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OFERTE SERVICIU
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul in
Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul său, în data de 13 ianuarie
2016 ora 10,00 (proba scrisa) concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacanta de expert IA (1 post) la Biroul salarizare din cadrul Directiei generale de buget si
contabilitate. Condiţiile de participare la
concurs:
- Expert IA - are studii universitare de
licenta absolvite cu diploma/studii superioare
de lunga durata absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta in stiinte economice;
- are vechime minimă de 7 ani în specialitatea functiei. Dosarele de inscriere la
concurs se depun in perioada 16 - 30 decembrie 2015 la sediul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală. Conditiile de desfasurare, de participare la concurs si bibliografia
stabilita sunt afisate la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală si pe
site-ul www.anaf.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 319.97.59 /int. 2026.
Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
urmatoarei funcţii publice de execuţie
vacante: Consilier, clasa I, grad profesional
debutant in cadrul Compartimentului
Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă.
Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele: proba suplimentară (sportivă), proba
scrisă, interviu. Proba suplimentară (sportivă) se va desfaşura in data de 19.01.2016,
ora 10,00 la Clubul Sportiv Municipal. Proba
scrisă va avea loc la sediul Primariei municipiului Râmnicu Sărat în data de 21.01.2016,
ora 10,00. Condiţiile de participare, la
concursul menţionat mai sus, sunt cele
prevăzute în art.54 si 57 alin.(1),(2),(3),(4),
din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, actualizată.
Aceste condiţii de participare la concurs se
vor afişa la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat, precum şi pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune in termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului, la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat.
Dosarele de înscriere trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute in
art.49 din H.G. nr.611/2008, actualizată.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat şi la
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. 1601107120644. Nr. 59509/15-122015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile: - Teren categoria
fâneață, în suprafață de 1448 mp,
situat în localitatea Măneciu. Prețul de
pornire al licitației este de 13.239 lei,
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 05.01.2016, ora 10.00.
Anunțul nr. 59509/15.12.2015 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 numărul 0244.283006, persoană
de contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
16.12.2015.

numarul de telefon 0238561946.

PRESTĂRI SERVICII
Cumperi online din SUA? Iti livram la usa
oriunde in Romania. Contact: facebook.com/
worldlinecargoUS

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 domiciliu.
0751.22.11.66

VÂNZĂRI SPAȚII COMERCIALE
De vânzare Hală industrială şi birouri, peste
drum de staţia de metrou Dimitrie Leonida,
Şos. Berceni, nr.104. Aşteptăm oferte:
021.319.43.49; icpeteco.idv@gmail.com.

CITAȚII
Se citează Susanne Klenk la Judecătoria
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti, nr. 52, judeţul
Teleorman, ora 8,30 în data de 19.01.2016 în
dosarul 1049/292/2004- partaj cu Bucur
Ali-Izi şi alţii.
Extras sentinţă civilă nr. 762/2015 Judecătoria Turnu Măgurele dosar nr. 888/329/2015
constată nulitatea absolută parţială a titlurilor de proprietate nr. 108620 emis la data de
20 august 2009 şi nr. 0102712 emis la data de
16 septembrie 2002. Dispune radierea de pe
titlurile de proprietate nr. 108620 din
20.08.2009 şi nr. 0102712 din 16.09.2002 a
pârâtelor Mihăilescu Maria şi Georgescu
Florica.
Moștenitorii defunctului Velea Gheorghe sunt
invitați la biroul notarial Grigore Mihaela cu
adresa în București, Şos. Ștefan cel Mare
nr.38, bl. 30A, sc.1, et.1, ap.4, sector 2, în
vederea succesiunii terenului din Otopeni.
Relații la tel. 0724754903.
Numiții Tîbîrnă Ciolan Constantin și Tîbîrnă
Ciolan Mihaela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Iași, str. Fântânelor nr.37, bl.2,
ap.18, jud. Iași, sunt citați la Judecătoria Iași
pe data de 18 ianuarie 2016, ora 8.30, complet
CO3, Sala 3, în calitate de pârâți– Dosar nr.
19073/245/2015, având ca obiect pretenții,
reclamant fiind Colidiuc Vasile.
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. 1601107120644. Nr. 59508/15-122015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile: - Autoturism marca
Audi B4, nr. identificare WAUZZZ8CZPA
234187, an fabricație 1993, nr.
înmatriculare PH-10-RRC - Prețul de
pornire al licitației este de 1.915 lei,
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 05.01.2016, ora 14.00.
Anunțul nr. 59508/15.12.2015 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 numărul 0244.283006, persoană
de contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
16.12.2015.

NOTIFICĂRI
C.I.I. Tudor Cătălin George notifică intrarea
în procedura simplificată a debitoarei SC
Adana Serv SRL, Ploieşti, Str. Cuptoarelor
Nr. 1, Judeţul Prahova, J29/176/2007; CUI
20723185, prin hotărârea din 15.12.2015,
dosar 8183/105/2015 al Tribunalului Prahova.
Termene: depunere creanţe 28.01.2016; tabel
preliminar 08.02.2016; tabel definitiv
03.03.2016; data Adunării creditorilor
12.02.2016, ora 09.00, str. Cerna nr. 11,
Ploieşti, pentru: confirmarea lichidatorului
judiciar şi a norariuui de 300 lei/lună şi 8%
din sumele recuperate, aprobarea raport
întocmit conf. art. 97 şi incidenta art. 169 din
lg.85/14. Relaţii 0725093254.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței
prevazută de Legea nr. 85/2014, împotriva
debitoarei S.C. Europa -Elevatoare S.R.L. cu
sediul în București, Str. Doamna Ghica nr. 1,
bl. 1, sc. 4, ap. 146, sector 2, J40/2400/2012,
CUI 29864056, în dosarul 23480/3/2015 aflat
pe rolul Tribunalului București, Secția
a-VII-a Civilă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
asupra averii debitorului -11.01.2016,
termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe -22.01.2016, termenul de
definitivare a tabelului creanțelor -17.02.2016.
Următorul termen de judecată a fost fixat
pentru data de 25.02.2016. Pentru relații:
021.318.74.25.
Primăria comunei Bueşti, judeţul ialomiţa,
anunţă că, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru
aprobarea regulamentului privind Procedura
de constituire, atribuţiile şi funcţionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a
modelului şi modului de atribuire a titlurilor
de proprietate, precum şi punerea în posesie a
proprietarilor, Consiliul Local Bueşti, judeţul
Ialomiţa, a hotărât convocarea în data de 29
decembrie 2015 a adunării proprietarilor de
terenuri în vederea alegerii celor doi reprezen-
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tanţi al proprietarilor de terenuri situate în
comuna Bueşti, judeţul Ialomiţa, pe locurile
vacante atribuite lor în comisia locală pentru
reconstituirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor. Întâlnirea va avea
loc la sediul Primăriei comunei Bueşti la ora
10.00.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C.
IAMSAT Muntenia S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 235-237, Sector 3,
înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub numărul
J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703,
convoacă, în temeiul dispoziţiilor art.117
coroborat cu art.137 indice 2, din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată şi modificată, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor la data de
21.01.2016, ora 15,00, la sediul societăţii,
pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 17.12.2015, cu următoarea
ordine de zi: 1. Completarea numărului de
membri ai consiliului de administraţie. 2.
Desemnarea unei persoane împuternicite să
semneze Actul Constitutiv actualizat al societăţii. 3. Diverse. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menţionată,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
se va ţine la data de 22.01.2016, la aceeaşi oră
şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare
la problemele înscrise pe ordinea de zi a
adunării, precum şi formularele de procuri
speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.
Acţionarii pot participa la adunarea generală
personal sau prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale.
Procura specială în original se depune la
sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale.
Informaţii se pot obţine la tel. 031.228.71.00.
Consiliu de Administraţie, ing. Matei Doina,
ing. Dragomir Ionel.
Convocare: În conformitate cu prevederile
Legii 31/1990, administratorul unic al Aviaţia
Utilitară Bucureşti S.A. convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru
data de 19 Ianuarie 2016, orele 12.00, la
sediul societăţii din Bucureşti, Şoseaua Bucureşti– Ploieşti, km.8, sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Auto Vis Moncris SRL
(Licitația I-a). În temeiul art. 162, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Decembrie 2015, ora 12.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Auto Vis Moncris SRL, CUI
31167212, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 116.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Cantitate, Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației (exclusiv TVA): Acumulator 180 Ah, 1 buc., 520 lei; Acumulator
150 Ah, 1 buc., 440 lei; Acumulator 80 Ah, 1 buc., 270 lei; Acumulator 75 Ah, 2 buc.,
500 lei; Acumulator 65 Ah, 2 buc., 420 lei; Acumulator 70 Ah, 2 buc., 400 lei;
Acumulator 62 Ah, 2 buc., 360 lei; Ulei M 40 20 L, 4 buc., 520 lei; Anvelope 1400/38,
2 buc., 2.600 lei; Ulei H 46 20 L, 2 buc., 220 lei; Acumulator 100 Ah, 1 buc., 330 lei;
Anvelope 165/70/13, 2 buc., 220 lei; Anvelope 185/65/15, 2 buc., 280 lei; Arbore
cotit U 650 Cuzineți, 1 buc., 700 lei; Arbore cotit U 650 Simering, 1 buc., 790 lei;
Radiator U 650, 1 buc., 640 lei. Total: 9210 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de
sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în data de 28.12.2015, ora
16.00: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10%
d i n p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i ( i n c l u s i v T V A ) î n c o n t u l n r.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 415, la domnul Preda Vasile.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Agroserv Gica SRL
(Licitația I-a). În temeiul art. 162, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Decembrie 2015, ora 11.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Agroserv Gica SRL, CUI
26299705, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Băneasa. Denumire bunuri
mobile – descriere sumară: Semănătoare păioase Gaspardo tip Pita Plus 500-40R.
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 66.900 lei. Total: 66.900
lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile
art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte,
până în data de 28.12.2015, ora 16.00: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 415, la domnul Preda Vasile.
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la sfârşitul zilei de 4 ianuarie 2016 (data de
referinţă– doar persoanele care au calitatea
de acţionar la data de referinţă pot participa
şi vota în cadrul AGA), cu următoarea Ordine
de zi: 1. Revocarea Terra Finance S.R.L. din
funcţia de administrator unic al societăţii; 2.
Numirea unui administrator unic al societăţii.
3. Revocarea doamnei Laschescu Liudmila
din funcţia de cenzor al societăţii întrucât
mandatul sau a expirat; 4. Numirea unui
cenzor în locul doamnei Laschescu Liudmila,
pe o perioadă de 3 ani. Potrivit dispoziţiilor
art.117 al.6 din Legea 31/1990, lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator si cenzor se află depusă la dispoziţia
acţionarilor, la sediu, putând fi consultată şi
completată de aceştia. 5. Cumpararea imobilului situat în Bucureşti str. Islaz nr.18 Sector
1, compus din teren în suprafaţă de 488 mp
împreună cu construcţiile C1,C2 şi C3 edificate pe teren, aprobarea preţului de către
AGOA pe baza evaluării imobilului şi mandatarea persoanei care să semneze contractul de
vânzare cumpărare. 6. Participarea societăţii
în calitate de fondator la înfiinţarea unui
S.R.L. în cadrul căruia să aibă 50% din capitalul social. 7. Aprobarea datei de 2 februarie
2016 ca fiind data de înregistrare (data care
serveşte la identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform
articolul 238 din Legea nr. 297/2004). În cazul
în care la prima convocare nu se întruneşte
prezenţa corespunzătoare adunarea se
convoacă pentru data de 22.01.2016 la aceeaşi
oră şi adresă. Documente aferente AGA:
Convocatorul, materialele supuse dezbaterii
precum şi proiectul hotărârii AGA vor putea
fi consultate începând cu data de 16 Decembrie 2015 la sediul Aviaţia Utilitară Bucureşti
S.A. Propuneri ale acţionarilor cu privire la
AGA: Unul sau mai mulţi acţionari care
deţin individual sau împreuna cel puţin 5%
din capitalul social au dreptul: -de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare

sau de un proiect de hotărâre propus spre
aprobare adunării generale şi care să fie
transmis la sediul societăţii până la data de 4
ianuarie 2016 ora 16:00); -de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale (propuneri care vor fi
formulate în scris şi transmise la sediul societăţii până la data de 4 ianuarie 2016 ora
16:00); Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data de 6 ianuarie 2016, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Propunerile acţionarilor şi documentele ce
atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise: -prin
document olograf, în original, prin poştă sau
servicii de curierat la Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A., Bucureşti Şoseaua Bucureşti–
Ploieşti, km.8, sector 1, prin document
semnat cu semnătură electronică extinsă,
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică– prin e-mail la adresa aviatiautilitara@yahoo.com. Întrebări referitoare la
AGA: Acţionarii societăţii pot adresa întrebări în scris prin poştă sau servicii de curierat,
fie la adresa de email: aviatiautilitara@yahoo.
com privind punctele de pe ordinea de zi,
până cel târziu în data de 15.01.2016. Participarea la AGA:
Data de referinţă este 4 Ianuarie 2016. Numai
acţionarii înscrişi la aceasta dată în Registrul
Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central vor
putea participa şi vota în cadrul prezentelor
adunări generale. Acţionarii, pot participa la
adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane în condiţiile legii
sau pot vota prin corespondenţă. 1) Documentele necesare pentru participarea la AGA
a acţionarilor persoane fizice sunt: -dacă
acţionarul se prezintă personal– actul de
identitate; -dacă acţionarul este reprezentat
de altă persoană, procura specială şi actul de
identitate al reprezentantului; acţionarul,
poate acorda o împuternicire valabilă pentru
o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Andrey Travel SRL
(Licitația I). 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 2015, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Andrey Travel SRL, CUI
22417492, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Remuș, nr. 104, com. Frătești.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoutilitară N3 Renault VI Magnum.
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 9.700 lei. Cota TVA:
24%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată
pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128,
alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte,
până în data de 28.12.2015, ora 16.00: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 415, la domnul Preda Vasile.
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aflate în dezbaterea adunărilor generale ale
acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte
de dispoziţie, cu condiţia, ca împuternicirea
să fie acordată de către acţionar, în calitate de
client, unui intermediar definit conform art.2
alin.(1) pct. 14 din Legea 297/2004, sau unui
avocat. 2) Documentele necesare pentru
participarea la AGA a acţionarilor persoane
juridice sunt: -reprezentantul legal– pe baza
unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o
autoritate competentă) sau persoana căreia i
s-a delegat competenţa de reprezentare; Începând cu data de 16.12.2015, formularele de
procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă se
pot obţine de la sediul Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. Sub sancţiunea pierderii dreptului
de vot, împuternicirile, înainte de prima lor
utilizare, se depun la societate cu 48 de ore
înainte de adunarea generală, sau în termenul
prevăzut de actul constitutiv al societăţii, în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copii certificate ale împuternicirilor sunt
reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al adunării
generale. Procurile speciale, vor trebui să
cuprindă informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de
Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A., cu precizarea
votului pentru fiecare punct de pe ordinea de
zi. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă,
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă,
înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor
prin utilizarea formularului de vot pus la
dispoziţia lor începând cu data de 16.12.2015
la sediul Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A.
Formularul de vot prin corespondenţă cu
legalizare de semnătură de către un notar
public şi însoţit de copia actului de identitate
(actionarii persoane fizice) sau a certificatului

de înregistrare al acţionarului (acţionarii
persoane juridice) vor fi transmise în original
la sediul societăţii până cel târziu la data de
15.01.2016, ora 16:00.) Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la
telefon 021.230.2258, între orele 9,00–15,00.
Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A., Administrator Unic Terra Finance S.R.L. prin reprezentant legal Costas Bogdan.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iași, organizează
licitație publică deschisă în data de
06.01.2016 pentru: -Concesionare teren în
suprafață de 4000 m.p. situat în T14, nr.
Cadastral 80303, comuna Miroslava– orele
9.00; -Concesionare teren în suprafață de 207
m.p. situat în sat Valea Adâncă, comuna
Miroslava, orele 10.00. Caietul de sarcini
poate fi obținut de la Biroul Achiziții Publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
județul Iași. Costul caietului de sarcini: 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor:
05.01.2016, orele 14.00.
Lichidator judiciar vinde prin licitație publică
bunurile imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin
SA, împreună cu transferul drepturilor
dobândite şi obligaţiilor asumate prin Licenţa
de concesiune pentru exploatarea minereului
cuprifer nr. 2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat la adresa:
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud.
Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631, fax:
0040-364-412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 11 Ianuarie
2016, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului
judiciar. În condițiile în care licitația publică

din data de 11 Ianuarie 2016 nu se va finaliza
cu adjudecare, următoarele ședințe de licitație vor avea loc în a doua zi de luni a
fiecărei luni din an. În condițiile în care a
doua zi de luni din lună este declarată
conform legii zi nelucrătoare, licitația se va
organiza în ziua de luni a următoarei săptămâni din aceeași lună.
SC ONIRO SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societătii.
Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor
din data de 13.08.2015, pretul de pornire al
licitatiei fiind cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data de
17.12.2015, 22.12.2015, 14.01.2016,
21.01.2016, 11.02.2016 si 25.02.2016 orele
13.00, în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, judetul Prahova. Relaţii suplimentare la telefon 0344104525.
SC Apollo-Ela SRL - în faliment, prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL, anunţă
vânzarea prin negociere directă, conform art.
118 din Legea nr. 85/2006, a proprietăţii
imobiliare situată în Câmpina, str. I.H. Rădulescu, nr. 39, judeţ Prahova, compusă din
teren intravilan în suprafaţă de 773 mp şi
construcţie (cu destinaţia spaţiu de producţie,
birouri şi depozit (Sp+P+E+M cu suprafată
construită la sol de 381,70 mp, suprafaţa
construită desfăşurată de 1.020,70 mp, suprafaţa utilă de 859 mp şi an PIF 1999), vânzare
aprobată de adunarea creditorilor din data de
25.11.2015. Cel mai mare preţ oferit la data
prezentului anunţ este 215.000 lei inclusiv
TVA, pasul de supraofertare este de 5.000 lei.
Persoanele interesate trebuie să achiziţioneze
caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi să depună oferta împreună cu taxa de
garanţie de 21.500 lei până la data de
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26.01.2015. Negocierea şi încheierea actului
de adjudecare se va face la data de 27.01.2016
ora 14/00 la sediul lichidatorului din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax: 0244 519800.
S.C. CITADIN S.A. Iaşi, cu sediul în Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizează la sediul sau procedura de „Selecţie de
oferte”, cu oferte de preţ în plic închis, în
vederea atribuirii contractului de servicii
„ASIGURARI RCA 2016”. Pentru participarea la procedura de achiziţie, ofertantul
trebuie să îndeplinească condiţiile cerute în
„Documentaţia de achiziţie” care se poate
ridica de la sediul SC CITADIN SA, serviciul
achiziţii, contra sumei de 100 lei până pe data
de 18.12.2015. Criteriul care va fi aplicat
pentru evaluarea ofertelor: oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
Documentaţia de ofertare va fi depusă la
registratură unităţii, până la data de
21.12.2015, orele 1000.
Procedura se va desfăşura la sediul S.C.
CITADIN S.A. în ziua de 21.12.2015, cu începere de la orele 1200.
Relaţii suplimentare privind procurarea
documentaţiei şi condiţiile de participare se
pot obţine la ţel. : 0232 – 240.885.

PIERDERI
Area Greensolar S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, R.C. J40/12324/2012, C.U.I.
30821253, declarăm pierdut Registrul Unic
de Control sediu social nr. 190924/28.07.2014.
Declar pierdute atestat producător și carnet
evidență produse înregistrate la Primătia
Cernica pe numele Ciocan Dorel și Ciocan
Aurelia

publicitate

