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ANUNȚURI

OFERTE SERVICII
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 ani,
zona Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţioner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de sală,
ospătar, cameristă. 0722.268.866.
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electrician,
muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.
Consiliul local Drăguşeni, judeţul Iaşi, organizează
în data de 21.08.2015, ora 9.00, concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual vacante de Şef
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, pe
perioadă nedeterminată de timp. Relaţii la telefon
0232256620.

VINERI / 31 IULIE 2015
-studii universitare finalizate cu diplomă de licență;
-1 post de consilier juridic -studii universitare finalizate cu diplomă de licență în domeniul juridic, deținerea de minim un an a calității de consilier juridic
definitiv în cadrul Colegiului Consilierilor Juridici.
Proba scrisă se va susține în data de 24.august.2015
începând cu ora-10.30. Candidații vor depune dosarele de concurs până la data de 17.08.2015,
ora-16.00, la Serviciul Managementului Resurselor
Umane și Control. Pentru obținerea de informații
suplimentare -telefon: 021.207.51.24, doamna
Voinea Valentina.

DIVERSE

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant din cadrul
Corpului de Control al Ministerului, Serviciul
inspecții pentru instituția prefectului, corespunzător
funcției publice de execuție vacante de expert, clasa I,
grad profesional superior. Concursul se organizează
la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Piața Revoluției nr. 1A, Sector 1, în data de 31.08.2015 ora 10.00
proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a,
la sediul Ministerului Afacerilor Interne, telefon
021/264.85.03. Dosarul trebuie să conțină documentele pevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se
afișează la sediul Ministerului Afacerilor Interne și pe
site-ul instituției.

CONPET S.A. Ploieşti, titular al proiectului
“Modernizare şi monitorizare staţie protecţie
catodică MAVRODIN” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului
(APM) Dâmboviţa: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul: “Modernizare şi monitorizare
staţie protecţie catodică MAVRODIN” propus a
fi amplasat în oraş Răcari, sat Mavrodin, judeţul
Dâmboviţa. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul A.P.M. Dâmboviţa din municipiul
Târgovişte, stradă Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul
Dâmboviţa, în zilele de luni – vineri, între orele
8 – 16, precum şi la următoarea adresa de
internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii / comentarii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului anunţ”.

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete
de Stat organizează, în ziua de 24.august.2015, la
sediul instituției din Str.Mureș nr.4, sector 1, București, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi: -1 post de consilier
de securitate a informațiilor -studii universitare
finalizate cu diplomă de licență în domeniul juridic;
-3 posturi de consilier de securitate a informațiilor

VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform încheierii din data de
27.07.2015 pronunţata de Tribunalul Prahova,
Secţia a II-a Civilă,de Contencios Administrativ si
Fiscal - Biroul Faliment în dosarul 4672/105/2015,
anunţă deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei SC Clarex Impex SRL, cu sediul

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generala 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 Anaxagora SRL – Pitești, după cum urmează: Denumire:
Autoutilitară camion Dacia 1304 Pick-Up, an fab. 1997, serie șasiu
UU1D26119W2706209, AG-04-EKL. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.000 lei. Prețurile
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) 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 10-08-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 11-08-2015, 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 sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generala 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 Dragos Construct Grup SRL – Bascov, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Excavator pe șenile tipul Liebherr, md. R 912 LC,
19.783 lei; Excavator pe șenile tipul Caterpillar, md. 320 CL, 143.753 lei; Excavator
pe șenile tipul Case Poclain, md. 1188, 71.536 lei; Motogenerator de curent Atlas
Copco, QAX 30, fabricație 2007, 30.193 lei; Motogenerator de curent Atlas Copco,
QAX 30, fabricație 2007, 30.000 lei; Motogenerator de curent Atlas Copco, QAX 30,
fabricație 2005, 29.447 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) 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 11/08/2015. Licitația va avea loc în data de 12/08/2015,
ora 13:00:00, la sediul AJFP Argeș, Bdul. Republicii nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7,
Pitești. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
sediul AJFP Argeș, tel. 0248.211511, interior 3340.

social in Ploiesti, str. Elena Doamna, nr. 44, cladirea
C1, etaj P, jud. Prahova, J29/2302/2004, CUI
16898529. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este 08.09.2015.
.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor este 17.09.2015. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
09.10.2015. Prima adunare a creditorilor la data de
21.09.2015, ora 15/00, la sediul lichidatorului judiciar”.

SOMAȚII
Judecătoria Iaşi. Sectia civilă. Dosar nr.
34449/245/2014. Emisă la data de 03.07.2015.
Termen verificare – 16.09.2015. somaţie privind
uzucapiunea art. 1051 alin. 2 NCPC. În baza încheierii de şedinţă din data de 10.06.2015 pronunţată de
Judecătoria Iaşi, în dosarul nr. 34449/245/2014, prin
prezenta vă informăm că, prin cererea înregistrată
pe rolul Judecătoriei Iaşi sub acest număr, Sandu
Maria, Sandu Maricica, Spânu Valerica, Sandu
Gheorghe, Sandu Ioan, Sandu Mihaela, Sandu
Constantin, Sandu Aurica, Sandu Elena, Sandu
Petru, Sandu Cătălin şi Pavel Adriana, toţi cu domiciliul procedural ales în Iaşi, str. Păcurari nr. 158, sc.
B, ap. 1, la SCPA “Răzuşi şi asociaţii”, judeţul Iaşi,
au solicitat să se constate prin hotărâre judecătorească că au dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra suprafeţei de 3783 m situat în
intravilanul satului Domniţa, com. Ţibana, jud. Iaşi.
Terenul nu este intabulat în cartea funciară şi nu are
număr cadastral alocat. Orice persoană interesată

este somată ca în termen de 6 luni de la afişarea
prezentei somaţii să formuleze opoziţie, după care se
va trece la judecarea cererii.
Judecătoria Năsăud. Dosar. nr. 556/265/2014.
SOMAŢIE DE UZUCAPIUNE. Prin acţiunea civilă
ce formează ob. dos. nr. 556/265/2014, reclamantul
Pop Ştefan cu dom. în loc. Feldru, nr. 118, jud,
Bistriţa-Năsăud, a solicitat constatarea dobâbdirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune de către
defunctul Pop Ştefan (decedat în anul 2010) şi
pârâta Pop Angelina asupra suprafeţei de 25 ari
înscrisă în CF 27100 Feldru, nr. top. 6809, C.F.
26234 Feldru, nr. top 182, C.F. 26236 Feldru, top
6787/1, C.F. nr. 26233 Feldru, top. 6785, C.F. nr.
26235 Feldru, top. 6786/1, C.F. 27098 Feldru, top.
6808, formată din 2 loturi: Lot 1 – 13 ari, extravilan,
fânaţ, vecinătăţi: Pop Ion, Svinţi Gavrilă, Girigan
Gavrilă şi Drumul “Valea lui Dan”. Lot 2 – aprox.
12 ari, extravilan, fânaţ, vecinătăţi: Pop Octavian,
Pop Angelina, Costinaşiu Emil şi drum de acces.
Potrivit susţinerilor reclamantului, terenurile mai
sus descrise au fost folosite încă dinaintea celui de-al
doilea război mondial de către bunicii reclamantului
şi transmise părinţilor acestuia, cu titlu de zestre
(temei de drept – art. 1452 şi urm.Cod civil austriac,
joncţiune posesii). În prezent cele două loturi sunt
folosite de reclamant cu titlu de succesiune şi în
urma încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare cu pârâta Pop Angelina, în anul 2014. Toate
persoanele intereasate au dreptul de a face opiziţie şi
de a o înainta Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în
termen de 6 luni de la publicarea prezentei, instanţa
va trece la judecarea cauzei. Preşedinte Corlăţeanu
Simina.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. S.F.O.
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea unui imobil - apartament
situat în Bușteni, str. Fântânii nr. 42, lot 2, corp B, ap. 1, parter, jud. Prahova,
compus din 2 camere, chicinetă, baie, debara, cameră de depozitare, vestibul, total
suprafață utilă de 60,07 mp, având număr cadastral 22417-C1-U1, la sediul din oraș
Bușteni, str. Nestor Ureche nr. 3, în data de 14.08.2015, ora 11.00. Imobilul este
proprietatea minorei Sulea Alexia-Maria, reprezentată prin curator desemnat Vasiu
Mariana. Prețul de pornire al licitației (a III-a) este de 149.209 lei, exclusiv TVA.
Pentru bunul respectiv s-a constituit ipotecă legală în favoarea A.J.F.P. Prahova S.F.O. Bușteni, pentru obligațiile ﬁscale restante ale debitorului Birou Individual
Notarial Vasiu Mariana, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Azuga, str. Victoriei nr. 48,
bl. ANL, parter, jud. Prahova și nu este grevat de alte sarcini. Anunțul nr.
27717/30.07.2015 poate ﬁ consultat la sediul organului ﬁscal, la primărie și pe siteul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155, persoană
de contact Aldea Cristin.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 21602. Nr. 6515 din 29.07.2015. Anunț privind vânzare pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 18.08.2015 orele 11.00 în Călărași
str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Manailescu Eugenia Doina, cu sediul în loc.
Cuza Vodă, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr. 21602/2015, prețul
de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Construcție casă în
suprafață utilă de 63 mp și anexă cărămidă în suprafață de 16 mp, ambele situate în
Comuna Cuza Vodă, județul Călărași, valoare 183.023 lei. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori - Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale
din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației,
împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru
persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru
persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de
31.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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LICITAȚII
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr
8/10.06.2015 a Consiliului de Administraţie al
societăţii. În perioada 24.07-30.07.2015 au fost
postate pe site-ul CONPET următoarele achiziţii:
Invitaţiile/ anunţurile de participare, însoţite de
documentele care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina proprie de internet
(www.conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice. 1.
Lucrări de reparaţii clădiri Poiana Lacului, din
staţia de pompare Poiana Lacului jud. Argeş. 2.
Servicii de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare
incendiu şi gaze existente în punctele de lucru
aparţinând CONPET SA Ploieşti. 3. Servicii de
verificare a documentaţiei tehnico-economice
pentru „lucrarea de punere în siguranţă traversare rău Cotmeana cu conducte de ţiţei ø 103/4
F1, F2 Orleşti-Poiana Lacului, conducta de etan
ø 59/16 Turburea Arpechim, conducta suport
fibră optică ø 65/8 F2 Orleşti-Albota în zona
localităţii Săpată, sat Lipia, jud. Argeş.” 4. Reparaţie de tip „RR” pentru locomotivă LDH
86-0093-4 proprietatea S.C. CONPET S.A.
Ploieşti. 5. Servicii de verificare a documentaţia
tehnico-economică pentru „înlocuire conducta
transport gazolină ø 65/8 Ticleni Ploieşti tronson
zona com Făureşti (post de poliţie), L = cca. 300m
şi tronson zona islaz Salcia, com Plesoiu, jud. Olt,
L = cca 300m, total cca 600 m. 6. Servicii medicale de medicină muncii. Director Departament
Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing.
Radu Albu. ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII Jr.
Agripina Tircavu, SERVICIU ACHIZIŢII Exp.
Achiziţii Corina Iosif.
Anunţ de participare la licitaţie publică deschisă
pentru concesiune imobil ”teren aferent magazin
păuşeşti”, în suprafaţă de 431 mp, aflat în domeniul
public al comunei păuşeşti, judeţul vâlcea. Informaţii
generale privind concedentul Comuna Păuşeşti
(Consiliul Local Păuşeşti). Cod fiscal: 2541851;
Adresa: sat Păuşeşti nr. 115, comuna Păuşeşti, judeţul
Vâlcea; telefon 0250774060; fax 0250774261; e-mail:
primariapausestiotasau@yahoo.com. Reprezentant
legal: Pîrvulescu Gheorghe - primar; Persoana de
contact – Pîrvulescu Gheorghe. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii. Terenul aferent magazin
Păuşeşti, în suprafaţă de 431 mp ce urmează a fi
concesionat prin licitaţie publică deschisă, situat în
satul Păuşeşti, comuna Păuşeşti, se află în domeniul
public al Comunei Păuşeşti. Bunul ce face obiectul

concesiunii este destinat pentru amplasarea magazinului, proprietate privată a unei persoane fizice şi
pentru permiterea accesului la acest magazin. Informaţii privind documentaţia de atribuire. Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) poate fi
achiziţionată, la solicitare, costul fiind de 15 lei, de la
sediul Primăriei Comunei Păuşeşti, telefon
0250774060. Garanţia de participare – 200 lei i taxa
de participare – 30 lei. Plata garanţiei și a taxei se
face conform caietului de sarcini. Data limită pentru
solicitare clarificări: 17 august 2015, ora 1600. Informații privind ofertele: Data limita de depunere a
ofertelor: 31 august 2015, ora 900. Adresa la care
trebuie depuse ofertele este Primăria Comunei
Păuşeşti, sat Păuşeşti nr. 115, judeţul Vâlcea. Număr
de exemplare in care trebuie depusă fiecare ofertă: 2
exemplare. Licitaţia publică este programată pentru
data de 31 august 2015, ora 1000 la sediul Primăriei
Comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea. Informaţii privind
soluţionarea litigiilor. Soluţionarea litigiilor apărute în
legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum
și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare de către Tribunalul Vâlcea, Secţia
Comercială și Contencios Administrativ Fiscal, în a
cărei jurisdicție se află sediul concedentului iar
instanța de recurs este Curtea de Apel Pitești, Secția
Comercială și Contencios Administrativ Fiscal.
Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului
Protocolului De Stat” anunţă licitaţii deschise cu
strigare conform oug 101/2011, modificată şi completată de oug 15/2013 si oug 18/2014, în vederea
vânzării unor imobile, după cum urmează: I.Licitaţii
deschise cu strigare la data de 17.08.2015, Ora 10:00,
la sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoză nr.3A, sector
2, Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor
imobile:1.Apartament nr. 15 (5 camere), cu Au
100,49mp, teren cotă indiviză 23,79mp, B-dul
Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 1, sector 1, Bucureşti (a treia licitaţie). Preţ pornire licitaţie:116.700
Euro. 2.Apartament nr.19 (4 camere), cu Au 87,31mp,
teren cotă indiviză 21,27mp, B-dul Magheru
Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 2, sector 1, Bucureşti (a
treia licitaţie).Preţ pornire licitaţie:95.500 Euro. 3.
Apartament nr.37 (3 camere), cu Au 75,69mp, teren
cotă indiviză 18,70mp, B-dul Magheru Gheorghe
nr.24, sc.B, etaj 6, sector 1, Bucureşti (a treia licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 90.300 Euro. 4.Apartament
nr.50 (3 camere), cu Au 79,66mp, teren cotă indiviză
18,07mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj
10 sector 1, Bucureşti (a treia licitaţie). Preţ pornire
licitaţie: 81.900 Euro. 5.Apartament nr.41 (3 camere),
cu Au 79,38mp, teren cotă indiviză 15,58mp, B-dul
Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 7 sector 1, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 95.100
Euro. 6.Apartament nr.46 (2 camere), cu Au 53,31mp,
teren cotă indiviză 12,51mp, B-dul Magheru

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Naționala de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Târgoviște, Calea Domnească nr. 166. Fax:
0245.615916; Telefon: 0245.616779. Nr. 96203/30.07.2015. Invitație de
participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Dâmbovița, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea XIV
să depună, până cel târziu la data de 10.08.2015, ora 13,00, ofertă în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe
debitorii: SC Bejan și Asociatii SRL – Găești, dosar nr. 1858/120/2015; SC Sipstatus
SRL – Târgoviște, dosar nr. 2702/120/2015; SC Stan Construct SRL – Găești, dosar
nr. 2701/120/2015; SC Leinad Trans International SRL – Petrești, dosar nr.
1012/120/2015; SC Agro Dropia SRL – Speriețeni, dosar nr. 2176/120/2014; SC
Agroli Distribution SRL – Crevedia, dosar nr. 909/120/2015; SC Eastman SRL –
Târgoviște, dosar nr. 2144/120/2015; SC Valleriana Medics Consult SRL –
Târgoviște, dosar nr. 2597/120/2015; SC Adina și Denis Com SRL – Pucioasa, dosar
nr. 3035/120/2015; SC P.I.V. SRL – Moroieni, dosar nr. 3036/120/2015; SC Nezo
Muntenia Trans SRL – Târgoviște, dosar nr. 1792/120/2015; SC Terrano SRL –
Moreni, dosar nr. 1244/120/2015; SC Reper Beton SRL – Târgoviște, dosar nr.
1120/120/2014; SC Alprod 93 SRL – Doicesti, dosar nr. 2595/120/2015; SC Instal
Nita Dumitru SRL – Raciu, dosar nr. 2952/120/2015; SC Valleriana Med SRL –
Târgoviște, dosar nr. 3031/120/2015; SC Madinvest SRL – Târgoviște, dosar nr.
2825/120/2014; SC International Media Product SRL – Târgoviște, dosar
5944/120/2014; SC Gimob SRL – Târgoviște, dosar nr. 3299/120/2015, dosare
aﬂate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită conform prevederilor art. 16 din
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor ﬁ depuse la registratura
Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița din Târgoviște, Calea
Domneascș nr. 166, în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, pe
care se va menționa: “ Ofertă pentru selectarea practicianului în insolvență în
dosarul de insolvență al SC …….. SRL. A nu se deschide înainte de data de
10.08.2015, orele 13.00”.

Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 9 sector 1, Bucureşti (prima
licitaţie).Preţ pornire licitaţie:74.400 Euro.7. Spaţiu
comercial Lot 3 cu Au 161,95mp, teren cotă indiviză
21,26mp, str. Ion Câmpineanu nr.20 , parter, sector 1,
Bucureşti (a doua licitaţie).Preţ pornire licitaţie:245.400 Euro. Informaţii privind dosarele de
prezentare, garanţiile şi taxele de participare ale licitaţiilor se obţin de la Maria Diaconescu, telefon:
021/409.12.19; 0723/112.497. Data şi ora limită de
înscriere la licitaţie: 13.08.2015 ora 10. II.Licitaţii
deschise cu strigare la data de 18.08.2015, Ora 10:00,
la sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector
2, Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor
imobile:1.Apartament nr.2 (3 camere), cu Au
170,86mp, boxă (8,88mp) şi camera de serviciu
(17,05mp), teren cotă indiviză 71,05mp, Str.Mihai
Eminescu nr.44-48, parter, sector 2, Bucureşti (a doua
licitaţie).Preţ pornire licitaţie: 201.900
Euro.2.Apartament nr.5 (6 camere), cu Au 200,23mp,
boxă (8,48mp) şi camera de serviciu (16,36mp), teren
cotă indiviză 81,59mp, Str.Mihai Eminescu nr.44-48,
etaj 2, sector 2, Bucureşti (a doua licitaţie). Preţ
pornire licitaţie: 248.500 Euro.3.Apartament nr.12 (4
camere), cu Au 171,17mp, boxă (4,79mp) şi camera

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
F i n a n ț e l o r P u b l i c e P l o i e ș t i . N r.
34181//29.07.2015. Invitație de
participare. Agenția Națională de
A d m i n i s t ra r e F i s c a l ă - D i r e c ț i a
Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești, invită practicienii în insolvență
înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru zona
XIV să depună, până cel târziu la data
de 10.08.2015, ora 12.00, oferta în
vederea desemnării unui practician în
insolvență în dosarul de insolvență nr.
23006/3/2015 privind pe debitoarea
SC STOICANII GRUP SRL, cu sediul în
București, aﬂat pe rolul Tribunalului
București, întocmită conform
prevederilor art. 16 din Ordinul
președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1451/2015
privind procedurile de agreare și
selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.
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de serviciu (19,38mp), teren cotă indiviză 70,05mp,
Str.Mihai Eminescu nr.44-48, etaj 5, sector 2, Bucureşti (a doua licitaţie).Preţ pornire licitaţie: 204.500
Euro. 4.Apartament nr.15 (4 camere), cu Au
126,23mp, 2 camere de serviciu (13,61mp şi 18,50mp)
, teren cotă indiviză 26,78mp, B-dul Unirii nr.68,
bl.K2, scara 2, etaj 8, sector 3, Bucureşti (a doua licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 151.300 Euro. 5.Apartament nr.13 (3 camere), cu Au 74,99mp, teren cotă
indiviză 15,91mp, B-dul Unirii nr.68, bl.K2, scara 2,
etaj 7, sector 3, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ
pornire licitaţie:116.000 Euro. 6.Apartament nr.15 (2
camere), cu Au 64,47mp, boxă (6,89mp), teren cotă
indiviză 12,12mp, Str.Dacia nr.55, etaj 7, sector 1,
Bucureşti (a doua licitaţie). Preţ pornire licitaţie:
70.300 Euro. 7.Apartament nr.4 (duplex cu 5 camere),
cu Au 263,19mp, loc parcare subsol (31,39mp), boxa
subsol (8,44mp) și teren cotă indiviză 128,65mp, str.
Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.12B, etaj 2-3, sector

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. 15830/2015. Nr. 38500/24-072015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 17.08.2015, ora 10.00: Imobil
situat în intravilanul comunei Măgurele,
județ Prahova, tarla 59, parcela Cc
1075, înscris în Cartea funciară cu nr.
20165, compus din suprafața de 6.808
mp teren curți construcții, precum și
din construcție C1 - atelier extensa în
suprafață de 698 mp, intabulate în CF
nr.20165. Prețul de pornire al licitației
este de 496.103 lei (exclusiv TVA).
Anunțul nr. 38500/24.07.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
Primărie și pe site ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numarul 0244.283006, persoană
de contact Vîlsan Liliana. Data aﬁșării:
28.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane ﬁzice. Dosar
executare nr. 510029. Nr. 6342 din 28.07.2015. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, se face cunoscut că în data de 13.08.2015, orele 11.00, în Călărași, str.
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Manailescu Doru Victor cu sediul în loc. Cuza
Vodă, județul Călărași, cod ﬁscal 1671029510039, în dosar de executare nr.
6342/2013, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este - teren
arabil extravilan 10.000 mp situat în comuna Cuza Vodă, Județul Călărași Tarlaua 77/4
parcela 6 - valoare 18.424 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu sunt. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte ca nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitatecu
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 30.07.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939 interior 120.
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ANUNȚURI

1 București (prima licitație). Preţ pornire licitaţie:
554.000 Euro. Informaţii privind dosarele de prezentare, garanţiile şi taxele de participare ale licitaţiilor se
obţin de la Maria Diaconescu, telefon: 021/409.12.19;
0723/112.497. Data şi ora limită de înscriere la licitaţie:14.08.2015 ora 10. III. Licitaţie deschisă cu strigare (a treia licitaţie) la data de 21.08.2015, Ora 10:00,
la sediul SRP Cluj-Napoca - Hotel VICTORIA, B-dul
21 Decembrie 1989 nr.54-56, Cluj-Napoca, jud.Cluj,

VINERI / 31 IULIE 2015
pentru vânzarea următorului imobil: Complex Hotel
Restaurant ”VICTORIA”, situat în Mun. Cluj
Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.54-56, compus
din construcţie S+P+Mez+3E+M şi teren aferent de
2.426mp conform măsurătorilor cadastrale (2470mp
conform actelor). Hotelul are o suprafaţă construită la
sol de 1.755mp, o arie desfăşurată de 8.711,60mp, un
număr de 74 de camere (16 single, 50 duble şi 8 apartamente), deţine un restaurant de până la 240 de

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 Moni Star SRL (licitația II-a). În temeiul art.
162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 13, luna August 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Moni Star SRL, CUI 16757287, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Călugareni.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a
licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Râșniță cafea Dulprod, 285 lei, 24%; Frigider Arctic,
165 lei, 24%; Rafturi metalice, 75 lei, 24%; Casă de marcat, 285 lei, 24%. Total: 810
lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare, 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 409, la doamna Mihaela Chiripuci.

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 pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna August ziua 12. (Licitația III –
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 12, luna August, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str.
București nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC 1234 Panini SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu,
str. Gării nr. 90, cod de identiﬁcare ﬁscală 13689137: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): Skoda Fabia, s.ș. TMBPF46Y844084942, IF-01-HGP, 4.630 lei,
24%; Centrală termică Viessman, 2.350 lei, 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
r e p r e z e n t â n d 1 0 % 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 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 și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.

locuri, 2 săli de conferinţă (120 locuri, respectiv 60
locuri), recepţie şi parcare. Hotelul este dotat cu
mijloace fixe şi obiecte de inventar. Preţul de pornire al
licitaţiei este de 5.785.400 Euro. Informaţii privind
dosarul de prezentare, garanţia şi taxa de participare
ale licitaţiei se obţin de la Mircea Vădan, telefon
0264/598.776; 0722/364.784. Data şi ora limită de
înscriere la licitaţie:19.08.2015, Ora 10:00.

ADUNĂRI GENERALE
Nr. 922/30.07.2015. Convocator. Subscrisa Consultant
InsolvenȚă SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti, CIF: 31215824,
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, în calitate de
administrator judiciar al SC Sebastian SRL, în insolventa, in insolvency, en procedure collective, CIF:
RO1553653; sediul social: Bucuresti, str.Imparatul
Traian, nr.32, sector4; J40/775/1991, numit prin incheierea pronunțată la data de 24.07.2015 în dosarul nr.
26396/3/2015-Tribunalul Bucuresti, în temeiul art. 53
alin. (1)1 și art. 58 alin. (1) lit. g)2 din Legea 85/2014,
convoacă. Adunarea Generală Ordinară A Asociatilor
S.C. Sebastian S.R.L. care se va desfășura în DATA de
03.08.2015, ORA 1400, la sediul debitoarei S.C. Sebastian S.R.L din Mun.Bucuresti, str.Imparatul Traian,
nr.32, sector 4. Ordine de zi: 1. Desemnarea unui
administrator special care să reprezinte interesele
societății și ale asociatilor și care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia. Accesul Asociatilor la Adunarea
Generală se face în baza procurii speciale acordată
persoanei fizice/juridice care îi reprezintă. Asociatii
Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență. În acest sens, pe baza convocatorului, acționarii
vor prezenta, în forma scrisă, sub semnătură și cu
aplicarea ștampilei, comentariile și poziția lor cu
privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi. Administrator judiciar, Consultant Insolvență S.P.R.L.
Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C.
”COMNORD” S.A., persoană juridică română,
având Cod Unic de Înregistrare 1590368, atribut
fiscal RO şi număr de Ordine la Registrul Comerţului
J40/493/1991, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei
nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului
constitutiv al societăţii şi prevederilor Legii nr.
31/1990 republicată, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de
31.08.2015, ora 10.00. Şedinţa Adunării Generale
Ordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii
din Bucureşti, Calea Griviţei nr.136, sector 1. La
Adunarea Generală Ordinară sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni la data de
18.08.2015. Pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare, sunt înscrise următoarele probleme:1.
Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie

privind situaţiile financiare anuale consolidate
pentru anul 2014; 2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situaţiile financiare anuale
consolidate pentru anul 2014; 3. Aprobarea situaţiilor
financiare anuale consolidate pentru anul 2014; 4.
Aprobarea datei de 16.09.2015 ca data de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. În situaţia în
care Adunarea Generala nu va putea delibera şi vota
în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinară
este convocată pentru ziua de 01.09.2015, la ora
10.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. După
publicarea convocării, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de
15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice). Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să
participe la Adunările Generale vor putea mandata,
în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată şi Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 şi 6/2009,
printr-o procură specială o terţă persoană care să
participe şi să voteze în numele lor şi pentru ei, în
Adunările Generale, în condiţiile legii. Procurile
speciale pot fi ridicate de la sediul societăţii sau de pe
web site-ul www.comnord.ro, începând cu data
convocării şi vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 29.08.2015.
Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare şi pe fax sau email în format pdf., reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la data adunării
generale să aibă asupra sa procura în original. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea
de a vota prin corespondență înainte de adunarea
generală utilizând formularul de vot prin corespondență existent şi pe site-ul societăţii. Formularele de
vot prin corespondență completate și semnate se vor
expedia la sediul societății, cu confirmare de primire,
astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel
târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele
primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului și majorității
în adunarea generală. Informațiile cu privire la
convocarea adunării generale și la documentele care
urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul
de hotărâre, formularele de procură specială care
urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la
dispoziția acționarilor pe website-ul societății (www.
comnord.ro) sau la sediul societății în zilele lucră-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 1664636. Nr. 5126 din 28.07.2015. Anunț privind vânzare pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 18.08.2015, orele 10.00, în
Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Dumitrache Vasilica Minodora,
cu sediul în loc. Călărași, str. N. Titulescu nr. 24, cod ﬁscal, în dosar de executare nr.
1664636/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: Imobil construcție 131 mp și teren 225 mp, carte funciară nr. 23608 nr. cadastral
23608, situat în mun. Călărași, str. N. Titulescu nr. 24, cartier periferic - valoare 72.743
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal 30/D/P/2009 /04.01.2012,
emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călărași.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu
au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 30.07.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
toare, între orele 9.00–17.30. Acţionarii au dreptul să
formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de
zi ale Adunărilor Generale în condiţiile art. 13 din
Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, după ce acţionarii vor
fi identificaţi sau dacă buna desfăşurare şi pregătire a
adunărilor generale precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale a societăţii, permite
acest lucru. Documentele privind problemele incluse
în ordinea de zi a Adunările Generale pot fi consultate
la sediul societăţii sau pe pagina de internet www.
comnord.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente şedinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre şi procurile speciale pot fi obţinute de la dna.
Stefan Alina– tel. 021/2066800. Se propune ca dată de
înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004,
data de 16.09.2015. Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMNORD S.A., Oleana Negoita.
Convocare: Consiliului de Administraţie al S.C.
IMSAT S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu
nr. 7, corp B, etaj 3, sector 6, având nr. de înregistrare la
O.R.C.– J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536, convoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor la sediul
societăţii la data de 02.09.2015, ora 10.00 pentru toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 13.08.2015, cu următoarea ordine de zi:
Adunarea generală ordinară a acţionarilor: 1. Se ia act
de încetarea contractelor de mandat, începând cu data
de 01.09.2015, a următorilor membrii ai Consiliului de
Administraţie: A. S.C. IMNIA Consulting S.R.L.- cu
sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Karol Knappe
nr. 14, Corp B, etaj 4, ap. 34, cu numărul de ordine în
registrul comerţului J40/7940/2010, având C.U.I.
27299371 şi CAEN 7022, prin reprezentant permanent
Dl. Moga Ioan, domiciliat în Bucureşti, Str. Dr. Grigore
Mora nr. 20, sector 1, identificat cu CI seria RX nr.
668779, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de
24.02.2015, CNP 1550306401205; B. S.C. ARCA
PIAR S.R.L –cu sediul social în Voluntari, Str. Drumul
Potcoavei Nr. 36J, Jud. Ilfov, cu numărul de ordine în
registrul comerţului J23/1873/2005, având CUI
15143122 şi CAEN 7022, prin reprezentant permanent
Dl. Bunea Marius Romeo, domiciliat în Voluntari, Str.
Drumul Potcoavei Nr. 36J, Jud. Ilfov, identificat cu Cl
seria IF nr. 142943, eliberată de SPCLEP Voluntari la
data de 03.04.2007, CNP 1681021293107; C. S.C.
ALMIDO Consulting S.R.L.- cu sediul social în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 100, sector 1, cu numărul de
ordine în registrul comerţului J40/17133/2004, având
C.U.I. 16874023 şi CAEN 7022, prin reprezentant
permanent Dl. Potecea Doru Alexandru, domiciliat în
Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 100, sector 1, identificat

cu Cl seria RR nr. 452005, eliberată de SPCEP S1
biroul nr.1 la data de 14.05.2007, CNP 1550209400566;
2. Numirea a trei administratori– membri în cadrul
Consiliului de Administraţie- ale căror mandate vor fi
valabile până la data de 09.12.2017, astfel: A. Dl. Moga
Ioan, domiciliat în Bucureşti, Str. Dr. Grigore Mora nr.
20, sector 1, identificat cu CI seria RX nr. 668779,
eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 24.02.2015,
CNP 1550306401205; B. Dl. Bunea Marius- Romeo,
domiciliat în Voluntari, Str. Drumul Potcoavei Nr. 36J,
Jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 142943, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 03.04.2007, CNP
1681021293107; C. Dl. Potecea Doru- Alexandru,
domiciliat în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 100, sector
1, identificat cu CI seria RR nr. 452005, eliberată de
SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 14.05.2007, CNP
1550209400566. 3. Stabilirea indemnizaţiilor administratorilor numiţi. Altele. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea
Generală Ordinară se va ţine la data de 03.09.2015, ora
10, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele
şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procură specială pot fi obţinute de la sediul
societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.:
021/316.66.00/171. Acţionarii pot participa la adunările
generale personal sau prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura
specială în original se depune la sediul societăţii,
conform legii. Acţionarii pot vota prin corespondenţă
prin utilizarea „Buletinului de vot prin corespondenţă”
care poate fi obţinut de la sediul societăţii. Buletinul de
vot prin corespondenţă trebuie transmis la sediul
societăţii până cel târziu în data de 20.08.2015.
Director General, Ioan Moga.

PIERDERI
Subsemnatul Bran Ghe. Gheorghe, domiciliat în
comuna Corbi, sat Corbi, strada Voicu Corvin, nr.267,
declar pierdute următoarele documente: atestat profesional de mărfuri şi card tahograf pe numele Bran
Ghe. Gheorghe. Se declară nule.
SC Salvadom Med SRL, cu sediul social în Iaşi,
şoseaua Păcurari, nr. 75, bloc 477, scară B, etaj 1, apt.
3, număr de ordine în Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Iaşi J22/1550/2003, CUI
15683300, declar pierdute şi nule anexele de autorizare pentru sediu şi punct de lucru emise de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pe
numele SC Salvadom Med SRL.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 12986/2014. Nr. 12986 din 23.07.2015. Anunț privind vânzare pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 11.08.2015, orele 11.00, în
Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bus Remus, cu sediul în loc.
Călărași, str. Plevna nr. 103, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr.
12986/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Imobil
construcție C2 în regim de P+1 în suprafață de 126 mp, construcție C3 – anexă - 54
mp, construcție C4 – anexă - 15 mp și teren intravilan în suprafață de 500 mp, toate
situate în mun. Călărași, str. Plevna nr. 103, CF 25094 – C1-UAT Călărași - valoare
construcții 309.047 lei și valoare teren 155.465 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori. Executor bancar Horatiu Margoi – Somație nr. 1/27.09.2010 (ipotecă Bancpost SA); Executor bancar Lumperdean Florin – Somație 207/14.02.2011 (ipotecă Bancpost
SA); - Tribunalul București secția a-II-a penală – Hot. jud. 556/F/02.07.2013 sechestru asigurator conf. art. 249 - Cod de Procedură Penală. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a aconstituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștiință, în conformitatecu
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 27.07.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 1497624. Nr. 5746 din 28.07.2015. Anunț privind vânzare pentru bunuri
imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, se face cunoscut că în data de 14.08.2015, orele 11.00, în Călărași, str.
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Sanda Dumitru cu sediul în loc. Călărași, str.
Mușețelului nr. 32, bl. J38, sc. 1, ap. 10, et. 2, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de
executare nr. 1497624/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - Apartament semidecomandat în suprafață de 55 mp, Carte funciară nr.
21554 –C1-U3, nr. cadastral 21554-C1-U3, situat în Mun. Călarași, str. Flacăra, bl. B15
(A14), sc. 2, et. 4, ap. 13 - valoare 101.030 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori Sechestru penal 30/D/P/2009/ 04.01.2012, emis de ICCJ Călărași - Seviciul de
Combatere a Criminalității Organizate Călărași; - ING Bank N.V. Amsterdam – Contract
credit 683022/18.03.2013; - CEC Bank SA – Contract credit
RQ1404636689522/22.06.2014. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite
de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
aconstituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă
pe ofertant, pentru persoanele jurudice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștiință, în conformitatecu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată
în data de 30.07.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 283743/2008 și 4976/2013. Nr. 12352 din 29.07.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 19.08.2015 orele 11.00
în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Eftimie Petre, cu sediul în loc.
Călărași, str. Rocada nr. 9, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr.
283743/2008 și 4976/2013, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - Construcție de locuințe - nr. cadastral și topograﬁc nr. C1 în suprafață de
159 mp extras de CF 20037 - Mun. Călărași și valoare 560.984 lei și teren intravilan în
suprafață de 648 mp CF 20037 nr. cadastral 2989 - valoare 72.214 lei, ambele situate
în Mun. Călărași, str. Varianta Nord nr. 9, județul Călărași. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori - Banca Comercială Carpatica - Agenția Călărași - Contract de garanție
imobiliară nr. 470/13.02.2008; Ministerul Public DIICOT - Dosar 145/D/P/2006; BEJ
Mihalcea și Serban - somația nr. 12/22.01.2010; CEC Bank SA - Somația
124/16.05.2011; Tribunalul Prahova - dosar 3410/105/2009. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 31.07.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

