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OFERTE SERVICIU
Şcoala Gimnazială Sicheviţa organizează concurs 
pentru ocuparea postului de administrator finan-
ciar (contabil șef)- 0,25 normă.  Concursul va 
avea loc la sediul instituției din Com.Sicheviţa, 
nr. 490, Jud. Caraș-Severin, în data de 
08.01.2016, cu începere de la ora 14.00, proba 
scrisă, urmată de interviu. Depunerea dosarelor 
de înscriere se va face în perioada 11.12.2015-
28.12.2015, între orele 9.00-12.00 la secretariatul 
Şcolii Gimnaziale Sicheviţa. Informaţiile supli-
mentare se pot obţine în zilele lucrătoare, tele-
fonic la nr. 0255.545.076 sau personal la 
secretariatul școlii. Condiţii de participare: -studii 
superioare de specialitate. Director, Prof. Găină 
Florica-Amalia.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumparăm cărți vechi și noi, 
tablouri, grafică, icoane pe sticlă și lemn vechi, 
cărți poștale vechi, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi .  Deplasare la domici l iu. 
0751.22.11.66.  

CITAȚII
Se citează Best Electric D.S. SRL, cu sediul în 

Pitești, str. Ion Agârbiceanu nr. 19J, judeţul 
Argeș, pentru data de 25.01.2016, ora 8,30, la 
Judecătoria Pitești în Dosarul nr. 12659/280/2015 
în contradictoriu cu RCS&RDS SA, având ca 
obiect „cerere valoare redusă”.

Berlinschi Aurica ii citeaza pe Cucu Alexandru 
Constantin, Cucu Marineta si Cucu Elena, in 
dosarul nr. 30014/245/2012, la Judecatoria Iasi, 
C03, pe data de 18.01.2016, ora 8.30.

Se citeaza domnul Munteanu Adrian Paul cu 
domiciliul in sat Chicerea, com. Tomesti, jud. 
Iasi, de catre Munteanu Andreea in dosarul nr. 
30445/245/2014, la Judecatoria Iasi, C03, pe data 
de 01.03.2016, ora 8.30.

Numita Şamu Georgeta, cu adresa în Sibiu, oraș 
Agnita, str. Spitalului, nr 23, judeţul Sibiu, este 
citată în 12.01.2016, la Judecătoria Horezu, 
județul Vâlcea, în dosar nr 955/241/2015 - obiect 
pensie întreţinere.

Iosif Romeo din Drobeta Turnu Severin, este 
chemat la Judecătoria Drobeta Turnu Severin în 
dosar nr. 6375/225/2015 în data de 04.02.2016 ora 
11, Completul C1 în calitate de pârât în proces cu 
Iosif Luminița pentru divorț.

publicitate

Judecătoria Iasi, Complet 3, dosar 
34650/245/2012, numitii Spiridon Mariea, 
loc. Constan]a, bvd. Alexandru Lăpuș-
neanu nr. 193, Giosan Elena, loc. Campu-
lung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, 
Dragomirescu Aglaia, loc.  Pitești, bvd 
Petrochimiștilor, bl. B21, Doboș Eugenia, 
loc. Timișoara, str. Silistra nr. 7, Doboș 
Felicia, Doboș Viorel, Ruja Iuliana, com. 
Andrie[eni, jud. Iași, se citeaza pentru 
termenul din 18 ianuarie  2016, ora 8.30.

SC Gold Super Shoes SRL prin Arion 
Petre, J08/1724/2009, CUI 26332585, cu 
sediul în mun. Brașov, str. Neptun nr.  10, 
bl. 10, sc. C, ap. 11, jud. Brașov, este 
chemată la Tribunalul Brașov în dosar nr. 
3109/62/2015, la sala T4, în ziua de 
11.01.2016, ora 08.30, în calitate de 
debitor, în proces cu SC Cavilas Construct 
SRL, prin reprezentant legal Chiciudean 
Teodor, în calitate de creditor, procedura 
insolvenţei.

Se citează pentru termenul din 21.01.2016, 
ora 9:00, la Tribunalul Hunedoara, în 
dosarul nr. 1286/240/2012, având ca obiect 
uzucapiune – recurs formulat de Stoica 
Cristian, următorii Ceuță Iencuți, Ceuță 
Mihai Lăscuți, Dănțișor Ioan, Popa 
Marișca, Popa Treja, Ceuță Maria, 
Vladislav Maria, Ceuță Mihai, Popa 
Ilișca, Bâltean Eva, Bâltean Eremia, 
Ceuță Ioan, Popescu Ioan Petru, Popa 
Mihai, Unguraș Iancu, Bâltean Borișco, 
Bâltean Anișca, Ceuță Iancu, Ceuță 
Ianăș.

DIVERSE
Administrator judiciar C.I.I. Rusu 
Ciprian Marian cu sediul in Ploiesti, Str. 
Valeni, nr. 65, jud. Prahova, notifica 
deschiderea procedurii generale a insol-
ventei impotriva debitoarei SC Five Activ 
Stars Prest SRL, dosar nr. 7036/105/2015, 
Tribunalul Prahova. Termen depunere 
creante: 22.01.2016, Termen tabel preli-
minar: 10.02.2016, Termen tabel definitiv: 
04.03.2016, Adunarea creditorilor: 
15.02.2016.

VIA INSOLV SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform încheierii din data de 08.12.2015 
pronunţata de Tribunalul Prahova, Secţia 
a II-a Civilă,de Contencios Administrativ 
si Fiscal - Biroul Faliment în dosarul 
7930/105/2015, anunţă deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei debitoarei 
SC Vioboris Prest SRL, sat Cornu de Sus, 
comunca Dumbrava, nr. 3, jud. Prahova, 
CIF 27676293, J29/1384/2010. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 23.01.2016. 
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
02.02.2016. Termenul pentru solutionarea 
eventualelor contestatii si pentru definiti-
varea si afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 27.02.2016. Prima adunare 
a creditorilor la data de 06.02.2016, ora 
14/00, la sediul lichidatorului judiciar.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. 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 Newmidi Bar Cactus SRL - Mioveni, 
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cuptor tuburi anulare 124 
m, 22.500 lei; Mașină modelat rotund teflon, 7.350 lei; Mașină modelat lung, 8.050 
lei; Malaxor cuvă fixă, 20.400 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, 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 29/12/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
30/12/2015, ora 11.00 ,la SFO Mioveni. 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 SFO Mioveni, tel. 0248.260665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. 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 Deco Meuble – Micești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Dacia Logan MCV, 9.075 lei; 
Autoutilitară Dacia Pick-Up, 4.050 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 RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, 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 28/12/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
29/12/2015, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 
0248.260665.
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S.C.International Lazar Company S.R.L., 
titular al proiectului „Amplasare rezervor 
combustibil, copertină, platformă pentru 
rezervor”, propus a fi realizat în comuna 
Dănicei, sat Bădeni, nr.14B, judeţul Vâlcea, 
anunţă publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către A.P.M.Vâlcea, 
în cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului: proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nu se 
supunc evaluării adecvate. 1. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM 
Vâlcea din str.Remus Bellu, nr.6, Rm Vâlcea, 
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, 
precum şi la următoarea adresă de e-mail: 
office@apmv1.anpm.ro. 2. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului anunţ.

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Anunţ de Participare (1): Programul Nati-
onal– Fondul pentru Azil, Migrație şi Inte-
grare. Ref:  FAMI/15.04. Inspectoratul 
General pentru Imigrări desfăşoară o proce-
dură de evaluare şi selecţie a proiectelor de 
grant, vizând implementarea acţiunii „Moni-
torizarea măsurilor de returnare forțată” din 
cadrul Programului Național– Fondul pentru 
Azil, Migrație şi Integrare: Termenul de 
depunere a propunerilor de proiect este: 
02.02.2016 ora 09:00. Perioada de selecție şi 
evaluare a proiectelor este 02.02.2016, ora 
10:00– 08.03.2016. Instrucţiunile pentru soli-
citanţi în forma completă se găsesc pentru 

consultare la Inspectoratul General pentru 
Imigrări, str. Lt.col. Constantin Marinescu nr. 
15A, Sector 5, Bucureşti şi pe pagina de 
Internet  www.igi.mai.gov.ro.   Pentru infor-
maţii detaliate şi clarificări puteți să ne 
contactaţi la tel. +4021.410.75.13 sau e-mail 
sip.igi@mai.gov.ro / gabriel.barbatei@mai.
gov.ro. Procedura de evaluare şi selecție a 
proiectelor de grant se desfăşoară pe baza 
prevederilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie 
2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor 
de grant în cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul pentru azil, 
migraţie şi integrare pentru perioada 2014-
2020. (1) Anunţ publicat în Monitorul Oficial 
al României nr.  232 din 11.12.2015, Partea a 
VI-a.

LICITAȚII
Anunţ privind organizarea licitaţiei interme-
diare pentru vânzarea masei lemnoase faso-
n a t e .  O r g a n i z a t o r u l  l i c i t a ţ i e i : 
R.N.P.-ROMSILVA, Direcţia Silvică Rm. 
Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. Carol I, 
nr. 37, Jud. Vâlcea telefon 0250-732.823, 
0250-735.840, fax 0250-739.266, e-mail: 
office@valcea.rosilva.ro. Data şi ora desfăşu-
rării licitaţiei: 22.12.2015, ora 13,00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul Teatrului Anton 
Pann din Rm. Vâlcea, bd. Tudor Vladimi-
rescu, nr 23, Jud. Vâlcea. Tipul licitaţiei: lici-
taţie publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura conform preve-
derilor „Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică” aprobat prin Hotărârea Guver-

nului nr. 924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 17.12.2015, începând cu ora 
11,00. Data şi ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 16.12.2015, ora 16,30. 
Rezultatul preselecţiei va fi afişat la sediul 
organizatorului, precum si pe site-ul www.
valcea.rosilva.ro. Lista loturilor/pieselor care 
se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare lot/piesă sunt 
afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, 
www.rosilva.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 752,678 
m3,  din care pe sortimente: -  lemn pentru 
furnire tehnice: 0 m3; - lemn pentru 
cherestea: 593,415 m3; - lemn rotund şi 
despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: 
21,83  m3; - lemn pentru PAL şi PFL: 0 m3; - 
lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru 
construcţii:  46,459  m3; - lemn de foc: 85,549 
m3; - cherestea: 5,425 m3. şi respectiv pe 
specii şi grupe de specii: - răşinoase: 449,444 
m3; - fag: 154,816 m3; - stejar, gorun: 35,207  
m3; - cer, gârniţă: 6,03 m3; - salcâm: 25,124 
m3; - cireş: 39,575 m3; - paltin: 0 m3; - frasin:  
0,531 m3; - tei: 0 m3; - plop: 18,2 m3; - diverse 
specii tari: 12,6 m3; - diverse specii moi: 
11,151 m3. Masa lemnoasă oferită spre 
vânzare provine din fondul forestier proprie-
tate publică a statului, certificat în sistemul 
Forest Stewardship Council (FSC), iar mate-
rialul lemnos fasonat confiscat este fără 
certificat în sistemul FSC. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată după încheierea licita-
ţiei se va putea adjudeca prin negociere, în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regle-
mentările în vigoare. Caietul de sarcini poate 
fi procurat de la sediul organizatorului licita-
ţiei începând cu data de: 14.12.2015. Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei:  Ing. Iosif 
Adrian, la telefonul precizat la datele privind 
organizatorul.

S.C. INASIN  SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: ACTIVUL NR.1: spatiu 
comercial situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei 

nr. 35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu aria 
construita de 187,28 mp. si aria utila  de 
173,23 mp., inscris in Cartea Funciară sub 
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1, 2/p/sp.com./1/2 si 
Cartea Funciara nr.23405 cu nr. cadastral 
1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei este  de  
470.242,50 lei ( fara TVA)( 50% din valoarea 
de evaluare) . Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt până la 
data de 17.12.2015, ora 15.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.  
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 18 decem-
brie 2015 orele  15.00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu PREVEDERILE Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 29.04.2015. 
Adjudecarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate 
fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la licitatie 
in procent de 10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in numerar, 
prin  plata in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str.  
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la data de 
17.12.2015 ora 15.00.  Relaţii suplimentare se 
pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al SC Transport 
Mixt SA, cu sediul în mun. Dorohoi, str. 
Dumbrava Roşie, nr. 2, jud. Botoşani, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului Boto-
şani sub nr. J07/6/1991, Cod Unic de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane 
Juridice. Dosar de executare nr. 13352. Nr. 145571 din 08.12.2015. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, Luna Decembrie, Ziua 29. În temeiul art. 
162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 29, luna decembrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, str. 
Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-I-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ilicata Prodcom SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Văcărești, str. Principală, nr. 172, bl. ..., sc. ..., etaj ..., 
ap. ..., cod de identificare fiscală 27806954. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul): Chioșc metalic patiserie, construcție provizorie, în suprafață estimată 
de 45 mp, construită din panouri din profile de PVC stejar auriu cu geam termopan și 
acoperiș de izopan, instalație electrică pentru iluminat și prize monofazate 
(construcție provizorie). Construcția prezintă uzuri conforme cu vârsta cronologică. 
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 32.542 lei. Total: 
32.542 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 
este 24%/ neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și 
pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate nu sunt grevate sarcini. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul de telefon: 0245.616779, int. 322, persoană de contact: 
Tudorache Ion. Data afișării: 14.12.2015.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Valsecam Euroconstruct SRL – Pitești, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în supr. 2506 mp, situat în loc. Bradu, jud. Argeș. Valoare 
[Ron, fără TVA]: 154.900 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 23-12-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
22-12-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 2, tel. 0248.211511 - 3410.
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Înregistrare 621733, în temeiul Legii nr. 
31/1990 actualizată şi ale actelor constitutive 
ale societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru 
data de 12.01.2016, ora 14.00 la sediul din 
mun. Dorohoi, str. Dumbrava Roşie, nr. 2, 
jud. Botoşani, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la data de 
14.12.2015, considerată ca data de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
schimbării sediului social al societăţii Trans-
port Mixt SA din mun. Dorohoi, str. 
Dumbrava Roşie, nr. 2, jud. Botoşani, la 
adresa din mun. Dorohoi, str. C. D. Gherea, 
nr. 6, jud. Botoşani. 2. Mandatarea unei 
persoane pentru efectuarea demersurilor 
necesare în vederea publicării şi înregistrării 
la O.R.C., Monitorul Oficial, inclusiv pentru 
semnarea Actului Constitutiv modificat 
conform hotărârii luate. În cazul neîndepli-
nirii condiţiilor statutare de cvorum, urmă-
toarea adunare generală este convocată în 
data de 13.01.2016, ora 14.00 la sediul din 
mun. Dorohoi, str. Dumbrava Roşie, nr. 2, 
jud. Botoşani.

Convocator: Consiliul de Administraţie al 
S.C. Industria Iutei S.A. cu sediul în Bucu-
reşti, str. Veseliei, nr. 10, Sector 5, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor în data de 18.01.2016, ora 13,00 la 
sediul societăţii.  În cazul în care adunarea 
nu este statutară, a doua convocare este 
pentru data de 19.01.2016, ora 13,00 la 
sediul societăţii. Ordinea de zi este urmă-
toarea: 1. Aprobarea preţului de vânzare a 
terenului şi clădirilor de minim 230 
Euro+TVA/mp, cu următoarele condiţii: a) 
preţul de 230 Euro+TVA/mp nu conţine 
cheltuielile de demolare şi de autorizare a 
demolării. Demolarea şi obţinerea autoriza-
ţiei de demolare nu intră în sarcina vânzăto-
rului. b) preţul este valabil doar pentru SC “ 
Dedeman”. c) cu negocierea clauzelor 
contractului de vânzare- cumpărare. 2. 
Aprobarea sarcinilor comisiei conform hotă-
rârii AGEA din 19.07.2010 şi aducerea lor la 
îndeplinire cu majoritate de voturi conform 
hotărârii AGEA din 7.08.2015, astfel: a) să 
decidă cu majoritate de voturi contractarea 
de servicii de asistenţă juridică şi reprezen-
tare imobiliară pentru vânzarea imobilului şi 
plata comisioanelor şi onorariilor aferente. 
b) să decidă în cadrul negocierilor cu 
cumpărătorul, toate condiţiile şi termenele, 
inclusiv preţul vânzării aprobat în AG. c) să 
decidă, clauzele antecontractului şi contrac-
tului de vânzare-cumpărare a imobilului, 
eventual ale contractului de cont escrow.d) 
să poată solicita şi ridica orice fel de acte. e) 
să reprezinte în faţa oricăror persoane fizice, 
juridice sau autorităţi publice, pentru înde-
plinirea oricăror formalităţi necesare 
vânzării imobilului. f) să îndeplinească orice 
alte acte sau fapte juridice necesare vânzării 
imobilului. 3. Împuternicirea membrilor din 
comisia de negociere care sunt de acord cu 
preţul de 230 Euro+TVA/mp sau desem-
narea unui număr de persoane dintre cei 
care sunt de acord cu preţul de 230 Euro 
+TVA/mp în condiţiile de la punctul 2 al 
ordinei de zi pentru semnarea contractului 
de vânzare-cumpărare a terenului şi clădi-
rilor aferente, în condiţiile stabilite la 
punctul 1 din ordinea de zi.  4. Aprobarea 
unui procent de 10% din valoarea vânzării 
activului imobilizant corporal, teren plus 
clădiri în vederea relocării activităţii socie-
tăţii. 5. Prezentarea unei simulări, care să 
arate valoarea estimativă a cheltuielilor şi 
veniturilor, în care este inclusă vânzarea 
activului imobilizant corporal teren plus 
clădiri, cheltuieli şi venituri ce vor fi apro-
bate într-o adunare generală viitoare. Preşe-
dinte Consiliu de Administraţie, Ec. Carmen 
Bâlu.

 Administratorul unic al  S.C. PROVITAS 
S.A., cu sediul social în Bucureşti, B-dul 
Unirii, nr.14, bl.6A, 6B, 6C, Sector 4, având  
nr. de ordine în registrul comerţului 
J40/10717/1995 şi C.U.I.: 7965688, convoacă, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor  în data de 
18.01.2016 orele 11.00 la sediul societăţii. În 
cazul în care adunarea nu se va putea desfă-
şura datorită neîndeplinirii cvorumului, a 
doua convocare este pentru data de 
19.01.2016 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 21.12.2015, considerată 
dată de referinţă. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor: 1.  Prelun-
girea mandatului Administratorului unic 
pentru o periodă de 2 ani începând cu data de 
23.01.2016 pana la data de 22.01.2018.2.  
Aprobarea remuneraţiei lunare a Administra-
torului Unic. 3. Împuternicirea domnului 
Buga Ioan- Director general al societăţii, cu 
posibilitate de substituire pentru a efectua şi 
îndeplini oricare şi toate formalităţile nece-
sare legate de aducerea la îndeplinire a hotă-
rârilor adoptate, pentru a semna, executa şi 
înregistra la Oficiul Registrului Comerţului şi 
publica la autorităţile competente hotărârile 
adunării generale ordinare a acţionarilor. 
Participarea la lucrările adunării se face în 
nume propriu sau prin reprezentare, pe bază 
de procură specială încredinţată altui acţi-
onar S.C. PROVITAS S.A. sau pe bază de 
procură specială autentificată, încredinţată 
altei persoane decât acţionari.  Procurile 
speciale şi procurile autentificate, vor fi 
depuse (prin registratură sau corespondenţă) 
la S.C. PROVITAS S.A, până cel mai târziu 
la data de 11.01.2016. Informaţii suplimen-
tare pot fi obţinute la sediul S.C. PROVITAS 
S.A. sau la  Tel/fax: 021.337.08.71/ 
021.337.71.33.

În conformitate cu prevederile art.113 şi 
art.117 din legea nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, S.C. 
SITI S.A. anunţă convocarea Adunării 
Generale Ordinară a Acţionarilor, care va 
avea loc pe data de 19.01.2016, ora 13 la 
sediul societăţii din str. Făgăraş nr.25, sector 
1, Bucureşti;  în caz de neîndeplinire a 
cvorumului legal, adunarea se va amâna şi 
va avea loc în data de 20.01.2016, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 
La şedinţa Adunării Generale Ordinară a 
Acţionarilor vor putea fi prezenţi toţi acţio-
narii existenţi în registrul societăţii la data 
de 04.01.2016. Ordinea de zi a acestei şedinţe 
cuprinde: 1. Aprobarea reevaluării clădirii 
din str. Făgăraş nr.25, sect. 1; 2. Diverse. 3. 
Împuternicirea domnului Ioan Catona, 
Administrator Unic, pentru îndeplinirea 
tuturor formalităţilor cerute de lege pentru 
înregistrarea, publicarea şi aducerea la înde-
plinire a hotărârilor adoptate, precum şi 
orice alte documente necesare pentru înde-
plinirea formalităţilor legale. Acţionarii 
SITI S.A. pot participa la Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor SITI S.A., 
personal sau prin intermediul unui reprezen-
tant, în baza unei procuri speciale, conform 
legii. Procurile speciale completate şi 
semnate, în original, vor fi depuse în strada 
Făgăraş nr. 25, sector 1, Bucureşti.

PIERDERI
S.C. Alex Alex 2001 SRL cu sediul în Bucu-
reşti, sect.3, Str.Barajul Dunarii nr.3, bl.M35, 
sc.8, et.1, ap.313, având CUI 13510036, 

declar pierdut certificatul constatator al 
sediului principal, emis de O.R.C de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti. IL DECLAR 
NUL.

C.I.I. Tudor Catalin George, in calitate de 
lichidator judiciar a debitoarei SC Steel 
Project SRL cu sediul in Arad, Str. Gheorghe 
Halmagean Bl. 56, Sc. A, Ap. 5,   Judetul 
Arad, J02/1878/2006, CUI 19096805, declara 
certificatul de inmatriculare si statutul/
anexele pierdute/nule.

S.C. Special Pizza S.R.L., C.U.I. 30803923, 
J40/12047/2012, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Vioara nr.3, bl.M2, sc.A, et.5, ap.18, camera 
2, Sector 4, pierdut certificat constatator 
emis pentru sediul social. Îl declar nul.

Rusu Robert Nicuşor P.F.A., Popeşti- Leor-
deni, jud. Ilfov, CNP 1770426472527, declar 
pierderea: -carte intervenţie; -Adresa ANAF 
atribuire număr; -declaraţie instalare ANAF; 
aparţinând casei de marcat MICROSIF 
seria 23064, montat pe autoturismul cu nr. 
înmatriculare IF-77-RUS.

Pierdut certificate constatatoare pentru 
sediile secundare din Bucureşti, Sector 4, Str. 
Niţu Vasile nr.9, Spaţiile comerciale nr. 23, 
24 şi 25, în cadrul S.C. Agroinvest Plus 
S.R.L. şi Bucureşti, Sector 4, Str. Târgu 
Frumos nr.6, aparţinând Davyus Bar & 
Restaurant S.R.L., C.U.I. 25594324, 
J40/6189/2009. Le declar nule.

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. 606516 din 10.12.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri 
imobile. Anul 2015 Luna Decembrie Ziua 10. 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 29, 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 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 al 
II lea termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare, redus cu 25%, respectiv 12.023.250 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 (provenita din conversia Cărții 
3500). Licitația se află la al II lea termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare, redus cu 25%, respectiv 1.572.750 
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: 
10.12.2015.


