentanţii lor legali sau de 
către alte persoane cărora li s-a acordat procura 
specială pe baza formularului de procura specială 
pus la dispoziţie de societate, în condiţiile legii. 
Formularele de procura specială se pot obţine de 
la sediul societăţii sau se pot descarcă de pe 
website-ul societăţii www.tco.ro, începând cu data 
de 19.05.2015. Un exemplar, în original al procurii 
speciale, completat şi semnat însoţit de copia 
actului de identitate valabil al acţionarului (BI/CI 
în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va 
depune la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală, un altul urmând să fie pus la 
dispoziţia reprezentantului pentru că acesta să îşi 
poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. 
Procurile însoţite de actele de identificare ale 
acţionarilor pot fi transmise la sediul societăţii, 
precum şi prin e-mail cu semnătura electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 
privind semnătură electronică, cu 48 de ore 
înainte de adunarea generală, la adresa head-
office@tco.ro menţionând la subiect “pentru 
AGEA din 18/19.06.2015”. La dată desfăşurării 
AGEA, reprezentantul desemnat va preda origina-
lele procurilor speciale, în cazul în care au fost 
transmise prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă şi o copie a actului de identitate valabil a 
reprezentantului desemnat. Acţionarii au posibili-
tatea de a vota şi prin corespondenţă, înainte de 
AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin 
corespondenţă care se poate obţine de la sediul 
societăţii sau de pe website-ul societăţii, www.tco.
ro, începând cu dată de 19.05.2015. În cazul 
votului prin corespondenţă, formularul de vot 
completat şi semnat, însoţit de copia de pe actul de 
identitate pot fi transmise la sediul societăţii, cu 48 
de ore înainte de adunarea generală, în plic închis, 
cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR din data de 18/19.06.2015. 
Formularele de vot care nu sunt primite în 
termenul indicat mai sus nu pot fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în 
cadrul AGEA. Materialele şi documentele supuse 
dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul soci-
etăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 11,00 – 
14,00 sau pe website-ul societăţii www.tco.ro 
începând cu data de 19.05.2015. Dacă la prima 
convocare AGEA nu va fi statutară, şedinţa 
AGEA se reconvoacă pentru data de 19.06.2015 în 
aceleaşi condiţii (loc de desfăşurare, ora, ordine de 
zi). Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
S.C.TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. 
sau la numărul de telefon 0244/334661, între orele 
10,00 -15,00 şi pe website-ul www.tco.ro. Acţion-
arii pot solicită copii ale documentelor ce vor fi 
prezentate în cadrul AGEA, contra sumei de 0,5 
lei/pag.

LICITAȚII
SC Muntenia SA, societate af lată în faliment, 
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin 
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a 
următorului ansamblu de bunuri imobile şi anume 
Anexa tehnico-socială, Traveea 1, Traveea 2, 
Traveea 3, Traveea 4, teren aferent şi împrejmuire 
gard, situate în Filipeştii de Pădure, la preţul de 
2.499.912,75 lei. Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 25% din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
26.05.2015, 28.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 
09.06.2015, 11.06.2015, 16.06.2015, 18.06.2015, 
23.06.2015 şi 25.06.2015, ora 12.00. Caietul de 
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sarcini se achiziţionează de la sediul lichidator-
ului, la preţul de 6.000 lei (fără TVA). Relaţii 
suplimentare la tel. 0740226446, 0244386601, 
0344104525 fax. 0244386618.

SC Rovit SA societate aflată în reorganizare judi-
ciară, prin administrator judiciar, anunţă vânzarea 
la licitaţie publică a bunului imobil ce se află în 
patrimoniul debitoarei, astfel cum este identificat în 
raportul de evaluare încuviinţat de Adunarea Cred-
itorilor din 22.01.2015, respectiv Ferma 9 - compusă 
din construcţii şi terenul intravilan aferent situată 
în Urlaţi, loc. Valea Mieilor, jud. Prahova. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii Adunării Credito-
rilor din 22.01.2015 şi a regulamentului de partici-
pare la licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data 
de: 26.05.2015, 28.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 
09.06.2015, 11.06.2015, 16.06.2015, 18.06.2015, 
23.06.2015 şi 25.06.2015 orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul administratorului judiciar cât 
şi la telefon 0344104525.

SC Citadin SA Iaşi, cu sediul în Bd. T.Vladi-
mirescu, nr. 32C, organizează procedura “selecţie 
de oferte” în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie: borduri şi pavele autoblocante vibropre-
sate. Procedura de achiziţie se va desfăşura 
conform prevederilor “Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor” al SC 
Citadin SA Iaşi. Pentru participare la procedura 
de achiziţie, ofertanţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile cerute în “Documentaţia de achiziţie”. 
Preţul documentaţiei este de 100 LEI. Documen-
taţia de achiziţie se poate achiziţiona până pe data 
de 26.05.2015.  Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: preţul cel mai scăzut. Docu-
mentaţia de ofertare va fi depusă la sediul SC 
Citadin SA până la data de 27.05.2015, ora 10:00.  
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 
27.05.2015, ora 12:00, la sediul SC Citadin SA. 

Relaţii suplimentare privind procurarea documen-
taţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la 
tel.: 0232-240.887, fax: 0232-240.884.

SC Muntenia SA, societate af lată în faliment, 
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin 
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a 
următorului ansamblu de bunuri imobile şi 
anume: Clădirea Travee V situată în Filipeştii de 
Pădure, la preţul de 299.959,5 lei. Preţul de 
pornire al licitaţiei este redus cu 50% din preţul 
stabilit în rapoartele de evaluare. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 26.05.2015, 28.05.2015, 
02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 11.06.2015, 
16.06.2015, 18.06.2015, 23.06.2015 şi 25.06.2015, 
ora 12.00. Caietul de sarcini se achiziţionează de 
la sediul lichidatorului, la preţul de 2.000 lei (fără 
TVA). Relaţii suplimentare la tel. 0740226446, 
0244386601, 0344104525 fax. 0244386618. 

SC Muntenia SA, societate af lată în faliment, 
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin 
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a 
bunurilor af late în patrimoniul debitoarei, 
conform raportului de evaluare încuviinţat în 
Adunarea Creditorilor din 12.03.2015, şi anume: 
maşină găurit la preţul de 1.150 lei (fără TVA), 
maşină de danturat la preţul de 3.950 lei (fără 
TVA), maşină frezat la preţul de 2.200 lei (fără 
TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 
50% faţă de preţul stabilit în raportul de evaluare. 
Zilele de licitaţie sunt: 26.05.2015, 28.05.2015, 
02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 11.06.2015, 
16.06.2015, 18.06.2015, 23.06.2015 şi 25.06.2015 
ora 12.00. Relaţii suplimentare la tel. 0344104525, 
0244386618 şi 0740226446. 

SC Muntenia SA, societate af lată în faliment, 
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin 
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a 
bunurilor af late în patrimoniul debitoarei, 
conform raportului de evaluare încuviinţat în 
Adunarea Creditorilor din 20.04.2015, şi anume: 
strung SPA la preţul de 1.800 lei (fără TVA), 

fierăstrău la preţul de 142,5 lei (fără TVA), maşină 
de frezat la preţul de 3.000 lei (fără TVA), maşină 
găurit la preţul de 4.875 lei (fără TVA), maşină 
alezat frezat la preţul de 12.075 lei (fără TVA). 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 25% din 
preţul stabilit în raportul de evaluare. Zilele de 
licitaţie sunt: 26.05.2015, 28.05.2015, 02.06.2015, 
04.06.2015, 09.06.2015, 11.06.2015, 16.06.2015, 
18.06.2015, 23.06.2015 şi 25.06.2015, ora 12.00. 
Relaţi i  suplimentare la tel .  0344104525, 
0244386618 şi 0740226446. 

SC Muntenia SA, societate af lată în faliment, 
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin 
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a 
bunurilor af late în patrimoniul debitoarei, 
conform raportului de evaluare încuviinţat în 
Adunarea Creditorilor din 29.05.2014, şi anume: 
instalaţie de decolmatat la preţul de 2.400 lei (fără 
TVA), maşină debitat cu gaz la preţul de 3.970 lei 
(fără TVA), compresor Kaeser la preţul de 5.185 
lei (fără TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
evaluare. Zile de licitaţie sunt: 26.05.2015, 
28.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 
11.06.2015, 16.06.2015, 18.06.2015, 23.06.2015 şi 
25.06.2015 orele 12.00. Relaţii suplimentare la tel. 
0344104525, 0244386618 şi 0740226446. 

SC Zid Gili Construct SRL prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunului aflat 
în patrimoniul societăţii debitoare conform rapor-
tului de evaluare, a regulamentului de vânzare a 
bunului ce au fost încuviinţat de Adunarea Credi-
torilor din 30.10.2014. Preţul de pornire al lici-
taţiei este redus cu 50% din preţul stabilit în 
raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea 
loc pe data de: 27.05.2015, 28.05.2015, 03.06.2015, 
09.06.2015, 11.06.2015, 16.06.2015, 18.05.2015, 
23.06.2015, 25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 12.30, la 
sediul lichidator judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul lichidator judiciar cât şi la 
telefon 0344104525. 

SC Internaţional Alpha Trans SRL prin lichidator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare 
conform rapoartelor de evaluare, a regulamen-
tului de vânzare a bunurilor ce au fost încuviinţate 
de Adunarea Creditorilor din 06.11.2014 şi anume 
: terenul în suprafaţă de 2.279 mp, situat com. 
Păuleşti, sat Gageni, jud. Prahova compus din: 
terenul în suprafaţă de 2.000 mp , tarla 1, parcelă 
L 64/14, nr. cad. 10702 şi teren intravilan (drum) 
în suprafaţă de 279 mp, Tarla 1, parcelă L46/14, 
nr cad 10701, la preţul de 85.450 lei (fără TVA), 
respectiv 105.958 lei (cu TVA). Preţul de pornire al 
licitaţiilor fiind redus cu 50 % din preţul stabilit în 
rapoartele de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe dată de: 27.05.2015, 28.05.2015, 
03.06.2015, 09.06.2015, 11.06.2015, 16.06.2015, 
18.05.2015, 23.06.2015, 25.06.2015 şi 30.06.2015 
orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B. Relaţii suplimentare sediul lichidatorului 
judiciar cât şi la telefon 0344104525. 

SC Internaţional Alpha Trans SRL prin lichidator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate în patrimoniul societăţii 
debitoare conform rapoartelor de evaluare, a 
regulamentului de vânzare a bunurilor ce au fost 
încuviinţate de Adunarea Creditorilor din 
06.11.2014. Preţul de pornire al licitaţiilor este 
redus cu 50% din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data 
de: 27.05.2015, 28.05.2015, 03.06.2015, 09.06.2015, 
11.06.2015, 16.06.2015, 18.05.2015, 23.06.2015, 
25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 12.00, la sediul 
lichidator judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et.7, cab 7B. Relaţii suplimentare 
sediul lichidator judiciar cât şi la telefon 
0344104525. 

SC Cai Be Dang SRL prin lichidator anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat 
în Câmpina, str. Fabricii, nr.2, jud. Prahova, 
compus din teren în suprafaţă de 2.592,21 mp şi 
construcţiile C1, C2 şi C1-anexă, situate pe acest 
teren la preţul de 354.450 lei (fără TVA), precum 
şi a bunurilor mobile aflate în patrimonul societăţii 
debitoare, respectiv maşini de cusut şi confecţii. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 25 % 
din preţul menţionat în raportul de evaluare ce a 
fost încuviinţat de Adunarea Creditorilor din 
31.03.2015. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 

27.05.2015, 28.05.2015, 03.06.2015, 09.06.2015, 
11.06.2015, 16.06.2015, 18.05.2015, 23.06.2015, 
25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 14.00, în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare la: 0344104525.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iași. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Suceava. Serviciul 
Fiscal Municipal Fălticeni. Nr. 14956 din 
13.05.2015. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile. Anul 2015 luna iunie ziua 03. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 03, luna 
iunie, orele 11.00, anul 2015, în localitatea Fălti-
ceni, str. Republicii, nr. 28, la sediul Serviciului 
Fiscal Fălticeni, se vor vinde prin licitaţie 
următoarele bunuri imobile proprietate a următo-
rilor debitori: 1. Apostol Dragos Nicolae, cu domi-
ciliul în mun. Fălticeni, str. Eugen Lovinescu, nr. 9, 
jud. Suceava și Iordache Raluca Andrea, cu 
domiciliul în mun. Fălticeni, str. Dumbrava 
Minunată, nr. 14, jud. Suceava: Nr. crt., Denumire 
bun imobil, Suprafața (mp), Adresa, Preţ de eval-
uare/ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) – lei -: 
1, Apartament cu 3 camere, 76,84 mp, Mun. Fălti-
ceni, str. Sucevei, bl. 92, sc. B, ap. 1, jud. Suceava, 
145022 lei; 2, Teren categoria curți construcții, 
851mp, Com. Mălini la locul numit Luncile 
Frasin, jud. Suceava, 45393 lei; 3, 3 loturi teren, 
categoria fâneață - construibil, 500 mp, 1000 mp, 
1000 mp, Com. Mălini la locul numit Iesle, jud. 
Suceava, 28337 lei, 56675 lei, 56675 lei; 4, 12 loturi 
teren, din care: 11 loturi teren curți – construcții, 
634 mp, 620 mp, 622 mp, 620 mp, 1065 mp, 398 
mp, 620 mp, 541 mp, 665 mp, 628 mp, 471 mp, 1 
lot teren drum, 1584 mp, Mun. Fălticeni, str. Ion 
Creangă, nr. 93, jud. Suceava, 54955 lei, 53741 lei, 
53915 lei, 53741 lei, 92314 lei, 34499 lei, 53741 lei, 
46894 lei, 57642 lei, 54435 lei, 40826 lei, 137300 lei. 
Bunurile imobile de mai sus sunt grevate de 
următoarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Iași, 
Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni; Volkbank 
Romania SA, BCR Fălticeni, SC Suport Colect 
SRL. 2. SC Pety Arnos SRL Fălticeni cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Fălticeni, str. Ţărăncuţei 
nr. 19, Jud. Suceava, CUI 18458850: Descriere 
bunuri imobile, Preţ de evaluare/ de pornire a 
licitaţiei - lei (exclusiv TVA): Clădire (Spaţiu 
industrial P+E) în suprafaţă desfăşurată de cca. 
554 mp (CF. nr. 32222/ Fălticeni); supr. utilă 254 
mp, 388.245 lei; Teren curţi - construcţii în supra-
faţă de 277 mp (Nr. cadastral parcela 591/44), 
12.005 lei; Total: 400.250 lei. Bunurile imobile de 
mai sus sunt grevate de următoarele: Creditori, 
Sarcini: D.G.R.F.P. Iași, Serviciul Fiscal Municipal 
Fălticeni, CEC Suceava. Regimul şi cotele de taxă 
pe valoare adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei inte-
resaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să 
prezinte, până la termenul de vânzare prin lici-
taţie, respectiv, până în ultima zi lucrătoare prec-
edentă termenului de vânzare, orele 13.00 la sediul 
Serviciului Fiscal al mun. Fălticeni – str. Repub-
licii, nr. 28, documentaţia prevăzută de art. 162 
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv: oferte de cumpărare, dovada 
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din 
preţul 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 registrul comerţului; pentru persoanele 
jurice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 
- 173 din OG 92/2003, privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. 
d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Colectare Contribuabili Mijlocii. Dosar de executare 
nr. M302. Nr. 46011/19.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Anul 2015, luna mai, ziua 28, ora 11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna mai, anul 2015, ora 
11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, sediul A.J.F.P. Teleorman, se va 
vinde prin licitație publică (a-III-a), următorul bun mobil proprietate a debitorului 
S.C. Zimtub S.A., cu domiciliul fiscal în jud. Teleorman, loc. Zimnicea, str. Portului, 
nr. 11, CUI 1396338, după cum urmează: Date despre bun: - Boiler pe aburi model 
PB 150, 150 bari, NF 9465, completat cu 2 pompe și supape de siguranță, având 
următoarele elemente: - Boiler pe aburi model PB 150, 150 bari; - Arzător cu gaze 
general Bruciatori model AM8GAC; - Preîncălzitor cu aer; - Senzor de nivel înalt; - 
Echipament automat de oprire; - Sistem modulare bazat pe apă. Preț pornire 
licitație 428.813 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) și art. 140, 
alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare și pct. 6, alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu completările și 
modificările ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate, sunt grevate de sarcini 
în favoarea A.J.F.P. Teleorman, Colectare Contribuabili Mijlocii, prin procesul verbal 
de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 6922/28.11.2012. 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 de cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației: oferte de 
cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, C.F. 
4568128 deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria; 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; pentru persoanele 
fizice străine, copie după pașaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu are 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, 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. 172-174 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare puteți suna la 
telefon: 0247.421168, int. 383, 384, fax: 0247.421178. Data afișării: 20.05.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii. 
Dosar de executare nr. 314. Nr. 65439 din 18.05.2015. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna iunie, ziua 04. Licitația a II a. În temeiul art. 
162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 04, luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 
68, sc. A, Ap. 21, CP. 130082, se vor vinde prin licitație (licitația a II a) următoarele 

 bunuri mobile, proprietate a debitoruluiSC CI Construct SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, Bld. Unirii, bl. 68, sc. A, ap. 21, cod poștal 130082, cod de 
identificare fiscală 18406363: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. 
Autoutilitară N3G, caroseria BA basculantă, marca Iveco Astra HD8 84.45, nr. 
identificare ZCNH884457P514099, an fabricație 2007, masa proprie 16000, masa 
totală 40000, tip F3BEO681D, cilindree cmc 12882, putere max. (KWA)/ turație min 
330/2100, sursa energie motorină, nr. axelor 4, tracțiune spate, viteză constructivă 
90 km/h, culoare roșu, serie carte identitate F468055, nr. înmatriculare DB 06 KOS. 
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 99.403 lei. Cota 
TVA/ neimpozabilă/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0245.616779, int. 508, persoană de contact Nastase 
Danuta. Data afișării: 20.05.2015.

ANUNŢURI
ficările şi completările ulterioare când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0230/541054, int. 17.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iași. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Iași. Dosar 
de executare nr. A-33. Nr. A.F.J.C.M. 6135 din 
18.05.2015. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna iunie ziua 04. În 
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală ,  republ icată ,  cu modif icăr i le  ş i 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 
de 04 luna iunie anul 2015 ora 11.00, în localitatea 
Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, se vor vinde prin 
vânzare la licitaţie următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Auto Remat SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Iaşi, B-dul. Chimiei, 
nr. 14, cod de identificare fiscală 7168576: Denu-
mirea bunului mobil (descriere sumară), Preţul de 
pornire a licitaţiei/ exclusiv TVA, Cota TVA: 1. 
Autoturism marca DAEWOO, varianta MF484/ 
Matiz, nr. înmatriculare IS-04-YPY, serie şasiu 
UU6MF48414D046534, serie motor 079343KA1, 
an fabricaţie 2004, culoare albastru sky, 1.374 lei, 
24%; 2. Autoturism marca Ford, varianta Focus 
Turnier 1.8 TDI, nr. înmatriculare IS-05-WDO, 
serie şasiu WF0NXXGCDN3D72973, serie motor 
3D72973, an fabricaţie 2003, culoare roşu, 2.759 
lei, 24%; 3. Autoturism marca Opel, varianta T98/
KOMBI/FJ11/  Astra ,  nr.  înmatr icu lare 
IS-05-XRU, serie şasiu W0L0TGF3512162064, 
serie motor 0179876, an fabricaţie 2001, culoare 
alb, 4.587 lei, 24%; 4. Autoturism marca Opel, 
varianta Astra Caravan 1.7 TDI, nr. înmatriculare 
IS-06-GLH, serie şasiu W0L0TGF3522236093, 
serie motor 0459425, an fabricaţie 2002, culoare 
alb, 4.034 lei, 24%; 5. Autoturism marca Volk-
swagen, varianta 35I/ Passat, nr. înmatriculare 
IS-19-EXS, serie şasiu WVWZZZ3AZSE150326, 
serie motor 449138, an fabricaţie 1995, culoare 
albastru, 1.253 lei, 24%; 6. Autoturism marca 
Volkswagen, varianta Passat Variant 1.9 TDI, nr. 
î n m a t r i c u l a r e  I S - 0 5 - K WA ,  s e r i e  ş a s i u 
WVWZZZ3BZ3E223646, serie motor 188837, an 
fabricaţie 2003, culoare alb, 4.900 lei, 24%; 7. 
Autoturism marca Volkswagen, varianta 3BG/
SEAVBX01/ Passat Variant, nr. înmatriculare 
IS-05-THJ, serie şasiu WVWZZZ3BZ3E375627, 
serie motor 211883, an fabricaţie 2003, culoare 
roşu, 5.182 lei, 24%; 8. Autoturism marca Volk-
swagen, varianta 3BG/SEAVBX01/ Passat 
Variant, nr. înmatriculare IS-05-THN, serie şasiu 
WVWZZZ3BZ3E138159, serie motor 152041, an 
fabricaţie 2003, culoare roşu, 5.182 lei, 24%; 9. 
Autoturism marca Volkswagen, varianta 1J/
SEAQMX01/ Golf, nr. înmatriculare IS-05-XDW, 
serie şasiu WVWZZZ1JZ4W183582, serie motor 
272488, an fabricaţie 2004, culoare gri, 7.185 lei, 
24%; 10. Autoutilitara marca VOLKSWAGEN, 
varianta CADDY 1.9 SDI, nr. înmatriculare 
IS-05-WDN, serie şasiu WV1ZZZ9KZ2R528114, 
serie motor 050996, an fabricaţie 2002, culoare gri 
3.392 lei, 24%; 11. Autoutilitară marca Volk-
swagen, varianta Caddy 1.9 TDi, nr. înmatriculare 
IS-05-KBK, serie şasiu WV1ZZZ9KZ1R523657, 
serie motor 449119, an fabricaţie 2001, culoare 
alb, 3.318 lei, 24%; 12. Autoturism marca Dacia, 
varianta R5A715 Solenza, nr. înmatriculare 
IS-05-BBE, serie şasiu UU1R5A71543421562, 
serie motor UA97429, an fabricaţie 2004, culoare 
roşu, 1.365 lei, 24%; 13. Autoutilitară marca 
Dacia, varianta D17117/ Drop Side 1.9D, nr. 
î n m a t r i c u l a r e  I S - 0 6 - N V M ,  s e r i e  ş a s i u 
UU1D1711753465090, serie motor UA18798, an 
fabricaţie 2005, culoare alb, 1.873 lei, 24%; 14. 
Autout i l i tară  N3 marca  Man,  var ianta 
26.314/26.314, nr. înmatriculare IS-07-ARR, serie 
şasiu WMAT391001M275448, serie motor 
3769122102B211, an fabricaţie 1999, culoare alb, 
36.091 lei, 24%; 15. Remorcă specială O2 marca 
CI Caravans Wilk, varianta 5607/ De Luxe, nr. 
înmatriculare IS-80-FMP, nr. identificare 
WCJTS2C159B000024, an fabricaţie 1980, 
culoare alb, 1.656 lei, 24%; 16. Remorcă specială 
O2 marca Wilk, varianta 505//, nr. înmatriculare 
IS-80-FOJ, nr. identificare 12550255, an fabricaţie 
1975, culoare alb – gri, 1.544 lei, 24%; 17. 
Remorcă specială O2 marca Fendt, varianta 620/ 
Joker, nr. înmatriculare IS-80-FOK, nr. identifi-
care 6200217, an fabricaţie 1980, culoare alb – 
maro, 1.477 lei, 24%; 18. Remorcă specială O2 
marca CI Caravans Wilk, varianta 600//, nr. 

înmatriculare IS-80-FYP, nr. identificare 
60006217, an fabricaţie 1976, culoare alb, 1.766 
lei, 24%; 19. Semiremorcă marca Langendorf, 
varianta SKS 24/26, nr. înmatriculare IS-44-ARE, 
nr. identificare 17449, an fabricaţie 1992, culoare 
galben, 16.390 lei, 24%; 20. Semiremorcă marca 
Kaessbohrer, varianta SKM 10-24 L, nr. înmatric-
u l a r e  I S - 3 7 - A R E ,  n r.  i d e n t i f i c a r e 
WKK48100003412554, an fabricaţie 1991, culoare 
verde, 14.936 lei, 24%; 21. Semiremorcă marca 
Dapa, varianta S1X 8, nr.  înmatriculare 
IS-42-MAN, nr. identificare 24073, an fabricaţie 
1991, culoare gri metalizat, 14.152 lei, 24%; 22. 
Automacara Roman Diesel 10.215, an fabricaţie 
1988, serie 55161D0011B48RO, 11.042 lei, 24%; 
23. Autoturism marca Dacia, varianta Logan, nr. 
înmatriculare IS-53-REM, serie şasiu UU1LS-
DEJH35639130, culoare albastru, 4.151 lei, 24%. 
Denumirea bunului mobil (descriere sumară): 1. 
Staţie de preparat mixturi asfaltice la cald Wibau, 
120T/H. Preţul de pornire a licitaţiei/ exclusiv 
TVA: 1.315.231 lei. Cota TVA: 24%. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei inte-
resaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua prec-
edentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzãrii la licitaţie, dovada 
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din 
preţul  de pornire a l ic i taţ iei  ( în contul 
RO54TREZ4065067XXX019752 deschis la 
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar A.J.F.P. 
Iaşi, cod fiscal 4540909); 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; pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, 
declaraţie pe proprie răspundere autentificată prin 
notariat, din care să rezulte că au fost respectate 
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/ 2004, 
pentru aprobarea Normelor metodologice a O.G. 
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, în sensul că: debitorul nu va licita nici 
personal, nici prin persoană interpusă, urmând să 
se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.172 - 173 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/ 2003, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii supli-
mentare, vă puteţi adresa la sediul organului fiscal 
sau la telefon numărul 0232/ 213332, interior 
1701. Data afişării: 20.05.2015.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale 
S.A. Giurgiu organizează, în data de 12.06.2015, 
ora 12:30, la sediul companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică deschisă cu strigare 
pentru închirierea suprafeţei de 1150 mp teritoriu 
portuar, din Portul Bechet, judeţul Dolj. Închir-
ierea teritoriului portuar se va face pentru 
desfăşurarea de activităţi portuare, prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare în conformitate cu 
prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea 
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi comple-
tată cu H.G nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 
republicată, privind administrarea porturilor şi 
căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului public al 
statului, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare; -Ordinul M.T.I nr.1286/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind închirierea 
infrastructurii de transport naval care aparţine 
domeniului public al statului şi este concesionată 
administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile 
interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 
100 lei, la care se adaugă T.VA, poate fi 
achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.  S.A. 
GIURGIU, şos.Portului, nr.1, începând cu data de 
20.05.2015, iar ofertele pot fi depuse la sediul C.N. 
A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Municipiul  GIURGIU, 
şos.Portului nr.1, până la data de 09.06.2015, ora 
15 :00. Precizăm că nu se percepe taxă de partici-

pare la licitaţie. In situaţia în care la data de 
12.06.2015 procedura nu va fi finalizată, licitaţia 
publică deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi 
de vineri, ora 12:30, până la atribuirea contract-
ului de închiriere a suprafeţei de 1150 mp teritoriu 
portuar, din Portul Bechet, judeţul Dolj. Ofertele 
pot fi depuse în zilele de luni până joi, ora 16:00, 
iar în ziua de vineri ( ziua licitaţiei) până la ora 
10:00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la 
telefon nr. 0246/213003, fax 021/3110521, e-mail 
patrimoniu @apdf.ro.

C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale 
S.A. Giurgiu organizează, în data de 12.06.2015, 
ora 11:00, la sediul companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru închirierea suprafeţei de 10.000 mp 
teritoriu portuar, din Portul Corabia, judeţul 
Olt. Închirierea teritoriului portuar se va face 
pentru desfăşurarea de activităţi portuare, prin 
licitaţie publică deschisă cu strigare în confor-
mitate cu prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind 
înfiinţarea C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modifi-
cată şi completată cu H.G nr. 596 / 13.05.2009; 
-O.G.nr. 22/1999 republicată, privind adminis-
trarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparţinând 
domeniului public al  statului,  precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căile navigabile interioare; -Ordinul 
M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regula-
mentului privind închirierea infrastructurii de 
transport naval care aparţine domeniului public 
al statului şi este concesionată administraţiilor 
portuare şi/sau de căi navigabile interioare. 
Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, 
la care se adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de 
la sediul C.N. A.P.D.F.  S.A. GIURGIU, şos.
Portului, nr.1, începând cu data de 20.05.2015, 
iar ofertele pot fi depuse la sediul C.N. A.P.D.F. 
S.A. Giurgiu din Municipiul  GIURGIU, şos.
Portului nr.1, până la data de 09.06.2015, ora 
15:00. Precizăm că nu se percepe taxă de partic-

ipare la licitaţie. In situaţia în care la data de 
12.06.2015 procedura nu va fi finalizată, lici-
taţia publică deschisă cu strigare se va relua în 
fiecare zi de vineri, ora 11:00, până la atribuirea 
contractului de închiriere a suprafeţei de 10.000 
mp teritoriu portuar, din Portul Corabia. Ofer-
tele pot fi depuse în zilele de luni până joi, ora 
1600, iar în ziua de vineri ( ziua licitaţiei) până 
la ora 10:00. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la telefon nr.  0246/213003,  fax 
021/3110521, e-mail patrimoniu @apdf.ro.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Calificare seria A nr.0004998 
eliberat de CFP din 2007, Certificat emis pe 
numele Paltinen Aurel.

Subscrisa S.C. Galant Taxi S.R.L. cu sediul în jud. 
Satu Mare, str. Lucian Blaga nr.43, având cod unic 
de înregistrare nr. 11398557, prin administrator 
Farcau Petru, declarăm pierdute memoriile fiscale 
la autorizaţiile taxi: 003523, 003524, 003527, 
004733, 0049363, 003556, 003580, 004190. 005296. 

Declar pierderea (anularea) contract vânzare- 
cumpărare nr. 7629 din 19.02.2007 încheiat între 
C.G.M.B. –AFI şi Vasile Aneta, str. Agricultori 
nr.90, Sector 2, Bucureşti.

S.C. DIAMAR Prod S.R.L. Bucureşti, Al. Botorani 
6, Sector 5, C.U.I. 8450973, pierdut facturier seria 
DIA, de la nr. 3600-3650. Declarăm nule facturile 
de la nr. 3627 la 3650.

Pierdut certificat de pregătire profesională a 
conducătorului auto, eliberat pe numele Neamţ 
Toni. Il declar nul. 

S.C. HEATON RO S.R.L. Bucureşti, Sector 5, 
Tudor Vladimirescu nr.22, C.I.F. 33968853, 
pierdut Registrul Unic de Control emis de 
D.G.R.F.P.B. S5 pentru sediu social. Îl declar nul.


