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OFERTE SERVICIU
Societate comercială din Brăila angajează inginer silvic
promoţia 2015 şi inginer silvic cu experienţă. Tel. 0730050111.
Fermă Jud.Ialomiţa angajează paznici baltă tineri, cu
experienţă la baltă şi îngrijitor animale. Se acceptă
familii. Cazare asigurată. 0762.008.512.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor
H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul
în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează
concurs pentru ocuparea postului de analist, vacant pe
perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Studii
Europene. Condiţii de participare: - studii superioare în
domeniul/ specializarea: matematică, informatică, tehnic;
- vechime în muncă de minim 3 ani; - experienţă în activitatea de întreţinere a reţelelor de calculatoare de minim
1 an; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.
Concursul va consta într-o probă scrisă (în data de
13.01.2016, ora 10.00) şi un interviu (în data de
20.01.2016, ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune
până la data de 14.12.2015, 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 telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU,
Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1,
organizează concurs pentru ocuparea postului de
administrator patrimoniu, vacant pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Administrativ. Condiţii
de participare: - studii superioare de scurtă durată,
specializarea: economic/ tehnic; – vechime în muncă de
minim 5 ani; - experienţă în activitatea de administrare
clădiri, birouri/ spaţii didactice de minim 3 ani; cunoaştinţe operare PC (Word, Excel); Concursul va
consta într-o probă scrisă (în data de 20.01.2016, ora
10.00) şi un interviu (în data de 27.01.2016, ora 10.00).
Dosarele de concurs se pot depune până la data de
14.12.2015, 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
telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU,
Mircea Raţiu.
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În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în
data de 22 decembrie 2015, ora 10,00 proba scrisă, iar în
data de 28 decembrie ora 10,00 interviul, a unui post
contractual vacant de director general adjunct din cadrul
Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți. Pregătirea de specialitate: -Studii superioare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în
domeniul științe economice: management, relaţii economice internaționale sau economie și afaceri internaționale. Vechime minimă în domeniul studiilor absolvite:
–7 ani din care în funcţie de conducere 3 ani. Limbi
străine- grad de cunoaştere: Engleză/ Franceză– nivel
avansat. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi
de comunicare; capacitate de integrare în colectiv; lucrul
în echipă; soluţionarea situaţiilor conflictuale; iniţiativă;
seriozitate, conştiinciozitate şi flexibilitate; rezistenţă la
stres. Competenţa managerială: capacitate de analiză şi
aptitudini manageriale, cunoştinţe şi experienţă managerială şi organizatorică. Dosarul de concurs se va depune
la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția
Management Resurse Umane, la secretarul comisiei de
concurs, consilier Maria Nica, tel. 0213072491 în perioada
27.11.2015– 14.12.2015 până la ora 16,30. Concursul va
avea loc la sediul M.A.D.R. în perioada 22 decembrie– 28
decembrie 2015. Selecția dosarelor de înscriere:
15-16.12.2015; Proba scrisă se susține în data de 22
decembrie 2015 la sediul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, ora 10,00; Interviul se organizează în
data de 28 decembrie 2015 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la ora 10,00. Bibliografia,
condiţiile specifice de participare precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi publicate pe pagina de
web www.madr.ro şi afişate la sediul instituţiei din B-dul.
Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucureşti.

citării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate;
Programul concursului: 09.12.2015 – ora 09:00 – proba
scrisă 11.12.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac
în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Satu
Mare.
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează
concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant
corespunzător funcţiei contractuale de: Consilier IAServiciul Comunicare şi Registratură, Direcţia Management Resurse Umane. Pentru ocuparea postului
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute la art. 3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, să aibă studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă şi o vechime în
specialitatea studiilor de minim 9 ani. Proba scrisă a
concursului va avea loc la sediul Direcţiei Generale de
Poliţie Locală Sector 6, situat în Şos Orhideelor nr.2d
Sector 6, în data de 22 decembrie 2015, ora: 10.00 şi
interviul la data de 29 decembrie 2015. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos
Orhideelor nr. 2d Sector 6. Data limită până când se pot
depune dosarele de concurs: 11 decembrie 2015. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2d
Sector 6. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la secretarul comisiei de concurs- Serviciul
Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi la
numărul de telefon: 021.413.17.38.

Primăria comunei Borca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant,
nivelul studiilor superioare - Compartimentul Juridic; Consilier , clasa I, grad profesional Debutant, nivelul
studiilor Superioare Compartimentul Financir-Contabil
Şi Achiziţii Publice: - Inspector, clasa I, grad profesional
Principal- Compartiment Protectia Mediului Şi Agricultură: Examenul va avea loc sediul Primăriei Comunei
Borca, constând în proba scrisă – în data de 5 ianuarie
2016, ora 10,00 şi interviu - în data de 6 ianuarie 2016 ora
10,00. Persoanele care participă la concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) are o stare de
sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestată pe bază de examen medical de
specialitate; e) îndeplineşte condiţiile de studii corespunzătoare funcţiei publice, respectiv studii superioare, după
cum urmează; - pentru funcţia de Consilier Juridic, clasa
I, grad profesional Debutant – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; - pentru funcţia de
Consilier, clasa I, grad profesional Debutant, Compartimentul Financir-Contabil Şi Achiziţii Publice - studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
- pentru funcţia de Inspector, clasa I, grad profesional
Principal- Compartiment Protectia Mediului Şi Agricul-

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Satu Mare, cu sediul în cu sediul în Satu Mare, Str.Ion
Ghica, nr.36, scoate la concurs, în data de 09.12.2015
(proba scrisă) şi 11.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei
următorul post temporar vacant: Inspector clasa I, grad
profesional superior – Compartiment Inregistrare şi
Stabilire Drepturi Someri; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exer-

Primăria Comunei Borca, Judeţul Neamţ, organizează
concurs/examen în vederea ocupării următoarelor posturi
contractuale pe perioadă nedeterminată vacante de:
-două posturi de şofer (autospecială de stins incendii) în
cadrul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei borca; - un post de şofer (Buldoexcavator) în
cadrul Serviciului public de administrare a drumurilor
comunale şi vicinale; -un post de şofer (microbuz şcolar)
în cadrul în cadrul Compartimentului Activităţi administrativ - gospodăreşti şi pază; -un post de referent debutant
în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială. Condiţii
generale şi specifice de participare la concurs/examen; pentru cele două posturi de şofer (autospecială de stins
incendii) în cadrul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Borca; a) -studii medii; b) -carnet de
conducere categoria C; - pentru postul de şofer (Buldoexcavator) în cadrul Serviciului public de administrare a
drumurilor comunale şi vicinale; a) -studii medii; b) carnet de conducere categoria C -pentru postul de şofer
(microbuz şcolar) în cadrul în cadrul. Compartimentului
Activităţi administrativ - gospodăreşti şi pază; a -studii
medii; b) -carnet de conducere categoria D; c) -atestat
transport persoane-pentru postul de referent debutant în
cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială. a) -studii
medii. Concursul/examenul va avea loc, după cum
urmează; a) – proba scrisă pentru ocuparea tuturor celor
5 posturi se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei
Borca în data de 22 decembrie 2015, ora 9,00; b) – proba
practică pentru ocuparea celor 2 posturi de şofer(autospecială de stins incendii) în cadrul Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Borca se va desfăşura la data de 23 decembrie 2015, ora 10,oo la sediul
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Borca; c) – interviul pentru ocuparea tuturor
celor 5 posturi se va desfăşura la sediul Primăriei

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. L/952. Nr. 55643/25-11-2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 15.12.2015, ora 10.00: autoturism, marca, Ford, JH1, număr
de identiﬁcare WF0HXXGAJH5C87025,
an fabricație 2005, PH-09-XYG = 6.790
l e i ( e x c l u s i v T VA ) . A n u n ț u l n r.
55643/25-11-2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numarul 0244.283006, interior: birou
executare persoane juridice. Data
aﬁșării: 26.11.2015.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Pilot Housse DP SRL – Leordeni,
după cum urmează: Denumire: Autoturism VW Polo, nr. identiﬁcare
WVWZZZ9NZ6D067027, serie carte G-149885. Valoare [Ron, fără TVA]: 11.595 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO23TREZ0515067XXX000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 09.12.15, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 10.12.15, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni,
Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Lacto Suici SRL – după cum
urmează: Denumire: Autoutilitară Ford Tranzit, an fabricație 2002. Valoare [Ron,
fără TVA]: 14.633 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată
ﬁ c o n ﬁ r m a t ă c a î n c a s a t ă d e c ă t r e Tr e z o r e r i e ) î n c o n t u l
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 14/12/2015. Licitația va
avea loc în data de 15/12/2015, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.

Comunei Borca în data de 23 decembrie 2015, ora 13,00.
Dosarele de concurs se vor depune la Primăria Comunei
Borca (secretarul comunei Borca – Bălăcianu Elena) în
intervalul 2 -15 decembrie 2015, ora 16,00.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Cristescu Ion Cristea – Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Aro 243, an
fabricație 1989, 1.700 lei; Teren extravilan fâneață, în suprafață de 1781 mp, 3.104
lei; Teren extravilan fâneață, în suprafață de 2235 mp, 3.991 lei; Teren extravilan
fâneață, în suprafață de 1494 mp, 1.330 lei; Teren extravilan fâneață, în suprafață
de 4237 mp alipit cu teren extravilan neproductiv, în suprafață de 658 mp, 4.434 lei;
Teren extravilan fâneață, în suprafață de 5000 mp, 5.321 lei; Teren extravilan
fâneață, în suprafață de 22303 mp, 20.841 lei. Prețurile menționate reprezintă
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua
licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 14/12/2015. Licitația va
avea loc în data de 15/12/2015, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.
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tură - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul protecţiei mediului sau administraţie publică; f) îndeplineşte
condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; pentru funcţia de Inspector, clasa I, grad profesional
Principal- Compartiment Protectia Mediului Şi Agricultură – să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor; g)
nu a fost condamnată pentru pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice; h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică
sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; i) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; Candidaţii depun dosarul de înscriere la
concurs la Primăriacomunei Borca, până pe data de 17
decembrie 2015 şi care vor conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere ( anexa 3); b) copia actului de
identitate; c) copiile diplomelor de studii şi a altor acte
care atestă efectuarea unor specializări; d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă;e) cazierul judiciar; f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
(să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice); g) declaraţia pe propria
răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se
prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Formularul de înscriere se va pune la dispoziţia candidaţilor
prin secretarul comisiei de concurs.

CITAȚII
Akinci Osman este citat în calitate de pârât în dosarul nr.
5175/288/2015 al Judecătoriei Rm. Vâlcea, pentru
termenul din data de 22 decembrie 2015, în proces de
divorț cu reclamanta Akinci Elena-Lavinia.
Baranga Valentin, este citat in calitate de parat in contradictoriu cu Nitoaia Claudia-Coculeana, in dosarul nr.
13636/245/2015, avand ca obiectstabilire custodie exclusiva, pentru termenul de judecata din data de 14.01.2016,
la Judecatoria Iasi, sectia civila, str. Anastasie Panu nr. 25,
la completul C 02M, orele 8,00.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile art. 18 alin.3 din legea
nr.14/2003 preşedintele Partidului Mandri Ca Suntem
Aradeni anunţă că s-a depus la Tribunalul Bucureşti
cererea privind înregistrarea acestei noi formaţiuni poli-
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tice în vederea obţinerii personalităţii juridice şi înregistrarea acestuia în Registrul Partidelor Politice.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar
conform incheierii din data de 12.11.2015 pronunţată de
Tribunalul Prahova în dosarul 5937/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a insolventei SC
CONROMFIN CONSULT SRL Slănic, str. Vasile Alecsandri, nr. 3, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Prahova, CUI
15407291, J29/755/2003. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 28.12.2015.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 19.01.2016. Termenul pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 16.02.2016. Prima adunare a creditorilor
la data de 05.01.2016, ora 13/30 la sediul administratorului judiciar.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar
conform incheierii din data de 20.11.2015 pronunţată de
Tribunalul Prahova în dosarul 7683/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a insolventei SC AMIRA
ROMTRADE SRL Mizil, str. Tase Dumitrescu, nr. 39-41,
jud. Prahova, J29/900/2011, CUI 28556155. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 04.01.2016. Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este 25.01.2016. Termenul pentru
definitivarea tabelului creanţelor este 18.02.2016. Prima
adunare a creditorilor la data de 29.01.2016, ora 13/30 la
sediul administratorului judiciar.”
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar
conform incheierii din data de 20.11.2015 pronunţată de
Tribunalul Prahova în dosarul 7786/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a insolventei SC
EMIFLOR SERV SRL Băicoi, Valea Stelii - Bd. Independenței, nr. 168, jud. Prahova, CUI 6759744,
J29/3650/1994. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este 05.01.2016. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
25.01.2016. Termenul pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 19.02.2016. Prima adunare a creditorilor
la data de 01.02.2016, ora 13/30 la sediul administratorului judiciar.
SC International Lazar Company SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare rezervor
combustibil, copertină, platformă pentru rezervor”,
propus a fi realizat în com.Dănicei, sat Bădeni, nr. 14B,
judeţul Vâlcea. Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr.6 şi la sediul S.C. Interna-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 1849942/2015. Nr. 15650/23.11.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că, în data de 09.12.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Dinu Constantina,
cu sediul în loc. Ciocănești, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr.
1849942/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: teren arabil intravilan 713 mp din acte și 804 mp măsurat și construcție C1 parter în
supr. de 51 mp din chirpică și construcție C2-P+1 din BCA, sc. 96 mp, sd. 192 mp, CF
și Nr. cadastral 20426, ambele situate în comuna Ciocănești, județul Călărași valoare 144.666 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - ING Bank N.V. Amsterdam,
Contract de credit 1217708/15.10.2012. - Ministerul Public Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție Călărași, Dosar 63D/P/2009. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație,
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 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. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de:
24.11.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

tional Lazar Company S.R.L., cu sediul social în Başcov,
Strada Serelor, nr. 19 şi punct de lucru în municipiul
Piteşti, strada Poarta Eroilor, nr.15, judeţul Argeş, în zilele
de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr.6.
Judecătoria Cornetu, Dosar nr. 8673/ 1748/2014, Hotărâre Civilă nr. 1819/ 19.05.2015, Pentru aceste motive, în
numele Legii Hotărăşte: Admite cererea formulată de
reclamantul Marcu Marcu cu domiciliul în Popeşti Leordeni, Str. Prof. Gheorghe Costa Foru, nr.11, Judeţ Ilfov în
contradictoriu cu pârâtul Marcu Costica cu domiciliul în
Popeşti Leordeni, Str. Prof. Gheorghe Costa Foru, nr.11,
Judeţ Ilfov. Dispune punerea sub interdicţie a pârâtului
Marcu Costica. Dispune instituirea tutelei bolnavului şi
numeşte în calitate de tutore pe numita Marcu Doinita
Rozica. Pune în vedere tutorelui dispoziţiile art. 133-134
C.c., art. 140-145 C.c., art. l47-163 C.c., 173-177 C.c.
Deleagă autorităţii tutelare Popeşti Leordeni atribuţiile
instanţei de tutelă cu privire la exercitarea tutelei asupra
bunurilor interzisului, controlul exercitării tutelei, încetarea tutelei şi înlocuirea tutorelui. Dispune ca prezenta
hotărâre, după rămânerea definitivă, să fie publicată
într-un ziar de largă circulaţie. Dispune comunicarea
prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, instanţei
locului unde a fost înregistrat actul de naştere al pârâtului, spre a fi transcrisă în registrul anume destinat.
Prezenta hotărâre se comunică în scris tutorelui şi se
afişează la sediul instanţei de tutelă şi la Primăria
Popeşti-Leordeni. Dispune comunicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, Direcţiei de Sănătate
Publică a judeţului Ilfov, pentru a se institui asupra
pârâtului supraveghere medicală permanentă. Cu drept
de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată
în şedinţă publică, azi 19.05.2015. Preşedinte, Durlea
Lucian; Grefier, Mateescu Camelia.

NOTIFICĂRI
C.I.I. Ilie Laurenţiu Dragoş notifică intrarea în faliment
prin procedura simplificată a debitoarei SC G&B New
Decor SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Izvorul Rece, nr. 1,
bloc M1/1, scara 9, etaj 10, ap. 400, Sector 4,
J40/21150/2006, CUI 19989834, prinhotărârea din
23.11.2015, dosar 28026/3/2015 al Tribunalului Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă. Termene: depunere creanţe
08.01.2016; tabel preliminar 19.01.2016; tabel definitiv
15.02.2016; data Adunării creditorilor 25.01.2016, ora
09.00, str. Traian nr. 102, Mun. Caracal, jud. Olt, pentru:
confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea raport
întocmit conf. art. 97 şi incidenţa art. 169 din lg.85/14.
Relaţii la telefon 0788469204.

ADUNĂRI GEENERALE
Convocare: Consiliul de Administraţie al Societăţii de
Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A., cu sediul în
Bucureşti, Str. Opanez nr. 3A, sector 2, înregistratăla
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/994/1991, C.U.I. RO 949 (denumită

în continuare “Societatea”), În temeiul Legii societăţilor
nr. 31/1990, republicată, (“Legea nr.31/1990”), Legii
nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi
completările ulterioare (“Legea nr.297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor
generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare şi al Actului Constitutiv al Societăţii, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (A.G.O.A.) în data de 28.12.2015 ora 9,30,
în Mun. Bucureşti, str. Căpitan Aviator Gheorghe Demetriade, nr.14 , sector 1, pentru toţi acţionarii înscrişi în
Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut de Societatea
Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de
17.12.2015, considerată Data de Referinţă pentru aceaste
adunare. În cazul în care la data menţionată mai sus din
orice motiv nu se vor întruni cerinţele de cvorumul de
prezenţă stabilite de Legea nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul
art.118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data
de 29.12.2015, la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi şi Data de Referinţă. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Aprobarea
revocării membrilor Consiliului de Administraţie ai
Societăţii. 2. Alegerea unui nou Consiliul de Administraţie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani,
cu începere de la data adoptării hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor. 3. Aprobarea ca Data
de înregistrare a zilei de 15.01.2016, conform art.238 alin.
(1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în
prezenţa Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor. 4.
Aprobarea Datei de 14.01.2016 ca Data „ex date”,
conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul
adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Aprobarea mandatării
D-lui Răzvan Duca- Ghenoiu, cu posibilitatea de substituire pentru: (i) a semna, în forma prevăzută de lege, în
numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor,
documentele, formularele şi cererile adoptate/ întocmite
în scopul său pentru executarea hotărârilor prezenţei
Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor în relaţie cu
orice persoană fizică sau juridică, şi pentru (ii) a efectua
toate formalităţile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârilor adoptate. 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 Referinţă
(17.12.2015), conform prevederilor legale şi ale Actului
Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin
reprezentant (pe bază de Împuternicire specială sau
generală), cu restricţiile legale, sau înainte de Adunarea
Generală Ordinară prin corespondenţă (pe bază de
Buletin de vot prin corespondenţă). Accesul şi/sau votul
prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este
permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 510018/2015. Nr. 14070/23.11.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că, în data de 10.12.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorilor Dinu Iulian Daniel
și Dinu (Valeanu) Petruta, cu sediul în loc. Ciocănești, județul Călărași, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. 14070, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - teren arabil intravilan curți 755 mp, CF și Nr. cadastral 20083, situat în
comuna Ciocănești, județul Călărași - valoare 78.688 lei. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: - Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Călărași, Dosar 63D/P/2009. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 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. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 25.11.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

ANUNȚURI
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cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetăţenii
români sau, după caz, paşaport/ permis 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/ permis de şedere pentru cetăţenii străini).
Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de identitate/
carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz,
paşaport/ permis de şedere pentru cetăţenii străini),
însoţit de Împuternicirea specială sau generală semnată
de către acţionarul persoană fizică. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza
actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/
permis de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de
Împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea
de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane
juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza Listei
Acţionarilor SCT de la Data de Referinţă, primită de la
Depozitarul Central S.A. În cazul în care: a) acţionarii
persoane fizice nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate
actualizat (buletin de identitate/ carte de identitate/paşaport/permis de şedere); b) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice nu este menţionată în lista
Acţionarilor SCT, de la data de referinţă primită de la
Depozitarul Central S.A, atunci vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al
semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o
autoritate competenţă în orginal sau copie conforma cu
originalul, numai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA). 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 romana sau în limba engleză. Orice acţionar interesat, poate face, în scris, propuneri de candidaţi
persoane fizice pentru Consiliul de Administraţie al
Societăţii, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite
la registratura Societăţii, până cel mai târziu în data de
11.12.2015, ora 16:00. Propunerile vor cuprinde următoarele documente: a) Propunerea propriu-zisă, care poate
menţiona unul sau mai mulţi candidaţi pentru poziţia de
membru al Consiliului de Administraţie, sub semnătură
autorizată, unde e cazul; b) Următoarele documente
emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii
definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr.297/2004
care furnizează servicii de custodie: -extrasul de cont din
care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni

deţinute, în original sau copie conforma cu originalul;
-documente care atestă înscrierea informaţiei privind
reprezentantul legal al acţionarului la Depozitarul
Central S.A./ respectivii participanţi, în original sau copie
conforma cu originalul; c) Curriculum vitae al candidatului, actualizat, cu prezentarea detaliată a experienţei
profesionale; d) Declaraţia pe propria răspundere a
candidatului din care să reiasă că accepta mandatul de
membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii şi
îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale şi statutare
pentru a deţine această calitate, semnată, în original; d)
Copia certificată a actului de identitate a candidatului.
Începând cu data de 26.11.2015, pot fi obţinute, la cerere,
în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00, la adresa
din Bucureşti, str.Căpitan Aviator Gheorghe Demetriade,
nr. 14 , sector 1, prin fax sau posta: convocatorul AGOA,
Formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propunerii de
hotărârii pe ordinea de zi; Formularele de Buletin de vot
prin corespondenţă pentru participarea şi exprimarea
votului acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, care vor fi actualizare dacă se vor adăuga
noi puncte sau propunerii de hotărârii pe ordinea de zi;
documentele şi materialele informative referitoare la
problemele/ aspectele incluse pe ordinea de zi; lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor
propuse pentru a fi alese membru în Consiliul de Administraţie, aceasta putând fi consultată şi completată în
termenul menţionat în convocator; proiectele de hotărârii
pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Dacă va fi
cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicată, potrivit
prevederilor legale. Împuternicirile generale, înainte de
prima lor utilizare, se vor depune/expedia, în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu orginalul sub
semnătura reprezentantului, astfel încât acesta să fie
înregistrat ca primit la registratură Societăţii până la data
de 24.12.2015 ora 16.00, menţionând pe plic în clar şi cu
majuscule „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28/29.12.2015”. Împuternicirile
generale în copie certificată vor fi reţinute de Societate,
făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal al
AGOA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o
perioadă care nu va putea depăşi 3 ani. Împuternicirile
generale pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, privind
semnătură electronică, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi conform reglementarilor CNVM,
astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratură
Societăţii până la data de 24.12.2015 ora 16.00, la adresa
de e-mail:office@sctb.ro, menţionând la subiect „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
28/29.12.2015”. Pentru validitatea mandatului, manda-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 12986/2014. Nr. 12986 din 20.11.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că, în data de 08.12.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bus Remus, cu
sediul în loc. Călărași, str. Plevna nr. 103, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de
executare nr. 12986/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - Imobil construcție C2 în regim de P+1, în suprafață de 126 mp,
construcție C3 – Anexă - 54 mp, construcție C4 – Anexă - 15 mp și teren intravilan în
suprafață de 500 mp, toate situate în mun. Călărași, str. Plevna nr. 103, CF 25094 –
C1-UAT Călărași - valoare construcții 289.711 lei și valoare teren 121.086 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: - Executor bancar Horatiu Margoi – Somație
nr. 1/27.09.2010 (Ipotecă Bancpost SA); - Executor bancar Lumperdean Florin –
Somație 207/14.02.2011 (Ipotecă Bancpost SA); - Tribunalul București, Secția a-IIa Penală – Hot. jud. 556/F/02.07.2013 - sechestru asigurator conf. art. 249 - Cod de
Procedură Penală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., 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. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 23.11.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

tarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în
conformitate cu prevederile art.2 alin (1) pct.(14) din
Legea nr.297/2004) fie de avocat, iar acţionarul este client
al acestora. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă
persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică,
aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de
administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.
Împreuna cu Împuternicirea generală, acţionarii vor
transmite Societăţii declaraţia pe proprie răspundere data
de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul
care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în
original şi, după caz, stampilata, din care să reiasă că: i)
împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar,
inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă,
dacă este cazul. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul
acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se
constată pe baza următoarelor documente prezentate
Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul Central
S.A. sau de participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de
custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de
acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; b) documente
care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul
legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanţi. Verificarea şi validarea Împuternicirilor generale
depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici
desemnaţi potrivit legii, aceştia urmând a păstra în siguranţa înscrisurile. Împuternicirile speciale şi Buletinele
de vot prin corespondenţă, trebuie să aibă formatul
disponibilizat de Societate şi să conţină instrucţiunii
specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi
(adică vot „pentru”, vot „impotrva” sau „abţinere” ).
Pentru punctele 3-5 de pe ordinea de zi, se vor folosi
formulare de Împuternicire specială/Buletin de vot prin
corespondenţa dedicate acestor puncte, disponibilizate de
Societate. Pentru punctele 1-2 de pe ordinea de zi, pentru
care votul este secret, se vor folosi formulare de Împuter-
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nicire specială/ buletin de vot prin corespondenţa dedicate acestor puncte, disponbilizate, de asemenea, de
Societate. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acţionarilor
persoane juridice se constată pe baza listei acţionarilor
SCT de la data de referinţă primită de la Depozitarul
Central S.A. La completarea Împuternicirilor speciale/
buletinelor de vot prin corespondenţă acţionarii sunt
rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de
zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz
în care ordinea de zi va fi completată şi disponibilizata
începând cu data de 18.12.2015. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţa
vor fi actualizate şi disponibilizate prin metodele arătate
în convocator. Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot
prin corespondenţă, dedicate punctelor 1-2 de pe ordinea
de zi completată de acţionar cu opţiunile de vot ale acestora („pentru”, „împotriva”, „abţinere”) pentru fiecare
canditat pentru Consiliul de Administraţie al SCT,
semnate, în orginal, se vor introduce într-un plic separat,
închis, menţionând pe plic în clar „CONFIDENTIALINSTRUCŢIUNI DE VOT SECRET PENTRU AGOA
din data de 28/29.12.2015” şi care va fi introdus, la rândul
lui, în plicul conţinând împuternicirea specială/buletinul
de vot prin corespondenţa dedicate celorlalte puncte de
pe ordinea de zi şi documentele aferente; acestea vor fi
transmise pentru a fi înregistrate la registratură Societăţii
până cel târziu în data de 24.12.2015, ora 16,00, menţionând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28/29.12.2015.
Împuternicirile generale şi Buletinele de vot prin corespondenţa pot fi transmise şi prin email cu semnătură
electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, privind
semnătură electronică, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi conform reglementarilor CNVM,
astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratură
Societăţii până la data de 24.12.2015 ora 16.00, la adresa
de email:office@sctb.ro, menţionând la subiect „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
28/29.12.2015”. Împuternicirea specială/Buletinul de vot

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și
Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud.
Ialomița, tel. 0243.237140, fax: 0243.230052. Dosar de executare nr.
605942/2015. Nr. 606207 din 25.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 Luna Noiembrie Ziua 25. 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 09, luna Decembrie, orele 14.00, anul 2015, în localitatea Slobozia, str.
Matei Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Agrofam Com SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea str.
Aleea Rozmarin, bl. Vila Z29, etaj parter, ap. 1, cod de identiﬁcare ﬁscală RO
2081770, în calitate de Garant ipotecar în favoarea SC Agrofam Prod SRL Fetești,
CUI RO 17087410: 1. - imobilul Complex de creștere a porcilor Fetești, situat în
municipiul Fetești, șoseaua Stelnica DN3B, județul Ialomița, compus din terenul cu
destinație curți construcții, în suprafață de 366.083 mp, identiﬁcat cu nr.
cadastral1002/1 și toate construcțiile ediﬁcate pe acesta numerotate de la C1 - C13,
C17 - C18, C27 - 29, C40 - C61, C63 - C305, în stare avansată de deteriorare,
întregul imobil ﬁind înscris în Cartea funciară nr. 24364 (provenită din conversia
cărții nr. 1568). Licitația se aﬂă la primul termen, prețul de pornire al licitației este
prețul de evaluare, respectiv 16.031.000 lei la care se adaugă TVA 24%. 2. imobilul Stație de epurare, situat în municipiul Fetești, județul Ialomița, compus din
terenul cu destinație curți construcții în suprafață de 79787,67 mp, identiﬁcat cu nr.
cadastral 2610 și toate construcțiile ediﬁcate pe acesta numerotate de la C1 - C28,
în stare avansată de deteriorare, întregul imobil ﬁind înscris în Cartea funciară nr.
24372 (provenită din conversia cărții 3500). Licitația se aﬂă la primul termen, prețul
de pornire al licitației este prețul de evaluare, respectiv 2.097.000 lei la care se
adaugă TVA 24%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: ANAF - DGRFP Ploiești, AJFP Ialomița. Sarcini: ANAF DGRFP Ploiești, AJFP – Ialomița. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat
de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0243.237140, 1, 2,
interior 197. Data aﬁșării: 25.11.2015.
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prin corespondenţă, dedicat punctelor 1-2 de pe ordinea
de zi, completată de acţionar cu opţiunile de vot ale
acestora („pentru”, „împotriva”, „abţinere”) pentru
fiecare canditat pentru Consiliul de Administraţie al SCT,
semnate, se vor transmite într-un email separat, cu
semnătură electronică exstinsa, menţionând la subiect
„CONFIDENTIAL-INSTRUCTIUNI DE VOT
SECRET PENTRU AGOA din data de 28/29.12.2015”.
Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţa care nu sunt înregistrate la Registratură Societăţii până la teremenele menţionate mai sus nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţa şi de vot în AGOA. Centralizarea, verificarea şi
tinerea evidetei Buletinelor de vot prin corespondenţă,
precum şi verificarea şi validarea împuternicirilor
speciale depuse la Societatea se va face de către secretarii
tehnici desemnaţi potrivit legii, aceştia urmând a păstra
în siguranţă înscrisurile, precum şi confidenţialitatea
voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la
vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.
Acţionarii reprezentând individual sau împreună cel
puţin 5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul, în
condiţiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi a AGOA, precum şi să prezinte proiecte de
hotărârii pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a AGOA, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis,
astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratură
Societăţii în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, menţionând pe plic în clar „Pentru Adunarea
Generală Ordinară a acţionarilor din data de
28/29.2015”. 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 în
scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a
AGOA, 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 Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 28/29.12.2015”. Răspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucureşti, str. Căpitan Aviator
Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, începând cu data
de 21.12.2015, ora 8,00. Dreptul de adresa întrebări şi
obligaţia Societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de
protejarea confidenţialităţii şi a intereselor Societăţii.
Pentru exerciţiul valid al drepturilor mai sus menţionate,
acţionarii vor transmite Societăţii următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A sau de participanţii definiţii la art.168 alin 1 lit( b ) din Legea
nr.297/2004, care furnizează servicii de custodie: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi
numărul de acţiunii deţinute; b) documente care atestă
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înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la
Depozitarul Central S.A./ respectivii participanţi; La data
convocării, capitalul social al Societăţii este de
19.627.217,50 lei şi este format din 7.850.887 acţiuni
ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la Departamentul Juridic al
Societăţii în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00 –16,00,
la numărul de telefon 031-620.21.15 –interior 2381. Preşedintele Consiliului de Administraţie, DUCA-GHENOIU
RĂZVAN.

LICITAȚII
Primăria Pîngăraţi vinde prin licitaţie publică, cu strigare,
suprafaţă de teren de 573 mp, respectiv 482 mp, în sat
Oantu, jud. Neamţ. Data desfăşurării licitaţiei:
08.12.2015, ora 15,30. Data limită depunere oferte:
07.12.2015, ora 15,30. Relaţii la telefon
0233240317-Compartiment Contabilitate
Lichidator judiciar, organizează licitaţie publică pentru
autoturism Citroen C4 (2005, motorină, negru, 96.587
km) -9246,43 lei cu TVA inclus şi imobil-teren în suprafaţă de 728 mp, situat în Comuna Valea Călugărească,
sat Ursoii, judeţul Prahova la preţulde 38.174,15 lei.
Licitaţia va avea loc la data de 03.12.2015, ora 14, în
Ploieşti, P-ţa Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova.
În cazul în care bunurile nu se vînd, licitaţia va fi reluată
în datele de 08.12.2015, 11.12.2015, 15.12.2015,
şi17.12.2015 orele 12,00. Informaţii suplimentare la tel:
0744920534 şi www.tempoinsolv.ro.
Anunţ participare la negociere directă pentru concesionare bunuri. Consiliul Local Deleni, judeţul Iaşi, telefon/
fax: 0232.732070. Concesionează prin licitaţie deschisă:
Teren din domeniul privat, în suprafaţă de 800 m.p. (lot
57)situat în intravilan satDeleni, pentru o perioadă de 49
ani, cu destinaţie construcţii de locuinţe pt.cetăţenii din
com Deleni. Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni,compartimentul achiziţii publice începînd cu data de 27.11. 2015 Persoană de
contact: Elena Niţă Data limită de primire a solicitărilor
de clarificări: 13.12.2015 ora 16.00. Data limită de depunere a ofertelor este 18.12.2015 ora 9.00 la Primăria
Deleni. Ofertele se vor deschide la data de18.12.2015 ora
9.30 la sediul PrimărieiDeleni. Eventualele contestaţii se
vor depune în termen de 15 zile de la comunicarea actului
atacat la Tribunalul Iaşi, str. Atanasie Panu nr. 25,telefon
0232 / 260600,fax:0232 / 260411; Anunţul a fost transmis
spre publicare pentru data de 27.11.2015
1. Denumirea autorităţii contractante: Comuna Sacadat-Consiliul Local al comunei Sacadat.

Cod de înregistrare fiscală: 4784296. Adresa: Sacadat, nr.
178, judeţul Bihor. Telefon: 0259/458.239, Fax:
0259/458.387. 2. Obiectul concesiunii: imobilul teren
“Fost sediu CAP” din satul Sacadat, pentru deschiderea
unui cabinet stomatologic; 3. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate obţine de la secretariatul Primărie comunei Sacadat; costul documentaţiei este
de 100 lei şi se va achita la casieria Primăriei; autoritatea
contractantă va trimite răspuns la orice solicitare de
clarificări primită cu cel puţin 4 zile înainte de data limită
pentru depunerea ofertelor; 4. Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.12.2015, ora 12:00. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei
Sacadat, din localitatea Sacadat, nr. 178, judeţul Bihor;
Ofertele se vor depune în 2 exemplare; 5. Data, ora şi
locul de deschidere a ofertelor: 10.12.2015 ora 13:00, la
sediul Primăriei; 6. Informaţii privind condiţiile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii:
conform caietului de sarcini; 7. Perioada de valabilitate a
ofertelor: 30 de zile. 8. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute: secţia de contencios administrativ
a Tribunalului Bihor, situat în Oradea, str. Parcul Traian,
nr.10, tel: 0259/410.433, în termenele prevăzute de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004,actualizată;
9. Data transmiterii anunţului de licitaţiei către Regia
Autonomă “Monitorul Oficial”, un cotidian central şi
unul local: 12.11.2015.
Debitorul SC Egea Prod S.R.L. societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Teren situat în Mun. Ploiești, Str. Văleni, Nr.
31B, Județ Prahova, având suprafața de 289 mp. Prețul
de pornire al licitației este de 66.770 ,00 Euro exclusiv
TVA; 2.Mijloace fixe în valoare de 11.133,36 Lei. Prețul
caietului de sarcini pentru imobil ”teren” aflat în proprietatea SC Egea Prod SRL este de 1000 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitaților pentru imobil, reprezintă
55% din valoarea de piață exclusiv TVA, din Raportul de
evaluare; Prețul de pornire al licitaților pentru mijloacele
fixe reprezintă 60% din valoarea de piață, prezentatată în
Raportul de evaluare pentru fiecare bun în parte iar
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
contul nr. RO88BITR003010035250RO01 deschis la
Veneto Banca S.P.C.A. Ag. Ploiești până la orele 14 am
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea
imobiliară, mijloacele fixe, prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 03.12.2015 ora 15:00, iar dacă bunurile
nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data 10.12.2015; 17.12.2015; 07.01.2016;

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea
Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel. 0243.237140, fax: 0243.230052. Dosar de
executare nr. 134/2015. Nr. 606206 din 25.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015
Luna Noiembrie Ziua 25. 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 09, luna decembrie, orele 10.00, anul 2015, în
localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC Agrofam Holding SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Fetești, str. Aleea Rozmarin, bl. Z29, etaj parter, ap. 1, cod
de identiﬁcare ﬁscal RO 6900281: Ferma Movila (fostul Agromec Movila). A1 - teren intravilan în suprafață de 114 543 mp, situat
în com. Movila, înscris în Cartea funciară 20078, nr. cadastral 107, cu 51 clădiri după cum urmează: C1 - clădire sediu, sc. 339,71
mp; C2 - grup sanitar, sc. 11,60 mp; C3 - tâmplărie, sc. 50,44 mp; C4 - cabinet protecția muncii, sc. 413,97 mp; C5 - magazie, sc.
8,23 mp; C6 - atelier reparații, sc. 849,06 mp; C7 - atelier reparații, sc. 745,73 mp; C8 - grup sanitar, sc. 32,38 mp; C9 - puț forat,
sc. 14,20 mp; C10 - bazin apă, sc. 2 mp; C11 - casă pompe, sc. 37,08 mp; C12 - castel apă, sc. 15,20 mp; C13 - casă pompe, sc.
19,56 mp; C14 - magazie, sc. 27,36 mp; C15 - șopron, sc. 10,79 mp; C16 - grup sanitar, sc. 11mp; C17 - rezervor, sc. 11,76 mp;
C18 - casă pompe, sc. 25,01 mp; C19 - rezervor, sc. 33,63 mp; C20 - depozit subteran, sc. 4 mp; C21 - depozit subteran, sc. 4 mp;
C22 - rezervor combustibil, sc. 13,85 mp; C23 - rezervor combustibil, sc. 13,85 mp; C24 - rezervor combustibil, sc. 13,85 mp;
C25 - rezervor combustibil, sc. 16,25 mp; C26 - cabină comandă, sc. 54 mp; C27 - șopron, sc. 44 mp; C28 - grup sanitar, sc. 38,13
mp; C29 - magazie, sc. 27,17 mp; C30 - magazie, sc. 124,21 mp; C31 - magazie, sc. 617,24 mp; C32 - atelier reparații, sc.
221,27 mp; C33 - depozit cărbuni, sc. 46,40 mp; C34 - atelier reparații,225,75 mp; C35 - bazin subteran, sc. 5,74 mp; C36 cantină, sc. 197,93 mp; C37 - casă poartă, sc. 20 mp; C38 - rampă metal, sc. 54,40 mp; C39 - club, sc. 212,25 mp; C40 - cabină
energetică, sc. 144,49 mp; C41 - grajd, sc. 82,23 mp; C42 - magazie, sc. 82,55 mp; C43 - magazie, sc. 47,61 mp; C44 - șopron,
sc. 19,50 mp; C45 - casă poartă, sc. 15,75 mp; C46 - magazie, sc. 173,07 mp; C47 - atelier reparații, sc. 389,59 mp; C48 - atelier
mecanic, sc. 672,46 mp; C49 - reparații motoare, sc. 88,20 mp; C50 - remiză PSI, sc. 16,40 mp; C51 - rampă, sc. 44,02 mp.
Licitația se aﬂă la primul termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare, respectiv 2.531.000 lei la care se adaugă
TVA 24%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: AJFP Ialomița, Colectare Contribuabili
Mijlocii. Sarcini: AJFP Ialomița, Colectare Contribuabili Mijlocii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română,
copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0243.237140, 1, 2, interior 197. Data aﬁșării:
25.11.2015.

14.01.2016; 21.01.2016; 28.01.2016; 04.02.2016 ora 15:00.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna
nr. 44A, Județ Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
Debitorul SC Marinos Construct SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren constituit din trei loturi
situate în Mun. Ploiești, Județ Prahova: -Str. Mareșal
Averescu nr. 10 -494mp; -Str. Plăieșilor nr. 59 -398mp;
-Str. Fuiorului nr. 10 199mp. Prețul de pornire licitație
este de 78.520,00 Euro exclusiv TVA. 2.Teren situat în
intravilanul comunei Blejoi, sat Ploieștiori, Tarlaua 19,
județul Prahova, având suprafața de 1.000 mp. Prețul de
pornire al licitației este de 36.000,00 Euro exclusiv TVA.
3.Teren situat în intravilanul comunei Blejoi, Parcela Cc
104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, județul Prahova având
suprafața de 1.835 mp. Prețul de pornire al licitației este
de 64.225,00 Euro exclusiv TVA. 4.Teren situat în intravilanul Mun. Ploiești, Str. A. T. Laurian, Jud. Prahova, în
suprafață totală din măsurători de 117mp (suprafața din
acte de 130 mp). Prețul de pornire al licitației este de
6.435,00 Euro exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini
pentru imobilele aflate în proprietatea SC MARINOS
CONSTRUCT SRL este de 1.000,00 lei exclusiv TVA.
5.Autoturism Fiat Fiorino -1.244,10 Lei exclusiv TVA.
Pentru imobilul de la poziția nr. 1(unu) prețul de pornire
al licitației reprezintă 40% din valoarea de piață exclusiv
TVA din Raportul de evaluare; Pentru imobilul de la
poziția nr. 2(doi) prețul de pornire al licitației reprezintă
45% din valoarea de piață exclusiv TVA din Raportul de
evaluare; Pentru imobilul de la poziția nr. 3(trei) prețul de
pornire al licitației reprezintă 70% din valoarea de piață
exclusiv TVA din Raportul de evaluare. Pentru imobilul
de la poziția nr. 4(patru) prețul de pornire al licitației
reprezintă 50% din valoarea de piață exclusiv TVA din
Raportul de evaluare. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO91FNNB005102300947RO02 deschis la Credit Europe Bank,
Sucursala Ploiești, până la orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Caietelor
de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare și pentru autoturism, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare și pentru
autoturism prima ședință de licitație a fost stabilită în
data de 03.12.2015, ora 11.00 iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații
vor fi în data de 10.12.2015; 17.12.2015; 07.01.2016;
14.01.2016; 21.01.2016 ora 11.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
Pierdut atestat transport marfă eliberat pe numele
Manoilă Vasile. Se declară nul.
Pierdut Certificat Constatator nr.535053/31.07.2012
apartinand SC Mythes Deese Construct SRL Ploiesti. Se
declara nul.
Andrei Alexandru Constantin declar nul Certificat de
atestare a dreptului de proprietate privată eliberat de
Prefectura Municipiului București la data de 11.07.1997
cu nr.14200/1 pentru Mitroaica Constantin.
Mitroaica Romeo Vifor declar nul certificat de atestare a
dreptului de proprietate privată eliberat de Prefectura
Municipiului București la data de 11.07.1997 nr.14200/1
pentru Mitroaica Constantin.
Antofiloiu Elena Liliana declar nul certificat de atestare a
dreptului de proprietate privată eliberat de Prefectura
Municipiului București la data de 11.07.1997 nr.14200/1
pentru Mitroaica Constantin.
Andrei Ana Cristina declar nul certificat de atestare a
dreptului de proprietate privată eliberat de Prefectura
Municipiului București la data de 11.07.1997 nr.14200/1
pentru Mitroaica Constantin.
SC One Distribution Company SRL, Splaiul Independenţei, nr. 315-317-319, OB LD 18, Bucureşti, Sector 6,
CUI: RO24235942, nr. ORC J40/12838/2008 declară
pierdute următoarele: numărul de ordine emis de
DGFPMB, Administraţia Finanţelor Publice, Sector 1.
Documentele mai sus menţionate sunt aferente casei de
marcat tip Smart Cash POS, model DATECS FP550T,
seria 807018, achiziţionată cu factura nr. 0009431 din
18.X.2011 de la furnizorul SC Magister Software SRL.
Schenker Logistics Romania S.A. Bucureşti, Calea
Rahovei nr.196C, Sector 5, J40/9578/1994, C.U.I. 5905159
declară pierdute 3 certificate constatatoare pentru punctele de lucru: Călăraşi, din mun. Călărași, Str. Prelungirea
Sloboziei nr.43, jud. Călărași, certificat constatator din
02.08.2011; Cristeşti, din sat Cristești, comuna Holboca,
Stația CFR Cristești Jijia, jud. Iași, certificat constatator
din 04.03.2014 și Cluj, din Str. Traian Vuia nr.157, jud.
Cluj, certificat constatator din 14.02.2008. Se declară nule.

