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OFERTE SERVICIU
CURS DE FORMARE PROGRAMATOR ROBOT DE SUDURå
Walter Tosto SPA selec]ioneaz` tineri- de preferin]` cu
vârsta cuprins` între 18 [i 25 de ani -pentru a-i ini]ia în
profesia de programator robot de sudur`, prin inter-
mediul unui curs de formare profesional`. Candidatul
ideal:-calm, concentrat [i tenace în rezolvarea prob-
lemelor, vioi [i flexibil, absolvent de liceu informatic
(note absolvire 9.50/10), având cuno[tin]e de progra-
mare C /C++, JAVA, VB, [i preferabil .NET. Cerin]ele
tehnice sunt:-cuno[tin]e de AutoCAD [i software pentru
modelare 3D (preferabil CATIA), precum [i capacitatea de
a interpreta desenele mecanice. Completeaz` profilul
cunoa[terea limbii engleze cât [i orice experien]` ante-
rioar` în domeniul automatiz`rii. CV-urile se pot trimite
prin fax:+40-314.201.060 sau e-mail: job@waltertosto.it
sau office@fecne.ro. 

Institutul Na]ional de Statistic` organizeaz` concurs
pentru ocuparea a 8 func]ii publice de execu]ie vacante.
Concursul se organizeaz` la sediul I.N.S. din Bucure[ti,
Bd. Libert`]ii 16, sector 5, în data de 25 februarie 2015,
ora 10:00, proba scris`. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 de zile de la data pub-
lic`rii anun]ului, la sediul I.N.S.. Dosarul de înscriere tre-
buie s` con]in` obligatoriu documentele prev`zute la
art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea [i dezvoltarea carierei func]ionar-
ilor publici. Condi]iile de participare la concurs aprobate
[i bibliografia stabilit` se afi[eaz` la sediul [i pe site-ul
I.N.S. (www.insse.ro). Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul I.N.S. [i la telefon (021)317.77.82.

Inspectoratul General pentru Imigr`ri organizeaz`, exa-
men/ concurs pentru încadrarea prin recrutare din surs`
extern`,  a  postului vacant din cadrul Centrului Re-
gional de Cazare [i Proceduri pentru Solicitan]ii de Azil
Timi[oara, de muncitor calificat IV-I (fochist). -în data de
16.02.2015 (proba practic`), ora 10.00 –la sediul Centrului
pentru Cazarea Str`inilor lua]i în Custodie Public`
Otopeni din cadrul Inspectoratului General pentru
Imig`ri, [os. Bucure[ti– Ploie[ti nr.257; -în data de
17.02.2015 (interviu), ora 10.00 -la sediul Inspectoratului
General pentru Imigr`ri din Bucure[ti, str. Lt. Col. Mari-
nescu Constantin, nr.15 A, Sector 5. Nivelul studiilor: -S`
fie absolvent de studii generale, cu certificat de capaci-
tate/ absolvire a înv`]`mântului de 8 ani; -S` fie autor-
izat ISCIR pentru func]ia de muncitor calificat– fochist
(autoriza]ie tip C). Dosarele de înscriere la examen/ con-
curs se vor depune la sediul Inspectoratul General pen-
tru Imigr̀ ri din municipiul Bucure[ti, str. Lt. col. Marinescu
Constantin, nr.15 A, Sector 5, Serviciul Resurse Umane [i
Asisten]` Psihologic`, pân` la data de 06.02.2015, în zilele
lucr`toare, intervalul orar 08.00–16.00. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la telefon: 021-410.75.13, interior
19032-  Serviciul Resurse Umane [i Asisten]` Psihologic`,
în zilele lucr̀ toare între orele 8.00-16.00, persoan` de con-
tact inspector principal de poli]ie Florin Gîrcoveanu.
Anun]ul a fost publicat în Monitorul Oficial din data de
23.01.2015.

Direc]ia Sanitar` Veterinar` [i pentru Siguran]a Ali-
mentelor cu sediul în Satu Mare str. L`cr`mioarei nr. 37
CF.4481136. Organizeaz` concurs, conform HG.286/2011
si conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007, pentru ocu-
parea unui post vacant de execu]ie pe durata determi-
nat`, de medic veterinar  gradul II, \n cadrul serviciului de
control oficial al siguran]ei alimentelor pentru unit`]ile
care produc alimente de origine animal`. - Condi]ii de par-
ticipare la concurs: - Studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent, în dome-
niul medicina veterinar` - 4 ani vechime în specialitatea
func]iei. - Criterii suplimentare pentru încadrare: - oper-
are P.C. - Data, ora [i locul desf`[ur`rii concursului;
16.02.2015 – ora 10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare– proba
scrisa 18.02.2015 – ora 14,00 la sediul DSVSA Satu-Mare –
interviul; - Data limit` de depunere a dosarelor pentru
ocuparea postului vacant - în termen de 10 de zile de la
data public`rii in Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul DSVSA  Satu-Mare; - Informa]ii supli-
mentare; datele de contact ale persoanei care asigur` sec-
retariatul comisiei de concurs– telefon 0261715956 int.127.
Tematica pentru concurs se va pune la dispozi]ie solici-
tan]ilor de c`tre unitate.

Subscrisa Direc]ia Sanitar` Veterinar` [i pentru Sigu-
ran]a Alimentelor Olt, cu sediul în Slatina, str.
T.Vladimirescu, nr. 171-173, organizeaz` concurs de re-
crutare în vederea ocup`rii a dou` func]ii publice de
execu]ie vacan]e din cadrul structurilor apar]inând
Direc]iei Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]a Ali-
mentelor Olt, dup` cum urmeaz`: - 1 consilier superior
în cadrul Serviciului Laborator-Compartimentul Sigu-
ran]a Alimentelor; - 1 consilier debutant în cadrul
Biroului Juridic [i Resurse Umane. Concursul va avea loc
la sediul Direc]iei Sanitare Veterinare [i pentru Sigu-

ran]a Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str. T.
Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt, în data de 25 februarie
2015 ora 10,00 proba scris`. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune în termen de 20 de zile de la data
public`rii în Monitorul Oficial, partea a III–a, la sediul
Direc]iei Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]a Ali-
mentelor Olt, din mun. Slatina, str. T. Vladimirescu, nr.
171-173, jud. Olt. Dosarul de înscriere la concurs trebuie
s` con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute la
art. 49 din HG 611/2008, modificat` [i completat` de
HG 1171/2008. Candida]ii trebuie s` îndepli neasc`
condi]iile prev`zute de art. 54 din Legea 188/1999
privind Statutul Func]ionarilor Publici, republicat` r 2,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Condi]ii de
participare la concurs: - studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`; respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]`, sau echivalent`,
în domeniul medicin` veterinar`, specializarea medi-
cin` veterinar` pentru func]ia public` de consilier su-
perior; -studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`; respectiv studii superioare de lung` durata,
absolvite cu diplom` de licen]`, sau echivalent`, pen-
tru func]ia public` de consilier debutant; - vechimea în
specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iilor pub-
lice: - minim 9 ani pentru func]ia public` de consilier su-
perior; -f`r` vechime în func]ia de consilier debutant.

CITA}II
Numitul Bolohan Daniel din D`rm`ne[ti – Bac`u, este
citat la Judec`toria Moine[ti, jud. Bac`u, termen
19.03.2015 \n proces de divor] cu Bolohan Irina dosar
5486/260/2013  

Numitul Rus Grigore este citat \n calitate de p~r~t \n
dosar nr. 1794/265/20123al Judec`toriei N`s`ud cu ter-
men la data de 10.02.2015 \n proces cu Varga Constantin
Marian [i Varga Mihaela.

Numita Pricopi Florinela, cu domiciliul legal \n mun.
Gala]i, str. Victor Vilcovici nr.1, bl. G13, sc.3, ap.123, jud.
Gala]i este citat` la Tribunalul Gala]i la data de 20.03.2015,
\n dosarul civil nr. 1651/121/2014, sala 3, ora 8:30 \n proces
cu DGASPC Gala]i, \n vederea exprim`rii consim]`m~ntu-
lui la adop]ie.

Se citeaz` numitul R`dulescu Daniel Aurelian intimat \n
dosar nr. 7165/204/2010 la curtea de Apel Ploie[ti \n cauza
sus amintit` pentru termenul din 22 ian 2015 \n proces cu
Ionescu Claudia [i Cioc`u Eugenia Aritia. 

Numita Hamza Elena domiciliat` legal \n mun. Gala]i, str.
Cai[ilor nr. 1, bl. C1, sc.3, et.1, ap.47, jud. Gala]i este citat` \n
calitate de p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n
Dosarul civil nr. 6407/121/2014, av~nd ca obiect de-
schiderea procedurii de adop]ie intern`, cu termen de
judecat` \n data de 19.02.2015, sala 2, ora 12 la Tribunalul
Gala]i \n vederea exprim`rii consim]`m~ntului la adop]ie.

Numi]ii Mustaret Dumitru domiciliat legal \n mun.
Gala]i, str. Dr. C-tin Levaditti nr. 11, Bl. Bujor 4, ap.37, \n
fapt \n str. Viilor (Valea Catusa), jud. Gala]i [i Chiper
Veronica cu domiciliul legal \n sat Lale[ti, com. Puiesti,
jud. Vaslui, \n fapt  \n str. Viilor (Valea Catusa), jud.
Gala]i sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n contradictoriu
cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr. 6166/121/2014,
av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie in-
tern`, cu termen de judecat` \n data de 19.02.2015, sala
2, ora 12 la Tribunalul Gala]i \n vederea exprim`rii con-
sim]`m~ntului la adop]ie.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Suceava. Cita]ie, SC Lux Dix SRL, cu
sediul în mun. Suceava, str. {oimului nr. 4, bl. 20, sc. A,
ap. 4, jud. Suceava este chemat` la Tribunalul Suceava,
în ziua de 06.02.2015, ora 09.00, în calitate de pârât`
în dosarul nr. 8318/86/2014, în proces cu Direc]ia Gen-
eral` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i - Administra]ia

Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava, str. Vasile
Bumbac nr. 7, în ca litate de reclamant pentru “ Legea
nr. 85/ 2014”.

Se citeaz` Dr`ghici Petru-Pavel, Filip Constantin,
Munteanu Irina, H`d`rug` Vasile, Florea Adam, Flo-
resc Irina sau mo[tenitorii lor la Judec`toria Petro[ani,
în data de 19.02.2015, ora 10:30, în dosar nr.
2186/278/2014.

Citez pe G`in` Doina-Florentina s` se prezinte pe data
de 27.01.2015 la sediul Judec`toriei Turnu M`gurele, în
proces cu Recea Marioara, dosar civil nr.
2560/319/2014.

Numita M`r`cine Mariluta, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Buz`u, bld. N.B`lcescu, bl.10, ap.21, jud.
Buz`u, este citat` \n calitate de p~r~t` \n dosarul nr.
3949/200/2011*, al Judec`toriei Buz`u, \n data de
06.02.2015 orele 9.00, \n contradictoriu cu Liliac Vale-
ria, av~nd ca obiect – fond funciar.

Se citeaz` Luca Simona [i Luca Georgeta \n calitate de
pârâte în dosar nr. 612/190/2007 al Judec`toriei
Bistri]a, în proces cu Rus Traian Tony, având ca obiect
validare contracte pentru termenul de judecat` din
data de 11.02.2015

SOMA}II
Soma]ie. Emis` în temeiul încheierii civile din 3 decem-
brie 2014. Având în vedere cererea formulat` de recla-
man]ii Boje Ioana, CNP 2620101241670, domiciliat` în
Sighetu-Marma]iei, str. Drago[ Vod` nr. 13, jud. Mara-
mure[ [i Boje Gheorghe, CNP 1551017241668, domiciliat
în Sighetu Marma]iei, str. Drago[ Vod` nr. 13, jud. Mara-
mure[, cu sediul procesula la cabinet avocat Oni]a Iva[cu
Daniela, Sighetu-Marma]iei, str. Corneliu Coposu nr. 3/A,
jud. Maramure[, având ca obiect constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilu-
lui reprezentând teren în natur` fâna] situat în extravi-
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lanul localit`]ii Sighetu-Marma]iei în suprafa]` total` (nr.
vechi) 14.034 mp, din care suprafa]a de 12.366 mp înscris
în CF 54477 (nr. vechi 3394) top 4073/2 ce urmeaz` a fi
dezmembrat [i suprafa]a de 1.668 mp înscris` în CF nr.
58762 (nr. vechi 1821) nr. top 4081/2 ce urmeaz` a fi
dezmembrat, potrivit propunerii din Nota de constatare
întocmit` de c`tre ing. Daniela Alina Gre]cu ce urmeaz`
a fi dezmembrat, someaz` persoanele interesate care pot
dovedi un drept sau un interes legitim s` formuleze
opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea prezentei
soma]ii. În cazul în care, în termen de [ase luni de la
emiterea publica]iei prezentei soma]ii nu s-a formulat
opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii formu-
late de reclamant. (Dosar nr. 1959/2014).

Prezenta soma]ie este emis` în temeiul ar. 1051 alin.1 [i
alin.2 din Noul Cod proc.civ.astfel cum s` dispus prin
Încheierea de [edin]a din camera de consiliu din data de
17.12.2014, cu privire la cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Ineu în data de 29.08.2014 în dosarul nr.
1957/246/2014, formulat` de peten]ii Dan Radu, cu CNP
1641106020033 [i Dan Maria Costina, cu CNP
2741122020082, ambii domicilia]i în Arad, str. Grivi]ei nr.95,
jud. Arad. cod po[tal 310059. Peten]ii au solicitat s` se con-
state c` au dobândit dreptul de proprietate în cota de 1/1
p`r]i, în dev`lm`[ie, respectiv în comunitate legal` de
bunuri,asupra imobilului teren arabil extravilan înscris în
cartea funciar` nr.2748 T`ut, identificat prin nr. Top 1113-
1119/a.12/73, arabil în suprafa]` de 17265 mp, teren neco-
operativizat, prin uzucapiunea de 20 de ani de la moartea
proprietarului tabular,defunct Bâlc Raveca, decedat` la
data de 11 decembrie 1941 prin jonc]iunea posesiei lor cu
posesia pârâtei [i cu posesia antecesoarei acesteia de-
funct a Birda Maria, decedat` la data de 02.12.2004 mama
sa, de asemenea, peten]ii au solicitat s` se dispun` în-
scrierea dreptului de proprietate, în cartea funciar`,
asupra imobilului men]ionat, în temeiul dispozi]iilor
art.1051 alin 1 din Noul Cod de procedura civil`. Peten]ii
sus]in c` folosesc imobilul de peste 20 de ani de la
moartea proprietarului tabular prin jonc]iunea posesiei
cu cea a antecesorilor, exercitând o posesie util`, respec-
tive continu`, neintrrupta netulburat`, public` [i sub
nume de proprietar. Prezen]a soma]ie se afi[eaz` timp
de 6 luni la imobilul în litigiu, la sediul instan]ei, la biroul
territorial de cadastru [i publicitate imobiliar` [i la sediul
prim`riei în raz` c`reia se afl` imobilul [i se public` în
dou` ziare de larg` r`spândire, dintre care unul de cir-
cula]ie na]ional`, timp în care to]i cei interesa]i au posi-
bilitatea s` depun` de îndat` opozi]ie la Judec`toria Ineu,
întrucât în caz contrar în termen de 6 luni de la ultima

afi[are sau publicare se va proceda la analiza cererii
peten]ilor cu privire la constatarea dreptului lor de pro-
prietate. Pre[edinte: P.I.A; Grefier: S.F.

ADUNåRI GENERALE
Completare la Convocatorul Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor SC Bucur SA: Consiliul de Adminis-
tra]ie al Bucur SA, în conformitate cu prevederile art 117
indice 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile
[i complet`rile ulterioare, având în vedere solicitarea
ac]ionarului Societatea de Investi]ii Financiare Muntenia
SA, nr. 494/46384/21.01.2015, care de]ine un nr. de
56.608.888 de ac]iuni ce reprezint` 67,98% din capitalul
social [i 67,98% din totalul drepturilor de vot, com-
pleteaz` ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor, care va avea loc în  data de 16/17.02.2015,
ora 10.00, la sediul societ`]ii, publicat` ini]ial în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a nr. 205/13.01.2015 [i în
ziarul Jurnalul Na]ional nr. 6591/13.01.2015, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la data de
referin]` 06.02.2015 care au dreptul de a participa [i de a
vota în cadrul adun`rii generale. Ordinea de zi comple-
tat` este urm`toarea: 1. Prezentarea Raportului Consiliu-
lui de Administra]ie în conformitate cu dispozi]iile art.2,
alin.2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil
tranzac]ionarii ac]iunilor Bucur S.A. pe pia]a de capital.
Prezentarea pie]elor reglementate [i a sistemelor alter-
native de tranzac]ionare pe care pot fi tranzac]ionate
ac]iunile societ`]ii. 2. Aprobarea efectu`rii de c`tre soci-
etate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societatea Bucur S.A.
pe o pia]a reglementat`. 3. Aprobarea ini]ierii demer-
surilor legale necesare pentru admiterea la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societatea Bucur  S.A.
în cadrul sistemului alternativ  de tranzac]ionare– ATS,
administrat de Bursa de Valori Bucure[ti; 4. Aprobarea
list`rii [i tranzac]ion`rii ac]iunilor emise de societate pe
o pia]` reglementat` sau în cadrul sistemului alternativ
de tranzac]ionare administrat de Bursa de Valori
Bucure[ti, conform op]iunii exprimat` de ac]ionari la
punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi. 5. Informarea ac]ionar-
ilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din
societate a ac]ionarilor în cazul respingerii la vot a pct. 2
[i 3 sau în cazul neob]inerii avizului ASF de tranzactionare
a actiunilor în cadrul sistemului alternativ de
tranzac]ionare. 6. Aprobarea mandat`rii Pre[edintelui
Consiliului de Administra]ie [i a Directorului general al SC
Bucur SA ca, împreun` sau separat, s` efectueze toate
demersurile necesare în vederea înregistr`rii Hot`rârilor

AGEA [i îndeplinirii tuturor formalit`]ilor necesare în fa]a
autorit`]ilor competetente, incluzând, dar f`r` a se limita
la Oficiul Registrului Comer]ului, Autoritatea de Supraveg-
here Financiar`, Bursa de Valori Bucure[ti, Depozitarul
Central, Persoana ini]iat`/ Consultant Autorizat pentru
ini]ierea [i  definitivarea formalit`]ilor privind listarea [i
tranzactionarea ac]iunilor emise de societate în cadrul
sistemului alternativ de tranzac]ionare administrat de
B.V.B. Mandatarii sus mentiona]i vor putea delega puter-
ile acordate conform celor de mai sus, oric`rei persoane,
dup` cum consider` necesar. 7. Informarea ac]ionarilor
cu privire la încheierea de c`tre societate a Contractelor de
Loca]iune cu SC REWE Romania SRL [i SC Artizan Panifi-
catie SRL (firma din cadrul grupului Farinsan). 5. Apro-
barea mandat`rii Dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru,
CNP 1780320340015, în vederea îndeplinirii tuturor for-
malit`]ilor legale pentru aducerea la îndeplinire a
hot`rârilor adoptate de Adunarea General` Extraordinar`
a Societ`]ii. 9. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de în-
registrare pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora
se r`sfrâng efectele hot`rârii AGEA, în conformitate cu
prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Apro-
barea datei de 04.03.2015 ca data „ex date”, în conformi-
tate cu prevederile art.2, lit.f ) din Regu lamentul nr.
6/2009. La Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor sunt îndrept`]i]i s` participe [i s` voteze ac]ionarii
Societ`]ii înregistra]i la sfâr[itul zilei de 06.02.2015, consid-
erat` data de referin]`, în Registrul Ac]ionarilor ]inut de
„SC Depozitarul Central SA”. Ac]ionarii reprezentând, in-
dividual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adun`rii generale, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie
înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre pro-
pus spre adoptare de adunarea general`; [i b) de a
prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii
generale. Ac]ionarii î[i pot exercita drepturile prev`zute la
lit. a) [i b) în termen de cel mult 15 zile de la data public`rii
convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv 28.01.2015.
Cererile întocmite în vederea exer cit`rii drepturilor mai
sus men]ionate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe
fiecare pagin`, men]iunea scris` clar cu majuscule: Pen-
tru Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor din
data de 16/17.02.2015 [i vor fi transmise: 1. prin po[t` sau
curierat, la adresa S.C. Bucur SA din Bucure[ti, Str. Vi[inilor
nr. 25, sector 2, -în original; 2. prin e-mail, ca mijloc elec-

tronic, la adresa office@bucurcom.ro, în format .pdf
c`ruia i s-au încorporat, ata[at sau  asociat logic
semn`turile electronice ale ac]ionarilor solicitan]i, cu re-
spectarea condi]iilor prev`zute de Legea nr.455/2001. Pen-
tru ca propunerile de completare a ordinii de zi s` fie
considerate valabile este obligatoriu ca acestea s` fie
înso]ite de dovada calit`]ii de ac]ionar– în original (ex-
tras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48
de ore anterior depunerii cererii)  precum [i de urma-
toarea documenta]ie: a) pentru ac]ionarii persoane fiz-
ice este necesar` copia actului de identitate, certificat`
conform cu originalul (prin men]ionarea „conform cu
originalul” urmat` de semn`tura olograf`). În cazul
ac]ionarilor persoane fizice f`r` capacitate legal` de ex-
erci]iu, actul de identitate al persoanei fizice care are cal-
itatea de reprezentant legal [i copie legalizat` a actului
care dovede[te calitatea de reprezentant legal; b) pentru
ac]ionarii persoane juridice române: -copie act de identi-
tate al reprezentantului legal, certificat` conform cu orig-
inalul (prin men]ionarea „conform cu originalul”, urmat`
de semn`tura olograf`); -documentele care atest` cali-
tatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respec-
tiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului
Comer]ului, în original, emis cu cel mult 30 de zile ante-
rior datei publicarii Convocatorului Adun`rii; c) pentru
ac]ionarii persoane juridice str`ine: -copie act de identi-
tate al reprezentantului legal, certificata conform cu orig-
inalul (prin men]ionarea „conform cu originalul”, urmat`
de semn`tura olograf`); -documentele care atest` cali-
tatea de reprezentant legal al persoanei juridice str`ine,
anume document cu rol similar certificatului constatator
emis de registrul comertului eliberat de c`tre autoritatea
competent` din statul în care ac]ionarul persoan` juridic`
strâin` este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie
emise/ eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei pub-
lic`rii Convocatorului Adun`rii, urmând a fi prezentate în
original sau copie legalizat`; d) pentru ac]ionari de tipul
organismelor f`r` personalitate juridic`: -copie act de
identitate al reprezentantului legal, certificat` conform
cu originalul (prin men]ionarea „conform cu originalul”,
urmat` de semn`tura olograf`); -documentele care
atest` calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea
competent` sau orice alt document care atest` aceast`
calitate, în conformitate cu prevederile legale. În situa]ia
în care cererea este semnat` de reprezentantul legal/ un
împuternicit al ac]ionarului, se vor depune [i urm`toarele
documente: -actul prin care a fost mandatat /împuter-
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nicit în acest sens, în original sau copie legalizat`; -copia
actului de identitate al reprezentantului legal/ împuter-
nicitului, certificat` conform cu originalul (prin
men]ionarea „conform cu originalul”, urmat` de
semn`tura olograf`). Toate documentele prezentate într-
o limb` str`in`, cu excep]ia documentelor de identitate
vor fi înso]ite de traducerea legalizat` a acestora [i tre-
buie s` îndeplineasc` cerin]ele prev`zute de legea
român` pentru a fi recunoscute. Ac]ionarii î[i pot exercita
drepturile prev`zute la art.13 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009 pân` cel mai târziu la data [edin]elor inclusiv.
Societatea va formula un r`spuns general pentru
întreb`rile cu acela[i con]inut care va fi disponibil pe pag-
ina de internet, în sec]iunea dedicat` Adun`rii, în format
întrebare- r`spuns. Materialele informative, formularele
de procur̀  special`, buletinele de vot prin coresponden]`,
proiectele de hot`râri ale adun`rii, precum [i Procedura
privind exercitarea  dreptului de vot vor fi puse la
dispozi]ia ac]ionarilor cu cel pu]in 30 de zile înaintea datei
adun`rii, începând cu data de 16.01.2015. Documentele
mai sus mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor
la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Str. Visinilor nr.25, Sector
2, în fiecare zi, de luni pân` vineri, intre orele
09:00–16:00, respectiv pot fi consultate/ desc`rcate  [i
de pe pagina de internet a societ`]ii: www.bucurcom.ro,
sec]iunea Ac]ionariat- Documente. Ac]ionarii pot solicita,
în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume
de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu
respectarea modalit`]ilor de transmitere [i a procedurii
de identificare a ac]ionarilor men]ionate mai sus pentru
cazul exercit`rii drepturilor prev`zute la art.7 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009. Ac]ionarii înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de referin]` pot participa [i vota  in
cadrul Adun`rii generale extraordinare personal sau prin
împuternicit, respectiv î[i pot exercita votul prin core-
sponden]`. Accesul ac]ionarilor indreptatiti s` participe la
Adunare este permis prin simpla prob` a identit`]ii aces-
tora, f`cut` cu actul de identitate, prezentat in original.
Ac]ionarii persoane juridice, entitatile f`r` persoanalitate
juridic` precum [i persoanele fizice fara capacitate de ex-
erci]iu participa la adunare prin reprezentantul legal, in
baza documentelor atestând calitatea de reprezentatnt
legal, conform regulilor de identificare prezentate mai
sus. Reprezentarea ac]ionarilor în Adunare se face [i prin
alte persoane decât ac]ionarii, pe baza de procur` spe-
cial`. În cazul în care împuternicitul este o alt` persoan`
decât un ac]ionar, procura special` trebuie emis` în forma
autentic`. Procura special` va fi depus` personal la sediul
societ`]ii, în scopul verific`rii identit`]ii, sau certificarea
identit`]ii semnatarului ac]ionar va fi facut` de un notar
sau de un avocat dac` procura special` este expediat`
prin po[t` sau curier. În cazul ac]ionarilor f`r` capacitate
de exerci]iu, procura special` este semnat` de catre
reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezen-
tantului persoan` fizic` se va face în baza actului de iden-
titate, prezentat în original, iar a reprezenatntului legal al
persoanei juridice în baza documentului atestând aceast` 
calitate, conform regulilor de identificare. Desemnarea
reprezentan]ilor ac]ionarilor se poate face, în conformi-
tate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr.6/2009 [i
prin procur` special` în format .pdf c`reia i s-a încorpo-
rat, ata[at sau i s-a asociat logic o semnatur` electronic`
cu respectarea condi]iilor prev`zute de Legea nr.455/2001
transmisa prin e-mail la adresa office@bucurcom.ro. În
cazul în care semn`tura electronic` apar]ine reprezen-
tantului legal al unui ac]ionar, aceasta calitate trebuie sa
fie precizat` în certificatul semn`turii electronice. Formu-

larele de procuri speciale vor fi completate în 3 (trei) ex-
emplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul so-
ciet`]ii sau transmis electronic înso]ite de semn`tura
electronica extins` la adresa de mail www.office@bucur-
com.ro, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al
treilea exemplar va ramane la ac]ionarul reprezentat. Vor
fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SC
Bucur SA, precum [i notific`rile electronice de desemnare
a reprezentan]ilor, primite pân` cel târziu 13.02.2015, orele
10.00. Ac]ionarii pot vota în cadrul Adun`rii [i prin core-
sponden]`. Vor fi luate în considerare doar buletinele de
vot prin coresponden]` primite pân` la data de 13.02.2015,
orele 10.00 [i transmise cu respectarea urm`toarelor
condi]ii: 1. buletine de vot certificate, transmise în plic ce
va avea men]iunea „vot prin coresponden]` AGEA
16/17.02.2015”, prin po[t` sau curier pe adresa SC Bucur
SA –Bucure[ti, str. Vi[inilor nr. 25, sector 2. Certificarea
buletinului de vot se va face prin autentificare de c`tre
un notar public, fie prin atestarea identit`]ii ac]ionarului
semnatar de c`tre un avocat; 2. buletine de vot în format
.pdf c`ruia i s-a încorporat, ata[at sau asociat logic o
semn`tur` electronic` extinsa cu respectarea condi]iilor
prev`zute de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la
adresa www.office@bucurcom.ro.  HYPERLINK "mailto:of-
fice@bucurcom.ro"În cazul în care semn`tura electronic`
apar]ine reprezentantului legal al unui ac]ionar, aceast`
calitate trebuie precizat` în certificatul semn`turii elec-
tronice; 3. buletine de vot depuse personal la sediul so-
ciet`]ii cu semn`tura ac]ionarului persoan` fizic` sau,
dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului per-
soana juridica (identificat conform Regulilor de identifi-
care), certificat` prin semn`tura persoanei desemnate
special în acest sens de Consiliul de Administra]ie al SC
Bucur SA.

LICITA}II
Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie
public` bunurile ce apar]in SC Drakom Silva SRL Bra[ov:
20 bovine rasa Limousine, pre]uri cuprinse între 995
euro/cap [i 1.738 euro/cap [i ferm` zootehnic`, situat` în
Codlea, Bra[ov-teren în supraf. total` de 52.438 mp [i con-
struc]ii ce constau în 6 hale cu 12 silozuri de concentrate,
2 fânare, birou, sta]ie pompe, post trafo, valoare 1.420.500
euro, din care teren 383.000 euro.  

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie
public` bunurile ce apar]in PFA Dârdal` Vasile Bra[ov:
Bunuri imobile: teren situat în Codlea, Bra[ov-teren în
supraf. total` de 44.404 mp [i construc]ii ce constau în 6
hale(cre[tere pui) cu 12 silozuri de concentrate, 2 fânare,
2 magazii, birou [i atelier, post trafo.Total bunuri imobile
pre] 2.406.200 lei; Bunuri mobile: grebl` 5 discuri, trac-
tor UTB, remorc`, cositoare rotativ`, pres` de balotat,
vaci.Total bunuri mobile pre]: 285.400 lei.

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie
public` bunurile ce apar]in SC Disbev SRL: 1. cl`dire pen-
siune cu sc 164.81 mp, sd 869 mp [i bunuri necesare
func]ion`rii ca pensiune situat` pe teren de 500 mp-
Predal, str. Libert`]ii, nr. 70 [i teren intravilan al`turat 500
mp, 2. teren intravilan 645 mp în Ploie[ti, str. Fagului, nr.
11, pre] 56.000 lei, 4. teren 5513 mp intavilan, B`icoi, str.
Paltinului + 2 cl`diri industriale cu sc 735 [i respectiv sc
1142 mp mp, 5. - locuin]` alc`tuit` din pivni]` [i parter de
cas` cu regim de în`l]ime P=1E cu sc 151 mp, sd 167 mp pe
teren de 240 mp indivizi din 340 mp, în Ploie[ti, str. Sta-



anun}uri

dionului, nr. 18, 6. - teren intravilan 737 mp Tei[ani. 

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie
public` bunurile ce apar]in SC Snagov Limited SRL: -com-
plex reziden]ial situat în Snagov, lâng` rezerva]ia natu-
ral` de stejari, alc`tuit din teren în supraf. de 11.388 mp
pe care sunt situate 20 de vile P+E concepute în 4 modele
astfel: cu scd 157,4 mp, scd 163,42 mp, scd 183,1 mp, scd 233
1 mp valoare total` 1.957.480 Euro; - lot teren neconstruit
de 6838 mp-191.500 Euro mp, - lot teren neconstruit de
4640 mp-129.900 Euro. 

Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licita]ie
public` bunurile ce apar]in SC Brazi Oil&Anghelescu Prod
Com SRL: sta]ie-alimentare combustibil Moreni/DB, sta]ie
alimentare (construc]ii +teren) com. I.L. Caragiale/DB.
Licita]ia va avea loc \n fiecare zi de miercuri ora 14.00 la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, str Cercelu[, nr 33. Rel.
tel. 0722.634.777.

Prim`ria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dun`rii
nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaz` licita]ie public`
pentru vânzarea unei unitati locative din fondul locativ
de stat al municipiului Alexandria, cu suprafa]a util` de
56,96 mp, situat` \n blocul F, strada Ion Creang`. Licita]ia
va avea loc în data de 12.02.2015 orele 11:00 la sediul
Prim`riei Municipiului Alexandria, str. Dun`rii, nr. 139, [i se
va repeta în ziua de 19.02.2015, orele 11:00, în cazul nead-
judec`rii. Documenta]ia de licita]ie poate fi studiat` [i
achizi]ionat`, contra cost, la sediul Prim`riei municipiu-
lui Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel.
0247317732, int.132, fax. 0247317728.” Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la Direc]ia Patrimoniu din cadrul
Prim`riei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317.732,
int.132.

Prim`ria Municipiului Piatra Neam]. Anun]` organizarea
licita]iei publice deschise în vederea: Concesion`rii în con-
formitate cu HCL nr.360/27.11.2014 a suprafe]ei de 28 mp.
teren, proprietatea Municipiului Piatra Neam], situat  în
str. Ecoului, fn ocupat de construc]ie, proprietate privat`,
având destina]ia comer]. Concesionarea se va face pe o
perioad` de 5 ani. Pre]ul minim de pornire la licita]ie este
de 32,69 lei/mp/an conform HCL nr. 384/16.12.2014.

Licita]ia va avea loc în data de 20 februarie 2015, ora 14,00
la sala de [edin]e a Prim`riei municipiului Piatra Neam],
cu sediul în str. {tefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile [i
depunerea ofertelor  se fac pân` la data de 19 februarie
2015, ora 16,30. inclusiv, la Prim`ria municipiului Piatra
Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Pub-
licul, Ghi[eul Serviciului Patrimoniu,Autoriz`ri [i Trans-
port, zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se poate
achizi]iona [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare
la telefon 218991, interior 122, zilnic între orele 8,00 –
16,30.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean`
Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. Str. Zorilor, bl.1B, parter, Moine[ti, jude]ul Bac`u.
Anun] privind vânzarea de bunuri imobile. Dosar de exe-
cutare nr. 4208. Nr. 3740 din 21.01.2015. Anun] privind vîn-
zarea bunurilor mobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. În temeiul art. 162, alin. 1 din Ordonan]a Guver-
nului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 04.02.2015, ora 13.00, vinde
prin licita]ie public` la sediul din localitatea Moine[ti, str.
Zorilor, bl. B1, parter, urm`torul bun mobil, apar]inând d-
lui Boi[teanu Mihai C`lin, garant ipotecar constituit în
favoarea creditorului SC B.M.C. Prest SRL, cu domiciliul fis-
cal în sat Straja, comuna As`u, jud. Bac`u, CUI 20721184:
- Autoutilitar` Mercedes - Benz, num`r omologare
B2ME121113BB7R2/ 1998, num`r identificare
WDB9700151K359712, de culoare galben - alb, cu num`r
de înmatriculare BC – 35 - MAL, la pre]ul de 17.615 lei (f`r`
TVA). Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-
inte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii
prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vân-
zare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie,
dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentînd 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei

care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului;
pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de credi-
torii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc`
competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172
[i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2)
lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de
executare silit`, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon  0234-364774.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean`
Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Moine[ti. Str. Zorilor, bl. 1B, parter, Moine[ti, jude]ul Bac`u.
Nr. 3743/ 21.01.2015. Anun] privind vânzarea de bunuri
imobile. Serviciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti, În temeiul
art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` în ziua de 05.02.2015, ora 12.00, în localitatea Moine[ti,
str. Zorilor bl. B1, parter, se vor vinde prin licita]ie public`
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Total Enterprises SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
As`u, sat Lunca As`u, jud. Bac`u, cod de identificare fiscal
21195169, astfel: - Buldozer Hanomag Tip D 600 D, pre] de
pornire 44.780 lei f`r` TVA; - Wola - Hanomag, pre] de
pornire 97.500 lei f`r` TVA. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilit`
pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau,
în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua precedent` ter-
menului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentînd 10% din pre]ul de pornire a licita]iei; împut-
ernicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale
restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la in-
stan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate
cu prevederile art. 172 si art. 173 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal`, repub-
licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Raportul de evaluare se
afl` la sediul vânz`torului. Pentru informa]ii supli-
mentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul
de telefon  0234-364774.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice - Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Dosar de executare nr. 3223171/
2014. Nr. 22/ 19.01.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru
bunuri mobile, Anul 2015, luna ianuarie, ziua 19. În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut
c` în ziua de 04, luna februarie, orele 12:00, anul 2015, în
localitatea Piatra Neam], str. B-dul. Traian nr. 19 bis, se vor
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vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri mobile proprietate
a debitorului SC Transcontinental Tours SRL cu domiciliul
fiscal în localitatea Piatra Neam], str. Elena Cuza, nr. 3, jud.
Neam], cod de identificare fiscal` 3223171: Licita]ia I-a, pen-
tru urm`toarele bunuri mobile: Denumirea bunului
mobil, Drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, Pre] de pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei),
Cota TVA: 1. Autobuz Bova 13 FHD 380, an fabrica]ie 2005,
nr. km. 665500, stare bun`, A.J.F.P. Neam]- Colectare Con-
tribuabili Mijlocii, 283.740 lei, 24%; 2. Autobuz Mercedes
Benz Tourismo RHD, an fabrica]ie 2008, nr. km. 547637,
stare foarte bun`, A.J.F.P. Neam]- Colectare Contribuabili
Mijlocii, 483.113 lei, 24%. Regimul [i cotele de tax` pe val-
oarea ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor mo-
bile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunului sunt invita]i s` prezinte, pân` la ter-
menul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân`
în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei ce se pl`te[te în numerar sau prin virament ban-
car la A.J.F.P. Neam], CIF 2612782, în contul RO53 TREZ 4915
067X XX0 14015 deschis la Trezoreria Neam], împuterni-
cirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
pentru persoanele fizice str`ine, copie dup` pa[aport;

dovada emis` de organele fiscale c` nu au obliga]ii fis-
cale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`,
în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat` cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Or-
donan]a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de proce-
dur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nos-
tru Piatra Neam], B-dul. Traian, nr. 19 bis, etaj 5 cam. 5.08
sau la telefon num`rul 0233/211433, 0233/207602, int.
6003. Data afi[`rii: 19.01.2015.

Anun] negociere direct`. Privind concesionarea suprafe]ei
de 10.000 mp teren, provenit` din dezmembrarea terenu-
lui, cu nr. Cadastral 182460, înscris în CF 182460 – Oradea,
situat în mun. Oradea, str. Ceyrat (f`r` num`r), în vederea
realiz`rii obiectivului – A[ez`mânt pentru persoane vârst-
nice [i pentru cazuri ce necesit` îngrijiri speciale paliative
[i Alzheimer). 1. informa]ii generale privind concedentul:
Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea, cu sediul în Oradea, Pia]` Unirii nr.1,
jude]ul Bihor, cod fiscal 21982927, telefon: 0259/437.000,
fax: 0259/409.406; persoan` de contact: Manuela
Maghiar, e-mail: iulia_maghiar@yahoo.com. 2. informa]ii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
[i identificarea bunului ce urmeaz` s` fie concesionat:
concesionarea suprafe]ei de 10.000 mp teren, provenit`
din dezmembrarea terenului, cu nr. Cadastral 182460, în-

scris în CF 182460 – Oradea, imilar în mun. Oradea, str.
Ceyrat (f`r` num`r), în vederea realiz`rii obiectivului –
A[ez`mânt pentru persoane vârstnice [i pentru cazuri ce
necesit` îngrijiri speciale paliative [i Alzheimer). 3. in-
forma]ii privind documenta]ia de atribuire: 3.1. modali-
tatea sau modalit`]ile prin care persoanele interesate pot
intr` în posesia unui exemplar al documenta]iei de
atribuire: se poate descarc` accesând site-ul
www.oradea.ro, sec]iunea Licita]ii. 3.2. denumirea [i
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate ob]ine un exemplar din doc-
umenta]ia de atribuire: Biroul Achizi]ii Publice, cam 104,
persoan` de contact: Manuela Maghiar. 3.3. costul [i
condi]iile de plat` pentru ob]inerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonan]ei de
urgen]` a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul con-
tractelor de concesiune de bunuri proprietate public`,
aprobat` cu modific`ri prin Legea nr. 22/2007: nu este
cazul. 3.4. data limit` pentru solicitarea clarific`rilor;
29.01.2015 ora 15:00. 4. informa]ii privind ofertele: 4.1. data
limit` de depunere a ofertelor: 04.02.2015 ora 09:00. 4.2.
adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Prim`riei
Municipiului Oradea, Pia]a Unirii nr. 1 - Serviciul Rela]ii cu
Publicul - Piramid`, în zilele de luni-vineri – orele 8,30 -
16,30, cu respectarea condi]iilor specificate în docu-
menta]ia de atribuire. 4.3. num`rul de exemplare în care
trebuie depus` fiecare oferta: Ofertan]ii transmit ofer-
tele lor în 2 (dou`) plicuri sigilate: -unul pentru calificare
(exterior) [i -unul cu oferta propriu - zis` (interior): care
va con]ine 1) oferta privind investi]ia reprezentând con-
struirea A[ez`mântului pentru vârstnici [i pentru cazuri
ce necesit` îngrijiri speciale (paliative [i Alzheimer) [i
2)oferta privind nivelul de redeven]`. 5. data [i locul la
care este programat` începerea procedurii de negociere
direct`: str Pia]` Unirii nr1, sala mic` etaj 1 data:
04.02.2015 ora 12:00. 6. denumirea, adresa, num`rul de
telefon, telefax [i/sau adresa de e-mail ale instan]ei com-
peten]e în solu]ionarea litigiilor ap`rute [i termenele pen-
tru sesizarea instan]ei; Sec]ia de Contencios Administrativ
a Tribunalului Bihor, adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr.
1, cod 410174, jude]ul Bihor; Registratur` General`: email:
tr-bihor-reg@just.ro, fax: 0359/432750; Termen pentru se-
sizarea instan]ei: 6 luni de la îndeplinirea procedurii pre-
alabile, potrivit prevederilor Legii Contenciosului
Administrativ nr. 554/2004, actualizat` cu modific`rile ul-
terioare.Împotriva hot`rârii Tribunalului se poate declara
recurs la sec]ia de contencios administrativ a Cur]ii de
apel, conform prevederilor legale. 7. data transmiterii
anun]ului negocierii c`tre institu]iile abilitate, în vederea
public`rii: 22.01.2015.

Administra]ia Na]ional` “Apele Române”- Administra]ia
Bazinal` de Ap` Siret cu sediul în Bac`u, str.Cuza Vod` nr.1,
jude]ul Bac`u, cod 600274, tel.0234 541646, fax 0234
510050,  în calitate de unitate locatoare, anun]`: organi-
zarea în zilele de 11 [i 12 februarie 2015 a licita]iilor pub-
lice cu ofert` în plic închis privind închirierea de bunuri
imobile, terenuri situate în albiile minore ale râurilor, pe
raza jude]elor Suceava, Neam], Ia[i, Vrancea [i Bac`u.
Închirierea are ca scop înl`turarea materialului aluvionar
(exploatare agregate minerale) pentru asigurarea scurg-
erii optime în albie. Durata închirierii este de 2 ani.
Garan]ia de participare este de 10% din valoarea minim`
a chiriei anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru fiecare
dintre urm`toarele bunuri imobile, licita]iile urmând a se
derula pe parcursul a dou` zile, astfel: 11 februarie 2015 /.
Jude]ul Ia[i. Râu Siret: Buda amonte / Probota / 5.000
mp; Lespezi / Lespezi /  8.000 mp; Sima 1 / Pa[cani /
14.000 mp; Sima / Stolniceni-Pr`jescu  15.000 mp; Râu
Moldova; Motca Boureni Nord/ Motca / 60.000 mp; La
Pastravarie / Motca si Urecheni / 12.000 mp; Motca
amonte / Motca si Cristesti/ 44.000 mp. Jude]ul Suceava.
Râu Moldova / Bucov`] / P`ltinoasa / 16.000 mp; Râu
Suha / Frasin amonte pod 2 / Frasin  / 10.000 mp. Râu
Suceava / Ti[`u]i / Ipote[ti / 11.711 mp. / Râu Siret / Liteni
Cotu Florii / Tudora /15.800 mp. Poiana 1 / Dolhasca /
10.000 mp. Cotu Plopilor / Vere[ti / 11.000 mp. Cotu Florii
amonte / Liteni/ 19.000 mp. 12 februarie 2015. Jude]ul
Neam] / Râu Moldova / Bote[ti amonte 1/ V`leni [i
Bote[ti   120.000 mp. Jude]ul Vrancea / Râu Milcov
Bro[teni / Bro[teni [i Odobe[ti / 6.940 mp. Râu Rm.S`rat
/ Podgoria / Podgoria / 28.485 mp. Jude]ul Bac`u / Râu
Siret / Furnicari amonte / Letea Veche/ 22.000 mp. Holt
3/ Letea Veche si Buhoci / 62.500 mp. Tudora / S`uce[ti [i
Pr`je[ti /16.000 mp. Cot amonte / Negri si Pr`je[ti/ 27.500
mp. Râu Bistri]a / Buhu[i amonte / Buhu[i [i Bl`ge[ti /
20.000 mp. De asemenea, tot la data de 12 februarie 2015
vor fi scoase la licita]ie urm`toarele suprafe]e de teren
situate în albiile minore ale râurilor pe raza jude]ului
Bac`u: 876,34 mp albie minor` râu Tazl`u S`rat în locali-
tatea Zeme[, la pre]ul minim de 0,243 lei/ mp /lun` (re-
spectiv 298,00 lei/lun`) f`r` TVA  în scopul amenaj`rii
spa]iului de lucru necesar mont`rii conductelor de trans-
port ]i]ei, gaze naturale [i amestec, pentru o perioad` de
1 an; - 830,45 mp albie minor` râu Trotu[ în localitatea Cu-
cuie]i - Dofteana, la pre]ul minim de 0,243 lei/mp/lun`
f`r` (respectiv 298,00 lei/lun`) f`r` TVA în scopul ame-

naj`rii spa]iului de lucru necesar mont`rii conductelor de
transport ]i]ei, gaze naturale [i amestec, pentru o pe-
rioad` de 1 an; - 1.250,00 mp albie minor` râu Dofteana în
localitatea Dofteana - Dofteana, la pre]ul minim de 0,24
lei/mp/lun` f`r` (respectiv 300,00 lei/lun`) f`r` TVA în
scopul amenaj`rii spa]iului de lucru necesar mont`rii con-
ductelor de transport ]i]ei, gaze naturale [i amestec, pen-
tru o perioad` de 1 an; - 588,72 mp albie minor` râu Tazl`u
S`rat în localitatea Zeme[, la pre]ul minim de 0,481
lei/mp/lun` (respectiv 283,00 lei/lun`) f`r` TVA  pentru
instalare pile de sus]inere  pasarele de supratraversare a
cursului de ap` [i a ap`r`rii de mal din gabioane pe o
lungime de 80 m pe malul drept al râului, pentru o pe-
rioad` de 10 ani; - 15,72 albie minor` râu Trotu[ în locali-
tatea Cucuie]i, comuna Dofteana, la pre]ul minim de
9,589 lei/mp/lun` (respectiv 151,00 lei/lun`) f`r` TVA
pentru instalare pile de sus]inere  pasarele de supratra-
versare a cursului de ap`, pentru o perioad` de 10 ani;
Garan]ia de participare poate fi constituit` sub forma
unei scrisori de garan]ie bancar` eliberat` de o banc` din
România în favoarea unit`]ii locatoare sau a unui ordin
de plat`, confirmat prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935 - Trezoreria Bac`u, CIF
33839263. Condi]iile de participare sunt precizate în cai-
etul de sarcini.  Ofertele vor fi depuse astfel: - Pentru
bunurile imobile licitate în data de 11.02.2015, oferta va fi
depus` în data de 11.02.2015 pân` la ora 9, plicurile ur-
mând a fi deschise în aceea[i zi la ora 10; - Pentru bunurile
imobile licitate în data de 12.02.2015, oferta va fi depus`
în data de 12.02.2015 pân` la ora 9, plicurile urmând a fi
deschise în aceea[i zi la ora 10. Caietul de sarcini, în val-
oare de 1.050,00 lei, poate fi achizi]ionat de la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Siret - birou Patrimoniu sau
cu ordin de plata în contul RO 69TREZ 061502201X013928
- Trezoreria Bac`u CIF: RO18264854, începând cu data de
27.01.2015 [i pân` în ziua anterioar` desf`[ur`rii
licita]iilor.Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de
zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anun] este
postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la rubrica
anun]uri - licita]ii active.

PIERDERI
Pierdut atestat taxi pe numele Nistoroiu Gheorghe. |l de-
clar nul.

Pierdut anexa 2 la contract închiriere nr.2608/24.03.2011
emis de AFI, pe numele Militaru Alexandrina. O declar
nul`. 

Pierdut proces verbal eliberat în 10.12.1975, pe numele
State Maria Viorica Anca. Îl declar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe numele
Blîndu Maria [i Blîndu Viorel. O declar nul`. 

Pierdut chitan]` achitare integral` locuin]`, pe numele
Ni]u Gheorghe [i Ni]u Valerica. O declar nul`.

Pierdut card tahograf nr. 000 000 000 61UP000, eliberat
la 24.07.2014 de ARR Tulcea pe numele Aldea Ovidiu
–Hora]iu. Se declar` nul.

SC Bigritrans SRL –Ia[i, pierdut  urm`toarele  autoriza]ii de
transport interna]ional, eliberate de A.A.D.R.: 1. Rusia Terta
seriile: 1047455; 1048047, 1048054, 1048375, 1048376,
1048077, 1048670,1048678, 1048679, 1048926. 2. Rusia
Destina]ie Tranzit seriile: 1039381, 1040939, 1040942,
1041803, 1041804, 1042030, 1042032, 1042640, 1042639.
3. Turcia Terta seriile: 405607, 405608, 406362, 406363,
406783, 407002, 407004, 407003, 408643, 408644. Se
declar` nule.

Pierdut legitima]ie IPA cu serie 64147 Ardelian Dan Vasile,
o declar nul`.

Declar pierdut aviz liber` practic` cu num`rul de înregis-
trare 72143/12.03.2009.

Persoan` juridic` pierdut certificat de înregistrare fiscal`
al societ`]ii comerciale SC TT Securitas Servicii SRL. Se de-
clar` nul.

SC Dakar Serv Gas SRL, J40/14025/2008, C.U.I. 24335453,
cu sediul în Bucure[ti sector 5, declar pierdut certificat
constatator emis în baza declara]iei nr. 98226/19.3.2014
pentru punct de lucru din ora[ Voluntari, {oseaua Pipera
Tunari nr.1-4, sta]ia OMV Pipera, jude] Ilfov, îl declar nul.     

DECESE

Cu regrete \n suflet anun]`m \ncetarea din via]`
a celui ce a fost APOSTOL MåRåCINESCU –
maestru ceasornicar Paul. |nmorm~ntarea va
avea loc sambata 24 ianuarie ora 12:00 la Cimi-
tirul PIPERA (str. Drumul Bisericii). Familia - Elena,
Valentin, Tania [i Mara.
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