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OFERTE SERVICIU
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei de: muncitor necali-
ficat (blocul alimentar), 1 post, conform H.G. nr. 
1027/2014 şi Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba practică în data de 
25.05.2015, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
27.05.2015, ora 10.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de: 14.05.2015, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la 
concurs în data de 25.05.2015, ora 10.00 proba 
scrisă, a următoarelor posturi contractuale 
vacante:   Serviciul teste DUS, VAU, colecţie de 
referinţe şi protecţia soiurilor– Compartiment 
DUS, VAU şi colecţie de referinţe: 1 post de 
inginer IA. Condiţiile specifice prevăzute în fişa 
postului: -Studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minimum 5 ani. 
Centrul pentru Testarea Sourilor Negreşti: 1 
post de muncitor calificat I. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profe-
sională; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minimum 3 ani. 
Concursul va avea loc la sediul Institutului de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
din Bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, în data de 25 
mai 2015, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicare, la secretarul comisiei de concurs, 
doamna Lenuţa Costin- consilier. Bibliografia, 
condiţiile specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul ISTIS şi afişate la sediul 
ISTIS. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
nr. de tel.: 021/3184380.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universi-
tatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea a trei posturi de secretar, vacante 
pe perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de 
Cooperări Internaţionale. Condiţii de participare: 
- studii superioare de lungă durată în domeniile: 

ştiinţe umaniste sau sociale; - diplomă de master 
în domeniile: ştiinţe umaniste sau sociale; - expe-
rienţă în activitatea de relaţii internaţionale de 
minim 1 an; - cunoaşterea unei limbi străine de 
circulaţie internaţională la nivel avansat; - capac-
itate de comunicare într-o altă limbă străină de 
circulaţie internaţională; - competenţe de operare 
PC (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher, 
HTML, Adobe Dreamweaver, Picture Manager, 
programe de arhivat). Concursul va consta într-o 
probă scrisă (în data de 26.05.2015, ora 10.00), o 
probă practică (în data de 02.06.2015, ora 10.00) 
şi un interviu (în data de 09.06.2015, ora 10.00). 
Dosarele de concurs se pot depune până la data 
de 15.05.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. 
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau la telefon 0264/ 405300, interior 
5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat orga-
nizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţiilor publice de execuţie 
vacanţe: - consilier clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimentului Încasare, 
Constatare, Debitare şi Amezi Persoane Fizice - 
Serviciul Impozite şi Taxe Locale – Direcţia 
Economică – Aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Râmnicu Sărat. - 
consilier clasa I, grad profesional superior în 
cadrul Compartimentului Inspecţie Fiscală şi 
Executari Silite Persoane Fizice - Serviciul 
Impozite şi Taxe Locale – Direcţia Economică – 
Aparatul de specialitate al Primarului municipi-
ului Râmnicu Sărat. - consilier clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Compartimen-
tului Inspecţie Fiscală şi Executari Silite 
Persoane Fizice - Serviciul Impozite şi Taxe 
Locale – Direcţia Economică – Aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Râmnicu 
Sărat. Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat în data de 
02.06.2015, 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 funcţionarilor 
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 supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei munic-
ipiului Râmnicu Sărat şi la numărul de telefon 
0238561946.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului cu sediul în strada Şoseaua 
Naţională Vaslui –Iaşi nr.1, Vaslui, organizează 

concurs de recrutare în data de 18.05.2015 - 
proba scrisă pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale de executie temporar vacante după 
cum urmează: Administrator I la Complexul de 
Servicii Comunitare Nr. 2 Bârlad - Comparti-
mentul Administrativ, cu următoarele condiții 
specifice: - Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; - Vechime în muncă- minimum 6 
luni; Referent de specialitate, gradul III  la 
Complexul de Servicii Comunitare Nr. 1 Bârlad 
- Centrul de Primire în Regim de Urgență 
pentru Copii  care Trăiesc în Stradă, cu 
următoarele condiții specifice: - Studii de 
specialitate: studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul: asistență socială, 
psihologie, sociologie, științe juridice, științe 
administrative, științe ale educației. - Vechime în 
specialitate - minimum 6 luni; Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 
zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Vaslui. Dosarul de înscriere trebuie să 
conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G.R nr.286/2011, actual-
izată. Bibliografia stabilită pentru concurs se 
afișează pe site-ul și la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui. Relații suplimentare se  pot obţine de la 
Direcţia de resurse umane - salarizare, juridic -  
contencios, control şi comunicare, sănătate şi 
securitate în muncă, apărare civilă şi P.S.I. – 
Compartiment gestionarea resurselor umane 
între orele 8,00-16,30 de luni până joi și vineri 
între orele 8,00-14,00 sau la telefon 0235/315138.

CITAȚII
Se citează pârâtul Constantin George, pentru 
25.05.015, la Judecătoria Piteşti, sala 3, ora 8,30, 
în dosar 18516/280/2014, divorţ cu copii, în 
contradictoriu cu reclamanta Constantin Steluţa 
Maria.

Moştenitorii numitei Bosolac Elisabeta decedată 
la 4 iunie 2004 sunt citaţi la Biroul Notar Public: 
Georgeta Enciu, Silvia Secula, Dan Tataru- 
Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr.39, în ziua 
de 19 mai 2015, ora 11, în vederea dezbaterii 
succesiunii Rizea Petre.

Dutton Andrew John cheamă pe numita Velichi 
Smaranda, în calitate de pârâtă la Tribunalul 
Vrancea, în data de 28.05.2015, ora 9.00, FC6 în 
Dosarul Nr.200/91/2015, având ca obiect încuvi-
inţare executare silită executare hotărâre străină.

Numita Gheorghiţă Maria, fostă Gii Maria, 
născută la data de 30.01.1960, în loc. Atârnaţi, 
jud. Teleorman, fiica lui Gii Ion şi Gii Alexandra 
este chemată în dosarul civil nr. 1158/740/2013 în 
ziua de 29.05.2015 în faţa Tribunalului 
Teleorman, în calitate de intimată-moştenitoare a 
lui Gii Ion în recursul promovat de Constantin 
Gheorghe pentru orele 8,30. Dosarul are ca obiect 
recurs împotriva sentinţei civile nr. 4126/din 11 
decembrie 2014, promovată de Judecătoria Alex-
andria. 

Cojocaru Elena, domiciliată în str. Grădinari nr. 
2, bl. D1, sc. D, et. 4, ap. 14, judeţul Iavi şi domi-
ciliată în fapt în sat şi comuna Bîrnova, jud. Iaşi, 
este chemată în data de 14.05.2015, la Judecătoria 
Iaşi, secţia civilă, dosar 15206/245/2009*, în cali-
tate de pârâtă, pentru partaj şi ieşire din indivi-
ziune, cu Ilaşcu Maria şi alţii.

J u d e c ă t o r i a  I a s i ,  C o m p l e t  3 ,  d o s a r 
34650/245/2012, numitii Spiridon Mariea, loc. 
Constanţa, bvd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 193, 
Giosan Elena, loc. Campulung Moldovenesc, str. 
Sirenei nr. 6, Dragomirescu Aglaia, loc. Piteşti, 
bvd Petrochimi[tilor, bl. B21, Doboş Eugenia, 
loc. Timişoara, str. Silistra nr. 7, Doboş Felicia, 
Doboş Viorel, Ruja Iuliana, com. Andrieşeni, 
jud. Iaşi, se citeaza pentru termenul din 8 iunie 
2015, ora 9.00.

Se citează la Judecătoria Petroşani, în data de 
27.05.2015, ora 8:45, în dosar nr. 7547/278/2008 - 
partaj judiciar, următorii: Colcer Elena c. Nariţa, 
Costruţ Petru, Costruţ Maria sau moştenitorii 
acestora şi moştenitorii lui Moldovan Ileana.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi. 
Citaţie. S.C. Birichino S.R.L., cu sediul social în 

com. Comarna, judeţul Iaşi, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. 
J22/333/2009, C.U.I. 25105860 prin administrator 
statutar Petrea Maria, este citată la Tribunalul 
Iași, camera S.II. - etaj II, Complet com S3 fali-
ment, cu sediul în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A, 
în dosarul nr. 10169/99/2014, în calitate de 
debitor, pentru termenul de judecată din data de 
16.09.2015, ora 09.00, în contradictoriu cu 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi, în calitate de creditor, privind cererea de 
deschidere a procedurii insolvenței conf  Lg. 
85/2014. 

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Bucureşti, 
str.Gheorghe Danielopol, nr.2-4, sector 4, Tel.: 
021.318.77.01, Fax: 021.313.21.73, e-mail: 
judecatoria-sector1@just.ro. Operator de date cu 
c a r a c t e r  p e r s o n a l  n r. 4 9 0 4 .  D o s a r 
nr.34157/299/2014. Somaţie privind cererea de 
uzucapiune, conform art.1051 cod procedură 
civilă. Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi că 
reclamantii-posesori Santarnecchi Constanţa, şi 
Betea Aurica, ambii cu domiciliul în Bucureşti, 
str.Vorniceni, nr.41, sector 1, au introdus pe rolul 
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti acţiunea 
înregistrată la data de 18.07.2014, în Dosarul nr. 
34157/299/2014, prin care invocă, în procedura 
prevăzută de art.1049 şi următoarele din Codul 
de procedură civilă, dobândirea prin împlinirea 
termenului de uzucapiune de 30 ani a dreptului 
de proprietate asupra imobilului-teren situat în 
Bucureşti, str.Vorniceni, nr. 41, sector 1, în 
suprafaţă de 250 mp fără carte funciară şi 
număr cadastral. Toţi cei interesaţi pot face 
opoziţie împotriva cererii de uzucapiune la 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. În caz 
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei 
din urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii. Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 
1 Bucureşti în camera de consiliu la data de 
05.02.2015 în Dosarul nr. 34157/299/2014. Prez-
enta somaţie se afişează la imobilul în litigiu, la 
sediul instanţei, al biroului teritorial de cadastru 
şi publicitate imobiliară şi la sediul primăriei în 
raza căreia se află imobilul şi se publică în două 
ziare de largă răspândire, dintre care cel puţin 
unul de circulaţie naţională. Preşedinte, Paula 
Pătrascu. Grefier, Daniela Velicu.

SOMAȚII
Somaţie emisă în dosar nr. 499/307/2015 al 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei. Având în vedere 
acţiunea reclamantului Siman Mihai, dom. în 
Sighetu Marmaţiei, Str. Lazu Sesului, nr. 56, 
obiect uzucapiune, privind terenul de 1.133 mp, 
situat în Sighet, Str. Lazu Sesului, înscris în C.F. 
nr.725 nr.top. 3290, persoanele interesate, care pot 
dovedi un drept sau interes legitim, au dreptul să 
facă opoziţie în 6 luni de la publicarea somaţiei, 
în caz contrar se va judeca cererea.

Somaţie emisă în dosar nr. 248/307/2015 al 
Judecatoriei Sighetu Marmaţiei. Având în vedere 
acţiunea reclamantului Michnea Dănuţ, domi-
ciliat în Sighetu Marmaţiei, str.Lazu Baciului, 
nr.78, având ca obiect uzucapiune, asupra teren-
ului înscris în C.F.55843 nr. top. 3857/24/5, în 
suprafaţă tabulară de 1268mp, somează 
persoanele interesate, care pot dovedi un drept 
sau interes legitim să formuleze opoziţie în 6 luni 
de la publicarea somaţiei, în caz contrar se va 
proceda la judecarea cererii.

Judecătoria Slatina o citează pe Blaga Cristina 
Liana, domiciliată în Slatina, Strada Mânăstirii, 
nr. 31, judeţul Olt, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.8665/311/2014, cu termen la data de 
8.05.2015, ora-09.00, privind sistarea pensiei de 
întreţinere.

Somaţie emisă în temeiul încheierii de şedinţă 
din data de 17.04.2015. Prin cererea înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Roşiori de Vede, sub nr. 
216/292/2015, posesorii Ganea Stan, CNP 
1291118341697 şi  Ganea Ştefania,  CNP 
2330213341695, ambii cu domiciliul în mun. 
Roşiorii de Vede, str. Cpt. Corlătescu, nr. 76, jud. 
Teleorman, au invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra imobi-
lului compus din locuinţă  în suprafaţă de 124 
m.p., 2 anexe (una de 21 m.p. iar  alta de 29 
m.p.) precum şi a terenului în suprafaţă  de 766 
m.p. situat  în mun. Roşiorii de Vede, str. Cpt. 
Corlătescu, nr. 76, jud. Teleorman.  Toţi cei inte-
resaţi sunt somaţi să formuleze OPOZIŢIE, cu 
precizarea că, în caz contrar, se va trece la jude-
carea cererii în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Anunț privind valorificarea de 

bunuri sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de Procedură Fiscală, republicată, 

Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia 

din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos pentru societățile și bunurile 

următoare: 4. Varlan Bican Florin Nicu Manasia - 11 Mai 2015, ora 11.00: - Autovehicul 

special N1G Land Rover LN ECOOO2, cilindree 1951 cmc, combustibil motorină, 

109600 km parcurși, an fabricație 2002 – preț pornire licitație 12300 lei; 5. SC Petrodin 

Flor SRL Ion Roata - 12 Mai 2015, ora 11.00: - Autotractor Renault VI Premium 420 

DCI, cilindree 11116 cmc, combustibil motorină, 652612 km parcurși, an fabricație 

2001 – preț pornire licitație 18825 lei; 6. SC Casidas SRL Dridu - 13 Mai 2015, ora 

11.00: - Autotractor Daf TE47XS, cilindree 12583 cmc, combustibil motorină, 550000 

km parcurși, an fabricație 1999 – preț pornire licitație 19575 lei. Prețurile nu includ 

TVA. Pentru participarea la licitație ofertanții au obligația să depună în plic închis, cu cel 

puțin o zi înainte de licitație, următoarele documente: - oferta de cumpărare; - dovada 

depunerii taxei de participare la licitație – 10% din prețul de pornire al 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; - pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; - licitatorii 

persoane fizice sau juridice au obligația să prezinte dovada emisă de creditorii bugetari 

că nu au obligații fiscale restante. Persoanele care iau parte la licitație se pot prezenta 

și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială legalizată. 

Taxa de participare se plătește în lei de către fiecare ofertant la unitatea de trezorerie și 

contabilitate publică Slobozia și se consemnează la dispoziția organului de executare 

în contul indicat de acesta. Relații suplimentare la sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Urziceni, str. Revoluției nr. 11A sau la telefon 0243.254329, 0243.254330.
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DIVERSE
Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Vrancea, face cunoscut tuturor membrilor 
săi, că la Adunarea generală a asociaţiei, 
desfăşurată statutar în data de 19.04.2015, a fost 
ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului 
asociaţiei dl. jr. Santa Atilla.

Societatea irlandeză de asigurări Markel Europe 
PLC, cu sediul social în Str.Wilton Terrace nr.7/8, 
Dublin 2, Irlanda (în calitate de societate absor-
bită), anunţă fuziunea cu societatea britanică de 
asigurări Markel International Insurance 
Company Limited, cu sediul social în Str. 
Fenchurch nr.20, EC3M 3AZ, Londra, Marea 
Britanie (în calitate de societate absorbantă). În 
contextul fuziunii, portofoliul de asigurări al 
Markel Europe PLC va fi transferat către Markel 
International Insurance Company Limited. Se 
intenţionează ca fuziunea şi transferul portofoli-
ului să producă efecte de la data de 1 iulie 2015.

SC OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii Raportului privind impactul 
asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de 
amenajare platformă, drum acces şi foraj sondele 
H2, H6, H7 Independenta”, în comuna Indepen-
denta, judeţul Galaţi, propus a fi realizat în extra-
vilanul comunei Independenta, T16, jud. Galaţi. 
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau 
respingerea acordului de mediu.  Raportul poate fi 
consultat la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA din 
Buzău, str. Translivaniei, nr. 1, judeţul Buzău, în 
zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 şi vineri 
între orele 8:30-13:30. Documentul menţionat este 
disponibil şi la următoarea adresa de internet: 
http://apmgl.anpm.ro-Reglementări-Acordul de 
mediu-Rapoarte EIA şi Studii EA. Dezbaterea 
publică a raportului privind impactul asupra 
mediului va avea loc la Primăria Independenta, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, comuna Indepen-
denta, judeţul Galaţi, în data de 20.05.2015, 
începând cu orele 14:00. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii/opinii/observaţii 
privind documentul susmenţionat la sediul APM 
Galaţi, până la data de 20.05.2015 (data dezbaterii 
publice).

COMUNICAT
Societatea CONPET S.A., cu sediul social în 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod 
unic de identificare 1350020, reprezentată 
legal de dl. Ilaşi Liviu, Director General, 
având un capital social subscris şi vărsat în 
sumă de 28.569.842,40 lei, informează investi-
torii că pe website-ul societăţii www.conpet.
ro, secţiunea Info actionari / Rapoarte / 
Rapoarte anuale, începând cu data de 
29.04.2015 este disponibil raportul anual 
aferent exerciţiului financiar 2014, întocmit 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 
2006, acesta putând fi consultat, respectiv 
procurat contra cost la sediul societăţii. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la sediul 
societăţii CONPET S.A. din Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, tel.: 0244.401360 int. 2431 şi 
2659. Director General ing. Liviu Ilaşi. 
Director Economic ec. Sanda Toader.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov 
a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
2015 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A 
pentru data de 17.05.2015, orele 08.00 (în continu-
area Adunării Generale a Baroului Bucureşti) la Sala 
Palatului din Bucureşti. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare va fi urmă-toarea: 1.Prezentarea, 
discutarea și supunerea la vot a raportului Consili-
ului 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.Prezen-
tarea, discutarea și supunerea la vot a raportului 
Comisiei de Cenzori privind activitatea finan-
ciar-contabilă din anul 2014. 4.Descărcarea Consili-
ului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru 
anul financiar-contabil 2014. 5.Prezentarea, discu-
tarea și supunerea la vot a proiectului de buget 
pentru anul financiar-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 biblioteca „Victor Anagnoste” a Baroului 
Bucureşti şi pe site-ul Filialei Bucureşti-Ilfov a 
C.A.A.:  www.filbuc-caa.ro.

S.C. COMATCHIM International S.A., în insol-
venţă prin Expert Insolvenţă SPRL, conform 
încheierii de şedinţă din data de 08.01.2015, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a 
VII-a Civilă, în dosarul 43518/3/2014, în temeiul 
Legii nr. 85/2014 coroborat cu Legea nr. 31/1990, 
având sediul social în Bucureşti, Str. Doina, 
nr.17A, Sector 5, J40/8017/2007, C.U.I.: RO 
21614909, prin prezenta Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. COMAT-
CHIM International S.A. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul 
societăţii debitoare, situate în Bucureşti, Str. 
Doina, nr. 17A, Sector 5, în data de 30.05.2015 
ora 08:00, cu următoarea Ordine de Zi: 1. Apro-
barea situaţiilor financiare ale anului 2014 pe 
baza raportului prezentat de administratorul 
special şi a raportului prezentat de comisia de 
cenzori, aprobarea contului de profit şi pierderi 
pe anul 2014. 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului unic pentru activi-
tatea desfăşurată în perioada 01.01.2014– 
31.12.2014. 3. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli. 4. Diverse. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului de validitate stabilit, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor va fi repro-
gramată pentru data de 01.06.2015 ora 08:00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu 
data de 21.05.2015 documentele înscrise pe 
ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii 
de luni până vineri între orele 11:00–14:00. Infor-
maţii se pot obţine la nr. de telefon 0735.608.272. 
Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor până 
la sfârşitul zilei de 26.05.2015 vor putea participa 
la Adunarea Generală Ordinară prin simpla 
probă a identităţii acestora făcută cu actul de 
identitate sau cu procura specială data în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare şi actul constitutiv 
al societăţii. Formularele de procură specială se 
pot obţine de la sediul S.C. COMATCHIM Inter-
national S.A. începând cu data de 26.05.2015. 
Procurile speciale pentru reprezentare vor fi 
depuse la registratura societăţii până la data de 
28.05.2015.

Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. 
Imopost Developments S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136, corp A, etaj 1, 
camera 17, sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/13379/2005, C.U.I. 
17832131, convoacă: Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor societăţii pentru data de 02.06.2015, 
ora 14.00. Şedinţa Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii din 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136, corp A, etaj 1, 
camera 17, sector 1. La Adunarea Generală Ordi-
nară sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi 
în evidenţa Registrului Acţionarilor la data de 
29.05.2015. De asemenea, sunt invitaţi să participe 
la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii şi cenzorii societăţii. Pe ordinea de zi, 
sunt înscrise următoarele probleme: 1. Prezentarea 
raportului Consiliului de Administraţie al soci-
etăţii pentru anul 2014; 2. Prezentarea raportului 
cenzorilor societăţii pentru anul 2014; 3. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a 
situaţiilor financiare anuale ale societăţii, pe baza 
raportului Consiliului de Administraţie şi al 
cenzorilor şi fixarea dividendului pentru anul 
2014; 4. Pronunţarea asupra gestiunii şi activităţii 
Consiliului de Administraţie al societăţii pe anul 
2014; 5. Stabilirea programului de activitate al 
societăţii pentru exerciţiul financiar 2015. 6. 
Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar 2015. În situaţia în care 
Adunare Generală Ordinară nu va putea delibera 
şi vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală 
Ordinară este convocată pentru ziua de 
03.06.2015, la ora 14.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Se precizează că acţionarii ce vor fi 
împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la 
Adunarea Generală Ordinară vor putea mandata, 
în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 
republicată, printr-o procură specială o terţă 
persoană care să participe şi să voteze în numele 
lor şi pentru ei, în Adunarea Generală Ordinară, 
în condiţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate 
de la sediul societăţii începând cu data convocării 
şi vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul 

adunării pana cel târziu la data de 02.06.2015, 
orele 13.30. Documentele aferente şedinţei şi 
procurile speciale pot fi obţinute de la d-na. Stefan 
Alina– administrator: tel. 021.206.68.00. Preşed-
inte al Consiliului de Administraţie, Tapai 
Mihaela.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraor-
dinare a Sc Fabris Sa din data de 28.03.2015. 
Adunarea Generală Extrordinară a Sc Fabris Sa, 
cu sediul în comuna Sagna, judeţul Neamţ, înreg-
istrată la ORC de pe lângă Tribunalul Neamţ sub 
nr. J27/379/1991, având CIF 2008442, care a avut 
loc la sediul societăţii, în data de 28.03.2015, ora 
10, în prezenţa acţionarilor înregistraţi la data de 
referinţă 16.03.2015, desfăşurată conform 
dispoziţiilor art. 113 şi 115 din Legea 31/1990, 
privind societăţile comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii 151/2014, privind 
clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se 
tranzacţionează pe piaţa Rasdaq sau pe piaţa 
valorilor mobiliare necotate, Actului constitutiv şi 
Regulamentului 1/2006 al CNVM, cu un cvorum 
de şedinţă de 56.29%, a luat următoarea: 
HOTĂRÂRE. Art.1 Nu se aprobă efectuarea 
demersurilor legale necesare în vederea admiterii 
la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe 
o piaţă reglementată. Art.2 Nu se aprobă efectu-
area demersurilor necesare, legale, în vederea 
tranzacţionării acţiunilor societăţii în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacţionare (ATS). Art.3 Se 
aprobă retragerea acţiunilor emise de Societate de 
la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ ca urmare a 
lipsei cadrului legal de funcţionare a acestei pieţe, 
în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, 
privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor 
care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe 
piaţa valorilor mobiliare necotate. Art.4 Se aprobă 
vânzarea activelor societăţii, conform Raportului 
întocmit de către Consiliul de Administraţie a 
Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul 
Stejar Romica, cuprinse detaliat în Dosarul de 
cadastru, Extrasul de carte funciară şi Nota de 
încheiere nr.27.151 din dosarul cadastral, pentru 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca 

operator de date cu caracter personal – 20002. Nr. ESPJP. 99223/29.04.2015. 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 se vor vinde 

prin licitații următoarele bunuri mobile și imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum 

urmează: 1. În data de 19, luna mai, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului Servtrans Traverse S.R.L., cu domiciliul fiscal în loc. București, sector 2, str. Fabrica de Glucoză, nr. 11A, cod de identificare 

fiscală 14949421: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. 1. Cilindru de 

impregnare, număr de inventar 220792, 1.607 lei; 2. Cilindru de impregnare, număr de inventar 200044, 1.912 lei; 3. Cilindru de 

impregnare, număr de inventar 300762, 1.912 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 2. În data 

de 20, luna mai, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Servtrans 

Traverse S.R.L., cu domiciliul fiscal în loc. București, sector 2, str. Fabrica de Glucoză, nr. 11A, cod de identificare fiscală 14949421, 

bunuri imobile descrise astfel: Denumirea bunului imobil, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: Atelier 

întreținere, număr de inventar10024, 43.950 lei; Baie spălătorie din zidărie, număr de inventar 10017, 41.300 lei; Casă pompă 

pentru păcură, număr de inventar10008, 600 lei; Clădire administrativă, număr de inventar 10028, 76.150 lei; Clădire coloană 

(garaj), număr de inventar 10070, 18.550 lei; Clădire impregnare, număr de inventar 10022, 37.550 lei; Clădire uscare cherestea, 

număr de inventar 10025, 19.000 lei; Garaj locomotivă, număr de inventar 10009, 17.550 lei; Laborator industrial, număr de 

inventar10007, 23.550 lei; Magazie depozit materiale, număr de inventar 1, 43.950 lei; Pichet incendiu, număr de inventar 10004, 

10.150 lei; Alee asfaltată (1 km), număr de inventar 10087, 44.550 lei; Cabină paznic, număr de inventar 10020, 2.200 lei; 

Canalizare apă menajeră și industrială, număr de inventar 10092, 38.900 lei; Casă pentru toliu și uscătorie, număr de inventar 

10019, 450 lei; Casă troliu, număr de inventar 1004, 1.050 lei; Closet exterior, număr de inventar 10018, 2.200 lei; Gard împejmuire 

(Garaj), număr de inventar 10237, 5.750 lei; Împrejmuire prefabricate beton, număr de inventar 869, 45.950 lei; Rampă ecologică 

cu denisipator, număr de inventar 10095, 7.350 lei; Stație epurare ape, număr de inventar 10085, 10.300 lei. Total: 491.000 lei. 

Facem precizarea că bunurile imobile susmenționate nu figurează în registrele de publicitate imobiliară a imobilelor situate în 

localitatea Ploiești, str. Intrarea Macazului, nr. 11. De asemenea, facem precizarea că terenul aferent clădirilor mai sus menționate nu 

face obiectul prezentului anunț deoarece nu are stabilită o stare juridică clară referitoare la proprietar. *) cota de taxă pe valoarea 

adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 

următoarele: Creditori, Sarcini: S.P.F.L. Ploiești - Ipotecă grad 1; A.J.F.P. Prahova - Ipotecă grad 2. 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 (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 

judecătoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-

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 telefon numărul 0244.407710, int. 163. Data afișării: 

30.04.2015.
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suma de 56.000E, şi mandatarea d-lui Becker 
Constantin să semneze actele de vânza-
re-cumpărare. Art.5 Se aprobă data de identificare 
a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
art.3 al hotărârii ca fiind 04.03.2015 şi data de 
înregistrare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng celelalte efecte ale hotărârii AGEA, data 
de 13.04.2015. Art.6 Se aprobă mandatarea 
administratorului Bob Alexandru, să efectueze 
toate demersurile legale şi să semneze toate actele 
necesare pentru depunerea hotărârii spre 
menţionare şi publicare şi efectuarea formal-
ităţilor necesare în acest sens. Preşedintele Consili-
ului de administraţie, Constantin Becker.

S.C. Transporturi Auto Filaret S.A., Str. Spataru 
Preda nr.7A, sector 5, Bucureşti înregistrată sub 
nr. J40/696/1991, C.U.I. RO 401452, În conformi-
tate cu prevederile Legii nr.31/190 privind soci-
etăţile comerciale cu modificările şi completările 
ulterioare şi în conformitate cu pevederile Actului 
Constitutiv, S.C. Tranporturi Auto Filaret S.A., 
prin Chiriac Laurian Constantin în calitate de 
Administrator Unic, Convocator: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 
25.05.2015, ora 16,00 la sediul societăţii în sala de 
protocol, pentru toţi acţionarii înscrişi în Regis-
trul Acţionarilor până la data de 15.05.2015, zi 
stabilită ca dată de referinţă. Adunarea Ordinară 
a Acţionarilor are următoarea ordine de zi: I . 
Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului 
de gestiune al administratorului unic pentru exer-
ciţiul financiar al anului 2014. 2. Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea Raportului de gestiune al 
cenzorilor pentru exerciţiul financiar al anului 
2014. 3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
bilanţului contabil, a contului de profit şi piedere 
şi a celorlalte situaţii financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al anului 2014. 4. 
Repartizarea profitului net pe anul 2014. 5. Prez-
entarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe 
anul 2015. 6. Menţinerea remuneraţiei pentru 
cenzorii societăţii la valoarea de 500 de lei/ 
persoană. 7. Prelungirea liniei de credit de la 
Alpha Bank România S.A., inclusiv comisioanele 
aferente, fără a modifica garanţiile constituite la 
semnarea contractelor de credit/ liniei de credit, 
acestea fiind: a) ipoteca asupra imobilului 
constând în teren intravilan, categoria de folos-
inţă curţi construcţii, în suprafaţa totală de 
11.628 mp şi a construcţiilor edificate pe acesta, 
situate în Bucureşti, str. Spătaru Preda nr.7A, 
sector 5, identificat cadastral cu nr.204532, (n.v. 
2247) intabulat în CF nr.204532 ( provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr. 14284) a mun. 
Bucureşti, sector 5. Imobilele au fost dobândite 
astfel: -terenul în baza certificatului de Atestare a 
Dreptului de Proprietate asupra terenului seria 
M09 nr.0229 din data de 12.01.1994 emis de 
Ministerul Transporturilor; -construcţiile în baza 
Legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale conform Hotărârii Guvernului nr. 
1264 din data de 08.12.1990 şi a Protocolului de 
predare- primire nr.1742 din data de 26.03.1991 şi 
a anexelor la acesta. b) ipoteca mobiliară asupra 
Creanţelor din Poliţa de asigurare privind 
imobilul ipotecat menţionat la lit.a) precum şi din 
orice altă poliţă/ contract de asigurare care o 
modifică, reînnoieşte sau o înlocuieşte pe aceasta. 
e) ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare 
prezente şi viitoare în lei şi valută ale conturilor 
curente ale S.C. Transporturi Auto Filaret S.A. 
deschise la Alpha Bank România S.A. d) bilet la 
ordin “în alb” emis de S.C. Transporturi Auto 
Filaret S.A. pe care banca poate să îl completeze 
la data scadenţei sau în orice moment, cu suma 
corespunzătoare. 8. Modificarea Actului consti-

tutiv şi anume art. 9 Transferul Acţiunilor care va 
avea următorul cuprins: Articolul 9 Transferul 
Acţiunilor: 9.1. Dreptul de proprietate asupra 
acţiunilor deţinute se poate transmite numai între 
acţionarii societăţii, prin act încheiat între aceştia 
vizat de administratorul societăţii. 9.2. Potrivit 
articolului 103 indice 1 din Ordonaţa de Urgenţă 
a Guvernului sus amintită, societăţii i se permite 
să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie 
prin intermediul unor persoane acţionând în 
nume propriu dar pe seama societăţii în cauză şi 
se face de către Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, care va stabili condiţiile 
acestei dobândiri, în special nr. maxim de acţiuni 
ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este 
acordată autorizaţia şi nu poate depăşi 18 luni de 
la data publicării hotărârii în M.O. al României, 
partea a IV-a. Actiunile dobândite prin încălcarea 
prevederilor art.103 indice 1 şi art.104 trebuie 
înstrăinate în termen de un an de la dobândire. 
9.3. Transferul acţiunilor societăţii se va efectua 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, dreptul de 
proprietate asupra acţiunilor se transmite prin 
declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată 
de cedent şi de cesionar. Celelalte dispoziţii din 
actul constitutiv rămân neschimbate. 9. Apro-
barea şi împuternicirea Administratorului unic de 
a accesa/ atrage fonduri europene şi/sau naţionale 
(rambursabile, parţial rambursabile, nerambursa-
bile) în funcţie de programele acestor fonduri, 
pentru modernizare şi extinderea societăţii; 
împuternicirea administratorului unic de a 
negocia, semna contracte de colaborare/ consul-
tant în vederea accesării/ atragerii de fonduri 
pentru modernizare şi extinderea societăţii. 10. 
Reactualizarea listei şi registrului cu acţionarii 
societăţii în urma tranzacţiilor efectuate în anul 
2014, listă ce va fi depusă la Registrul Comerţului. 
11. Se împuterniceşte Administratorul Unic: a) să 
ducă la îndeplinire Hotărârea de mai sus; b) de a 
purta negocieri, a decide, a stabili preţul la 
valoarea cea mai avantajoasă pentru societate, a 
semna contractul de vânzare cumpărare pentru 
următoarele bunuri: -terenul şi construcţiile afer-
ente situat în str. Spataru Preda nr.9, sector 5, 
Bucureşti, având nr. cadastral 201934 şi înscris în 
CF 201934 a Biroului de Carte Funciar sector 5; 
-terenul şi construcţiile aferente situat în Şos. 
Sălaj nr.4 C, sector 5, Bucureşti, având nr. cadas-
tral 203645 şi înscris în CF 203545 a Biroului de 
Carte Funciar sector 5. Acţionarii pot participa la 
şedinţa Adunării Generale Ordinare direct, prin 
simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul 
acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate 
sau prin reprezentanţi în baza unei procuri 
speciale. Materialele supuse dezbaterii şi formu-
larele de procuri speciale sunt disponibile la 
biroul acţionariat al societăţii începând cu data de 
01.05.2015 între orele 10.00-16.00, dar pot fi 
obţinute de acţionari la cererea acestora prin fax, 
email sau poştă. Procurile completate în trei 
exemplare vor fi depuse în original la sediul soci-
etăţii până la data de 15.05.2015. În cazul în care 
la data de 25.05.2015 nu se întruneşte cvorumul 
prevăzut de lege necesar adoptării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, 
aceasta va avea loc în data de 26.05.2015, ora 
16.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Administrator Unic, Ing. Chiriac Laurian 
Constantin.

Completare  la Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii de Construcţii în Transporturi 
Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Opanez 
nr.3A, sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumită în contin-
uare “Societatea”), având în vedere Adresa ASF 
nr. DETA11225/14.04.2015, primită în data de 
21.04.2015, întrunit în data de 27.04.2015, a decis 

completarea instrucţiunilor din Convocatorul 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
Societăţii (A.G.E.A.) convocată pentru data de 
11.05.2015 ora 9,00 la Punctul de lucru al Soci-
etăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera 
Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, et.6. 
Dreptul a participa şi vota în cadrul A.G.E.A., 
aparţine tuturor acţionarilor înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul 
Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 
04.05.2015, considerată data de referinţă pentru 
această adunare („Data de Referinţă”).  În cazul 
în care la data menţionată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Legea nr.31/1990 şi de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în 
temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a 
doua A.G.E.A. a Societăţii pentru data de 
12.05.2015, la aceeasi oră, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referinţă. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordinară a 
Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea 
repunerii pe cont a liniei de credit în valoare de 
6.000.000 lei cu includerea accesoriilor restante în 
soldul creditului şi prelungirea acesteia, până la 
30.06.2015. 2. Aprobarea suplimentării liniei de 
credit de 6 milioane +accesoriile aferente cu: 
-linia de credit în valoare de 1,5 milioane lei, 
inclusiv accesoriile restante existente în sold la 
data implementării. -linia de credit în valoare de 
847.473,86 lei , inclusiv accesoriile restante exis-
tente în sold la data implementării, 3. Aprobarea 
instituirii de ipoteci imobiliare de rang subsecvent 
pentru garanţiile existente, respectiv: -ipoteca 
imobiliară asupra imobilui teren şi construcţie in 
suprafaţa de 43.229,64 mp situat în intravilanul 
localităţii Otopeni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
101 (fost 98), Jud. Ilfov, având număr cadastral 
108. -ipoteca imobiliară asupra imobilui teren în 
suprafaţa de 9.147,59 mp şi Staţia de asfalt marca 
Amman Global, nr. Inventar 292897, varianta de 
160t/oră mixturi asfaltice, în suprafaţa de 1.371,7 
mp. -ipoteca imobiliară asupra imobilui situat în 
Targu Jiu, în suprafaţa de 11,755 mp, str. Calea 
Severinului, nr.188, jud. Gorj, nr. Cadastral 
41003. 4. Aprobarea instituirii de ipoteci mobil-
iare asupra: -Staţia de asfalt ERMONT TSM 21 
Major- Staţia de asfalt ERMONT Mangum 200, 
urmare a diminuării structurii de garanţii cu 
mijloace fixe aferente plafonului de emitere 
scrisori de garanţie bancară. 5. Aprobarea 
înlocuirii garanţiilor reprezentate de Biletul la 
Ordin cu contract de fideijusiune. 6. Aprobarea 
transformării liniei de credit rezultate ca urmare 
a suplimentării, în credit pe termen mediu de 60 
luni, cu rambursări de rate egale şi dobanda 
lunară, după instituirea ipotecilor de rang 
subsecvent şi rambursarea celor două linii prove-
nite din executarea scrisorilor de garanţie bancară 
nr. 2487 şi 2515. 7. Aprobarea împuternicirii dnei. 
Dumitru Camelia domiciliată în Bucureşti, bld. 
Iuliu Maniu, nr. 59, bl. 10A, sc. 7, et. 4, ap. 313, 
indentificată cu CI seria RT nr. 401061 emis de 
către SPCEP S6 biroul nr.  2,  la data de 
13.03.2006, şi a dnei. Lasc Aurelia domiciliată în 
Bucureşti, str. 9Mai, nr. 8, bl. 11B, sc. 1, et. 6, 
ap.66, indentificată cu CI seria RT nr. 622658, 
emis de către SPCEP S6 biroul nr. 1, la data de 
16.12.2008,  cu posibilitatea de substituire, ca 
pentru, în numele şi pe seama Societăţii să între-
prindă oricare din următoarele: -Să negocieze, să 
semneze, să perfecteze, să elibereze şi să întoc-
mească, să încheie (în formă autentică, unde este 
cazul) în numele şi  pe seama Societăţii , 
Contractul de Credit şi Contractele de Garanţie, 
precum şi toate actele şi documentele în legătură 
cu acestea, precum şi orice acte ulterioare modifi-
catoare ale acestora, în vederea aducerii la înde-
plinire a rezolutiilor adoptate în prezenta 
hotărâre. -Să întreprindă toate acţiunile în 
legătură cu înregistrarea Contractelor de 
Garanţie sau a amendamentelor aduse acestora, 
la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
şi/sau Cartea Funciară competentă şi/sau Regis-
trul Comerţului competent şi/sau în registrul 
acţionarilor Societăţii şi/sau în legătură cu notifi-
carea şi/sau îndeplinirea oricărei alte formalităţi 
necesare în faţa oricărei alte autorităţi compe-
tente sau terţelor părţi interesate, precum şi 
pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a; şi -în general, 
să îndeplinească toate acţiunile şi demersurile 
necesare sau utile în scopul tranzacţiei avute în 
vedere de documentele menţionate în rezoluţiile 
de mai sus. 8. Aprobarea ca Data de Înregistrare 
a zilei de 28.05.2015, conform art.238 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004, pentru identificarea acţion-
arilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile 
adoptate în prezenta Adunare Generală Extraor-
dinară a acţionarilor. 9. Desemnarea persoanei 
împuternicite de a încheia şi/sau semna în numele 
Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii cu 

posibilitatea de substituire, hotărârile prezentei 
Adunări Generale, şi pentru a efectua toate 
formalităţile legale pentru înregistrarea, publici-
tatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea 
acestora. La Adunarea Generală a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita 
dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Refer-
inţă (04.05.2015), conform prevederilor legale şi 
ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezen-
tanţii legali) sau prin reprezentant (pe bază de 
Procură specială), cu restricţiile legale, sau înainte 
de  Adunarea Generală Extraordinară prin core-
spondenţă (pe bază de Buletin de vot prin core-
spondenţă). Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe la Adunarea Generală a Acţionarilor 
este permis prin simpla probă a identităţii aces-
tora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, 
cu actul de identitate (buletin de identitate/carte 
de identitate pentru cetăţenii români sau, după 
caz, paşaport/ legitimaţie de şedere pentru 
cetăţenii străini) şi, în cazul persoanelor juridice, 
cu actul de identitate al reprezentantului legal 
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru 
cetăţenii români sau, după caz, paşaport/
legiţimaţie de şedere pentru cetăţenii străini). 
Calitatea de reprezentant legal al persoanei 
juridice se constată în baza Listei Acţionarilor de 
la Data de Referinţă primită de la Depozitarul 
Central S.A., sau dacă acţionarul nu a informat în 
timp util Depozitarul Central S.A. în legătură cu 
reprezentantul legal sau această informare nu 
este menţionată în respectiva listă a Acţionarilor 
Societăţii, aceasta se dovedeşte cu un certificat 
constatator eliberat de registrul comerţului sau 
orice alt document emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acţionarul este 
înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprez-
entant legal, prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul. În acest ultim caz, docu-
mentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu 
cel mult 3 luni înainte de data publicării convoca-
torului Adunării Generale Ordinare a  Acţion-
arilor. Reprezentanţii persoanelor fizice vor fi 
identificaţi pe baza actului de identitate (buletin 
de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii 
români sau, după caz, paşaport/ legitimaţie de 
şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Procura 
specială semnată de către acţionarul persoana 
fizică. Reprezentanţii acţionarilor persoane 
juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de 
identitate (buletin de identitate/ carte de identi-
tate pentru cetăţenii români sau, după caz, 
paşaport/ legitimaţie de şedere pentru cetăţenii 
străini), însoţit de Procura specială semnată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice respec-
tive. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice 
vor prezenta şi un document oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal al semnatarului 
procurii speciale, în condiţiile menţionate mai sus 
pentru „calitatea de reprezentant legal al 
persoanei juridice”. Documentele prezentate 
într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu 
excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul 
României) vor fi însoţite de traducerea realizată 
de un traducător autorizat, în limba română sau 
în limba engleză. Începând cu data publicării pot 
fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 08.00-6.00, de la punctul de lucru al soci-
etăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– 
Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, et.6, prin 
fax sau poştă, Formularele de Procuri speciale 
pentru reprezentarea acţionarilor în Adunările 
Generale ale Acţionarilor, care vor fi actualizate 
dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluţii pe 
ordinea de zi; Formularele de Buletin de vot prin 
corespondenţă pentru participarea Acţionarilor la 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
care vor fi actualizare dacă se vor adăuga noi 
puncte sau rezoluţii pe ordinea de zi, proiectele de 
hotărâri, documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele/ aspectele incluse pe 
ordinea de zi. După completarea şi semnarea 

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, prin Compartimentul Insolvență invită 

practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția 

Națională de Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel târziu în data de 

05.05.2015, ora 16.30 oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență în 

dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Comfarm S.R.L. (dosar nr. 

2556/98/2014), cu sediul în Dridu, județul Ialomița; - S.C. Rasem Seeds S.R.L. (dosar 

nr. 481/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Lidicom S.R.L. (dosar 

nr. 735/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Verona Gold IFN S.R.L. 

(dosar nr. 235/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, aflate pe rolul 

Tribunalului Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de 

selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 06.05.2015, ora 10.00, la sediul 

D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Ialomița din Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 14, județul 

Ialomița. Pe plic se va face mențiunea: “A nu se deschide oferta înaintea datei de 

06.05.2015, ora 10.00”. Relații la telefon 0243.237140, interior 171.

MFP - Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș 

anunță anularea licitației publice din 

data de 05-05-2015 prin care se 

propunea valorificarea bunurilor care 

aparțin Meridian Expres SRL - Moșoaia 

deoarece societatea a achitat obligațiile 

fiscale. Relații suplimentare se pot afla 

de la Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, 

cam. 5, tel. 0248.211511.
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Procurilor speciale pentru reprezentarea acţion-
arilor în Adunarea Generală Extrordinară a 
Acţionarilor, care vor fi puse la dispoziţie de 
Societate, un exemplar original al Procurii 
speciale/ copie certificată pentru conformitate cu 
originalul de către reprezentantul acţionarului al 
Procurii Speciale se va depune/expedia în plic 
închis la punctul de lucru al societăţii din Oraşul 
Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, 
Clădirea “North Center”, et.6, sau se va trans-
mite prin e-mail cu semnătura electronică 
extinsă, încorporat, conform Legii 455/2001 
privind semnătura electronică, la adresa office@
sctb.ro, astfel încât acesta să fie înregistrat ca 
primit la registratura Societăţii până la data de 
08.05.2015 ora 16.00, menţionând pe plic/la 
subiect în clar şi cu majuscule „Pentru Adunarea 
Generală Extrordinară a Acţionarilor din data de 
11/12.05.2015”. După completarea şi semnarea 
Buletinelor de vot prin corespondenţă, pe formu-
larele puse la dispoziţie de către Societate, un 
exemplar original al buletinului de vot prin 
corespondenţă se va depune/ expedia în plic 
închis sau se va transmite prin e-mail cu semnă-
tura electronică extinsă, incorporat, conform 
Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa office@sctb.ro, astfel încât acesta să fie 
înregistrat ca primit la registratura Societăţii 
până la  data  de  08 .05.2015 ora  16 .00, 
menţionând pe plic/la subiect în clar şi cu majus-
cule „Pentru Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor din data de 11/12.05.2015”. 
Acţionarii vor atasa Procurii speciale/ Buleti-
nului de vot prin corespondenţă şi copia certifi-
cată a actului de identitate al acţionarului 
persoană fizică (BI/CI/ Paşaport /Legitimaţie de 
şedere). În cazul persoanelor juridice se va ataşa 
un document oficial care atestă calitatea de 
reprezentand legal al semnatarului Procurii 
speciale/ Buletinului de vot prin corespondenţă 
în condiţiile menţionate mai sus pentru „cali-
tatea de reprezentant legal al persoanei juridice”. 
Instituţiile de credit care prestează servicii de 
custodie pentru acţionarii Societăţii pot semna şi 
transmite Procurile speciale/ Buletinele de vot 
prin corespondenţă în numele clienţilor acestora, 
în baza drepturilor conferite acestora prin 
contractele de custodie şi a instrucţiunilor punc-
tuale de vot primite de la clienţi pentru această 
Adunare Generală a Acţionarilor. În acest caz, 
Procurile speciale/ Buletinele de vot prin core-
spondenţă vor fi însoţite de o declaraţie pe 
proprie răspundere data de instituţia de credit 
care a primit împuternicirea de reprezentare prin 
Procura specială, din care să reiasă că: instituţia 
de credit prestează servicii de custodie pentru 
respectivul acţionar; -instrucţiunile din Procura 
specială/ opţiunile de vot prin Buletinul de vot 
prin  corespondenţă sunt identice cu instrucţiu-
nile/ opţiunile de vot din  cadrul mesajului 
SWIFT primit de instituţia de credit pentru a 
vota în numele respectivului acţionar; -procura 
specială/ Buletinul de vot prin corespondenţă 
este semnată de către acţionar. Procurile speciale/ 
Buletinele de vot prin corespondenţă şi declaraţia 
pe proprie răspundere dată de instituţia de credit 
care a primit împuternicirea de reprezentare prin 
Procura specială, trebuie depuse la sediul Soci-
etăţii în original, semnate şi, după caz, ştampi-
late, fără îndeplinirea altor formalităţi în 
legătură cu forma acestor documente, în terme-
nele menţionate mai sus.  Procurile speciale/ 
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu 
sunt înregistrate la registratura societăţii până la 
momentele menţionate mai sus nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului de 
prezenţă şi de vot în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor.  Procurile speciale/ 
Buletinele de vot prin corespndenţă trebuie să 
aibă formatul disponbilizat de Societate şi să 
conţină instrucţiuni speciale de vot pentru fiecare 
punct pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot  
„împotrivă ”, sau „abţinere”). Acţionarii reprez-
entând individual sau împreună mai mult de 5% 
din capitalul social al Societăţii au dreptul, în 
condiţiile legii, să introducă noi puncte pe 
ordinea de zi şi să facă propuneri de hotărâre 
pentru punctele incluse sau astfel introduse pe 
ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. Solicitările vor fi trans-
mise în scris, la sediul social din Bucureşti, str. 
Opanez nr.3A, sector 2, sau la  punctul de lucru 
al societăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. 
Pipera–Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, 
cu menţiunea „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a acţionarilor din data de 
11/12.05.2015”.  Fiecare nou punct propus 
trebuie să fie însoţit de o justificare sau un proiect 
de hotărâre propus spre aprobarea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. Orice acţionar 
interesat are dreptul de a adresa Consiliului de 

Administraţie întrebări referitoare la punctele de 
pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a. Întrebările vor fi 
transmise în scris şi vor fi depuse/ expediate în 
plic închis, menţionând pe plic în clar „Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 11/12.05.2015”, iar răspunsurile 
vor fi disponibile la Punctul de lucru al  Societăţii 
începând cu data publicării. Pentru exerciţiul 
drepturilor mai sus menţionate, acţionarii vor 
transmite Societăţii şi copia certificată a actului 
de identitate al acţionarului persoană fizică (BI/
CI/  Paşaport/ Legitimaţie de şedere). În cazul 
persoanelor juridice, se va prezenta şi un docu-
ment oficial emis de o autoritate competentă 
privind identitatea reprezentantului legal al 
acţionarului persoană juridică, în condiţiile 
menţionate mai sus pentru „calitatea de reprez-
entant al persoanei juridice”.  Dacă este cazul, 
Formularele de Procuri speciale/ Buletinele de 
vot prin corespondenţă actualizate pot fi 
obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 08.00-16.30, de la punctul de lucru al soci-
etăţii din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. 
Pipera– Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, 
et.6, începând cu data de 04.05.2015, ora 8:00.  
La data convocării, capitalul social al Societăţii 
este de 19.627.217,50 lei şi este format din 
7.850.887 acţiuni ordinare, nominative, demate-
rializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare 
actiune dând dreptul la un vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la punctul de lucru al societăţii 
din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– 
Tunari nr.2/II, Clădirea “North Center”, sau la 
nr. de telefon 021/210.60.25, int.128, între orele 
08:0 –16:30. Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie, Icleanu Virgil.

LICITAȚII
SC Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice 
«Electrica Serv»- S.A. S.I.S.E. «Electrica Transil-
vania Sud, organizează în data de 11.05.2015 ora 
12:00, la sediul său, procedura de licitaţie 
deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, 
prin care, doreşte să vanda mijloace fixe– vehicule 
radiate pe componente- grup motopropulsor + 
caroserie) din locatiile Alba, Brasov, Tg Mures, 
Sibiu si Sf Gheorghe. Documentaţia aferentă 
procedurii costa 150 lei fara TVA si se poate 
ridica de la sediul SISE Electrica Transilvania 
Sud din 13 Decembrie nr 17A. Informaţii supli-
mentare privind desfăşurarea procedurii se pot 
obtine la telefon: 0372680399.

Primăria Comunei Prăjeni, sat Prăjeni, comuna 
Prăjeni, judeţul Botoşani, CIF: 3373330, tel /fax: 
0231553010, e-mail: primariaprajeni@yahoo.com, 
persoană contact: Răileanu Melania, conce-
sionează: Teren extravilan – păşune în suprafaţă 
de 120 ha, aflat în proprietatea publică a Consili-
ului Local Prăjeni, judeţul Botoşani, pe o periodă 
de 4 ani, nivelul redevenţei fiind de 170lei/ha/an. 
Documentaţia de atribuire poate fi procurată de 
la sediul Primăriei Comunei Prăjeni, comparti-
mentul juridic – secretar. Costul documentaţiei de 
atribuire este de 20 lei. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 13 mai 2015, ora 14:00. Data 
limită de depunere a ofertelor: 20 mai 2015, ora 
10:00 la sediul Primăriei Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani – 1 exemplar original. Şedinţa 
Publică de deschidere a ofertelor:20 mai 2014, ora 
11:00, în sala de şedinţe a Primăriei Comunei 
Prăjeni.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise în vederea: 
Vânzării bunului imobil – terenul intravilan, 
proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 404 mp, 77 mp, 59 mp. și 
152 mp, proprietate privată,  situat în str. Izvoare 
fn (cartier Speranța). Preţul de pornire la licitaţie 
este de 58.266 lei conform  HCL nr. 8 din 
29.01.2015; Vânzării bunului imobil – teren intra-
vilan, proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 46 mp, proprietate 
privată, situat în str. Pinului fn Preţul de pornire 
la licitaţie este de 7.604  lei conform   HCL nr.92 
din 31.03.2015; Licitaţia va avea loc în data de 22 
mai 2015, ora 14,00, la sala de şedinţe a Primăriei 
municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea 
ofertelor se fac până la data de 21 mai 2015, ora 
16,30. inclusiv, la Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii 
cu Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări și Transport zilnic între orele 8,00 – 
16,30, unde se poate achiziţiona şi documentaţia 
licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon 218991, 
interior 122, zilnic între orele 8,00 – 16,30.

1.Date identificare achizitor: S.C. FISE ELEC-
TRICA SERV S.A- SISE Electrica Transilvania 
Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 
17A, CUI 14493251, tel. +40 372680372, fax 
+40268305594, achiziţionează „Piese de schimb 
pentru ansamblu MOP şi ansamblu IO”, Cod 
CPV 31680000-6: Articole şi accesorii electrice; 
în cantităţile şi condiţiile prevăzute în documen-
taţia de atribuire. 2. Procedura aplicată: „Lici-
taţie deschisă”. Prezenta nu este o procedură de 
achiziţii publice, ci se derulează conform proce-
durii de achiziţii interne a SC FISE ELEC-
TRICA SERV SA. 3. Împărţire pe loturi: NU. 4. 
Nu se acceptă oferte alternative. 5. Locul de 
livrare a produselor: DDP benficiar depozitele 
SISE Transilvania Sud din oraşele Braşov, 
Mureş, Albă şi Sibiu. 6. Natură şi cantitatea 
produselor ce se vor achiziţiona: Piese de schimb 
pentru ansamblu MOP şi ansamblu IO în 
cantităţile prevăzute în documentaţia de 
atribuire. 7. Durata contractului: 12 luni de zile. 
Termenul de livrare: max. 30 zile de la data 
semnării contractului subsecvent. 8.a. Dată 
limita de primire a ofertelor: 18.05.2015, ora 
10.00. Data deschiderii ofertelor: 18.05.2015, ora 
11.00. b. Adresa la care se depun ofertele: sediul 
SISE Electrica Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17A, etaj I, secretariat general. c. 
Limba de redactare a ofertelor: limba română. 9. 
Modalităţile de finanţare: surse proprii 10. Crit-
erii de calificare conform prevederilor din Fişa 
de date. 11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 
de zile de la data deschiderii ofertelor. 12. Crite-
riul de atribuire a contractului: “preţul cel mai 
scăzut”. 13. Garanţie de participare: conform 
Documentaţie de atribuire. 14. Documentaţia de 
atribuire costă 150 lei, fără TVA, procurată de la 
sediul achizitorului. Persoane de contact: 
Mihaela Hosu: mihaela.hosu@ts.electricaserv.ro.

1.Date identificare achizitor: S.C. FISE ELEC-
TRICA SERV S.A- SISE Electrica Transilvania 
Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 
17A, CUI 14493251, tel. +40 372680372, fax 
+40268305594, achiziţionează „Separatoare de 
înaltă tensiune”, Cod CPV 31214110-3– Separa-
toare; în cantităţile şi condiţiile prevăzute în 
documentaţia de atribuire. 2. Procedura aplicată: 
„Licitaţie deschisă”. Prezenta nu este o procedura 
de achiziţii publice, ci se derulează conform 
procedurii de achiziţii interne a SC FIŞE ELEC-
TRICĂ SERV SĂ. 3. Împărţire pe loturi: NU. 4. 
Nu se acceptă oferte alternative. 5. Locul de 
livrare a produselor: DDP benficiar depozit SSE 
M. Ciuc, Str. Leliceni, nr.49A, Miercurea Ciuc 6. 
Natură şi cantitatea produselor ce se vor 
achiziţiona: „Separatoare de înaltă tensiune”, 4 
buc. 7. Durata contractului: 3 luni de zile. 
Termenul de livrare: max. 10 zile de la data 
semnării contractului. 8.a. Data limita de primire 
a ofertelor: 18.05.2015, ora 09.00. Data deschid-
erii ofertelor: 18.05.2015, ora 10.00. b. Adresa la 
care se depun ofertele : sediul SISE Electrica 
Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 
17A, etaj I, secretariat general. c. Limba de redac-
tare a ofertelor: limba română. 9. Modalităţile de 
finanţare: surse proprii 10. Criterii de calificare 

conform prevederilor din Fişa de date. 11. 
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la 
data deschiderii ofertelor. 12. Criteriul de 
atribuire a contractului: “preţul cel mai scăzut”. 
13. Garanţie de participare: conform Documen-
taţie de atribuire. 14. Documentaţia de atribuire 
costă 150 lei, fără TVA, procurată de la sediul 
achizitorului. Persoane de contact: Mihaela Hosu: 
mihaela.hosu@ts.electricaserv.ro.

Primăria Chiojdu, Strada Principală, Nr. 396, 
Comuna Chiojdu, judeţul Buzău, telefon 
0238599618, fax 0238599500, e-mail primaria-
chiojdu@yahoo.com anunţă vânzarea prin lici-
tație publică a următoarelor terenuri extravilane, 
categoria de folosinţă neproductiv: unul în supra-
față de 2.047 mp aflat în punctul „Pleși” şi unul 
în suprafaţă de 2.126 mp, aflat în punctul „Vâna-
Seacă”, aparţinând domeniului privat al comunei 
Chiojdu. Documentația de atribuire și caietul de 
sarcini se pot obține de la secretariatul Primăriei 
Chiojdu, contra-cost, iar  contravaloarea unui 
caiet de sarcini este de 20 lei, sumă care se va 
achita la caseria Primăriei. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este18/05/2015, la secre-
tariatul Primăriei Chiojdu, ora 16.00. Informaţii 
privind ofertele sunt disponibile la secretariatul 
Primăriei Chiojdu, ora 16.00. Data limită de 
depunere a ofertelor este 20/05/2015, la secretari-
atul Primăriei Chiojdu, ora 16.00. Ofertele se pot 
depune la secretariatul Primăriei Chiojdu, 
comuna Chiojdu, nr. 396, județul Buzău, un 
exemplar original, un exemplar copie. Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor este 21/05/2015, ora 11.00, 
la sediul Primăriei Chiojdu, comuna Chiojdu, nr. 
396, județul Buzău.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Bacău. 
Serviciul Fiscal Municipal Oneşti. Biroul colec-
tare și executare silită. Dosar de executare nr. 
9901800. Nr. 103464/ 21.04.2015. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare, se face cunoscut că în ziua de 15, luna mai, 
orele 10.00,  anul 2015, în localitatea Onești, str. 
Poștei, nr. 5, se  vor  vinde prin licitație publică (al 
treilea termen) bunurile mobile  proprietate a 
debitorului SC Grilmet SRL, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Onești, str. B-dul Oituz nr. 11, cod 
de identificare fiscală 990180: - Autoturism 
Daewoo Cielo, serie motor KLATFI9YIS8591719, 
prețul de pornire al licitației este de 2.727 lei 
(exclusiv TVA), cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile  este  24 %  
neimpozabilă  în conformitate cu prevederile art. 
128 alin. (3) lit.  b) din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulte-
rioare. Raportul de evaluare poate fi consultat la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Onești. Credi-
tori, Sarcini: S.F.M. Onești, Sechestru. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 19073/29.04.2015. Anunțul 

privind vânzarea. Anul 2015, luna 04, ziua 30. În conformitate cu prevederile Codului 
 Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, se vor vinde prinlicitație publică cu 

strigare, a unor active aparținând: SC Kris Motors SRL cu domiciliul fiscal în localitatea 

Băicoi, str. Dorobanți, nr. 188, jud. Prahova: Autoutilitară - N2 - nr. identificare – 

WMAL20F995G111522 - an fabricație 1996 – prețul de pornire al licitației este de 

15.510 lei (fără TVA); Autoutilitară - N2 - nr. identificare – WMAL335015G134072 - an 

fabricație 1998 – prețul de pornire al licitației este de 19.940 lei (fără TVA); 

Autoutilitară - N2 - nr. identificare – ZCFA75B0102371846 - an fabricație 2001 – prețul 

de pornire al licitației este de 17.720 lei (fără TVA); Autoutilitară - N3 - nr. identificare – 

XLRAE75PCOE549485 - an fabricație 2001 – prețul de pornire al licitației este de 

83280 lei (fără TVA). Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea 

de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 

din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la 

Trezoreria Boldești – Scăieni RO05TREZ5395067XXX000748, 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 13/05/2015, ora 14:00. Licitația 

va avea loc în data de 14/05/2015 la ora 13.30, la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. 

Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 

asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțul din data de nr. 19073/29.04.2015 

pot fi consultate la sediul organului fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru 

date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe 

site de pe data de 30.04.2015, până pe data de 14.05.2015, inclusiv.



16 JOI / 30 APRILIE  2015ANUNŢURI

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. 54430 din 

28.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna mai, ziua 

14. 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 14, luna mai, orele 14, anul 2015, în localitatea Târgoviște, 

Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (sedința a-II-a) 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Expresiv SRL, cu domiciliul 

fiscal în localitatea Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, cod de identificare fiscală 

4641962. 1. Teren intravilan, situat în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, în suprafață 

de 460 mp, conform nr. cadastral 4652-C5, Carte Funciară nr. 73044, dobândit 

conform contract de vânzare - cumpărare nr. 2286/14.07.2003. Construcțiile edificate 

pe acest teren: C5 - atelier confecții metalice cu 3 încăperi, în sup. construită de 339 

mp, cu pereți din bolțari, învelitoare din plăci de azbociment construită în baza conform 

autorizația de construcție nr. 222/26.07.1996 proces - verbal recepție nr. 

13017/23.05.11. 2. Teren intravilan, categoria drum, situat în Târgoviște, str. 

Laminorului, nr. 11, în suprafață de 73 mp, conform nr. cadastral 4756, Carte Funciară 

nr. 73045, dobândit conform contract de vânzare - cumpărare nr. 2286/14.07.2003. 3. 

Teren intravilan, categoria drum, situat în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, în 

suprafață de 83 mp, conform nr. cadastral 4653/2, Carte Funciară nr. 73048, dobândit 

conform contract de vânzare - cumpărare nr. 4749/15.09.2004. 4. Teren intravilan, 

categoria drum, situat în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 11, în suprafață de 75 mp, 

conform nr. cadastral 4754/2, Carte Funciară nr. 73049, dobândit conform contract de 

vânzare - cumpărare nr. 4749/15.09.2004. Vânzarea este scutită de TVA, conform 

prevederilor art. 141, alin. (2), lit. (f), din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Prețul de pornire al licitației a II-a este de 

149558 lei. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 

Creditori, Sarcini: CEC Bank, Calea Victoriei, nr.13, București  prin Sucursala 

Târgoviște - Agenția Micro III - Ipotecă de rangul I, conform Contractului de garanție 

reală imobiliară aut. nr. 1480/16.06.2011. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 

data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 

dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 

tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând 

să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 

și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, int.343, persoană de contact 

Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data afișării: 30.04.2015.

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 preţul de pornire a licitației; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de oficiul registrului comerțului; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înma-
triculare 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 și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de proce-
dură 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 telefon numărul 0234/320671, interior 209.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-

trația Județeană a Finanțelor Publice Bacău. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Moinești. Str. Zorilor, 
bl. 1B, parter, Moinești, județul Bacău. Nr. 20043/ 
21.04.2013. Anunț privind vânzarea de bunuri 
imobile. Serviciul Fiscal Orășenesc Moinești, în 
temeiul art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, face cunoscut 
că în ziua de 12, luna mai,  anul  2015, ora 12.00, 
în localitatea Moinești, str. Zorilor, bl. B1, parter 
se vor vinde prin licitație publică bunuri imobile, 
proprietatea Dascalu Constantin - Florin, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Comănești, str. 
Moldovei ,  nr.  17 ,  județul  Bacău,  CNP 
11510405043769, după cum urmează: - teren în 
suprafață de 1600 mp având categoria teren 
arabil, situat în extravilanul orașului Comănești, 
în punctul numit Tarna - 36.620 lei (exclusiv 
TVA); - teren în suprafață de 1000 mp având 
categoria de folosință fanat, situat în extra-
vilanul orașului Comănești, punct CPL - 22.890 
lei (exclusiv TVA); - teren în suprafață de 2500 
mp, având categoria de folosință fanat, situat în 
extravilanul orașului Comănești, punct Tarna - 
57.220 lei (exclusiv TVA); - teren în suprafață de 
1650 mp s i tuat  în  intavi lanul  orașului 
Comănești, Str. Moldovei, FN., dobândit 
împreună cu Dascalu Gheorghe și Lupu 
Constantin – 550 mp - 12590 lei (exclusiv TVA). 
Prețul de pornire a licitației este prețul de eval-
uare - 129.320 lei, exclusiv TVA. Bunul mai sus 
menționat nu este grevat de sarcini. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestui bun 
să înștiințeze despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați pentru cumpărarea bunului sunt invi-
tați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, 
în cazul vânzării prin licitație până în ziua prec-

edentă termenului de vânzare: oferta de 
cumpărare, dovada plății taxei de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire 
a licitației, care se va achita la Trezoreria munic-
i p i u l u i  B a c ă u  î n  c o n t u l 
RO65TREZ0615067XXX013202, beneficiarul 
fiind A.J.F.P. Bacău cu codul fiscal 4278523, 
precum și celelalte documente prevăzute de art. 
162, alin (7) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003,  republicată,  cu modificări le și 
completările ulterioare. 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 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2), lit. d) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Raportul de evaluare se află la sediul vânzător-
ului. Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la S.F.O. Moinești sau la telefon numărul 
0234/361217.

Ministerul  Finanţelor  Publ ice .  Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava. Număr de înregistrare ca operator de 
date cu caracter personal – 759. Dosar de execu-
tare nr.  22532092/  2010.  Nr.  42803 din 
20.04.2015. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua 20. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
f iscală ,  republ icată ,  cu modif icăr i le  ş i 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 

ziua de 20, luna mai anul 2015, ora 12.00, în 
localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se 
vor vinde prin licitație următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului SC Leximir 
SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava 
str. Victoriei nr. 12, bl. G3, sc. A, etaj …, ap. 7, 
cod de identificare fiscală 22532092: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale şi privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit*): 1. Circular 13150, 
3138 lei, 24%; 2. Ventilator exhaustare, 1416 lei, 
24%; 3. Tablou electric, 637 lei,  24%; 4. 
Încărcător Frontal tip C, 14457 lei, 24%; 5. 
Mașină universală de tâmplărie, 2380 lei, 24%; 6. 
Sistem exhaustare, 1254 lei, 24%; 7. Transpaletă 
hidraulică, 1450 lei, 24%; 8. Mașină de frezat tip 
FC, 2145 lei, 24%; 9. Mașină găurit cu lanț, 3581 
lei, 24%; 10. Cazan încălzire, 1610 lei, 24%; 11. 
Mașină șlefuit orizontal, 1258 lei, 24%; 12. 
Compresor, 1046 lei, 24%; 13. Motofierăstrău, 
671 lei, 24%; 14. Fierăstrău circular, 141 lei, 
24%; 15. Pompă, 165 lei, 24%; 16. Fierăstrău 
circular, 562 lei, 24%; 17. Ciocan rotopercutor, 
505 lei, 24%; 18. Electropompă circulație, 1315 
lei, 24%; 19. Telefon fax, 166 lei, 24%;  20. 
Calculator, 315 lei, 24%; 21. Monitor, 149 lei, 
24%; 22. Casă de marcat, 200 lei, 24%; 23. 
Imprimantă, 119 lei, 24%; Total: 83860 lei. *) 
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea 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 interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de 

înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20002. Nr. ESPJP. 

99219/29.04.2015. 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 se vor vinde prin licitații următoarele 

bunuri mobile și imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 

nr. 6, după cum urmează: 1. În data de 21, luna mai, anul 2015, ora 12.00, se va vinde 

prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Alfa Development 

Company S.R.L., cu domiciliul fiscal în București, sector 4, str. Candiano Popescu, nr. 

63C, et. 2, ap. 11, cam. 1, cod de identificare fiscală 17507726, bunuri imobile 

descrise astfel: - Teren intravilan în suprafață măsurată de 1.051 mp (din acte 1.077 

mp) și Construcții, constând în: - C1 - locuință, în suprafață construită de 255,06 mp, 

compusă din parter (cinci camere, bucătărie, baie, trei holuri, antpreu, cămară, WC, 

hol+scară) și subsol (pivniță); - C2 - anexă, în suprafață construită de 74,02 mp, 

compusă din două camere și garaj; - C3 - anexă, în suprafață construită de 8,32 mp, 

situate în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 62, deținute în baza Contractului de vânzare - 

cumpărare nr. 1314/31.03.2008 emis de Biroul Notarilor Publici Asociați Meiroșu Mihai 

Gabriel și Meiroșu Carmen. Prețul de pornire al licitației este 1.421.153 lei (exclusiv 

TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 

grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: BRD – Groupe Societe Generale S.A. - 

Contract ipotecă nr. 1315/31.03.2008; Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești - P.V. 

sechestru bunuri imobile nr. 87802/25.09.2013; A.J.F.P. Prahova - P.V. sechestru 

bunuri imobile nr. 136237/07.10.2014. 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 

(în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 

române, 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 romane, 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 judecãtoreascã 

competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștințã, în 

conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicatã, 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 urmeazã sã se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 163. Data afișării: 

30.04.2015.
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vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitaţie, 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 
Ofic iul  Registrului  Comerţului ;  pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatricu-
lare 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 și art. 173 
din Ordonanţa Guvernului nr. 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 proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon  0230521358/ 514. 
Data afişării:  21.04.2015.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru 
concesionare Bunuri. 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna 
Vorona, localitatea Vorona, judeţul Botoşani, CIF 
3672049, telefon / fax 0231588643, e-mail: 
primaria_vorona@yahoo.com. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesionarea prin licitaţie 
publică deschisă a imobilului în suprafaţă de 
54,55 mp, în vederea amenajarii unui cabinet 
medical-medicina de familie,în comuna Vorona,-
judetul Botosani,situat la parterul cladirii Prima-
riei comunei Vorona,judetul Botosani,in PC 45. 
Imobilul se concesionează pe durata existentei 
constructiei cu mentinerea obiectului de activi-
tate, dar nu mai mult de 15 ani. Redeventa în 
cuantum de 1 euro/luna/ mp, respectiv 54,55 euro 
/ luna/ 54,55 mp. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modal-
ităţile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 

atribuire: Persoanele interesate pot intra în 
posesia documentaţiei de atribuire direct la 
sediul Primăriei comunei Vorona,judetul Boto-
sani. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul de 
achizitii publice. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui 
exemplar, este de 500 lei pe suport de hârtie şi 
magnetic. Garanţia de participare la licitaţie este 
de 100,00 lei si va fi plătită CASH cu chitanţă 
fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 18.05.2015, ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon/fax 0231588643, mobil 0741/396745. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor:22.05.2015, orele 1000. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la  Registratura Primăriei comunei 
Vorona,loc. Vorona, jud. Botoşani, cod poştal 
717475. Ofertele (original + copie) vor fi intro-
duse într-un plic exterior. Plicul exterior va purta 
menţiunea, numele, adresa şi nr. de telefon al 
ofertantului. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare (1 
exemplar original + 1 exemplar copie). 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 22.05.2015, ora 1100, 
Primăria comunei Vorona. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Solutionarea litigiilor apărute  pe 
parcursul procedurii de concesionare se face 
potrivit legislatiei în vigoare. Acţiunile în justiţie 
se introduc la secţia de Contencios administrativ 
al Tribunalului Botosani, str. Maxim Gorki nr. 8, 
Botosani. 7. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 30.04.2015.

PIERDERI
Pierdut Certificat de înscriere a persoanei 
juridice fără scop patrimonial, Nr.54 din 
26.10.2005, pe denumirea Asociaţia pentru 
Dialog şi Educaţie Civică. Se declară nul.

S.C. Zimrom Shipping înregistrată la O.R.C.B. 
J40/19925/1992, Cod unic înregistrare 25952901, 
declară pierdut certificatul constatator eliberat în 
baza Legii nr. 354/1990 aferent punctului de 
lucru al societăţii din Constanţa, incinta Port 
Constanţa, clădire Romtrans, judeţ Constanţa.

ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul în 
Bucureşti, str. Şcoala Floreasca, nr. 24, sector 1, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/3129/1997, şi atribut fiscal C.U.I. 9438013, 
declarăm pierdut registrul unic de control seria A 
nr. 893120.

Pierdut Act de concesiune loc de veci 2x2m 
Figura XVII nr. 51-52 Cimitirul Mărcuţa, 
Parohia Mărcuţa, Sectorul 2, Bucureşti şi 
chitanţă nr. 1689/31.07.1980, declar nul.

S.C. Danafrum S.R.L. J23/1025/2007, C.U.I. 
21551630, declară pierdut și nul certificatul 
constatator pentru sediul social din oraș Volun-
tari, str. Ardealului nr.9F, post H, etaj 1, jud. Ilfov.

S.C. Ana Distriprod S.R.L. cu sediul în com. 
Dragomirești Vale, sat Dragomirești Deal, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 183A, jud. Ilfov, cu 
J23/651/2011 și C.U.I. RO 28170579, declar 
pierdut (nul) certificatul de înregistrare original 
al firmei.

Declar- pierdute (nule) autorizație de construire 
cu nr. 244/02.03.2009- Primăria Sector 3, proces- 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
385/04.08.2009- Primăria Sector 3 și pierderea 
proiectului casei cu schițele casei, proiecte de 
amplasament în zonă, toate pe numele Prunaru 
Viorica- construcție din str. Cultul Patriei nr.26.

Declar pierdute (nule) carnet student și legiti-
mație de transport, emise de Facultatea de 
Drept, Universitatea București, pe numele 
Jipescu M. Maria- Cristina.

Subsemnata  Koc  Roxana-  S i lv ia ,  CNP 
2741218463012, asociat unic la S.C. Gulsah Com 
S.R.L., C.U.I.,  17494090, J40/7164/2005, 
menționez că am pierdut ștampila de la sediul 
firmei, pe care o declar nulă, fiind de format 
rotundă simplă, pe care o înlocuiesc cu alta de 
format rotund cu 3 steluțe.

Declar  pierdută ș i  nulă  legi t imația  de 
revoluționar seria LRM-U nr. 00121, emisă de 
S.S.P.R., pe numele de Ursu Nicolae.

P.F.A. Costescu Andrei Agent de Asigurare 

pierdut poliță bunuri PJ 550187532 Allianz- 
Țiriac. O declar nulă.

S.C. Ravacomex S.R.L., C.U.I. RO 6969703, 
J40/8999/1994, sediul str. Soldat Modoran Ene 
nr.7, bl.M92, sc. 1, etaj 6, ap. 36, sector 5, 
București, declar pierdut (nul) certificat de înma-
triculare și mențiuni.

Pierdut legitimaţie de serviciu pe numele 
Leseanu Dorina Mirela, eliberată de S.C. Editura 
Intact S.R.L. O declar nulă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 

privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Hercules Construct SRL (licitația 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 19, luna Mai, 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București, 

nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC Hercules Construct SRL, CUI 7946813, cu sediul în județul Giurgiu, Str. 

București Nr. 144 A, localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, 

Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Mașină de lipit 

PVC Penmak 01, 6375 lei, 24%; Mașină de lipit PVC Penmak 01, 6033 lei, 24%; Mașină 

de debavurat Penmak 04, 7158 lei, 24%; Mașină de debitat PVC, PVC Penmak 11, 

9075 lei, 24%; Mașină de debitat PVC și aluminiu Sartlandirici, 8175 lei, 24%; Mașină 

de îndreptat la grosime Abrik ML 393, 6817 lei, 24%; Mașină de aplicat canturi 

Technomax ME 20, 16259 lei, 24%; Circular de formatizat Minimax SC. 4WS, 14657 

lei, 24%; Exhaustor MF 9013 A, 2182 lei, 24%; Mașină de șlefuit SK 2000 SD, 2249 lei, 

24%; Mașina de gogoși automată PRF 11/900, 9407 lei, 24%. Total: 88387 lei. 

Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată 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, în contul nr. 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului 

Giurgiu; 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. 172-173 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, 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 telefon numărul 0246.212.830, interior 415, la 

doamna Stoica Valeria.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 

privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Tera Nova SRL (licitația 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 18, luna Mai, 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor 

vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,  proprietate a debitorului SC 

Tera Nova SRL, CUI 18892883, cu sediul în județul Giurgiu, Str. Aleea Plantelor Nr. 5, 

localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Buldoexcavator New 

Holland LB95B, seria motor 031059931, an fabricație 2006. Prețul de evaluare sau de 

pornire a licitației (exclusiv TVA): 79650 lei. Total: 79650 lei. Cota TVA: 24%. Regimul 

și cotele de taxă pe valoarea adaugată 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, în contul nr. 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria municipiului 

Giurgiu; 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 0246.212.830, interior 415.

DECESE


